
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

EDUARDO SILVERIO DE OLIVEIRA

Da Torre de Babel à Torre de Controle: desmistificando a linguagem 

dos céus.

Um estudo descritivo da língua franca utilizada na comunicação 

piloto-controlador. 

                                                
                           

São Paulo

2007



EDUARDO SILVERIO DE OLIVEIRA

Da Torre de Babel à Torre de Controle: desmistificando a linguagem 

dos céus. 

Um estudo descritivo da língua franca utilizada na comunicação 

piloto-controlador. 

Dissertação  apresentada  à  Faculdade  de 
Educação,  da  Universidade  de  São  Paulo, 
para  obtenção  do  título  de  Mestre  em 
Educação.

Área  de  Concentração:  Linguagem  e 
Educação

Orientador:  Prof.  Dr.  Vojislav  Aleksandar 
Jovanovic

                                             

São Paulo

2007

2



FICHA CATALOGRÁFICA

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

3

375.13             Oliveira, Eduardo Silverio de
O48d               Da torre de Babel à Torre se Controle : desmistificando a 

linguagem  dos  céus.  Um  estudo  descritivo  da  língua  franca 
utilizada na comunicação piloto-controlador / Eduardo Silverio de 
Oliveira ; orientação Vojislav Aleksandar Jovanovic.   São Paulo: 
s.n., 2007.

                                 144  p. il : tabs + anexos.

                                Acompanha 1 CD-Rom                               
                                Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em 

Educação. Área de Concentração : Linguagem e Educação) - - 
Faculdade de Educação  da Universidade de São Paulo.

I.  Jovanovic,Vojislav Aleksandar, orient.
LEX   I.  Jovanovic,Vojislav Aleksandar, orient.



FOLHA DE APROVAÇÃO

Eduardo Silverio de Oliveira

Da Torre de Babel à Torre de Controle: desmistificando a linguagem dos céus. 

Um estudo descritivo da língua franca utilizada na comunicação piloto-controlador. 

Dissertação  apresentada  á  Faculdade  de 

Educação, da Universidade de São Paulo,  para 

obtenção do título de Mestre.

Área de Concentração: Linguagem e Educação

Aprovado em :

Banca Examinadora

Prof. Dr. __________________________________________________________________

Instituição: __________________________ Assinatura: ____________________________

Prof. Dr. __________________________________________________________________

Instituição: __________________________ Assinatura: ____________________________

Prof. Dr. __________________________________________________________________

Instituição: __________________________ Assinatura: ____________________________

Prof. Dr. __________________________________________________________________

Instituição: __________________________ Assinatura: ____________________________

4



DEDICATÓRIA

Dedico este meu trabalho a todos os controladores de tráfego aéreo brasileiros, civil e 

militar, não importando o seu local de trabalho. Esteja ele no aeroporto de Congonhas (SP) ou 

no aeroporto de Itaituba (PA). A geografia não afasta os corações!

Dedico também aos que me compreenderam, respeitaram e incentivaram. Àqueles que 

me defenderam e que se fizeram presentes, de uma forma ou de outra. 

Dedico a todos vocês toda a “minha” certeza sobre esta pesquisa:

            CERTEZA 

De tudo ficaram três coisas:

a certeza de que estamos sempre começando...

a certeza de que é preciso continuar...

a certeza de que seremos interrompidos

antes de terminar...

Façamos da interrupção um caminho novo...

Da queda, um passo de dança...

Do medo, uma escada...

Do sonho, uma ponte...

Da procura, um encontro.

                                                 Fernando Sabino

5



AGRADECIMENTOS

A partir de um conceito sistêmico, apresento meus agradecimentos a todos que me foram 

especiais para a conclusão deste trabalho. Deixo claro que eles não têm estrutura, hierarquia 

ou  ciclo  pré-definido.  Eles  apenas  interagem,  trocam  energia  entre  si,  se  integram,  se 

equilibram, se movimentam e se completam.

À Nilda, que, na reta final, foi de extrema ajuda para a viabilização deste trabalho. Sem a sua 

presença forte e segura esta pesquisa não seria finalizada. Ficam aqui o meu reconhecimento e 

meu muito obrigado.

Agradeço ao Rogério, meu grande amigo, meu irmão, que sempre esteve presente. Foi bom 

demais saber que, mesmo sem entender o todo, você era o meu porto-seguro e meu grande 

incentivador.  Agradeço pelas madrugadas,  no hotel  em São Paulo,  e  mesmo enquanto eu 

dormia, passava horas digitando as observações feitas na qualificação, e sem nunca me pedir 

nada  em  troca.  Agradeço  pela  sua  firmeza  frente  às  críticas  descabidas.  Admiro-o  pela 

persistência, honestidade de propósitos e pela amizade. Meu muito obrigado!

Ao Cel. Suzano, pelo apoio. Foi a sua confiança em mim que tornou este mestrado possível. 

Ao  Brigadeiro  Alves,  que,  mesmo  sem  me  conhecer,  oportunizou  a  minha  liberação,  a 

despeito de todos os problemas e dificuldades que foram colocadas diante de mim.

Aos  professores  amigos  Gretel  Fernández  e  Francisco  Figueiredo  pela  ajuda  e  pelo 

acolhimento na qualificação. 

À Moara, pela paciência com a minha impaciência. Meu obrigado e meu pedido de desculpas.

A todos os amigos do ICEA que contribuíram para a finalização deste trabalho, direta ou 

indiretamente. Ao Ten. Cel. Barion, Ten. Cel. R1 Antonio, Professora Beatriz e ao 2S Ivan, 

meu muitíssimo obrigado.

Aos amigos do ITA, em especial à Silvia, à Claudete e à Osilene que me receberam e me 

apoiaram na fase final deste trabalho. Muito obrigado pela acolhida.

6



Ao  meu  Orientador,  Prof.  Dr.  Vojislav  Aleksandar  Jovanovic,  pela  confiança,  pelas 

orientações, pelo apoio, pelas atenção e ajuda ao longo de todo o Programa. 

À Marta que me fez resgatar a auto-estima e por não me deixar desistir.

Aos amigos da família CTP-010.

Aos amigos que fiz na USP.

Aos meus pais, pelo apoio e compreensão.

À Pauliana, pela paciência com as minhas bagunças. Agora não terei mais desculpas!

 ... e também à D. Natália, pelas orações.

7



EPÍGRAFE
A Confusão das Línguas

                                                                                  

 "A Confusão das Línguas" por Gustave Doré (1865)

A Bíblia afirma que houve um tempo em que todos falavam a mesma língua. Então, os 

homens de Babel, justamente ao sul de uma cidade que hoje se chama Bagdá, conceberam o 

projeto de se construir uma torre gigante até o céu. Após o sucesso inicial, suas línguas foram 

confundidas, e o projeto fracassou.
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RESUMO

OLIVEIRA, E. S. Da Torre de Babel à Torre de Controle: desmistificando a linguagem 

dos  céus.  Um  estudo  descritivo  da  língua  franca  utilizada  na  comunicação  piloto-

controlador.  144 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2007.

A língua franca utilizada na comunicação piloto-controlador ainda é pouco conhecida no meio 

acadêmico. Poucos estudos têm sido dedicados ao seu contexto de uso e ao mapeamento de 

suas características lingüísticas principais. Esta pesquisa acadêmica apresenta um estudo mais 

acurado da atividade de controlador de tráfego aéreo, no que se refere ao uso dessa linguagem 

de especialidade,  além de desenvolver  um estudo descritivo da língua franca utilizada na 

comunicação  piloto-controlador  para  a  identificação  de  suas  características  lingüísticas 

principais, com o recorte para a produção de material didático. Por meio da utilização do 

método do Professor André Camlong, a ferramenta computacional denominada STABLEX, 

fazemos uma análise  descritiva,  objetiva  e  indutiva  de  um corpus  lingüístico,  constituído 

dessa linguagem de especialidade. O que se pretende é oferecer subsídios aos professores de 

língua  estrangeira  para  a  produção  do  seu  próprio  material  didático  para  o  ensino  dessa 

linguagem. É fato que, em determinados contextos de ensino, a necessidade de aprendizagem 

dos alunos  é  tão específica,  que os  materiais  prontos  para consumo,  disponibilizados  nas 

prateleiras das livrarias ou pelas editoras, não são suficientes, cabendo ao professor a tarefa de 

elaborá-los. No entanto, essa tarefa não tem se mostrado amistosa, já que o professor não 

dispõe de “guias de orientação", cientificamente justificáveis, para fazê-la. Assim sendo, o 

processo de elaboração torna-se intuitivo e empírico e, na grande maioria das vezes, restringe-

se à adoção de fórmulas já consagradas de apresentação dos conteúdos.  Acreditamos ser 

fundamental o correto entendimento das reais necessidades lingüísticas de um determinado 

público-alvo,  para  que  haja  mais  condições  de  se  estabelecerem  processos  mais  ricos  e 

eficientes de ensino e aprendizagem de qualquer língua estrangeira.

Palavras-chave: Controlador  de  Tráfego  Aéreo.  Comunicação  Piloto-controlador.  Língua 

franca. Linguagem aeronáutica. STABLEX.
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ABSTRACT

OLIVEIRA, E. S. From Babel Tower to Control Tower: demystifying the language of the 

skies.  A descriptive study of the  lingua franca used into the communication between 

pilots  and  controllers.  144  f.  Dissertation  (Master  degree)  –  Faculdade  de  Educação, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

The lingua franca used in the communication between pilots and controllers is still not well 

known in the academic community.   Few studies  about  its  use  and mapping of  its  main 

linguistic characteristics have been made. This theoretical  research introduces an accurate 

study on the language used in the activity of air traffic controllers and develops a descriptive 

study of the lingua franca used in the communication between pilots and controllers, in order 

to  identify  its  main  linguistic  characteristics  towards  material  production.  By  using  the 

method developed by Professor André Camlong and the computational tool STABLEX, an 

objective descriptive and inductive analysis of a linguistic corpus constituted by the language 

used in the ATC specialty has been conducted. The aim of this work is to provide language 

teachers  with subsides for ATC material  production hence helping teachers  to elaborate 

materials that meet the very specific needs of their students based on the real needs of the 

stakeholders  so as  they can establish a  more fruitful  and efficient  language teaching and 

learning process. 

Key-words: Air Traffic Controller. Communication between Pilots and Controllers.  Lingua 

Franca. Aeronautical Language. STABLEX.

10



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

QUADRO 1: Movimentação Internacional de dez a jan 2006...............................................23

GRÁFICO 1- Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa – 2005: Percentual de 
Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados............................................................................26

GRÁFICO 2  -  Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa – 2005: Percentual de 
Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados por Órgão Regional.......................................... 26

GRÁFICO 3  -  Número e percentual de controladores de tráfego aéreo que operam vôos 
internacionais,  por graduação  -  Nov 2005.......................................................................... 27

GRÁFICO 4 -  Controladores Brasileiros de Tráfego Aéreo por Órgão Regional Resultado 
da Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa por Nível de Proficiência  -  2005 (em %).... 28

GRÁFICO 5 – Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa – 2005: Percentual de 
Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados por Graduação..................................................30

Charge sobre o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.........................................33

QUADRO 2.............................................................................................................................. 89

QUADRO 3.............................................................................................................................. 91

QUADRO 4.............................................................................................................................. 92

QUADRO 5.............................................................................................................................. 94

QUADRO 6.............................................................................................................................. 96

QUADRO 7.............................................................................................................................. 97

QUADRO 8.............................................................................................................................. 98

QUADRO 9.............................................................................................................................. 99

QUADRO 10.......................................................................................................................... 100

QUADRO 11.......................................................................................................................... 101

QUADRO 12.......................................................................................................................... 102

QUADRO 13.......................................................................................................................... 103

11



LISTA DE TABELAS

TABELA 1 - Controladores de tráfego aéreo avaliados na língua inglesa,  por  órgão 
regional, segundo os níveis de proficiência adotados  - 2005................................................ 28

TABELA 2 - Controladores de tráfego aéreo avaliados na língua inglesa, por graduação, 
segundo os níveis de proficiência adotados – 2005................................................................ 29

TABELA 3: Tabela de Distribuição de Freqüências (TDF)..................................................48

TABELA 4: Tabela dos Desvios Reduzidos (TDR)................................................................ 54

TABELA 5: Correlação Média................................................................................................56

TABELA 6: Correlação...........................................................................................................56

TABELA 7: TVL T1................................................................................................................ 59

TABELA 8: TVL T2................................................................................................................ 63

TABELA 9: TVL T3................................................................................................................ 66

TABELA 10: VOCABULÁRIO PREFERENCIAL EM T1.................................................. 72

TABELA 11: VOCABULÁRIO PREFERENCIAL EM T2.................................................. 73

TABELA 12: VOCABULÁRIO PREFERENCIAL EM T3.................................................. 74

TABELA 13: VOCABULÁRIO BÁSICO EM T1.................................................................. 77

TABELA 14: VOCABULÁRIO BÁSICO EM T2.................................................................. 80

TABELA 15: VOCABULÁRIO BÁSICO EM T3.................................................................. 81

TABELA 16: VOCABULÁRIO DIFERENCIAL EM T1......................................................85

TABELA 17: VOCABULÁRIO DIFERENCIAL EM T2......................................................85

TABELA 18: VOCABULÁRIO DIFERENCIAL EM T3......................................................86

12



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

ATC – Controle de Tráfego Aéreo

ATCo – Controlador de Tráfego Aéreo

COMAER – Comando da Aeronáutica

D-ATM – Divisão de gerenciamento de Tráfego Aéreo

DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo

ICA – Instruções do Comando da Aeronáutica

ICEA – Instituto de Controle do Espaço Aéreo

IFALPA – Federação Internacional dos Pilotos e seus Associados

INFRAERO Aeroportos Brasileiros – Empresa de Infra-estrutura Aeroportuária 

L2 – Língua Inglesa

OACI – Organização da Aviação Civil Internacional

SISCEAB – Sistema do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

STABLEX – Denominação comercial  do  software  do  Professor  André  Camlong (STA – 

Estatística; TABLEAU – Tabela; LEX – Léxico; T...EX – Texto) 

13



SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS                                                                                                                   ...............................................................................................................  6  

RESUMO                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  9  

ABSTRACT                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  10  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES                                                                                                        ....................................................................................................  11  

LISTA DE TABELAS                                                                                                                  ..............................................................................................................  12  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS                                                                                  ..............................................................................  13  

SUMÁRIO                                                                                                                                    ................................................................................................................................  14  

INTRODUÇÃO                                                                                                                            ........................................................................................................................  16  

CAPÍTULO 1                                                                                                                               ...........................................................................................................................  22  

1.1. DEMANDA ATUAL DE LÍNGUA FRANCA                                                                            ........................................................................  22  

1.2 O CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO                                                                            ........................................................................  23  

1.3.  O CONTROLADOR BRASILEIRO E O INGLÊS – CENÁRIO ATUAL                            ........................  25  
1.3.1.  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO                                                                                                        ....................................................................................................  28  

1.4. O CONTROLADOR VERSUS A COMUNICAÇÃO                                                                ............................................................  32  

CAPÍTULO 2                                                                                                                               ..........................................................................................................................  38  

2.1 A LINGÜÍSTICA E O USO DO COMPUTADOR                                                                     .................................................................  38  

2.2 O MÉTODO STABLEX                                                                                                                ............................................................................................................  40  

2.3 A PREPARAÇÃO DO CORPUS                                                                                                  ..............................................................................................  43  

2.4 O PROCESSAMENTO DO STABLEX                                                                                       ...................................................................................  46  
2.4.1 AS PRIMEIRAS TABULAÇÕES                                                                                                            ........................................................................................................  47  

2.4.1.1.  A TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS (TDF)                                                    ................................................  47  

2.4.1.2.  A TABELA DE DESVIOS REDUZIDOS (TDR)                                                                          ......................................................................  51  

2.4.1.3. A CORRELAÇÃO                                                                                                                            ........................................................................................................................  55  

2.4.2. AS TABELAS DE VALORES LEXICAIS (TVL)                                                                                  ..............................................................................  58  

2.4.2.1. O LÉXICO PREFERENCIAL                                                                                                          ......................................................................................................  71  

2.4.2.2. O LÉXICO BÁSICO                                                                                                                        ....................................................................................................................  76  

2.4.2.3. O LÉXICO DIFERENCIAL                                                                                                             .........................................................................................................  85  

CAPÍTULO 3                                                                                                                               ...........................................................................................................................  87  

3.1.  O PROCESSO DE LEMATIZAÇÃO                                                                                         .....................................................................................  87  

14



3.2.  AS POSSIBILIDADES DE LEMATIZAÇÃO NO CORPUS EM ESTUDO                         .....................  88  
3.2.1. NUMERAL                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  89  

3.2.2. PREPOSIÇÃO                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  95  

3.2.3. VERBOS                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  99  

CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFLEXÕES PESSOAIS                                                    ................................................  105  

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                     .................................................................................  110  

APÊNDICE A  – TWR (T1)                                                                                                      .................................................................................................  113  

APÊNDICE B  – APP (T2)                                                                                                        ....................................................................................................  119  

APÊNDICE C  – ACC (T3)                                                                                                       ...................................................................................................  122  

APÊNDICE D  – TABELA DO LÉXICO ALFA                                                                     ................................................................  128  

APÊNDICE E - TABELA DO LÉXICO DELTA                                                                     ................................................................  136  

ANEXO                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  144  

15



INTRODUÇÃO

“A urgência de fazer sempre tem me impressionado. Não basta  

saber, precisamos aplicar. Não basta estar disposto, precisamos  

fazer.”

Leonardo da Vinci

A narrativa bíblica afirma que houve um tempo em que todos os povos falavam uma 

só língua: "Eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo de 

suas iniciativas! Agora, nenhum desígnio será irrealizável para eles” (Gênesis, 11).

A vontade dos homens de chegar ao céu fez com que eles concebessem uma torre 

gigante,  a  Torre  de  Babel,  mas  pagaram caro  por  isso.  A  partir  daí,  suas  línguas  foram 

confundidas.

Hoje,  para  chegarmos  aos  céus,  dispomos  de  máquinas  poderosas,  velozes,  e 

confortáveis: os aviões. Contudo, a necessidade de falarmos uma mesma língua, mostra-se 

fundamental, para chegarmos “perto de Deus” com mais segurança. 

O  entendimento  mútuo  na  comunicação  piloto-controlador  é  uma  condição 

indispensável para a realização de um vôo seguro.

A motivação deste trabalho pode ser dividida em 02 (dois) momentos distintos: 

1. Antes do ingresso no programa de mestrado; e

2. Após o pior acidente aeronáutico da história da aviação brasileira, ocorrido em 

setembro do ano passado – a colisão do Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas, 

que fazia o vôo 1907 de Manaus para o Rio de Janeiro, com o jato Legacy da 

Excel Airways, fabricado pela Embraer .

Antes do ingresso no programa de pós-graduação, havia uma inquietação profissional 

particular como Oficial da ativa, do Comando da Aeronáutica (COMAER), da especialidade 

de Controle de Tráfego Aéreo, e um apaixonado pela linguagem utilizada na comunicação 

radiotelefônica piloto-controlador.

O programa oportunizar-nos-ia as ferramentas para a elaboração de uma pesquisa que 

pudesse melhorar o processo de ensino e aprendizagem da disciplina inglês técnico, língua 

franca, do curso de formação de Controladores de Tráfego Aéreo, do Instituto de Controle do 
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Espaço Aéreo (ICEA), unidade militar do Comando da Aeronáutica (COMAER), no que se 

referia  ao atendimento das necessidades lingüísticas do futuro profissional.

Trask (2004:167) define língua franca como “uma língua que é amplamente usada em 

determinada região para a comunicação entre pessoas que são falantes de várias línguas.” 

A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) estabeleceu, em 1951, o inglês 

como  língua  internacional  da  aviação,  quando  pilotos  e  controladores  de  tráfego  aéreo 

falassem línguas diferentes (Crystal,  1998:99).  Desde então, o inglês tem sido empregado 

como língua franca nos céus e nos aeroportos de diversos países para a movimentação de 

diferentes aeronaves. 

A legislação brasileira  apresenta  outra  terminologia para língua franca:  fraseologia 

inglesa.

A fraseologia  está  definida na ICA 100-12 -  Regras do Ar e  Serviços de Tráfego 

Aéreo  (98:  9-1),  como  "um  procedimento  estabelecido  com  o  objetivo  de  assegurar  a 

uniformidade das comunicações radiotelefônicas, reduzir ao mínimo o tempo de transmissão 

das mensagens e proporcionar autorizações claras e concisas". 

Observa-se,  aqui,  que o termo fraseologia  tem uma interpretação que vai  além da 

definição  apresentada  no  Novo  Dicionário  Aurélio  da  Língua  Portuguesa  (1986)  de  um 

“conjunto ou compilação de frases ou locuções de uma língua ou de um escritor”. 

Ao definir-se fraseologia como um comportamento (procedimento),  depreende-se a 

preocupação clara com a língua em uso, ou seja, com a comunicação, o falar e compreender, 

que é mediada por meio de dispositivos eletrônicos, o microfone ou o telefone, e que necessita 

da adoção de algumas técnicas de transmissão para que seja efetivada.

A  fraseologia  que  compõe  a  radiotelefonia  é  o  veículo  pelo  qual  os  pilotos  e 

controladores,  de  diferentes  países,  com  formações  variadas,  precisam  comunicar-se  em 

língua inglesa,  com eficácia,  à  distância,  desempenhando o papel  vital  de instrumento de 

garantia de que todos os enunciados dos interlocutores sejam objetivos e isentos de equívocos 

e  deslizes.  Portanto,  qualquer  má  interpretação  das  mensagens  veiculadas  entre  os 

interagentes pode gerar colisões entre aeronaves e entre aeronaves e obstáculos, tanto no solo 

quanto em vôo (Delibo, 1993:18).

É fato que, em alguns dos acidentes ou incidentes aeronáuticos investigados, a falta de 

proficiência na língua franca, por parte dos pilotos e controladores de tráfego aéreo, tem sido, 

na maioria das vezes, considerada fator contribuinte ou mesmo a causa principal: 
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“Em  1995,  um  jato  da  American  Airlines  chocou-se  contra  uma 
montanha na Colômbia,  após o comandante ter instruído o piloto-
automático  a  aproar  um  auxílio  à  navegação  incorreto.  O 
controlador mais tarde afirmou que ele havia suspeitado, a partir da  
comunicação do piloto, que a aeronave estava com problemas, mas o  
inglês dele não era suficiente para entender e explicar o problema.”  
(tradução nossa)1

Os controladores, como bem assinala Adair2 (1985) apud Delibo (1993:19): 

"têm a responsabilidade de assistir os pilotos quanto à prevenção de 
colisões entre aeronaves em vôo, durante as fases de decolagem e  
pouso,  em  seus  movimentos  nas  pistas  de  táxi  ou  no  pátio  de 
manobras  e  entre  aeronaves  e  veículos  ou  obstáculos.  Pilotos  e  
controladores  têm,  portanto,  a  responsabilidade  de  codificar  e  
decodificar  as  mensagens  transmitidas  durante  a  comunicação,  
sinalizando  uma  via  de  mão  dupla:  ora  o  papel  de  emissor 
(remetente)  das  mensagens  é  desempenhado  pelos  pilotos  e,  o  de  
receptor  (destinatário),  pelos  controladores,  ora  os  papéis  se  
invertem”.

Não há dúvidas de que o contexto aeronáutico é, no mínimo,  sui generis no que se 

refere  ao ensino e aprendizagem da língua inglesa,  doravante L2, já que faz uso de uma 

linguagem de  especialidade,  padronizada  em nível  internacional,  e  denominada,  no  meio 

aeronáutico, de fraseologia.

Portanto, os objetivos propostos para a pesquisa, ao participar do processo seletivo 

para este programa de pós-graduação, foram os seguintes:

■ Desenvolver um estudo descritivo da língua franca utilizada na comunicação piloto-

controlador para a identificação de suas características principais; e

■ Produzir material didático, a partir do mapeamento das características lingüísticas 

predominantes  nessa  língua  franca,  com  um  seqüenciamento  de  conteúdos 

teoricamente justificável.

Contudo,  após  a  colisão  do  jato  Legacy com a  aeronave  da  Gol  Linhas  Aéreas, 

ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, às 16h58min, o país foi surpreendido com  inúmeras 

matérias jornalísticas, dentre as quais destacamos a seguinte: 
1 http://www.aviationtoday.com/reports/V.htm
2  ADAIR, D. Air Traffic Control. Wellingborough, England: Patrick Stephens Ltd., 1985.
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“... um 737-800 da Gol, que fazia a rota 1907 Manaus-Rio, se chocou 
com um Legacy da Excel Airways, que voava de São José dos Campos 
para Manaus. Por uma série de falhas de comunicação (grifo nosso),  
ambos estavam na mesma altitude, de 37 mil  pés, cerca de 11 mil  
metros de altura. O impacto a 850 km/h fez com que o Boeing, com  
154 pessoas, despencasse em espiral. A desintegração da aeronave  
aconteceu antes mesmo do choque com a floresta Amazônica dentro  
da reserva indígena Capoto-Jarina, próxima ao município de Peixoto  
de Azevedo.” 3

A  imprensa  internacional  e,  principalmente,  a  nacional  não  pouparam  críticas  ao 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. 

Diversas reportagens relacionaram alguns “problemas lingüísticos” dos controladores 

ao acidente, demonstrando total desconhecimento das características da língua franca utilizada 

na comunicação piloto-controlador. 

Acreditamos que o parâmetro de comparação tenha sido a língua inglesa padrão, ou 

seja,  o  inglês  geral,  com  o  que  foi  dito  pelos  controladores  aos  pilotos   e  vice-versa, 

envolvidos no acidente.

A Revista Veja, da Editora Abril, edição 2001, ano 40 - nº 12, de 28 de março de 

2007, página 61, traz o seguinte comentário ao referir-se ao controlador de tráfego aéreo: 

“Trabalham oito horas por dia submetidos a um monumental nível de  
estresse. Sem treinamento adequado, falam um inglês primário e têm  
dificuldades para entender  as  informações  que recebem de pilotos  
estrangeiros.“ (grifo nosso). 

O mesmo periódico,  na sua edição 2003, ano 40 -  nº 14,  de 11 de abril  de 2007, 

apresenta, nas páginas 68 e 69, o boletim da IFALPA (Federação Internacional dos Pilotos e 

seus Associados),  de nº  07SAB14,  publicado em 29 de  janeiro de 2007,  com a seguinte 

informação: 

“Alguns controladores falam com boa pronúncia certas palavras em 
inglês,  o que dá a impressão de que dominam o idioma. Isso nem  
sempre é verdade. Esse engano pode causar confusão quando o plano  
de vôo muda.” 

3  GONÇALVES, Daniel Nunes. Um mudkó caiu do céu!. Revista Super Interessante, São Paulo, Edição 
235, p.60-65, jan. 2007.
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Os usuários  do  transporte  aéreo  viram-se  descrentes  da  qualidade  dos  serviços  de 

controle de tráfego aéreo prestados no espaço aéreo brasileiro, e diante de um assunto novo, 

“o apagão aéreo”. 

Como controlador de tráfego aéreo e autor desta pesquisa, percebemos que muitas 

opiniões e julgamentos foram feitos a partir de pressupostos empíricos, absolutamente leigos, 

até mesmo emocionados, principalmente no que se refere ao inglês do controlador de tráfego 

aéreo. 

Não estamos afirmando, em absoluto, que a proficiência do controlador brasileiro na 

língua inglesa seja elevada, mas se faz necessário frisar que se trata de uma linguagem de 

especialidade, com terminologia própria e padronizada em nível mundial (língua franca). 

Antes de começarmos qualquer discussão, precisamos entender o contexto aeronáutico 

no que se refere à produção da língua franca, e, sobretudo, precisamos deixar claro de que 

inglês estamos falando.

Portanto, os objetivos propostos inicialmente nesta pesquisa foram revistos e, agora, 

são os seguintes:

■ Apresentar um estudo mais acurado sobre a atividade do controlador de tráfego 

aéreo no que se refere ao uso da língua franca na comunicação piloto-controlador; e

■ Desenvolver um estudo descritivo da língua franca utilizada na comunicação piloto-

controlador para a identificação de suas características lingüísticas principais, com o 

recorte para a produção de material didático.

Para  o  primeiro  objetivo  da  pesquisa,  optou-se  por  uma  revisão  bibliográfica  do 

assunto “comunicação piloto-controlador”. Embora ela não seja muito extensa, pretendemos 

apresentar alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento do contexto em que 

essa comunicação se processa. 

Para atingir o segundo objetivo da pesquisa, considerado o mais importante, optou-se 

pela aplicação do método do Professor Camlong, o software STABLEX, na linguagem de 

especialidade  (língua  franca),  que  é  utilizada  na  comunicação  radiotelefônica  piloto-

controlador, que é apresentada no Capítulo 15 da ICA 100-12 - Regras do Ar e Serviços de 

Tráfego Aéreo.

Este trabalho está divido da seguinte forma:

O Capítulo 1 apresenta e discute a atividade do controlador de tráfego aéreo, no que se 
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refere à comunicação piloto-controlador em língua inglesa. Serão apresentados e discutidos 

alguns conceitos fundamentais ao entendimento da nossa pesquisa, já que se trata de uma 

linguagem de especialidade pouco conhecida  e estudada no meio acadêmico.

Em seguida,  no  Capítulo  2,  descreveremos,  basicamente,  a  metodologia  utilizada  na 

pesquisa, com uma forte preocupação com o entendimento do método do Professor André 

Camlong, o STABLEX.

No Capítulo  3,  fundamental  para  a  nossa  pesquisa,  apresentaremos  o  processo  de 

lematização, ou seja, as técnicas de lematização que podem ser utilizadas com a finalidade de 

se identificarem as principais características da língua franca, em campos lexicais, temáticos 

ou  semânticos,  podendo  ainda  serem  complementadas  e  contextualizadas  pela  função 

"EXTRAÇÃO" do STABLEX.

Nas considerações finais, serão apresentadas algumas conclusões e reflexões sobre a 

pesquisa.
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CAPÍTULO 1

Turkish Airlines  said yesterday  it  had sacked two pilots  who had a  

cockpit punch-up over control-tower instructions on a flight between  

Bangkok and Istanbul. “Are you deaf? He’s telling you something and  

you are doing something completely different”, one reportedly told the  

other. A junior pilot completed the flight.

 Reuters, The Age, 7 May 1997.

A Companhia Aérea da Turquia disse ontem que demitiu dois pilotos  

que trocaram socos dentro da cabine a cerca das instruções da torre de  

controle, num vôo entre Bancoc e Istambul. “Você está surdo? Ele está  

te dizendo algo e você está fazendo outra, completamente diferente”,  

um,  supostamente,  teria  dito  para  o  outro.  Um  piloto  mais  novo  

completou o vôo. (tradução nossa)

Este capítulo tem por objetivo apresentar algumas informações sobre a atividade de 

controlador de tráfego aéreo e sobre o contexto em que a língua franca é produzida, para que 

esta pesquisa possa ser mais bem contextualizada e, conseqüentemente, compreendida.

1.1. DEMANDA ATUAL DE LÍNGUA FRANCA

As operações  aéreas  vão  continuar  a  crescer  à  medida  que  a  expansão  do  poder 

industrial  de alguns países for se consolidando em seus mercados e os países emergentes 

intensificarem suas demandas, com mais agressividade, dentro desse mercado. 

Segundo as informações disponibilizadas no sítio da Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC),  www.anac.gov.br, consultadas no dia 24 de maio de 2007, às 12h10min, há 

um total  de  65  empresas  aéreas  internacionais  regulares  em operação,  nos  67  aeroportos 

administrados  pela  Empresa  de  Infra-estrutura  Aeroportuária  (INFRAERO  Aeroportos 
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Brasileiros), sendo 31 aeroportos internacionais. 

O movimento aeroportuário, somente operações internacionais, registrado no sítio da 

ANAC, referente ao ano de 2006, está descrito no quadro a seguir:

QUADRO 1: Movimentação Internacional de dez a jan 2006

Movimentação Internacional de dez a jan 2006
Vôos internacionais realizados 136.752
Passageiros Internacionais Transportados 12.180.225
Carga Internacional Transportada (Kg) 588.220.426
Mala Postal Internacional Transportada (Kg) 154.178.018

Fonte: Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG
Movimento Operacional da REDE INFRAERO (Janeiro a Dezembro de 2006)

http://www.infraero.gov.br/movi.php?gi=movi, em 30/05/2007, 14h35min.

O Departamento  de  Controle  do  Espaço  Aéreo  (DECEA),  órgão  do  Comando  da 

Aeronáutica (COMAER) responsável pelo gerenciamento das atividades de proteção ao vôo 

no país, conta com aproximadamente 2.500 controladores de tráfego aéreo, e a INFRAERO, 

com cerca de 400 controladores.

O objetivo deste  item é  chamar a  atenção para a  quantidade  de comunicação,  em 

língua inglesa, produzida diariamente no espaço aéreo que se superpõe ao território nacional, 

incluindo águas territoriais e jurisdicionais brasileiras e da quantidade de "treinamento” 4 que 

deve e precisa ser ministrado.

Contudo, salientamos que isso não é tarefa fácil, pois o “treinamento” vai além do 

“aprender” a língua franca: 

“language  is  an  imperfect  medium  for  communication,  but  with  
awareness of basic linguistic principles, operating personnel can be  
motivated to adhere more closely to standard phraseology in all air-
ground radio exchanges, thus enhancing safety”5 (Day, 2002:24).  

1.2 O CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO

A expressão “controlador de vôo”, embora muito mais antiga e mais conhecida do que 

4 Treinamento está aqui empregado com o sentido empresarial, comercial: ação ou efeito de treinar alguém para 
determinada atividade profissional. 
5 Tradução nossa:  Língua é um imperfeito meio de comunicação, mas com a conscientização de princípios 
lingüísticos  básicos,  os  pilotos  e  controladores  podem  se  sentir  mais  motivados  a  seguir  a  fraseologia 
padronizada em todas as comunicações-rádio terra-ar, e assim,  aumentar a segurança.
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“controlador  de  tráfego  aéreo”,  não  é  uma  denominação  muito  bem-vinda  no  meio 

aeronáutico; particularmente, acreditamos que ela carregue um sentido pejorativo.

O controle de tráfego aéreo está baseado no processamento de informação proveniente 

de diversas fontes: auditiva, visual e escrita. Dentre as diversas habilidades necessárias a um 

controlador de tráfego aéreo, duas se destacam: a habilidade de comunicar-se e a habilidade 

de receber e disseminar informação. 

Paradoxalmente, um sistema é tão seguro quanto for o seu mais fraco elo; e o elo mais 

fraco no sistema de aviação é o componente humano. Controladores e pilotos cometem erros 

que,  devido  à  dinâmica  do  sistema,  podem ser  sérios.  Os meios  utilizados  para  proteger 

pilotos e controladores do erro humano, da incorreção e inconsistência do sistema de operação 

é a padronização de procedimentos e das comunicações (Hamilton, 1991).

No  controle  de  tráfego  aéreo,  muito  da  riqueza  do  Inglês,  da  flexibilidade  e  da 

utilidade  da  fala  deve  ser  contido no  absoluto  interesse  da  padronização,  inteligibilidade, 

concisão e na prevenção de desentendimento e erro (McMillan, 1998).

Para  definição  do  trabalho  de  um controlador  de  tráfego  aéreo,  doravante  ATCo, 

basearemos-nos no conceito proposto por Muller (1996), que o caracteriza como estranho e 

especializado  –  de  um  lado  espera-se  que  os  controladores  apliquem  estritamente  os 

procedimentos definidos, e que sejam fiéis a um sem-número de regulamentos, ao mesmo 

tempo, em que são confrontados com situações que requerem uma flexibilidade substancial de 

respostas.

No que se refere à produção oral  e à recepção na comunicação piloto-controlador, 

gostaríamos de frisar o seguinte: 

1. O controlador produz a língua franca com sotaque próprio,  nem sempre 

igual ao dos pilotos:

2. Pilotos  de diferentes  nacionalidades  expõem o controlador  a  "diferentes 

tipos de inglês";

3. As elisões são comuns à linguagem falada;

4. A língua é produzida sob forte estresse;

5. A língua  é  veiculada  por  equipamentos  de  radiocomunicação,  que  nem 

sempre reproduzem o som com a qualidade desejada;

6. A  falta  de  proficiência  na  língua  inglesa,  tanto  do  piloto  quanto  do 

controlador é fato; e

7. Duas  línguas,  português  e  inglês,  são  produzidas  quase  que 

simultaneamente pelos controladores de tráfego aéreo, o que aumenta as 
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possibilidades  do  surgimento  de  interferências  de  uma  na   outra 

(ressaltamos que os mesmos problemas podem ocorrer com os pilotos que 

não têm a língua inglesa como primeira ou segunda língua, em seus países 

de origem).

1.3.  O CONTROLADOR BRASILEIRO E O INGLÊS – CENÁRIO ATUAL

O documento Doc 9835 AN/453 – Manual on the Implementation of ICAO Language 

Proficiency  Requirements,  estabelece,  em  nível  internacional,  os  requisitos  mínimos  de 

proficiência na língua inglesa para pilotos e controladores de tráfego aéreo, que deverão ser, 

rigorosamente, obedecidos por todos os países signatários, a partir de março de 2008. 

Esse Documento apresenta uma escala de níveis de proficiência, de um a seis, que 

deverão  ser  atribuídos  aos  controladores  para  a  manutenção  de  suas  habilitações 

profissionais6. 

Devido às exigências do citado documento, o Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo (DECEA), órgão do Comando da Aeronáutica (COMAER), responsável pela gestão do 

Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), em novembro de 2005, realizou 

uma avaliação diagnóstica do nível de proficiência na língua inglesa dos controladores de 

tráfego  aéreo dos  brasileiros,  que  trabalhavam  em  órgãos  de  controle  de  trafego  aéreo 

envolvidos diretamente com a operação de aeronaves internacionais.  

A Divisão de Gerenciamento de Tráfego Aéreo (D-ATM), do DECEA, registrava a 

existência de 1.674 controladores de tráfego aéreo - militares e civis -  atuando em órgãos de 

controle, com movimentos de aeronaves civis internacionais, no SISCEAB. 

Embora  o  interesse  daquela  Divisão  fosse  o  de  realizar  um censo  avaliativo,  por 

questões diversas, tais como, missão fora de sede, férias, curso, licença para tratamento de 

saúde, entre outras,  foram avaliados 1.230 controladores, de um total  de 1.674, conforme 

ilustrado nos GRÁFICOS 1 e 2.

Observamos  que  mais  de  65% dos controladores  de  tráfego aéreo  de  cada  Órgão 

Regional  foram  avaliados,  o  que  significa  que  a  amostra  tende  a  ser  representativa  do 

conjunto.

6 A tabela de níveis de proficiência estabelecida pela OACI, bem como as explicações dos seus descritores, 
foram reproduzidos no Anexo 1 deste trabalho.
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GRÁFICO 1- Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa – 2005: Percentual de 
Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados

GRÁFICO 1- Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa - 2005
Percentual de Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados
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GRÁFICO 2  -  Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa – 2005: Percentual de 
Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados por Órgão Regional

GRÁFICO 2  -  Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa - 2005
Percentual de Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados por Órgão Regional
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Não é nosso objetivo apresentar os critérios de escolha e elaboração do teste, e muito 

menos as suas métricas, tais como: validade de construto, confiabilidade etc, até porque eles 

não foram divulgados. Iremos apresentar, apenas, os resultados e ou as interpretações que 

fazem intersecção com o nosso trabalho.

A  escala,  com  seis  níveis  de  proficiência,  na  qual  o  nível  4,  denominado  nível 

operacional, é o mínimo necessário para o exercício da atividade de controlador de tráfego 

aéreo, em nível mundial, foi substituída pela seguinte:  S+,  S,  S− e  NS, que compreende o 

intervalo de satisfatório mais ao não satisfatório.
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 Na testagem brasileira,  assumiu-se  que o nível  S+ correspondia  ao nível  mínimo 

aceitável para o exercício da atividade de controlador de tráfego aéreo (nível 4 – operacional), 

ou seja,  entendemos que todos os descritores  explicitados no Apêndice A,  do Doc.  9835 

AN/4537 foram  considerados  na  aferição  da  pronúncia,  da  estrutura,  do  vocabulário,  da 

fluência, da compreensão e das interações. Contudo, não houve qualquer detalhamento sobre 

essa equivalência. 

Os resultados da avaliação diagnóstica foram divulgados em âmbito interno e algumas 

providências estão sendo tomadas, tais como: o estabelecimento de um Programa de Elevação 

do Nível de Proficiência em Língua Inglesa do Controlador de Tráfego Aéreo do SISCEAB 

(PLI). Esse programa está sendo implementado no âmbito do SISCEAB.

 Dos resultados da avaliação,  o GRÁFICO 3, em especial,  chamou-nos a  atenção, 

porque traz uma informação extremamente relevante para o contexto da nossa pesquisa.

GRÁFICO 3  -  Número e percentual de controladores de tráfego aéreo que operam 
vôos internacionais,  por graduação  -  Nov 2005

GRÁFICO 3  -  Número e percentual de controladores de tráfego 
aéreo que operam vôos internacionais,  por graduação  -  Nov 2005 
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No Gráfico anterior, podemos observar a distribuição numérica e percentual do grupo 

de controladores, por graduação8. Observamos que os terceiros sargentos – 3S – constituem o 
7 O documento 9835 AN/453, encontra-se em CD, como “Anexo A” desta Dissertação.
8 As graduações militares mencionadas nessa testagem são as seguintes: Suboficial (SO), Primeiro Sargento 
(1S), Segundo Sargento (2S) e Terceiro Sargento (3S). Devemos considerar que os SO têm, em média, 20 anos 
de serviço, os 1S, 14 anos, e os 3S, 7 anos. Os controladores de trafego aéreo civis, pertencentes ao COMAER, 
equiparam-se, em tempo de serviço, aos SO. 
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maior  contingente  no  referido  Sistema,  e  os  servidores  civis  com  o  de  menor 

representatividade.

Ressaltamos que os 3S são os controladores menos experientes, pois contam com, no 

máximo, sete anos de experiência na atividade de controle de tráfego aéreo.

Como conseqüência podemos inferir que a prestação do serviço de controle de tráfego 

aéreo  brasileiro  conta,  substancialmente,  com  controladores  com  pouca  experiência  no 

exercício da atividade.

No que diz respeito à questão lingüística, corroboramos a afirmação de que a correta 

interpretação  da  língua  utilizada  na  comunicação  piloto-controlador  depende  muito  da 

experiência e do treinamento de pilotos e controladores (McMillan, 1998).

1.3.1.  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

TABELA 1 - Controladores de tráfego aéreo avaliados na língua inglesa,  por  órgão 
regional, segundo os níveis de proficiência adotados  - 2005

TABELA 1 - Controladores de tráfego aéreo avaliados na língua inglesa,  por  órgão regional, segundo 
os níveis de proficiência adotados  - 2005

NÍVEIS
CINDACTA 1 CINDACTA 2 CINDACTA 3 CINDACTA 4 SRPV SP Média Desvio padrão

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

S+ 16 6 13 5 9 4 17 8 15 6 14 6 3 2

S 75 28 38 14 37 16 40 19 49 21 48 19 16 6

S- 97 37 133 48 96 40 75 35 72 30 95 38 24 6

NS 76 29 95 34 96 40 80 38 101 43 90 37 11 5

TOTAL 264 100 279 100 238 100 212 100 237 100 - - - -

GRÁFICO 4 -  Controladores Brasileiros de Tráfego Aéreo por Órgão Regional 
Resultado da Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa por Nível de Proficiência  - 

2005 (em %)
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GRÁFICO 4 -  Controladores  Bras ileiros  de Tráfego Aéreo por Órgão Regional
Resultado da Avaliação Diagnós tica na Língua Inglesa por Nível de Proficiência  -  2005
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Analisando-se o  nível de proficiência por Órgão Regional, com base na TABELA 1 e no 

GRÁFICO 4, constatamos que:

 Apenas uma parcela mínima dos avaliados, menos do que 10%, em cada Órgão 

Regional, atingiu o nível  S+; nível considerado equivalente ao nível mínimo de 

proficiência exigido pela OACI (nível 4 – operacional);

 Cerca  de  65%  dos  avaliados,  por  Órgão  Regional,  foram  considerados  muito 

abaixo do nível mínimo desejado pela  OACI (S- ou NS); e

• Na área de jurisdição do SRPV-SP, onde se concentram os três aeroportos mais 

movimentados do país, com o maior movimento de tráfego aéreo internacional, foi 

registrado o maior percentual de avaliados com o pior nível de proficiência: 43% 

de  NS;  enquanto que a área de jurisdição do CINDACTA 3, porta de entrada e 

saída  dos  vôos  com  destino  aos  continentes  europeu  e  africano,  aparece,  em 

seguida, com um resultado semelhante: 40%.

Observamos que as áreas com maiores oportunidades de uso da língua franca, não 

contribuíram  para  o  aprimoramento  da  proficiência  lingüística  do  controlador  de  tráfego 

aéreo. Observamos que há áreas com grande necessidade de uso da língua, que apresentaram 

resultados extremamente deficientes nessa testagem.

TABELA 2 - Controladores de tráfego aéreo avaliados na língua inglesa, por 
graduação, segundo os níveis de proficiência adotados – 2005
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TABELA 2 - Controladores de tráfego aéreo avaliados na língua inglesa, por graduação, segundo os 
níveis de proficiência adotados - 2005

NÍVEIS SO 1S 2S 3S CIVIS Média

Desvio 

padrão

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %

S+ 6 5 21 7 10 4 28 5 5 15 14 7 10 4

S 36 30 67 22 39 17 89 16 8 24 48 22 31 5

S- 50 42 117 39 93 40 203 38 10 29 95 37 73 4

NS 27 23 98 32 91 39 221 41 11 32 90 33 83 6

TOTAL 119 100 303 100 233 100 541 100 34 100 - - - -

GRÁFICO 5 – Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa – 2005: Percentual de 
Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados por Graduação

   Nº ATCo
   AVALIADOS

Analisando-se  o  nível  de  proficiência  por  graduação  (por  tempo  de  serviço  ou 

experiência), com base na TABELA 2 e no GRÁFICO 5, constatamos que:

GRÁFICO 5 – Avaliação Diagnóstica na Língua Inglesa – 2005

Percentual de Controladores de Tráfego Aéreo Avaliados por Graduação
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30



• Dentre os militares avaliados, somente um pequeno percentual, igual ou inferior a 

7%, de cada graduação, atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela OACI. 

Este percentual contraria a afirmação de  que os controladores começam de um 

mesmo lugar,  não sabendo o que  as  frases são ou o que  elas  significam, nem 

mesmo como usá-las, mas, com a prática, eles, eventualmente, se tornam fluentes 

no uso da língua franca (Mitsutomi e O’Brien, 2002:7);

• Em  termos  proporcionais,  os  controladores  civis  demonstraram  melhor 

desempenho  (S+)  do  que  os  militares,  uma  vez  que  15%  dos  avaliados 

demonstraram proficiência no referido nível; e

• Dos 3S avaliados,  78% demonstraram proficiência  abaixo  da  desejável  (S– ou 

NS), e, de acordo com o GRÁFICO 3, equivalem a 39% do total de controladores, 

correspondendo à base do efetivo existente.

O percentual elevado de 3S abaixo dos requisitos mínimos estabelecidos pela OACI 

sugere uma reavaliação do conteúdo e da metodologia do ensino do inglês, geral e específico, 

durante  o  curso  de  formação  desses  profissionais.  Devemos  levar  em  conta,  no 

estabelecimento  dos  conteúdos,  as  necessidades  reais  da  atividade-fim do  controlador  de 

tráfego aéreo e suas principais características (o que será visto no item posterior).

Chama a nossa atenção a diferença de resultados entre o grupo de controladores civis 

considerados  S+  (15%)  e  o  de  suboficiais  (5%),  ambos  com  tempos  de  serviço  muito 

próximos. 

A diferença mais significativa entre os dois grupos está no processo de admissão: para 

os civis, a disciplina língua inglesa foi objeto de exame para o ingresso no curso de formação, 

e para os militares não. Esse resultado carece de uma análise mais criteriosa por parte da 

banca elaboradora do concurso de admissão à carreira de controlador de tráfego aéreo militar. 

O resultado da avaliação diagnóstica demonstra que os controladores de tráfego aéreo 

brasileiros têm sérias deficiências lingüísticas e que medidas urgentes precisam ser tomadas 

para garantir a segurança das operações aéreas no território que se sobrepõe ao país, bem 

como sobre as águas jurisdicionais brasileiras. 

Temos observado que, tanto o nível de proficiência estabelecido pela OACI, quanto a 

respectiva  testagem,  estão  sendo  mal-interpretados  pelo  público-alvo.  A  intenção  de 

promover-se uma aferição, em nível mundial, tem relação direta com o aumento da segurança 

das operações aéreas e mais nada. 

Está  ocorrendo  uma  preocupação  excessiva  com  os  testes,  em  detrimento  do 
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estabelecimento de programas sérios de qualidade, que realmente promovam a elevação do 

nível de proficiência dos controladores e dos pilotos e a sua posterior manutenção.

Tememos que o estabelecimento de uma testagem qualquer, sem critérios, possa dar 

ao usuário uma falsa sensação de segurança ao voar em determinado espaço aéreo, onde seus 

controladores demonstraram o nível operacional quatro.

As exigências da OACI propiciaram o surgimento de um mercado promissor  para 

produtos  “made in  English, e  onde cursos  e  testes  milagrosos  são  oferecidos  por  alguns 

milhares  de  dólares.  Os  países  em  desenvolvimento,  com  seus  mercados  em  franco 

crescimento, e que, coincidentemente, não têm o inglês como primeira língua, tornaram-se ou 

tornar-se-ão “presas fáceis”.

Nosso trabalho não pretende focar testagem, não que ela deva ser descartada,  mas 

preferimos oferecer caminhos seguros e consistentes para o desenvolvimento de programas de 

treinamento lingüístico de qualidade  “home made”.  Entendemos que qualquer teste é  um 

produto que se originou de um processo. A educação, ou qualquer programa de treinamento, 

deve ser encarado como um processo, onde se maximizam as chances de se “construir” um 

bom produto.

1.4. O CONTROLADOR VERSUS A COMUNICAÇÃO

A charge a seguir, criada a partir do quadro  "A Confusão das Línguas" de Gustave 

Doré (1865),  a  despeito  da  sua  conotação crítica,  denota  a  importância  da linguagem no 

contexto aeronáutico, aliás, um contexto, cujo entendimento mútuo é condição sine qua non 

para um vôo seguro.

Os diversos fatores que dificultam a codificação e a decodificação das mensagens, 

veiculadas entre pilotos e controladores, serão os principais focos deste tópico.
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Charge sobre o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/index.html, 03/04/2007

Para ilustrar a especificidade do contexto, em que fatores externos, como por exemplo, 

a crença (ou melhor, a expectativa) de que uma aeronave, ainda mais um Boeing 747, possa 

perder  os  seus  04  (quatro)  motores  de  repente,  todos  ao  mesmo tempo,  e  sem qualquer 

notificação  anterior  de  que  a  aeronave  estivesse  apresentando  problemas  no  vôo,  pode 

dificultar  e influenciar,  diretamente,  o entendimento de uma comunicação,  aparentemente, 

simples. 

Transcreveremos a comunicação de uma situação real envolvendo uma aeronave da 

British Airways (código de chamada internacional  Speedbird) e o Controle Jacarta, ocorrida 

durante a erupção de um vulcão na ilha de Java, em 1982: 

“Speedbird Nine: Mayday, Mayday, Mayday – Speedbird Nine. We have lost  
all four engines. Out of (Flight  Level) 370.
Jakarta Control: Speedbird Nine, have you got a problem?
Speedbird  Nine:  Jakarta  Control  –  Speedbird  Nine.  We  have  lost  all  four  
engines. Now out of 360.
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Jakarta Control: Speedbird Nine – you have lost number four engine?
Speedbird Nine: Jakarta Control – Speedbird Nine has lost  all four  engines,  
repeat all four engines! Now descending through Flight Level 350! “

British Airways B747 emergency 
(Flight through volcanic ash)

Java, 1982.
(Job, 1996) 

 “Speedbird  Nove:  Mayday,  Mayday,  Mayday  –  Speedbird  Nove.  Nós 
perdemos todos os 4 motores. Nível 370.
Controle Jacarta: Speedbird Nove, você está com problema? 
Speedbird Nove: Controle Jacarta  – Speedbird Nove. Nós perdemos todos os 
4 motores. Agora cruzando o 360.
Controle Jacarta: Speedbird Nove – você perdeu o motor número 4? 
Speedbird  Nove:  Controle  Jacarta  –  Speedbird  Nove  perdeu  todos  os  4 
motores, repito todos os 4 motores. Agora cruzando o nível 350! .

British Airways, Boeing 747, emergência
(Vôo em área de “produção” de cinzas  vulcânicas) 

Java, 1982.
                              (Job, 1996)

(Tradução nossa)

McMillan (1998:25) afirma que:  

“A critically high information element in a small part of the message between  
a pilot and a controller may be lost easily because speech is subject to some  
characteristic source of misunderstandings and confusion that are independent  
of its content”.

 “Um pedaço extremamente importante da informação, em uma pequena parte 
da mensagem, trocada entre um piloto e um controlador, pode ser facilmente 
perdida,  porque  a  fala  está  sujeita  a  algumas  características-fonte,  de 
desentendimento  e  confusão,  que  são  independentes  do  contexto  em que  a 
mensagem é produzida”.  (Tradução nossa)

Acreditamos que, na situação transcrita anteriormente, a língua inglesa não tenha sido 

a  causa  do  desentendimento  da  comunicação,  mas  sim,  a  expectativa  em  relação  ao 

desempenho  de  uma  aeronave  do  porte  de  um  Boeing  747,  o  desconhecimento  dos 
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acontecimentos na região onde o vôo estava sendo efetuado (altitude de vôo versus a erupção 

de um vulcão), das implicações das cinzas vulcânicas sobre os motores de uma aeronave à 

reação etc.

A  língua  franca  utilizada  na  comunicação  piloto-controlador  é  freqüentemente 

ininteligível  para os ouvintes de outras áreas,  mesmo para os considerados proficientes e 

nativos da língua inglesa, em função da variedade das abreviaturas, uso de acrônimos e do 

léxico muito específico; mesmo quando podem ser identificadas, reconhecidas, as palavras 

não fazem muito sentido para quem não dispõe do conhecimento da atividade de controle de 

tráfego aéreo.

Temos observado que muitos falantes da língua inglesa,  mesmo os nativos,  têm o 

entendimento de que essa língua franca se parece, se assemelha ao inglês, mas não é, porque 

não reconhecem uma simples  e  rotineira  comunicação  piloto-controlador  como sendo em 

língua inglesa. 

É importante notar que o tipo de língua utilizada na comunicação piloto-controlador, 

ou seja,  no contexto de controle de tráfego aéreo,  não está ligada a nenhuma cultura em 

particular ou variedade local de Inglês. E uma importante característica que separa a língua 

franca da língua geral é que o seu uso é padronizado e não idiomático (Mitsutomi e O’Brien, 

2002:5). 

Por  tratar-se  de  um  registro  lingüístico  bastante  específico,  a  sua  compreensão 

necessita de conhecimentos práticos da atividade a que se refere, o que corrobora o estudo de 

McMillan  (1998),  que  coloca  a  correta  interpretação  da  língua  utilizada  na  comunicação 

piloto-controlador como muito dependente da experiência e do treinamento dos envolvidos.

As frases (instruções) usadas em radiotelefonia são “desenhadas” com o propósito de 

tornarem a comunicação entre o controlador e o piloto tão concisa e breve quanto possível, 

com especial ênfase na precisão do seu conteúdo, como uma espécie de oposição à forma 

lingüística. A brevidade e a concisão da comunicação são atingidas, parcialmente, pelo uso de 

sentenças formulaicas e pré-determinadas, em oposição a sentenças completas (Mitsutomi e 

O’Brien, 2002: 6).

McMillan (1998:4) coloca que:

 “as ”miscommunications” podem ser largamente atribuídas a uma 
gama  de  problemas  de  comunicação  verbal,  que  variam  desde  
desentendimentos (misunderstandings) provocados por ambigüidade,  
diferenças  culturais,  estrutura  da  língua  etc.,  até  problemas  mais  
técnicos,  como  a  transmissão  ou  o  recebimento  de  mensagens  
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entrecortadas   e  à  sobreposição  de  transmissão  de  duas  estações 
rádio”.

Job (1994:180) afirma que:

 “a informação veiculada por comunicação rádio pode ser entendida 
de um modo diferente do pretendido, como resultado do uso de uma 
terminologia  ambígua  e  ou  pela  supressão  de  palavras-chave  ou  
frases.  A transmissão oral de informação essencial, através de um 
simples e vulnerável contato rádio, carrega em si um grande perigo 
potencial”. 

“A beleza da comunicação piltoto-controlador vem do fato de que todas as  partes 

envolvidas  sabem  o  que  é  esperado  delas  em  termos  de  desempenho,  sejam  eles 

procedimentos técnicos ou mesmo lingüísticos” (Mitsutomi e O’Brien, 2002, p.: 6).

Em adição,  devemos considerar que o processo de comunicação dos controladores 

pode ser organizado em 03 (três) níveis: perceptivo, lingüístico e colaborativo. 

No nível perceptivo, a fala é o meio usual de comunicação corrente no controle de 

tráfego aéreo.  Toda a  atividade de  controle  de tráfego aéreo requer  alguma comunicação 

verbal do ATCo, ou seja, entre eles, face-a-face ou por telefone, para coordenar operações, e 

com um piloto, através de um rádio, para controlar o fluxo do tráfego. 

Quase  a  totalidade das  informações  trocadas  (autorizações,  separação  de  tráfego e 

informação para evitar tráfego, informação sobre condições meteorológicas e mudanças no 

plano  de  vôo  das  aeronaves)  utiliza  a  voz  –  a  língua  –  através  de  um  equipamento 

radiotelefônico.

Contudo,  a  habilidade  de  ver  também  é  importante,  porque  os  ATCo  trocam 

informações baseadas na apresentação de telas radar,  nas fichas de progressão ao vôo e em 

outros equipamentos que estão no seu campo de visão (Hopkin, 1991).

No nível lingüístico, destacamos que, como em qualquer outra forma de comunicação 

verbal, o diálogo no controle de tráfego aéreo requer vários níveis de regras lingüísticas. 

Para  se  codificar  o  conteúdo  de  uma  mensagem,  os  falantes  devem  escolher 

terminologias,  léxicos  apropriados,  além  de  arrumá-los  em  unidades  gramaticais  que 

representem uma função ou um ato de fala (Levelt, 1989). 

No caso da comunicação piloto-controlador,  os atos de fala são transformados em 

mensagens.

Controladores e pilotos “inspiram-se” em uma linguagem de propósito especial, com 
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um relativamente pequeno conjunto de termos que têm claramente um significado preciso e 

um escopo de aplicação (Cushing, 1987).

A sintaxe das mensagens de controle de tráfego aéreo é usualmente frasal e menos 

elaborada do que o discurso em outros domínios. 

Devido  ao  alto  grau  de  especificidade,  muitas  dessas  características  lingüísticas 

tornam-se únicas, quase que privativas, do controle de tráfego aéreo. Assim, o treinamento e a 

experiência tornam-se ainda mais críticos para uma comunicação proficiente.

O nível  colaborativo  também tem elementos  que  contribuem sobremaneira  para  a 

comunicação  piloto-controlador.  Pilotos  e  controladores  devem  continuamente  “gerenciar 

transações”  para  atingirem  seus  objetivos,  como  por  exemplo,  o  monitoramento  da 

comunicação para garantir um entendimento acurado.

O trinômio colaborativo “iniciar-apresentar-aceitar” descreve a estrutura convencional 

de um diálogo piloto-controlador, com explícitas ações para a abertura e o fechamento das 

transações,  e  com um forte  mecanismo que garanta a  todos os participantes a  adoção do 

mesmo modelo mental (Kanki et al., 1989).

Como exemplo, vamos considerar um diálogo qualquer entre duas pessoas, A e B. 

Se B começar a repetir constantemente o que A está falando, B, com absoluta certeza, 

causará uma forte irritação em A, porque, nesse contexto, a repetição, geralmente, é entendida 

como arremedação ou gozação.

No controle de tráfego aéreo, as “arremedações”, os chamados acknowledges (acusar o 

recebimento de uma mensagem) na linguagem aeronáutica, são uma espécie de garantia de 

que  piloto  e  controlador  compartilham do  mesmo modelo  mental  durante  o  processo  de 

comunicação.

Não há dúvidas da complexidade e da necessidade de se investigar o contexto de uso 

da linguagem aeronáutica para tratá-lo de modo mais científico. Temos a certeza de que não 

há como minimizar os problemas que envolvem a comunicação piloto-controlador, senão por 

meio do estudo, da conscientização, da disciplina e do "treinamento" do pessoal envolvido.

Uma vez  situado o  cenário  que  envolve  a  atividade  do  controlador  de  tráfego aéreo, 

passaremos  agora  ao  próximo Capítulo,  no  qual  abordaremos  o  método  do  Professor 

André Camlong, o STABLEX, sem perder o olhar para a produção de material didático 

para o ensino da língua franca utilizada na comunicação piloto-controlador.
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CAPÍTULO 2 

“Por serem mais precisos do que as palavras, os números são  

particularmente mais adequados para transmitir as conclusões  

científicas”.

(Pagano e Gauvre, 2004)

Corroborando o pensamento de Almeida Filho (1994) de que produzir ou selecionar 

materiais  para  adoção  não  é  uma  atividade  que  deve  permanecer  para  sempre  intuitiva, 

embora intuições sejam preciosas para abrir caminho na prática e na teoria, neste trabalho 

procuramos  alternativas  mais  científicas,  multidisciplinares,  baseadas  na  matemática,  na 

estatística e na informática como fundamento para a reflexão e o estudo. 

Este Capítulo refere-se basicamente à  metodologia utilizada na pesquisa, com uma forte 

preocupação com o entendimento do método do Professor André Camlong, o STABLEX, 

e   traz  algumas  considerações  sobre  o  que  deve  ser  entendido  como  um  corpus 

representativo e homogêneo. 

2.1 A LINGÜÍSTICA E O USO DO COMPUTADOR

O desconforto que as ciências exatas, muitas vezes, causa em alguns pesquisadores das 

humanidades sugere uma espécie de pecado original, ao  falar–se em pesquisa qualitativa com 

o uso de instrumentos métricos. 

À medida que a Lingüística Computacional e a Lingüística de Corpus  se consolidam 

como subáreas da Lingüística,  justamente por  lançarem mão de instrumentos métricos na 

comprovação de seus experimentos, temos a possibilidade de promover estudos mais precisos 

das chamadas linguagens de especialidade.

A identificação de estruturas predominantes, das combinações e arranjos lexicais, a 

importância de determinados léxicos ou de certos “comportamentos lingüísticos” utilizados na 

comunicação radiotelefônica piloto-controlador torna a língua franca mais transparente para o 

professor, o que oportuniza o estabelecimento de processos de ensino e aprendizagem muito 

mais ricos e efetivos. 

É fato que a Lingüística de  Corpus, doravante LC, está atrelada à idéia  corpora de 

38



grande monta, como descreve Berber Sardinha (2004:18): 

“Um conjunto  de  dados  lingüísticos  (pertencentes  ao  uso  oral  ou  
escrito da língua, ou a ambos), sistematizados segundo determinados  
critérios,  suficientemente  extensos  em  amplitude (grifo  nosso)  e  
profundidade, de maneira que sejam representativos da totalidade do 
uso lingüístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de tal modo 
que possam ser processados por computador,  com a finalidade de  
propiciar resultados vários e úteis para a descrição e análise”.

Essa  definição  sugere  preocupação  com  a  questão  da  representatividade,  ou  seja, 

quanto maior a população estudada, maiores serão as possibilidades de ela ser um espelho do 

objeto de estudo. 

Berber Sardinha (2004:23) vai mais longe, ao discutir o conceito de representatividade 

de corpus quando afirma que “o corpus é uma amostra de uma população cuja dimensão não 

se conhece (a linguagem como um todo). Desse modo, não se pode estabelecer qual seria o 

tamanho ideal da amostra para que represente essa população”.

No caso do estudo de uma determinada língua, corpora “suficientemente extensos em 

amplitude” seriam uma espécie de justificativa para o não uso de ferramentas matemáticas e 

estatísticas mais precisas, talvez muito complicadas para determinados pesquisadores.

Convém ressaltar que a Estatística diferencia censo de amostra, ou seja, o censo é um 

estudo que envolve uma determinada população na sua totalidade, independentemente da sua 

natureza: pessoas, peças, palavras, textos. Na amostra, somente uma porção dessa população é 

estudada. Logicamente, um estudo amostral requer o uso de métricas bastante confiáveis para 

garantir a validade, a confiabilidade e a representatividade do estudo.

Quando  Berber  Sardinha  (2004:23)  afirma  que  “não  há  critérios  objetivos  para  a 

determinação da representatividade” e que, por isso, a solução seria “tornar a amostra a maior 

possível,  a  fim de  que  ela  se  aproxime ao  máximo da  população  da  qual  deriva,  sendo, 

portanto mais representativa”, significa que um censo é impossível de ser implementado, ou 

seja,  a  Estatística  não  consegue  tratar  populações,  e  sim,  apenas  pequenas  porções,  ou 

amostras, o que, absolutamente, é uma inverdade.

Nosso objetivo com este trabalho é demonstrar que o  software STABLEX oferece 

outras  possibilidades,  podendo ser uma ferramenta adequada para determinadas situações, 

principalmente para os chamados Corpora de Especialidade, corpora menores.
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Tribble e Jones (1997) apontam que, para se estudarem as características lingüísticas 

de um Corpus de Especialidade, devemos tratá-lo como um tipo particular de texto e que deve 

ser formado a partir da reunião de textos do mesmo tipo.

Esses  mesmos  autores  relatam  que,  na  produção  de  seu  livro  “ELT  Text  Pack“,  

originalmente  publicado  pela  Longman  Mini-Concordancer,  utilizaram  corpus muito 

pequeno, ratificando o dito popular de que “tamanho não é documento”.

Acreditamos que toda essa discussão inicial será fundamental para o entendimento do 

software  STABLEX,  pois,  para  o  método,  o  conceito  de  “amostra”  ou  de  “extensão  em 

amplitude” não é utilizado em momento algum. 

Todos  os  textos  são  tratados  matemática  e  estatisticamente,  os  dados  vão 

demonstrando, ao longo do processamento, se o conjunto é representativo e homogêneo, não 

havendo a necessidade de comparações com corpora maiores (corpus de referência), já que 

há casos em que essa comparação não é possível ou até mesmo contra-indicada.

2.2 O MÉTODO STABLEX

O STABLEX é  um método desenvolvido  por  André  Camlong,  no  Laboratório  de 

Inteligência Artificial da Universidade de Toulouse II e que utiliza a matemática, a estatística 

descritiva (paramétrica)  e  a informática na análise  discursiva,  e  está  descrito  na sua obra 

Méthode d’ analyse lexicale textuelle et discursive (1996). 

Zapparoli e Camlong (2002:21) afirmam que: 

“o método tem se mostrado eficaz na análise de diferentes tipologias  
de discurso (verbais orais ou escritos, de caráter técnico, literário,  
jornalístico,  publicitário,  patológico),  em  diferentes  línguas,  para  
diferentes finalidades (ensino, pesquisa, diagnóstico)”.

A definição apresentada por Ferreira (2000:19) para o STABLEX parece-nos a mais 

clara e precisa do software: 

“um  conjunto  de  funções  que  nos  possibilita  processar  textos  no  
computador  a  fim  de  obtermos  o  léxico  dos  mesmos  e  seus  
referenciais  numéricos  correspondentes  quando  da  aplicação 
estatística. Em outras palavras, trata-se de um instrumental  que nos  
permite, a partir de um texto (T...EX), chegarmos ao seu léxico (LEX)  
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e, a partir deste, chegarmos à tabela (TAB) estatística (STA) que o  
representa.” 

Além da definição, Ferreira (2000) lista como algumas de suas vantagens o fato de ele 

ser  parte  integrante  de  um  método  e  não  só  um  instrumental  informático,  um  simples 

software, e ainda permitir extrações controladas de qualquer parte do  corpus. É compatível 

com os chamados Personal Computers (PC) e trabalha integrado com os softwares WORD (o 

que facilita a geração de arquivos na extensão .*txt) e EXCEL (a função MacroSTAB9 que 

acompanha  o  software realiza  todos  os  cálculos  estatísticos  necessários  à  análise  e  os 

disponibiliza em forma de planilhas. Com isso se integra perfeitamente ao EXCEL, o que 

facilita sobremaneira a realização de outras operações, tais como a criação de novas tabelas, 

novos cálculos). Tudo isso confere ao STABLEX a condição de software de fácil manuseio.

Algumas  considerações  sobre  o  método  ainda  se  fazem necessárias.  Embora  este 

trabalho  não  pretenda  analisar  o  discurso,  a  proposta  do  software  é  proceder  à  análise 

discursiva  a  partir  da  união  de  determinados  parâmetros  matemáticos,  estatísticos, 

computacionais, lingüísticos e literários. Todos, inclusive a Estatística, estão em função do 

método, e não o contrário. 

Além disso, a Estatística utilizada é a descritiva, também denominada paramétrica, que 

não privilegia apenas os dados quantitativos, mas as resultantes quanti-qualitativas, o que é 

um diferencial do método. Segundo Zapparoli e Camlong (2002:26):

 “a  estatística  paramétrica  reúne  três  componentes  básicos:  a 
aritmética,  para  calcular,  determinar  e  controlar;  o  cálculo 
algébrico,  para  medir,  comparar  e  integrar;  a  representação 
geométrica, para visualizar, memorizar e raciocinar.”

Os cálculos, os coeficientes, os gráficos e as tabelas, que são disponibilizados pela 

Macro (ao longo dela), conferem à análise um caráter fundamentalmente científico, já que 

estão absolutamente controlados pelas métricas. Nada é por acaso.

Ferreira  (2000:21)  apresenta  explicação  que  merece  ser  aqui  apresentada  sobre  os 

porquês de o método ser considerado descritivo, objetivo e indutivo: descritivo porque “leva 

em conta o objeto em si, na própria configuração original que tem”; objetivo porque parte “de 

um objeto, por tomá-lo em sua globalidade, sem implicar, de forma alguma, sobre ele, já que, 

a qualquer instante, não parte de pré-conceitos, apenas destaca as linhas de força diante do 

painel geral do corpus”; e indutivo, porque não parte “de deduções: durante o processo todos 

9 STA do francês statistique, que significa estatística, e TAB de tableau, que significa tabela.
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os elementos são medidos com a mesma unidade de medida e são classificados, o que nos 

permite tirar conclusões gerais a partir de fatos constantes. Assim, formamos para depois 

formalizar, partimos do material para o conceitual e não o contrário”.

Corroborando o que já foi dito, Zapparoli e Camlong (2002:26) afirmam que:

 “a aplicação do método é um meio de fazer ”conhecer”, para fazer  
“re-conhecer”, de constatar, de tornar visível o que, a priori, não o é,  
isto é, de descobrir, na arquitetura lexical dos textos, a constituição 
do discurso.”

Para dar uma idéia geral  sobre o processamento realizado pelo STABLEX, vamos 

comparar o corpus a um grande quebra-cabeça colorido com vários desenhos. Cada desenho 

pode ser considerado como um texto que compõe o corpus e, apesar da forma e das cores nele 

utilizadas, ele segue determinadas características que compõem o quebra-cabeça como um 

todo. Cada peça do quebra-cabeça, com a sua geografia, cor e tamanho, seria uma unidade 

lexical.

 Escolhemos o quebra-cabeça pelos desenhos, pelas cores e pela quantidade de peças, 

mas ele nos é oferecido já desmontado. No caso de um corpus lingüístico, várias são as razões 

da  nossa  escolha,  várias  são  as  intenções.  Como  o  programa  trabalha  com  um  corpus 

composto  por,  no  mínimo,  três  variáveis,  ou  seja,  três  textos,  o  nosso  “quebra-cabeça” 

também terá que ter mais de um desenho, várias cores e número elevado de peças.

O software faz o desmonte do corpus e lista, por ordem alfabética, todas as unidades 

lexicais, mostrando sua freqüência de emprego, ou seja, a freqüência absoluta. O “quebra-

cabeça”,  agora, é um amontoado de peças. 

No  brinquedo,  sabemos  que  algumas  peças  são  vitais  para  uma  montagem  bem-

sucedida, mas não sabemos qual a relação de importância de uma determinada peça para o 

conjunto e a influência do conjunto sobre essa peça. O que nos resta fazer é usar algumas 

pistas para colocar uma determinada peça aqui e outra ali, nada muito científico.

 No caso do corpus, cada unidade lexical é medida com o mesmo “metro”, com uma 

mesma  medida,  para  a  obtenção  de  sua  representação  numérica  particular  (freqüência 

relativa), e esse valor é confrontado com o todo, com o corpus, e vice-versa. Assim sendo, a 

densidade de cada uma dessas unidades lexicais é determinada, bem como a densidade de 

cada uma das variáveis (cada texto) que compõe o corpus.

Se  tivéssemos  esses  mesmos  valores  para  o  nosso  quebra-cabeça,  seria  possível 

identificar, com muita facilidade, o grupo de peças que compõe um determinado desenho e 
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tudo estaria pronto para a montagem. Assim, o nosso quebra-cabeça finalmente tomaria a sua 

forma original.

No caso do corpus, é possível, agora, identificar o grupo de palavras que o fundamenta, ou 

seja, a sua estrutura de sustentação está finalmente mapeada, e, por conseguinte, as análises 

poderão ser efetuadas, sem se perder o foco no objetivo do estudo.

2.3 A PREPARAÇÃO DO CORPUS

A proposta deste trabalho é analisar, por meio da aplicação do método do Professor 

Camlong, o texto, (grifo nosso) no Capítulo 15, denominado Fraseologia (língua franca), da 

ICA 100–12  –  Regras  do  Ar  e  Serviços  de  Tráfego  Aéreo,  publicação  do  Comando  da 

Aeronáutica que estabelece os procedimentos de observância obrigatória a todas as aeronaves 

que utilizam o espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, assim como os órgãos que prestam os 

Serviços de Tráfego Aéreo.

Este  capítulo estabelece a linguagem de especialidade,  em português e inglês,  que 

deve  ser  utilizada  na  comunicação  radiotelefônica  piloto-controlador,  além  de  alguns 

procedimentos de caráter técnico, mas que não têm relação direta com o processo  lingüístico 

em si,  como a citada publicação que apresenta um rol de frases que estão dentro de uma 

determinada  fase  do  vôo,  e  que  expressam,  logicamente,  uma  determinada  intenção 

comunicativa, que não pode ser considerado um texto (grifo nosso), pelo menos na forma que 

corriqueiramente conhecemos. 

Texto,  aqui,  deve  ser  entendido  “como  um  ato  de  comunicação  unificado  num 

complexo universo de ações humanas” (Bentes (2001:255)), e reforçado pela definição de 

Koch (1997:22) de que texto é:

 “uma  manifestação  verbal  constituída  de  elementos  lingüísticos  
selecionados e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal,  
de  modo  a  permitir  aos  parceiros,  na  interação,  não  apenas  a 
depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência da ativação de 
processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a interação 
(ou atuação) de acordo com práticas socioculturais.”.

Os professores André Camlong e Zilda Zapparoli enfatizaram, por inúmeras vezes, 

que a preservação dos textos, no seu formato original, deveria ser ao máximo perseguida e 

que qualquer “tratamento” deveria se resumir a poucas hifenizações.  Somente os sintagmas 
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nominais indispensáveis deveriam ser tratados, assim como as variáveis numéricas do tipo, 

data, mês, hora.

Entretanto, o nosso corpus precisou sofrer algumas substituições e alterações no que 

se refere à hifenização, para que o processamento feito pelo STABLEX se tornasse viável. E 

por quê?

A comunicação radiotelefônica piloto-controlador tem características muito peculiares 

que precisaríamos reproduzir nos textos para que o software fizesse o processamento de modo 

correto. 

Para  os  controladores  de  tráfego  aéreo,  os  “nomes”  dos  vôos,  do  ponto  de  vista 

lingüístico, são indiferentes, mas para o STABLEX cada variação no nome da empresa ou no 

número de vôo seria entendida como uma informação diferente, ou seja, um novo léxico, com 

arranjos e características diferentes, o que absolutamente não seria uma verdade.

Obviamente, as substituições e as alterações foram efetuadas dentro de determinados 

parâmetros, que serão explicitados posteriormente. 

Ressaltamos apenas que o processo de hifenização tem relação direta com a precisão 

do cálculo qui-quadrado de Fisher,  que será  visto posteriormente.  Há razões  matemáticas 

fortes para isso, já que o qui-quadrado não funciona com dados esparsos. Ele não é capaz de 

detectar se um nome (substantivo) é simples, isolado, ou composto.

O  critério  principal  adotado  para  a  alteração  do  corpus  foi  o  da  “intenção  da 

instrução”, ou seja, a sua intenção comunicativa de uma determinada instrução foi totalmente 

preservada. 

Como  se  trata  de  uma  instrução  padronizada,  o  enunciatário  e  alguns  valores 

numéricos não fazem qualquer diferença para que a comunicação se processe. 

Além do mais, não é o propósito deste trabalho analisar o discurso.

Lembramos  que  o  corpus original  é  composto  basicamente  por  um rol  de  frases, 

instruções em geral, que devem ser ditas à aeronave em uma determinada situação, esteja ela 

em vôo ou no solo. 

Como já  foi  dito,  trata-se de uma linguagem de especialidade,  conhecida no meio 

aeronáutico como linguagem formulaica. Assim, as instruções são padronizadas. 

As modificações efetuadas foram as seguintes:

1- Todos  os  indicativos  de  chamada  das  aeronaves  (números  de  vôo)  foram 

substituídos por CALL-SIGN;

2- Todas as  informações  numéricas  foram substituídas  por  –n  ou n-,  posicionado 

antes ou depois da palavra a que ele se refere, como por exemplo: n-nautical, n-
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feet, heading-n, sector-n, wind-n, n-knots etc.;

3- Para a variável tempo (horas, minutos ou segundos)  foi utilizado –t ou t seguido 

do número, como por exemplo: at-t, t1028 etc.;

4- Na indicação do tipo, modelo, da aeronave, foi introduzida a letra B maiúscula, 

antes da codificação, como por exemplo: E-110, transformou-se em B-E110, e LR-

35,  B-LR35.  Assim,  todos  os  modelos  de  aeronaves  seriam  mais  facilmente 

identificados nas tabelas fornecidas após o processamento. A escolha da letra B foi 

em função do modelo mais freqüentemente encontrado: Boeing;

5- Todos  os  nomes  utilizados  como  designadores  de  determinado  auxílio  à 

navegação, aerovias, procedimentos, taxiways etc. foram substituídos por –x ou x- 

dependendo  do  seu  posicionamento  no  texto  original.  Exemplos:  x-position,  

airway-x, x-VOR, x-NDB  etc.;

6- Os nomes próprios, que se referem à destinação de um determinado vôo ou aos 

órgãos de controle, tais como o aeroporto de Guarulhos, a cidade de Campinas, a 

Torre Brasília, o Controle de Aproximação Cuiabá, etc.,  foram substituídos por 

facility,  já que, em inglês, o termo  airport facility é muito empregado:  facility-

tower, facility control, facility2 etc.;

7- Os níveis de vôo, flight level em inglês, foram substituídos por FL-x;

8- Os sintagmas verbais foram hifenizados:  go-ahead,  hold-over, hold-at,  hold-on,  

holding-over, stand-by etc.;

9- Todas as freqüências, dos auxílios à navegação e dos órgãos de controle, foram 

substituídas por freq-x; e

10- Todas as palavras compostas (sintagmas nominais ou não) que têm um só sentido, 

uma só intenção comunicativa ou são sempre utilizadas juntas foram hifenizadas, 

exemplos: AFIL-plan, due-to, radio-equipment-V, survival-equipment-J, jackets-F,  

overflight-authorization,  Brazilian-airspace,  Brazilian-territory,  out-of-date,  at-

your-discretion, in-contact-with, flight-plan-changing, visual-flight-rules, rate-of-

climb, rate-of-descent, have-been-flown, maximum-rate, per-minute, on-track, of-

the-track, build-ups, base-leg, procedure-turn etc.

Obs.:  Durante  o  processo  de  preparação  do  corpus,  percebemos  que  as 

substituições  dos  nomes  dos  auxílios,  dos  fixos  de  posição,  dos  níveis  de  vôo,  dos 

aeroportos (destinos) etc. por uma codificação única, acabariam gerando uma dificuldade 

no  entendimento  quando,  numa  mesma  instrução,  eles  fossem  intencionalmente 
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diferentes. Há situações em que eles não podem ser os mesmos, porque a instrução ficaria 

sem sentido. Assim, mantendo o  princípio da codificação adotada, utilizamos –y, -z, -w, 

facility1  ou  facility2  quando  essas  informações  devem  ser  diferentes  dentro  de  uma 

mesma instrução, como por exemplo:

(1) “VRG-202,  climb to  FL310,  report  crossing FL250” (tradução 
nossa: VRG-202, suba para o nível 310 e reporte cruzando o nível  
250) ficaria assim no banco de dados: CALL-SIGN, climb to FL-x  
report crossing FL-y;

(2) “FAB-2402  crossing  FL-180  to  FL250,  request  FL310”, 
(tradução nossa: FAB-2402, cruzando nível 180 para o nível 250,  
solicita o nível 310)  ficaria assim: CALL-SIGN crossing FL-x to  
FL-y, request FL-z.

Durante o processo de montagem do corpus, foi adotado o seguinte critério: levamos 

em consideração o uso da linguagem em função do órgão prestador dos Serviços de Tráfego 

Aéreo10: Torre de Controle de Aeródromo, Controle de Aproximação e Centro de Controle de 

Área. Assim sendo, adotamos a seguinte codificação11:

 TWR (=T1) – para a linguagem utilizada, em L2,  nas operações realizadas sob 

a responsabilidade de uma Torre de Controle de Aeródromo;

 APP (=T2) – para a linguagem utilizada, em L2, nas operações realizadas sob a 

responsabilidade de um Controle de Aproximação; e

 ACC (=T3) – para a linguagem utilizada, em L2, nas operações realizadas sob 

a responsabilidade de um Centro de Controle de Área.

2.4 O PROCESSAMENTO DO STABLEX

10 Em linhas gerais, uma Torre de Controle de Aeródromo é o órgão prestador dos Serviços de Tráfego Aéreo, 
responsável pelas operações de pouso e decolagem e pelas movimentações de aeronaves, veículos e pessoas no 
solo  dos  aeroportos;  um  Controle  de  Aproximação  é  o  órgão  prestador  dos  Serviços  de  Tráfego  Aéreo, 
responsável pelas operações de subida e descida de aeronaves com vistas ao pouso e /ou à decolagem em um 
determinado aeroporto; e um Centro de Controle de Área é o órgão prestador dos Serviços de Tráfego Aéreo, 
responsável pelo vôo em rota, vôo nivelado, das aeronaves. 
11 Os textos T1, T2 e T3, com as modificações citadas anteriormente, encontram-se nos Apêndices A, B e C, 
respecitvamente.
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2.4.1 AS PRIMEIRAS TABULAÇÕES

Após a preparação das variáveis T1, T2 e T3 como anteriormente descrita, elas foram 

convertidas no formato .*txt para o processamento no STABLEX .

A primeira tabela fornecida pelo software é a Tabela do Léxico Alfa ou simplesmente 

Tabela  Alfa,  onde  os  itens  lexicais  são  ordenados  alfabeticamente.  Essa  tabela  deve  ser 

considerada básica, pois servirá de base para a elaboração de outras. 

O software possibilita que essa tabela seja “exportada” para uma planilha do EXCEL 

e,  com  as  funções  de  classificação  existentes  no  próprio  EXCEL,  outras  tabelas  com 

ordenações diferentes poderão ser criadas.

Como afirma Ferreira (2000:29):

 “a  Tabela  Alfa  possibilita-nos  a  rápida  e  perfeita  detecção  de  
qualquer  unidade  lexical  do  corpus que  procuremos,  obtendo  a 
informação do(s) texto(s) em que se encontra e o número de vezes em 
que nele(s) ocorre.” 

A segunda tabela, derivada da tabela Alfa e fundamental para o nosso trabalho, é a 

Tabela do Léxico Delta ou simplesmente Tabela Delta, onde os léxicos são ordenados por 

ordem decrescente de freqüência. É por meio dela que chegaremos à Tabela de Distribuição 

de Freqüências (TDF).

A Tabela do Léxico Alfa encontra-se no Apêndice D e a Tabela do Léxico Delta, no 

Apêndice E.

2.4.1.1.  A TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS (TDF)

A  Tabela  de  Distribuição  de  Freqüências  (TDF),  Tabela  1,  abaixo,  é  construída 

automaticamente  pelo  STABLEX  a  partir  da  Tabela  Delta,  e  corresponde  a  uma  matriz 

retangular  em  que  cada  um  dos  seus  elementos,  posicionado  na  interseção  de  uma 

determinada  linha  com  a  respectiva  coluna,  é  uma  variável  numérica  com  diferentes 

representações.  A transformação do rol  de itens  lexicais  em uma matriz  retangular  é  um 

artifício comum, que não altera absolutamente nada o  corpus inicial,  e muito utilizado na 

matemática computacional, já que o processamento só é possível com variáveis numéricas e 
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não alfanuméricas:

TABELA 3: Tabela de Distribuição de Freqüências (TDF)

42 3365 1283 564 1518
3 p 0,381278 0,167608 0,451114

q 0,618722 0,832392 0,548886
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS

Rang Occ Nbre Fréq T1 T2 T3
1 395 1 395 135 85 175
2 127 1 127 2 34 91
3 126 1 126 52 29 45
4 78 1 78 16 34 28
5 57 1 57 30 2 25
6 55 1 55 1 11 43
7 54 1 54 44 0 10
8 52 1 52 16 4 32
9 49 1 49 20 5 24
10 47 1 47 23 1 23
11 46 1 46 26 7 13
12 39 1 39 22 2 15
13 38 1 38 24 7 7
14 37 1 37 28 1 8
15 36 1 36 2 9 25
16 33 1 33 30 3 0
17 31 1 31 7 1 23
18 150 5 30 44 25 81
19 28 1 28 1 8 19
20 27 1 27 0 6 21
21 24 1 24 0 3 21
22 66 3 22 41 6 19
23 80 4 20 36 16 28
24 95 5 19 42 6 47
25 36 2 18 4 4 28
26 17 1 17 2 0 15
27 16 1 16 0 1 15
28 15 1 15 15 0 0

48



29 56 4 14 21 5 30
30 52 4 13 27 9 16
31 48 4 12 17 5 26
32 66 6 11 36 7 23
33 120 12 10 72 5 43
34 81 9 9 24 13 44
35 136 17 8 61 28 47
36 119 17 7 35 34 50
37 108 18 6 46 21 41
38 65 13 5 26 9 30
39 84 21 4 28 18 38
40 132 44 3 56 13 63
41 196 98 2 76 40 80
42 248 248 1 95 47 106

A TDF tem a seguinte composição: a primeira coluna representa a transformação do 

item lexical recenseado em variável numérica, meramente posicional, ou seja, a sua única 

função é a de facilitar a localização (identificação) do item da Tabela Delta após os cálculos 

terem sido efetuados. A segunda coluna corresponde à ordem decrescente de freqüência de 

emprego dos itens lexicais que constituem o corpus: da mais elevada à mais baixa, ou seja, os 

hápax, que são os itens lexicais com freqüência (um) no corpus. A terceira coluna apresenta o 

número de vocábulos para uma dada freqüência, sempre com a Tabela Delta como referência. 

A quarta coluna representa o número total de ocorrências da linha, que pode ser obtida de 

duas maneiras: 

(1) pelo produto das colunas 2 e 3, colunas precedentes; ou  

(2) pela soma das colunas posteriores. 

As três colunas seguintes representam a distribuição das ocorrências do item lexical ou 

dos itens lexicais de mesma freqüência de emprego, em cada texto que compõe o corpus. 

Convém ressaltar que Zapparoli e Camlong (2002:30) postulam que as colunas que 

sucedem a quarta coluna da TDF representam "a distribuição das ocorrências, isto é, o número 

de ocorrências  de cada variável” (grifo nosso), é, no mínimo confusa, pois, se na 3ª coluna 

houver um valor maior do que a unidade,  haverá mais de um item lexical com a mesma 

freqüência de emprego em um ou mais textos do corpus analisado.

Ainda  segundo  Zapparoli  e  Camlong  (2002:30), “a  TDF  fornece  os  valores  das 

probabilidades “p” (probabilidade de ocorrência de  cada item (grifo nosso) lexical em cada 
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variável) e de “q” (probabilidade contrária) das variáveis do corpus.”. 

Entretanto, essa afirmação estará incorreta, ou melhor, incompleta, se houver mais de 

um item com a mesma freqüência de emprego, já que os valores de “p” e “q”, neste caso, 

representarão a probabilidade de ocorrência dos itens com a mesma freqüência de emprego, e 

não de cada item como mencionado anteriormente.

A TDF deve ser considerada essencial à construção de várias outras tabelas estatísticas 

ou à realização de cálculos que estão disponíveis na Macro (MacroStab) do STABLEX, tais 

como: a Tabela de Desvios Reduzidos, o cálculo da Correlação, a Regra etc.; entretanto, ela, 

por si só, representa muito pouco para a análise do corpus propriamente dita, já que mostra 

apenas o status da população recenseada, ou seja, a relação do item lexical versus a freqüência 

absoluta correspondente. 

A TDF deve ser entendida a partir do conceito de massa lexical, já que apresenta um 

número absoluto de ocorrências, de freqüências de emprego, que afetam os itens lexicais do 

corpus em  estudo.  Esses  dados  devem  ser  considerados  como  dados  brutos,  pobres  de 

informação,  já  que,  para  nossa  análise,  estamos  muito  mais  interessados  em conhecer  a 

freqüência "relativizada" do item lexical em relação ao texto, freqüência relativa, e deste em 

relação ao corpus estudado, a densidade. 

Matematicamente falando, isso significa dizer que a TDF baseia-se apenas em cálculos 

aritméticos e que precisamos de um cálculo mais poderoso, mais rico de informação, ou seja, 

o cálculo algébrico.

Para  entendermos  melhor,  é  fundamental  transportarmos  o  conceito  físico  de 

densidade (d), que é a relação da massa (m) com o volume (v), [d = m/v],  para o nosso 

processamento lingüístico. É a densidade lexical que nos fornecerá uma medida de "força" de 

determinado  vocábulo  dentro  do  corpus,  ou  seja,  uma  espécie  de  medida  do  grau  de 

importância desse item lexical na construção do sentido do conjunto que está sendo analisado. 

Na busca desses valores, é preciso transformar a nossa TDF em uma outra que apresente 

todos os itens lexicais medidos com a mesma medida, com o mesmo "metro", ou seja, que os 

afastamentos  em  relação  a  nossa  imprecisa  e  cheia  de  defeitos  média  aritmética  sejam 

"relativizados", padronizados. 

A  MacroStab  faz  automaticamente  a  transformação  da  TDF  em TDR,  Tabela  de 

Desvios Reduzidos.
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2.4.1.2.  A TABELA DE DESVIOS REDUZIDOS (TDR)

Enquanto  a  TDF,  Tabela  1,  está  relacionada  ao  conceito  de  massa  lexical,  dados 

brutos, freqüência absoluta, média aritmética simples e a cálculos aritméticos com pouco ou 

nenhum  controle  científico,  a  TDR  (Tabela  2,  abaixo)  está  relacionada  ao  conceito  de 

densidade lexical, dados tratados, freqüência relativa, desvio-padrão e a cálculos algébricos 

absolutamente controlados, como veremos posteriormente.

Zapparoli  e  Camlong  (2000)  sustentam  que  o  cálculo  algébrico  e  a  estatística 

paramétrica são essenciais na transformação da TDF em TDR para que os dados brutos sejam 

reduzidos  em dados  medidos  e  proporcionalmente  dimensionados,  o  que  irá  propiciar  os 

meios científicos para uma descrição do corpus. 

A TDR nada mais é do que "uma matriz de medidas algébricas tomadas com o mesmo 

metro e reduzidas à mesma escala." (Zapparoli e Camlong, 2000:33)

Na realidade, o que se busca é o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade do corpus, 

já que a média aritmética é um valor pouco representativo do conjunto e muito influenciada 

por valores extremos. Daí, surge a necessidade de se trabalhar com o que Spiegel (1985:83) 

define como variação ou dispersão dos dados que é “o grau ao qual os dados numéricos 

tendem a dispersar-se em torno de um valor médio”. Sabe-se que existem várias medidas de 

dispersão ou de variação; sendo o desvio padrão uma das mais comuns, ele foi adotado como 

parte integrante do método.

 O desvio padrão irá exercer, naquela transformação, o papel de métrica, de unidade de 

medida, já que é fundamental para o cálculo do desvio reduzido (Z), uma medida pontual, 

calculada em relação ao centro de gravidade, em que a média aritmética simples é reduzida a 

zero. Traduzindo, poderíamos dizer que os "malefícios" da média são igualmente distribuídos 

entre  os  elementos  constituintes  do  corpus,  ou  seja,  ela  não  exerce  mais  influência  nos 

cálculos que serão efetuados. Matematicamente falando, quando um valor é uniformemente 

adicionado a uma equação, ela não se altera.  Grosso modo, é dessa propriedade matemática 

que o cálculo do desvio reduzido se vale. 

 Observamos  que  os  cálculos  efetuados  pelo  STABLEX  vêm  num  crescente  de 

precisão.  Na  TDF,  os  cálculos  são  mais  simples  e  com imprecisões  que  precisavam ser 

reduzidas. Na TDR esses cálculos já são mais sólidos, mais refinados e menos imprecisos.  Se 

acompanharmos o processamento efetuado pelo STABLEX, veremos que o cálculo aritmético 

dá lugar ao cálculo algébrico, a freqüência absoluta dá lugar à freqüência relativa, a média 

aritmética é reduzida a zero e assim por diante. Como veremos posteriormente, o refinamento, 
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ou  o  controle,  como gosta  de  afirmar  o  Prof.  André  Camlong,  aprimora-se  ao  longo  do 

processamento. 

Como todo o processamento do software é feito com 100% do léxico, não faz sentido 

falar em amostra da população e nem em estatística inferencial ou não paramétrica. Muitos 

pesquisadores advogam que o uso da estatística paramétrica é uma vantagem do STABLEX à 

medida  que  todos  os  cálculos  são  absolutamente  controlados.  Como  nada  é  feito 

empiricamente,  por  aproximação  ou  inferência,  os  cálculos  agregam  um  maior  grau  de 

confiabilidade aos resultados.

Convém destacar que o  software STABLEX não deve ser considerado um produto 

perfeito, acabado e completo. Todavia,  não se pode negar que ele tem características muito 

boas. Esse controle dos cálculos matemáticos é uma das características que lhe conferem um 

alto grau de confiabilidade. As tabelas apresentadas automaticamente pela Macro dialogam 

entre  si,  num  seqüenciamento  que  pode  ser  definido  como:  calcular-analisar-aprimorar-

recalcular-analisar-aprimorar... Cada tabela vale-se das informações das tabelas precedentes, 

sempre com um olhar diferente, com um resultado mais preciso e com uma interpretação mais 

alargada.

Voltando agora à TDR, podemos concluir que o cálculo algébrico estabelece uma forte 

relação de dependência entre todas as variáveis:  a parte em relação ao todo e o todo em 

relação à parte. Assim sendo, estará correta a afirmação de que a TDF está para a  massa 

lexical, assim como a TDR está para a densidade lexical.  

Embora Zapparoli e Camlong (2000) utilizem o termo peso lexical quando se referem 

à TDR, o conceito físico de peso, da forma como conhecemos, não traduz com exatidão a 

"relação  de  força"  que  a  TDR  estabelece,  muito  claramente,  entre  cada  item  lexical 

individualizado e o corpus e vice-versa.  

A  MacroStab  apresenta  mais  informações  do  que  a  TDR  propriamente  dita, 

informações essas extremamente valiosas para o andamento do nosso estudo, já que fornecem 

uma espécie de "certificação de garantia" do método.  Os resultados mostram se o método 

está adequado ao estudo, ou seja, se o método pode continuar a ser utilizado na pesquisa ou se 

alguns outros ajustes precisam ser feitos no corpus. Se este for o caso, ajusta-se o corpus para 

a  execução de um novo processamento,  até  que os resultados indiquem que o método se 

aplica ao estudo. Se não, o método deve ser abandonado.

Uma dessas informações é o valor do X2 de Fisher, que é definido por Zapparoli e 

Camlong (2002:37) como: 
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"o  método  de  determinação  do  grau  de  normalidade  de  uma  
distribuição aleatória, que determina o sentido da distribuição das  
Tabelas de Desvios Reduzidos, é fornecido pelo teste do X2 de Fisher,  
que é a soma do quadrado do desvio reduzido médio das variáveis em  
estudo". 

O X2 de Fisher é um resultado que se extrai facilmente do EXCEL, por meio de um 

simples clique no ícone do programa, determinado a partir dos dados fornecidos pela TDR, 

considerando-se o número de graus de liberdade igual a 3 (T1, T2 e T3). No nosso estudo, o 

valor do X2 é igual a 0,989, o que significa dizer que, fixados os limites de variação a ± 0,119 

(quadrado do Z Médio, obtido na TDR) consideramos que, se os elementos se encontrarem 

reunidos a 98,9%, nesse intervalo, a distribuição será normal. 

Concluímos, então, que T1, T2 e T3 se comportam como uma distribuição normal, ou 

seja, constituem um  corpus equilibrado, homogêneo, perfeitamente normal e pertencem ao 

mesmo tipo de gênero discursivo - linguagem radiotelefônica piloto-controlador. 

O  X2 de  Fisher  evidencia  as  características  da  distribuição  lexical  perfeitamente 

centrada em torno da média, que foi reduzida a zero, demonstrando a afirmação de Zapparoli 

e Camlong (2002:39) de que "a parte está em equilíbrio no e pelo todo, e o todo, na e pela 

parte".

Essa é mais uma comprovação científica de que o método do Prof. Camlong pode ser 

aplicado no nosso estudo, o que afasta a possibilidade de a escolha do método ter sido ao 

acaso ou que as interpretações a partir dele sejam puramente subjetivas.

A utilização do teste do X2 de Fisher, que define a normalidade da distribuição, é uma 

escolha do método, dentre outros inúmeros testes para o mesmo fim disponibilizados pela 

Estatística.  Embora  seja  um  teste  consagrado  e  muito  utilizado  para  a  verificação  da 

normalidade de uma distribuição, ele costuma ser validado, ou melhor, justificado por uma 

variável que mede a ligação entre as variáveis, ou seja, como elas estão (co)relacionadas entre 

si. 

Esse processo de cálculo estatístico é conhecido como método de correlação entre 

variáveis, e é definido por Zapparoli e Camlong (2002:39-40) como uma "análise vetorial da 

TDF", pois  como se buscam "reconhecer e  justificar as razões textuais  e  discursivas",  os 

valores numéricos da matriz TDF têm que ter direção e sentido (configuração espacial do 

corpus), ou seja, são vetores; assim sendo, o cálculo tem que ser vetorial. 

53



TABELA 4: Tabela dos Desvios Reduzidos (TDR)

TABELA DE DESVIOS REDUZIDOS
-3,058 Tot 2,510 -12,505 6,937
-0,073 Moy 0,060 -0,298 0,165
0,119 Khi2 0,004 0,089 0,027

0,989
Ecart : Moy Max Min Borne inf Borne sup

-0,073 6,559 -8,481 -2,000 2,000
0 1 0,79%

Rang Fréq T1 T2 T3
1 0,593 -1,617 2,532 -0,323
2 0,550 -8,481 3,020 6,011
3 0,486 0,726 1,880 -2,120
4 1,505 -3,203 6,344 -1,635
5 -0,614 2,255 -2,679 -0,190
6 0,028 -5,544 0,643 4,929
7 -0,665 6,559 -3,297 -3,927
8 -0,463 -1,093 -1,751 2,381
9 -0,297 0,387 -1,229 0,544
10 -0,633 1,526 -2,686 0,527
11 -0,008 2,569 -0,280 -2,297
12 -0,429 2,351 -1,945 -0,835
13 0,144 3,177 0,274 -3,306
14 -0,458 4,702 -2,289 -2,871
15 0,234 -4,024 1,324 2,934
16 -0,145 6,243 -1,180 -5,208
17 -0,546 -1,782 -2,018 3,254
18 -0,061 -2,218 -0,031 2,188
19 0,327 -3,765 1,673 2,419
20 0,092 -4,079 0,760 3,411
21 -0,231 -3,846 -0,559 4,173
22 -0,320 4,013 -1,668 -2,665
23 0,224 1,266 0,776 -1,817
24 -0,650 1,221 -2,726 0,854
25 -0,306 -3,337 -0,908 3,939
26 -0,515 -2,238 -1,850 3,573
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27 -0,356 -3,140 -1,126 3,910
28 -0,315 4,934 -1,738 -3,511
29 -0,394 -0,097 -1,569 1,272
30 0,075 2,048 0,106 -2,078
31 -0,303 -0,387 -1,177 1,261
32 -0,268 2,746 -1,339 -1,676
33 -0,803 4,933 -3,694 -2,043
34 -0,080 -1,575 -0,171 1,666
35 0,337 1,615 1,195 -2,473
36 0,813 -1,958 3,449 -0,678
37 0,209 0,955 0,747 -1,493
38 -0,149 0,311 -0,629 0,169
39 0,264 -0,905 1,145 0,023
40 -0,506 1,016 -2,126 0,604
41 0,345 0,187 1,367 -1,208
42 0,232 0,058 0,924 -0,750

Todo esse cálculo serve: 

"para medir, discriminar e interpretar a natureza exata das ligações e  
das  diferenciações  lexicais  entre  as  variáveis,  isto  é,  para  avaliar 
uma variável  a  partir  do  conhecimento  exato  da  outra  -  grau  de 
dependência e independência das variáveis..." (Zapparoli e Camlong,  
2002:39).

2.4.1.3. A CORRELAÇÃO

A correlação, que é definida por Spiegel (1985:298) como o “grau de relação entre 

variáveis,  que  procura  determinar  quão  bem  uma  equação  linear,  ou  de  outra  espécie, 

descreve ou explica a relação entre as variáveis”, é calculada automaticamente pela Macro do 

STABLEX.

O método do Prof. Camlong aponta o uso desses valores para a análise do discurso, 

para  identificação  da  paternidade  de  um texto,  para  estudos  de  tradução  etc.;  entretanto, 

nenhuma dessas direções interessam ao nosso trabalho. 

Certos de que a correlação é  uma medida estatística importante,  consagrada e que 
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dispensa maiores discussões, partimos para a busca de uma outra interpretação que pudesse 

nos ser útil, ou seja, que fosse ao encontro dos objetivos da nossa pesquisa. 

Os valores  da  correlação  devem ser  interpretados,  no  contexto  do  nosso  trabalho, 

como um primeiro indicador para o ordenamento ou o seqüenciamento do conteúdo a ser 

ministrado. 

Vejamos os dados calculados pela Macro do STABLEX que estão disponibilizados 

nas tabelas abaixo: 

TABELA 5: Correlação Média

  CORRELAÇÃO 

MÉDIA

T1 T2 T3

0,813 0,871 0,873

A Tabela 5 apresenta a correlação média, que é a média aritmética simples dos valores 

de cada uma das colunas, ou linhas, da tabela 6 (abaixo).

TABELA 6: Correlação

CORRELAÇÃO T1 T2 T3

T1 1,000 0,717 0,722

T2 0,717 1,000 0,896

T3 0,722 0,896 1,000

O valor um (1,000) indica o máximo valor possível da correlação, logicamente, ela só 

acontece entre varáveis (praticamente) iguais. Por isso, a correlação entre variáveis idênticas, 

na tabela, é igual a unidade e está em epígrafe. 

O valor da correlação na linha do texto (variável)  T1 indica muito pouca relação, 

afinidade, proximidade com os demais textos, sugerindo que a variável T1 seja trabalhada 

separadamente, talvez, como uma unidade didática única, sem grandes preocupações com T2 

e T3.

Entretanto, se observarmos os valores de T2 e T3, veremos que há uma forte "co-
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relação" (ligação, relação) entre eles. Assim, podemos concluir que os textos T2 e T3 podem 

ser  apresentados  aos  alunos  seqüencialmente,  um  posteriormente  ao  outro,  já  que  têm 

elementos lingüísticos comuns; um servirá de base ao outro, ou mesmo juntos, já que estão 

intimamente relacionados (co-relacionados). 

Ao se pensar na preparação de material didático para o ensino desta linguagem de 

especialidade, a partir de um conjunto de textos, como é o caso desta pesquisa, postula-se que 

a correlação seja uma indicação bastante segura do que deve ser trabalhado junto, antes ou 

depois. 

Os resultados apresentados na Tabela 6 evidenciam que a linguagem utilizada por uma 

Torre de Controle e que, majoritariamente, envolvem as operações de pouso e decolagem, 

acionamento e movimentações no solo feitas por aeronaves, não tem relação (correlação) com 

a linguagem utilizada pelos demais órgãos de controle, ou seja, para as demais fases do vôo, 

as necessidades lingüísticas são outras, com elementos constituintes de naturezas diferentes. 

Sugerimos assim, que a linguagem utilizada por uma Torre de Controle seja trabalhada 

de forma isolada, já que apresenta características lingüísticas diferentes.

Como  ex-controlador  de  tráfego  aéreo  e,  há  mais  de  dez  anos  envolvido  com  a 

disciplina inglês aeronáutico, no curso de formação de controlador de tráfego do Comando da 

Aeronáutica, este pesquisador nunca se dera conta do fato descrito acima. 

Como sempre os conteúdos forma ministrados numa mesma ordem, embora existisse a 

preocupação  de  apresentá-los  de  diferentes  formas,  foi  surpreendido  ao  perceber  que  a 

correlação poderia indicar alternativas diferentes para o ordenamento do conteúdo da própria 

disciplina,  ao mesmo tempo que o ordenamento das demais disciplinas técnicas do curso 

deveria ser repensado.

Agora,  percebeu-se  a  obviedade  da  conclusão  apresentada  pelo  processamento  do 

software: de fato, as estruturas, o léxico, e as necessidades lingüísticas de um controlador de 

tráfego aéreo que trabalha apenas em uma torre de controle são diferentes das dos demais 

controladores.

Ao refletir sobre a prática docente e a de outros colegas, pode o pesquisador perceber 

que, em muitos casos, o ordenamento dos conteúdos é feito a revelia das reais necessidades 

lingüísticas dos alunos, e ou a partir de seqüenciamentos já "consagrados" do tipo: os tempos 

simples devem preceder os tempos compostos; no passado simples (simple past), os verbos 

regulares devem preceder os irregulares; o verbo to be deve iniciar qualquer curso de língua 

inglesa; o texto X é menor e mais simples do que o texto Y, logo, X deve ser apresentado 

primeiro do que Y, assim por diante. 
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A matemática e  a  estatística  fornecem-nos  números  que  podem ser  vazios  se  não 

interpretados de modo correto. Nas diferentes interpretações desses números, reside a beleza 

das ciências exatas, beleza que se refina quando as ciências humanas são fonte de inspiração. 

Mais um exemplo de que uma não exclui a outra; elas, na verdade, se completam. 

2.4.2. AS TABELAS DE VALORES LEXICAIS (TVL)

As TVL são montadas no EXCEL, por variável, a partir da Tabela do Léxico Delta, 

para o cálculo do desvio reduzido Z de todos os itens lexicais de cada variável.

O desvio reduzido (Z), representado pela fórmula,  Z = (x - m)/σ,  é uma medida de 

afastamento de cada item lexical tomada a partir  de uma mesma origem, ou seja,  de um 

mesmo referencial.  Para  evitarmos malefícios com influência  dos  valores  das freqüências 

situados nos extremos, a média aritmética é reduzida a zero. 

Assim, os valores das freqüências absolutas são “relativizados”,  fazendo emergir  o 

conceito de densidade de peso para cada item lexical em cada variável. Quanto maior o valor 

de Z, maior será a sua densidade, ou seja, a sua importância dentro da variável. Em outras 

palavras, o valor de Z reflete a importância de determinado item lexical para as intenções 

comunicativas presentes em cada variável. 

O  valor  de  Z  que  é  dado  pela  fórmula  acima  pode,  através  de  substituições 

matemáticas equivalentes, ser escrita do seguinte modo: 

                                                                           ________
Z = (x – n . p) / √ (n . p . q) , 

onde n, p e q são valores fornecidos pelo processamento do STABLEX e x, representa o item 

lexical que está sendo estudado12.

Com o  ordenamento  dos  itens  lexicais,  por  ordem decrescente  de  freqüência  dos 

desvios reduzidos, a hierarquização do léxico é revelada, evidenciando as características de 

emprego de cada item lexical, a partir de medidas e parâmetros científicos. O ordenamento 

decrescente dos valores de Z fornece uma espécie de hierarquização do léxico dentro de cada 

variável, independentemente do valor numérico de sua freqüência absoluta. 

As TVL estabelecem, a partir do cálculo do desvio reduzido (Z), a estratificação do 

vocabulário  de  cada  variável  (T1,  T2  e  T3)  em  três  categorias  distintas:  vocabulário 

preferencial, vocabulário básico e vocabulário diferencial. 

12 Para maiores detalhes sobre a fórmula, consultar Camlong, 1996.
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A seguir apresentaremos as TVL, por variável:

TABELA 7: TVL T1

LÉXICO TOTAL T1 VALOR

the 54 44 6,559

runway-n 33 30 6,243

wind-n 30 28 6,226

taxi 20 20 5,697

degrees 22 20 5,097

land 15 15 4,934

n-knots 37 28 4,702

facility-tower 13 13 4,593

facility-ground 12 12 4,413

start-up 11 11 4,225

runway 22 18 4,219

holding-point 10 10 4,028

i 10 10 4,028

landing-gear 10 10 4,028

take-off 10 10 4,028

temperature-n 9 9 3,822

time-check-n 9 9 3,822

you 19 15 3,663

caution 11 10 3,604

first 8 8 3,603

make 8 8 3,603

down 10 9 3,377

locked 7 7 3,370

rvr-n-meters 7 7 3,370

cleared 38 24 3,177

appears 6 6 3,120

downwind-leg 6 6 3,120

gate-n 6 6 3,120

have 14 11 3,116

in-sight 13 10 2,880

final 5 5 2,848

vacating 5 5 2,848

via 7 6 2,592

on 46 26 2,569

base-leg 4 4 2,548

departure 4 4 2,548

ground 4 4 2,548

intersection 4 4 2,548

observe 4 4 2,548

qnh-n 11 8 2,363

for 39 22 2,351

aerodrome 6 5 2,280

instructions 6 5 2,280

at 57 30 2,255

again 3 3 2,206

atc-clearance 3 3 2,206

circle 3 3 2,206

field 3 3 2,206

follow 3 3 2,206

line-up 3 3 2,206

n-meters 3 3 2,206

passenger 3 3 2,206

runway-in-use 3 3 2,206

side 3 3 2,206

stop 3 3 2,206

straight 3 3 2,206

taxiing 3 3 2,206

taxiway-x 3 3 2,206

touch-and-go 3 3 2,206

turn 3 3 2,206

aircraft 8 6 2,147

landing 8 6 2,147

your 8 6 2,147
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ifr 10 7 2,075

airborne 5 4 1,928

b-737 5 4 1,928

ahead 7 5 1,814

a 2 2 1,802

active-runway 2 2 1,802

approve 2 2 1,802

apron-n 2 2 1,802

board 2 2 1,802

cancel 2 2 1,802

facility-clearance 2 2 1,802

hold-short-of 2 2 1,802

impracticable 2 2 1,802

local 2 2 1,802

long 2 2 1,802

meters 2 2 1,802

near 2 2 1,802

nose-left-wheel 2 2 1,802

nose-right-wheel 2 2 1,802

pattern 2 2 1,802

pull-up 2 2 1,802

retracted 2 2 1,802

rough 2 2 1,802

rvr-n 2 2 1,802

section 2 2 1,802

squawk-a 2 2 1,802

starting-up 2 2 1,802

taxing 2 2 1,802

threshold 2 2 1,802

tow 2 2 1,802

tower 2 2 1,802

up 2 2 1,802

wait 2 2 1,802

wet 2 2 1,802

wind-shear 2 2 1,802

x-hangar 2 2 1,802

contact 19 11 1,774

of 47 23 1,526

facility-airport 14 8 1,465

final-approach 6 4 1,439

immediately 6 4 1,439

negative 6 4 1,439

crossing 8 5 1,419

facility-control 8 5 1,419

freq-x 19 10 1,302

able 1 1 1,274

age-n 1 1 1,274

ailerons 1 1 1,274

another 1 1 1,274

approaching 1 1 1,274

around 1 1 1,274

assistence 1 1 1,274

attempting 1 1 1,274

backtrack 1 1 1,274

base 1 1 1,274

behind 1 1 1,274

birds 1 1 1,274

b-lr35 1 1 1,274

bravo-information 1 1 1,274

cabin 1 1 1,274

cargo 1 1 1,274

check 1 1 1,274

circuit 1 1 1,274

coming 1 1 1,274

departure-data 1 1 1,274

end 1 1 1,274

endurance 1 1 1,274

extend 1 1 1,274

facing 1 1 1,274

flock 1 1 1,274

follow-me-vehicle 1 1 1,274

full 1 1 1,274

give-way 1 1 1,274

go 1 1 1,274
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heart-problems 1 1 1,274

hold 1 1 1,274

holding-short-of 1 1 1,274

international 1 1 1,274

i-say-again 1 1 1,274

jet-blast 1 1 1,274

keep 1 1 1,274

kind 1 1 1,274

last 1 1 1,274

locate 1 1 1,274

low 1 1 1,274

machine 1 1 1,274

machines 1 1 1,274

male 1 1 1,274

medical 1 1 1,274

men 1 1 1,274

middle 1 1 1,274

minima 1 1 1,274

nature 1 1 1,274

normal 1 1 1,274

n-persons 1 1 1,274

n-pounds 1 1 1,274

on-account-of 1 1 1,274

opposite 1 1 1,274

outer-marker 1 1 1,274

overnight 1 1 1,274

park 1 1 1,274

parking 1 1 1,274

pass 1 1 1,274

people 1 1 1,274

place 1 1 1,274

presenting 1 1 1,274

priority 1 1 1,274

radio 1 1 1,274

ramp 1 1 1,274

remaining 1 1 1,274

remaining-fuel 1 1 1,274

right-hand-approach 1 1 1,274

right-hand-base 1 1 1,274

rudder 1 1 1,274

run-up-pad 1 1 1,274

runway-n-left 1 1 1,274

runway-n-right 1 1 1,274

sequence 1 1 1,274

short 1 1 1,274

situation 1 1 1,274

slower 1 1 1,274

smoke 1 1 1,274

source 1 1 1,274

southeast 1 1 1,274

stand-number 1 1 1,274

strip 1 1 1,274

take 1 1 1,274

threshold-n 1 1 1,274

t-minutes-out 1 1 1,274

transported 1 1 1,274

turn-around 1 1 1,274

turning 1 1 1,274

unusable 1 1 1,274

use 1 1 1,274

vacated 1 1 1,274

vicinity 1 1 1,274

water-patches 1 1 1,274

without 1 1 1,274

working 1 1 1,274

you-re 1 1 1,274

stand-by 7 4 1,036

approach 3 2 1,018

by 3 2 1,018
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moving 3 2 1,018

pan-pan-pan 5 3 1,007

left 10 5 0,773

to 126 52 0,726

altimeter-setting-n 8 4 0,691

are 8 4 0,691

conditions 11 5 0,500

immediate 4 2 0,489

n-degrees 4 2 0,489

south 4 2 0,489

and 49 20 0,387

at-n 2 1 0,346

b-747 2 1 0,346

continue 2 1 0,346

crashed 2 1 0,346

data 2 1 0,346

leave 2 1 0,346

n-nautical-miles 2 1 0,346

position 2 1 0,346

type 2 1 0,346

wake 2 1 0,346

x-departure 2 1 0,346

x-intersection 2 1 0,346

due 7 3 0,258

number-n 7 3 0,258

approved 30 12 0,211

ready 10 4 0,122

visual 10 4 0,122

be 5 2 0,086

is 8 3 -0,037

proceed 8 3 -0,037

n-minutes 3 1 -0,171

number 3 1 -0,171

emergency 6 2 -0,242

we 6 2 -0,242

right 20 7 -0,288

when 9 3 -0,296

after 12 4 -0,342

delay 4 1 -0,541

vmc 4 1 -0,541

confirm 19 6 -0,588

unable 8 2 -0,764

back 5 1 -0,835

below 5 1 -0,835

direction 5 1 -0,835

further 6 1 -1,082

intercept 6 1 -1,082

request 52 16 -1,093

area 13 3 -1,117

reported 10 2 -1,180

in 20 5 -1,209

expect 11 2 -1,362

turbulence 8 1 -1,492

call-sign 395 135 -1,617

heading 9 1 -1,669

if 9 1 -1,669

with 9 1 -1,669

n-feet 20 4 -1,669

at-t 31 7 -1,782

cross 10 1 -1,831

clearance 14 2 -1,837

or 12 1 -2,125

airway-x 17 2 -2,238

n-radial 13 1 -2,259

due-to 18 2 -2,360

until 18 2 -2,360

from 22 3 -2,365

traffic 30 4 -2,796

report 78 16 -3,203

passing 28 1 -3,765

maintain 36 2 -4,024

x-vor 55 1 -5,544

fl-x 127 2 -8,481
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TABELA 8: TVL T2

LÉXICO TOTAL T2 VALOR

report 78 34 6,344

x-approach 7 7 5,896

fly 6 6 5,459

transition-level 6 6 5,459

engine 7 6 4,884

starting 4 4 4,457

n-feet 20 10 3,980

mayday-mayday-
mayday

7 5 3,872

advisory 3 3 3,860

flameout 3 3 3,860

intercepting 3 3 3,860

altitude 8 5 3,464

descend 30 12 3,408

climbing 2 2 3,152

completed 2 2 3,152

comply 2 2 3,152

facility-approach 2 2 3,152

information-x 2 2 3,152

losing 2 2 3,152

maximum 2 2 3,152

outbound-track 2 2 3,152

radial-n 2 2 3,152

reach 2 2 3,152

restarted 2 2 3,152

returning 2 2 3,152

tcas 2 2 3,152

tcas-climb 2 2 3,152

tcas-descent 2 2 3,152

unknown 2 2 3,152

overhead 4 3 3,118

vmc 4 3 3,118

fl-x 127 34 3,020

descending 7 4 2,860

number-n 7 4 2,860

roger 5 3 2,589

start 5 3 2,589

call-sign 395 85 2,532

altimeter-setting-n 8 4 2,517

unable 8 4 2,517

are-familiar-with 1 1 2,229

base-turn 1 1 2,229

broken 1 1 2,229

climb-to 1 1 2,229

da 1 1 2,229

fuel-dumping 1 1 2,229

holding-pattern 1 1 2,229

holding-procedure 1 1 2,229

inbound 1 1 2,229

inbound-turn 1 1 2,229

in-order-to 1 1 2,229

jet-penetration 1 1 2,229

localizer-course 1 1 2,229

marker 1 1 2,229

mda 1 1 2,229

minimum-sector-
altitude

1 1 2,229

missed-approach 1 1 2,229

missed-approach-
procedure

1 1 2,229

n-dme 1 1 2,229

n-miles-dme 1 1 2,229

n-restricted 1 1 2,229

order 1 1 2,229

outbound 1 1 2,229

outbound-leg 1 1 2,229

outbound-turn 1 1 2,229
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outer 1 1 2,229

own 1 1 2,229

penetration-turn 1 1 2,229

perform 1 1 2,229

pressurization 1 1 2,229

problem 1 1 2,229

procedure 1 1 2,229

procedure-turn 1 1 2,229

rate-of-climbing 1 1 2,229

resolution 1 1 2,229

restricted 1 1 2,229

restrictions 1 1 2,229

return 1 1 2,229

rvr-n-metres 1 1 2,229

safe 1 1 2,229

separation 1 1 2,229

shutdown 1 1 2,229

straight-in-approach 1 1 2,229

tcas-traffic 1 1 2,229

twelve-o-clock 1 1 2,229

x-approach-procedure 1 1 2,229

x-transition 1 1 2,229

climb 9 4 2,223

heading 9 4 2,223

per-minute 6 3 2,180

to 126 29 1,880

due 7 3 1,848

immediate 4 2 1,780

not 4 2 1,780

rate-of-descent 4 2 1,780

passing 28 8 1,673

leaving 8 3 1,570

n-radial 13 4 1,352

reaching 9 3 1,331

maintain 36 9 1,324

b-747 2 1 1,259

do 2 1 1,259

established 2 1 1,259

even-levels 2 1 1,259

odd-levels 2 1 1,259

position 2 1 1,259

wake 2 1 1,259

x-departure 2 1 1,259

no 10 3 1,121

final-approach 6 2 1,087

we 6 2 1,087

qnh-n 11 3 0,933

direct 7 2 0,837

this 7 2 0,837

adjust 3 1 0,768

approach 3 1 0,768

expected 3 1 0,768

remain 3 1 0,768

frequency 12 3 0,764

facility 27 6 0,760

x-vor 55 11 0,643

are 8 2 0,624

facility-control 8 2 0,624

over 8 2 0,624

proceed 8 2 0,624

until 18 4 0,620

in-sight 13 3 0,610

x-position 14 3 0,468

delay 4 1 0,441

inbound-leg 4 1 0,441

if 9 2 0,439

in 20 4 0,388

cleared 38 7 0,274

airborne 5 1 0,194

b-737 5 1 0,194

below 5 1 0,194

expect 11 2 0,126

emergency 6 1 -0,006

facility-centre 6 1 -0,006
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or 12 2 -0,009 n-miles 30 5 -0,014
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traffic 30 5 -0,014

area 13 2 -0,133

estimating 7 1 -0,175

have 14 2 -0,248

on 46 7 -0,280

crossing 8 1 -0,323

turbulence 8 1 -0,323

x-ndb 8 1 -0,323

your 8 1 -0,323

runway 22 3 -0,392

descent 24 3 -0,559

reported 10 1 -0,572

visual 10 1 -0,572

caution 11 1 -0,681

change 11 1 -0,681

confirm 19 2 -0,728

contact 19 2 -0,728

right 20 2 -0,809

from 22 2 -0,963

fl-y 16 1 -1,126

runway-n 33 3 -1,180

and 49 5 -1,229

freq-x 19 1 -1,342

you 19 1 -1,342

approved 30 2 -1,480

degrees 22 1 -1,534

request 52 4 -1,751

for 39 2 -1,945

wind-n 30 1 -1,969

at-t 31 1 -2,018

n-knots 37 1 -2,289

at 57 2 -2,679

of 47 1 -2,686

TABELA 9: TVL T3

LÉXICO TOTAL T3 VALOR

fl-x 127 91 6,011

x-vor 55 43 4,929

deviation 19 19 4,808

n-miles 30 25 4,207

descent 24 21 4,173

fl-y 16 15 3,910

due-to 18 16 3,733

airway-x 17 15 3,573

facility 27 21 3,411

plan 9 9 3,309

at-t 31 23 3,254

clearance 14 12 3,053

change 11 10 3,052

from 22 17 3,032

maintain 36 25 2,934

maintaining 7 7 2,918

vfr 7 7 2,918

weather 7 7 2,918

cross 10 9 2,853

traffic 30 21 2,740

airway 6 6 2,702

flight 6 6 2,702

with 9 8 2,639

x-position 14 11 2,516

heading-n 5 5 2,467

how 5 5 2,467

passing 28 19 2,419

x-ndb 8 7 2,409

request 52 32 2,381
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advise 4 4 2,206

between 4 4 2,206

levelled 4 4 2,206

many 4 4 2,206

miles 4 4 2,206

rate-of-climb 4 4 2,206

estimating 7 6 2,159

frequency 12 9 2,081

or 12 9 2,081

above 3 3 1,911

airspace 3 3 1,911

at-your-discretion 3 3 1,911

changed 3 3 1,911

changes 3 3 1,911

destination 3 3 1,911

estimate 3 3 1,911

facility-radio 3 3 1,911

hold-over 3 3 1,911

moderate 3 3 1,911

next 3 3 1,911

opposite 3 3 1,911

overflight-
authorization

3 3 1,911

route 3 3 1,911

top 3 3 1,911

within 3 3 1,911

y-position 3 3 1,911

facility-centre 6 5 1,881

further 6 5 1,881

intercept 6 5 1,881

until 18 12 1,838

over 8 6 1,699

turbulence 8 6 1,699

descend 30 18 1,639

no 10 7 1,582

reported 10 7 1,582

back 5 4 1,568

direction 5 4 1,568

afil-plan 2 2 1,560

b-e110 2 2 1,560

before 2 2 1,560

cells 2 2 1,560

changing 2 2 1,560

controlled 2 2 1,560

difficulty 2 2 1,560

east 2 2 1,560

facility-1 2 2 1,560

facility-2 2 2 1,560

facility-volmet 2 2 1,560

fl-x-and-fl-y 2 2 1,560

go-ahead 2 2 1,560

having 2 2 1,560

icing 2 2 1,560

in-contact-with 2 2 1,560

increase 2 2 1,560

information 2 2 1,560

intensive 2 2 1,560

level 2 2 1,560

light 2 2 1,560

maximum-rate 2 2 1,560

minimum-fl 2 2 1,560

n-magnetic-bearing 2 2 1,560

north 2 2 1,560

proceeding 2 2 1,560

recleared 2 2 1,560

right-hand-pattern 2 2 1,560

same 2 2 1,560

sunset-time 2 2 1,560

under 2 2 1,560

vectoring 2 2 1,560

will 2 2 1,560

wind 2 2 1,560

after 12 8 1,501

direct 7 5 1,399
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this 7 5 1,399

if 9 6 1,300

reaching 9 6 1,300

when 9 6 1,300

expect 11 7 1,235

inbound-leg 4 3 1,201

area 13 8 1,190

n-radial 13 8 1,190

confirm 19 11 1,120

abeam 1 1 1,103

activated 1 1 1,103

active 1 1 1,103

aerodrome-traffic-
altitude

1 1 1,103

all 1 1 1,103

alternate 1 1 1,103

alternative 1 1 1,103

as 1 1 1,103

at-n-miles 1 1 1,103

authorization 1 1 1,103

available 1 1 1,103

avoid 1 1 1,103

azimuth-n-and-n 1 1 1,103

bad 1 1 1,103

brazilian-airspace 1 1 1,103

brazilian-territory 1 1 1,103

build-ups 1 1 1,103

cancelled 1 1 1,103

capacity-n 1 1 1,103

clear-air 1 1 1,103

clouds 1 1 1,103

colours 1 1 1,103

conditioned 1 1 1,103

control 1 1 1,103

cta-n 1 1 1,103

determined 1 1 1,103

dinghies-n 1 1 1,103

eastbound 1 1 1,103

enter 1 1 1,103

extending 1 1 1,103

far 1 1 1,103

fire 1 1 1,103

flight-plan 1 1 1,103

flight-plan-changing 1 1 1,103

flow 1 1 1,103

fl-w 1 1 1,103

fl-z 1 1 1,103

fog 1 1 1,103

forced 1 1 1,103

green 1 1 1,103

have-been-flown 1 1 1,103

heavy 1 1 1,103

hold-at 1 1 1,103

holding-over 1 1 1,103

hold-on 1 1 1,103

incorrect 1 1 1,103

indicated-air-speed 1 1 1,103

inform 1 1 1,103

instruments 1 1 1,103

jackets-f 1 1 1,103

later 1 1 1,103

least 1 1 1,103

left-hand-pattern 1 1 1,103

limit 1 1 1,103

limit-point 1 1 1,103

magnetic-bearing 1 1 1,103

making 1 1 1,103

maximum-rate-of-
descent

1 1 1,103

meteorological 1 1 1,103

minimum-ils 1 1 1,103

minimum-safe-
altitude

1 1 1,103

minus-n 1 1 1,103
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n-and-n-radials 1 1 1,103

necessary 1 1 1,103

non-radar-service 1 1 1,103

notam-120z 1 1 1,103

of-the-track 1 1 1,103

only 1 1 1,103

on-track 1 1 1,103

out-of-date 1 1 1,103

overfly 1 1 1,103

overheading 1 1 1,103

persons-on-board-n 1 1 1,103

pilots-discretion 1 1 1,103

pilots-registration-n 1 1 1,103

published 1 1 1,103

radio-equipment-v 1 1 1,103

rate 1 1 1,103

rate-of-n-feet 1 1 1,103

receive 1 1 1,103

reclearance 1 1 1,103

reporting 1 1 1,103

reports 1 1 1,103

são-joão-farm 1 1 1,103

sbbr0120 1 1 1,103

sbgo0320 1 1 1,103

sector 1 1 1,103

sector-n 1 1 1,103

sequencing 1 1 1,103

speed 1 1 1,103

spot-wind 1 1 1,103

survival-equipment-
j

1 1 1,103

t1732 1 1 1,103

t2038 1 1 1,103

temperature 1 1 1,103

training 1 1 1,103

turns 1 1 1,103

used 1 1 1,103

visual-flight-rules 1 1 1,103

west 1 1 1,103

while 1 1 1,103

white 1 1 1,103

wilco 1 1 1,103

x-fir 1 1 1,103

y-vor 1 1 1,103

z-position 1 1 1,103

is 8 5 0,988

leaving 8 5 0,988

ready 10 6 0,946

approved 30 16 0,905

in 20 11 0,889

right 20 11 0,889

adjust 3 2 0,750

expected 3 2 0,750

n-minutes 3 2 0,750

number 3 2 0,750

remain 3 2 0,750

be 5 3 0,669

below 5 3 0,669

climb 9 5 0,630

conditions 11 6 0,629

and 49 24 0,544

of 47 23 0,527

left 10 5 0,311

visual 10 5 0,311

emergency 6 3 0,241

per-minute 6 3 0,241

delay 4 2 0,196

n-degrees 4 2 0,196

not 4 2 0,196

rate-of-descent 4 2 0,196

south 4 2 0,196

at-n 2 1 0,139

continue 2 1 0,139

crashed 2 1 0,139
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data 2 1 0,139

do 2 1 0,139

established 2 1 0,139

even-levels 2 1 0,139

leave 2 1 0,139

n-nautical-miles 2 1 0,139

odd-levels 2 1 0,139

type 2 1 0,139

x-intersection 2 1 0,139

heading 9 4 -0,040

descending 7 3 -0,120

stand-by 7 3 -0,120

facility-airport 14 6 -0,170

at 57 25 -0,190

pan-pan-pan 5 2 -0,230

roger 5 2 -0,230

start 5 2 -0,230

freq-x 19 8 -0,263

call-sign 395 175 -0,323

by 3 1 -0,410

moving 3 1 -0,410

altitude 8 3 -0,433

proceed 8 3 -0,433

immediately 6 2 -0,580

negative 6 2 -0,580

we 6 2 -0,580

overhead 4 1 -0,808

for 39 15 -0,835

ahead 7 2 -0,879

mayday-mayday-
mayday

7 2 -0,879

ifr 10 3 -0,960

aircraft 8 2 -1,143

are 8 2 -1,143

crossing 8 2 -1,143

landing 8 2 -1,143

unable 8 2 -1,143

contact 19 6 -1,185

n-feet 20 6 -1,358

aerodrome 6 1 -1,400

instructions 6 1 -1,400

report 78 28 -1,635

due 7 1 -1,639

engine 7 1 -1,639

via 7 1 -1,639

facility-control 8 1 -1,854

your 8 1 -1,854

to 126 45 -2,120

down 10 1 -2,231

on 46 13 -2,297

you 19 3 -2,569

have 14 1 -2,855

n-knots 37 8 -2,871

cleared 38 7 -3,306

degrees 22 1 -3,824

runway 22 1 -3,824

the 54 10 -3,927

wind-n 30 1 -4,599

70



A estratificação do léxico é fundamental para o processo de lematização, que será 

descrito no capítulo seguinte, à medida que irá nos ajudar a apresentar, com grande precisão, 

as principais características da língua franca utilizada na comunicação piloto-controlador. 

2.4.2.1. O LÉXICO PREFERENCIAL

Os itens lexicais serão considerados “vocabulário preferencial”, se o valor de Z for 

positivo, igual ou superior a 1,96 (Z ≥ 1,96), que, por arredondamento, é igual a 2 (Z ≥ 2). 

Segundo Zapparoli e Camlong (2002:46), o peso lexical desse vocabulário indica uma escolha 

privilegiada, fruto de uma seleção criteriosa, sendo particularmente representativo da estrutura 

do discurso em cada variável. 

Ferreira (2000:99) afirma que:

“as unidades  lexicais  encontradas  nesse  grupo são  aquelas  que  o 
locutor considera suas diletas na construção discursiva. São, entre 
muitas, as preferidas, no sentido de bem expressar um pensamento.  
Assim,  temos  a  caracterização  de  um  vocabulário  especialmente 
representativo  das  estruturas   narrativa  ou  discursiva  de  um 
determinado locutor”. 

Então,  podemos considerar que a exploração cuidadosa desse grupo é vital  para  o 

nosso trabalho, já que ali estão presentes as intenções comunicativas do texto.

 Zapparoli  e  Camlong (2002:46) ressaltam que a  importância  da zona preferencial 

explica-se por suas características de conteúdo e de extensão, a saber: 

(1)  conteúdo:  a  zona  preferencial  contém  os  vocábulos  fundamentais  ligados  à 

temática de cada discurso, bem como os elementos estruturais da gramática e da construção 

do discurso; e

(2) extensão: regra geral,  o vocabulário preferencial  ocupa a zona mais extensa do 

léxico,  sendo  formado,  essencialmente,  pelo  vocabulário  particular  (exclusivo),  portanto, 

essencialmente temático. 

O final  da  zona preferencial,  regra  geral,  também coincide com o fim da lista  do 

vocabulário  particular,  ou seja,  com os hápax (vocábulos que ocorrem uma única vez na 



variável  e  somente  nela),  que  constituem  a  categoria  mais  numerosa  do  vocabulário 

preferencial.  Os vocábulos comuns à outra ou a outras variáveis  são,  portanto,  elementos 

lexicais de ligação. 

Assim sendo, podemos afirmar que o vocabulário preferencial é um excelente ponto 

de partida para o entendimento das características lingüísticas da língua em estudo, bem como 

um ponto de  partida  interessante  para  a  preparação do  material  didático para o  ensino  e 

aprendizagem dessa língua.

A  seguir,  apresentaremos  as  tabelas  de  vocabulário  preferencial,  por  variável,  do 

corpus em estudo:

TABELA 10: VOCABULÁRIO PREFERENCIAL EM T1

LÉXICO TOTAL T1 VALOR

the 54 44 6,559

runway-n 33 30 6,243

wind-n 30 28 6,226

taxi 20 20 5,697

degrees 22 20 5,097

land 15 15 4,934

n-knots 37 28 4,702

facility-tower 13 13 4,593

facility-ground 12 12 4,413

start-up 11 11 4,225

runway 22 18 4,219

holding-point 10 10 4,028

i 10 10 4,028

landing-gear 10 10 4,028

take-off 10 10 4,028

temperature-n 9 9 3,822

time-check-n 9 9 3,822

you 19 15 3,663

caution 11 10 3,604

first 8 8 3,603

make 8 8 3,603

down 10 9 3,377

locked 7 7 3,370

rvr-n-meters 7 7 3,370

cleared 38 24 3,177

appears 6 6 3,120

downwind-leg 6 6 3,120

gate-n 6 6 3,120

have 14 11 3,116

in-sight 13 10 2,880

final 5 5 2,848

vacating 5 5 2,848

via 7 6 2,592

on 46 26 2,569

base-leg 4 4 2,548

departure 4 4 2,548

ground 4 4 2,548

intersection 4 4 2,548

observe 4 4 2,548

qnh-n 11 8 2,363

for 39 22 2,351

aerodrome 6 5 2,280

instructions 6 5 2,280

at 57 30 2,255

again 3 3 2,206



atc-clearance 3 3 2,206

circle 3 3 2,206

field 3 3 2,206

follow 3 3 2,206

line-up 3 3 2,206

n-meters 3 3 2,206

passenger 3 3 2,206

runway-in-use 3 3 2,206

side 3 3 2,206

stop 3 3 2,206

straight 3 3 2,206

taxiing 3 3 2,206

taxiway-x 3 3 2,206

touch-and-go 3 3 2,206

turn 3 3 2,206

aircraft 8 6 2,147

landing 8 6 2,147

your 8 6 2,147

ifr 10 7 2,075

TABELA 11: VOCABULÁRIO PREFERENCIAL EM T2

LÉXICO TOTAL T2 VALOR

report 78 34 6,344

x-approach 7 7 5,896

fly 6 6 5,459

transition-level 6 6 5,459

engine 7 6 4,884

starting 4 4 4,457

n-feet 20 10 3,980

mayday-mayday-
mayday

7 5 3,872

advisory 3 3 3,860

flameout 3 3 3,860

intercepting 3 3 3,860

altitude 8 5 3,464

descend 30 12 3,408

climbing 2 2 3,152

completed 2 2 3,152

comply 2 2 3,152

facility-approach 2 2 3,152

information-x 2 2 3,152

losing 2 2 3,152

maximum 2 2 3,152

outbound-track 2 2 3,152

radial-n 2 2 3,152

reach 2 2 3,152

restarted 2 2 3,152

returning 2 2 3,152

tcas 2 2 3,152

tcas-climb 2 2 3,152

tcas-descent 2 2 3,152

unknown 2 2 3,152

overhead 4 3 3,118

vmc 4 3 3,118

fl-x 127 34 3,020

descending 7 4 2,860

number-n 7 4 2,860

roger 5 3 2,589

start 5 3 2,589

call-sign 395 85 2,532

altimeter-setting-n 8 4 2,517



unable 8 4 2,517

are-familiar-with 1 1 2,229

base-turn 1 1 2,229

broken 1 1 2,229

climb-to 1 1 2,229

da 1 1 2,229

fuel-dumping 1 1 2,229

holding-pattern 1 1 2,229

holding-procedure 1 1 2,229

inbound 1 1 2,229

inbound-turn 1 1 2,229

in-order-to 1 1 2,229

jet-penetration 1 1 2,229

localizer-course 1 1 2,229

marker 1 1 2,229

mda 1 1 2,229

minimum-sector-
altitude

1 1 2,229

missed-approach 1 1 2,229

missed-approach-
procedure

1 1 2,229

n-dme 1 1 2,229

n-miles-dme 1 1 2,229

n-restricted 1 1 2,229

order 1 1 2,229

outbound 1 1 2,229

outbound-leg 1 1 2,229

outbound-turn 1 1 2,229

outer 1 1 2,229

own 1 1 2,229

penetration-turn 1 1 2,229

perform 1 1 2,229

pressurization 1 1 2,229

problem 1 1 2,229

procedure 1 1 2,229

procedure-turn 1 1 2,229

rate-of-climbing 1 1 2,229

resolution 1 1 2,229

restricted 1 1 2,229

restrictions 1 1 2,229

return 1 1 2,229

rvr-n-metres 1 1 2,229

safe 1 1 2,229

separation 1 1 2,229

shutdown 1 1 2,229

straight-in-
approach

1 1 2,229

tcas-traffic 1 1 2,229

twelve-o-clock 1 1 2,229

x-approach-
procedure

1 1 2,229

x-transition 1 1 2,229

climb 9 4 2,223

heading 9 4 2,223

per-minute 6 3 2,180

TABELA 12: VOCABULÁRIO PREFERENCIAL EM T3

LÉXICO TOTAL T3 VALOR

fl-x 127 91 6,011

x-vor 55 43 4,929

deviation 19 19 4,808

n-miles 30 25 4,207

descent 24 21 4,173



fl-y 16 15 3,910

due-to 18 16 3,733

airway-x 17 15 3,573

facility 27 21 3,411

plan 9 9 3,309

at-t 31 23 3,254

clearance 14 12 3,053

change 11 10 3,052

from 22 17 3,032

maintain 36 25 2,934

maintaining 7 7 2,918

vfr 7 7 2,918

weather 7 7 2,918

cross 10 9 2,853

traffic 30 21 2,740

airway 6 6 2,702

flight 6 6 2,702

with 9 8 2,639

x-position 14 11 2,516

heading-n 5 5 2,467

how 5 5 2,467

passing 28 19 2,419

x-ndb 8 7 2,409

request 52 32 2,381

advise 4 4 2,206

between 4 4 2,206

levelled 4 4 2,206

many 4 4 2,206

miles 4 4 2,206

rate-of-climb 4 4 2,206

estimating 7 6 2,159

frequency 12 9 2,081

or 12 9 2,081



Observa-se que o artigo definido the aparece no topo da tabela de vocabulário 

preferencial em T1 (Tabela 10), quando, na realidade, deveria aparecer na tabela do 

léxico básico. 

“Os marcadores  gramaticais,  tais  como os  determinantes  (the/a)  e  os  verbos 

auxiliares  (be)  são  normalmente  suprimidos  da  comunicação  piloto-controlador” 

(Mitsutomi e O’Brien, 2002:6).

Esse aparecimento sugere que o legislador brasileiro, influenciado pelas regras 

do  Inglês  Geral,  não  consegue  se  afastar  deste,  ao  “desenhar”  uma  determinada 

instrução para ser veiculada entre uma torre controle e uma aeronave.

2.4.2.2. O LÉXICO BÁSICO

Os itens lexicais serão considerados “vocabulário básico” se o valor de Z estiver 

compreendido entre -1,96 e +1,96 (ou entre –2 e +2), portanto –2 ≤ Z ≥ +2. Observa-se 

que,  neste grupo, o valor de Z aproxima-se de zero, ou matematicamente falando, tende 

a zero. 

Zapparoli e Camlong (2002:47) denominam o vocabulário básico também como 

comum, vulgar ou banalizado, e afirmam que:

“trata-se  do  vocabulário  próprio  do  corpus,  imagem  dos 
empregos  presentes  correntes  da  amostra (grifo  nosso) 
considerada, formando o sustentáculo do discurso: vocábulos 
que  servem  de  suporte  para  a  constituição  do  texto  e  do 
discurso”. 

O  grifo  da  palavra  amostra  visa  ressaltar  que  a  utilização  do  termo  não  é 

apropriada, pois ela pode ser entendida como uma porção da população que está sendo 

estudada, gerando um falso entendimento da metodologia utilizada no método do Prof. 

Camlong. 

Na  realidade,  o  que  Zapparoli  e  Camlong  querem  dizer  é  “...  correntes na 

variável considerada,..” , já que essa variável é estudada em toda a sua plenitude, ou 

seja, 100% dos itens lexicais foram analisados.

Zapparoli e Camlong (2002:47) chamam a atenção para a particularidade dessa 



zona incluir uma lista grande de vocábulos de freqüência 1 não exclusivos da variável, 

ou seja, não são considerados hápax. Embora tenham freqüência igual à unidade, eles 

são comuns a outra ou a outras variáveis, funcionando como vocábulos de ligação entre 

as variáveis.

Zapparoli e Camlong (2002:48) apresentam ainda a seguinte distinção dentro do 

intervalo  de  confiança  do  vocabulário  básico:  vocabulário  básico  fundamental, 

vocabulário básico com tendência positiva e vocabulário básico com tendência negativa:

• “vocabulário  básico  fundamental,  ou   vocabulário  
estritamente básico (-1≤ Z ≥ 1): é aquele cujo peso lexical  
está  centrado  em torno  da  média,  sendo  indispensável  à  
formação do texto e à delimitação mais específica da zona 
centrada do vocabulário comum ao corpus, ou seja, da zona 
de forte concentração dos vocábulos do tronco comum, que 
gravitam em torno da média reduzida a zero;

• vocabulário básico com tendência  positiva  (1≤ Z ≤ 2):  é 
aquele   cujo  peso  lexical  tende  a  diferenciá-lo 
positivamente,  incluindo  referenciais  temáticos,  itens  
lexicais  que  tendem  a  fazer  parte  do  vocabulário 
preferencial;

• vocabulário básico com tendência negativa ( -2 ≤ Z ≤ -1): é  
aquele  cujo  peso  lexical  tende  a  diferenciá-lo  
negativamente,  constituído,  predominantemente,  de  itens  
lexicais  responsáveis  pela  articulação  do  discurso,  nele  
inexistindo, praticamente, referenciais temáticos;”

A seguir,  apresentaremos  as  tabelas  de  vocabulário  básico,  por  variável,  do 

corpus em estudo:

TABELA 13: VOCABULÁRIO BÁSICO EM T1

LÉXICO TOTAL T1 VALOR

airborne 5 4 1,928

b-737 5 4 1,928

ahead 7 5 1,814

a 2 2 1,802

active-runway 2 2 1,802

approve 2 2 1,802

apron-n 2 2 1,802

board 2 2 1,802

cancel 2 2 1,802

facility-clearance 2 2 1,802

hold-short-of 2 2 1,802

impracticable 2 2 1,802

local 2 2 1,802

long 2 2 1,802

meters 2 2 1,802



near 2 2 1,802

nose-left-wheel 2 2 1,802

nose-right-wheel 2 2 1,802

pattern 2 2 1,802

pull-up 2 2 1,802

retracted 2 2 1,802

rough 2 2 1,802

rvr-n 2 2 1,802

section 2 2 1,802

squawk-a 2 2 1,802

starting-up 2 2 1,802

taxing 2 2 1,802

threshold 2 2 1,802

tow 2 2 1,802

tower 2 2 1,802

up 2 2 1,802

wait 2 2 1,802

wet 2 2 1,802

wind-shear 2 2 1,802

x-hangar 2 2 1,802

contact 19 11 1,774

of 47 23 1,526

facility-airport 14 8 1,465

final-approach 6 4 1,439

immediately 6 4 1,439

negative 6 4 1,439

crossing 8 5 1,419

facility-control 8 5 1,419

freq-x 19 10 1,302

able 1 1 1,274

age-n 1 1 1,274

ailerons 1 1 1,274

another 1 1 1,274

approaching 1 1 1,274

around 1 1 1,274

assistence 1 1 1,274

attempting 1 1 1,274

backtrack 1 1 1,274

base 1 1 1,274

behind 1 1 1,274

birds 1 1 1,274

b-lr35 1 1 1,274

bravo-information 1 1 1,274

cabin 1 1 1,274

cargo 1 1 1,274

check 1 1 1,274

circuit 1 1 1,274

coming 1 1 1,274

departure-data 1 1 1,274

end 1 1 1,274

endurance 1 1 1,274

extend 1 1 1,274

facing 1 1 1,274

flock 1 1 1,274

follow-me-vehicle 1 1 1,274

full 1 1 1,274

give-way 1 1 1,274

go 1 1 1,274

heart-problems 1 1 1,274

hold 1 1 1,274

holding-short-of 1 1 1,274

international 1 1 1,274

i-say-again 1 1 1,274

jet-blast 1 1 1,274

keep 1 1 1,274

kind 1 1 1,274

last 1 1 1,274

locate 1 1 1,274

low 1 1 1,274

machine 1 1 1,274

machines 1 1 1,274

male 1 1 1,274

medical 1 1 1,274

men 1 1 1,274



middle 1 1 1,274

minima 1 1 1,274

nature 1 1 1,274

normal 1 1 1,274

n-persons 1 1 1,274

n-pounds 1 1 1,274

on-account-of 1 1 1,274

opposit 1 1 1,274

outer-marker 1 1 1,274

overnight 1 1 1,274

park 1 1 1,274

parking 1 1 1,274

pass 1 1 1,274

people 1 1 1,274

place 1 1 1,274

presenting 1 1 1,274

priority 1 1 1,274

radio 1 1 1,274

ramp 1 1 1,274

remaining 1 1 1,274

remaining-fuel 1 1 1,274

right-hand-
approach

1 1 1,274

right-hand-base 1 1 1,274

rudder 1 1 1,274

run-up-pad 1 1 1,274

runway-n-left 1 1 1,274

runway-n-right 1 1 1,274

sequence 1 1 1,274

short 1 1 1,274

situation 1 1 1,274

slower 1 1 1,274

smoke 1 1 1,274

source 1 1 1,274

southeast 1 1 1,274

stand-number 1 1 1,274

strip 1 1 1,274

take 1 1 1,274

threshold-n 1 1 1,274

t-minutes-out 1 1 1,274

transported 1 1 1,274

turn-around 1 1 1,274

turning 1 1 1,274

unusable 1 1 1,274

use 1 1 1,274

vacated 1 1 1,274

vicinity 1 1 1,274

water-patches 1 1 1,274

without 1 1 1,274

working 1 1 1,274

you-re 1 1 1,274

stand-by 7 4 1,036

approach 3 2 1,018

by 3 2 1,018

moving 3 2 1,018

pan-pan-pan 5 3 1,007

left 10 5 0,773

to 126 52 0,726

altimeter-setting-n 8 4 0,691

are 8 4 0,691

conditions 11 5 0,500

immediate 4 2 0,489

n-degrees 4 2 0,489

south 4 2 0,489

and 49 20 0,387

at-n 2 1 0,346

b-747 2 1 0,346

continue 2 1 0,346

crashed 2 1 0,346

data 2 1 0,346

leave 2 1 0,346

n-nautical-miles 2 1 0,346

position 2 1 0,346

type 2 1 0,346



wake 2 1 0,346

x-departure 2 1 0,346

x-intersection 2 1 0,346

due 7 3 0,258

number-n 7 3 0,258

approved 30 12 0,211

ready 10 4 0,122

visual 10 4 0,122

be 5 2 0,086

is 8 3 -0,037

proceed 8 3 -0,037

n-minutes 3 1 -0,171

number 3 1 -0,171

emergency 6 2 -0,242

we 6 2 -0,242

right 20 7 -0,288

when 9 3 -0,296

after 12 4 -0,342

delay 4 1 -0,541

vmc 4 1 -0,541

confirm 19 6 -0,588

unable 8 2 -0,764

back 5 1 -0,835

below 5 1 -0,835

direction 5 1 -0,835

further 6 1 -1,082

intercept 6 1 -1,082

request 52 16 -1,093

area 13 3 -1,117

reported 10 2 -1,180

in 20 5 -1,209

expect 11 2 -1,362

turbulence 8 1 -1,492

call-sign 395 135 -1,617

heading 9 1 -1,669

if 9 1 -1,669

with 9 1 -1,669

n-feet 20 4 -1,669

at-t 31 7 -1,782

cross 10 1 -1,831

clearance 14 2 -1,837

TABELA 14: VOCABULÁRIO BÁSICO EM T2

LÉXICO TOTAL T2 VALOR

to 126 29 1,880

due 7 3 1,848

immediate 4 2 1,780

not 4 2 1,780

rate-of-descent 4 2 1,780

passing 28 8 1,673

leaving 8 3 1,570

n-radial 13 4 1,352

reaching 9 3 1,331

maintain 36 9 1,324

b-747 2 1 1,259

do 2 1 1,259

established 2 1 1,259

even-levels 2 1 1,259

odd-levels 2 1 1,259

position 2 1 1,259

wake 2 1 1,259

x-departure 2 1 1,259

no 10 3 1,121

final-approach 6 2 1,087

we 6 2 1,087

qnh-n 11 3 0,933

direct 7 2 0,837



this 7 2 0,837

adjust 3 1 0,768

approach 3 1 0,768

expected 3 1 0,768

remain 3 1 0,768

frequency 12 3 0,764

facility 27 6 0,760

x-vor 55 11 0,643

are 8 2 0,624

facility-control 8 2 0,624

over 8 2 0,624

proceed 8 2 0,624

until 18 4 0,620

in-sight 13 3 0,610

x-position 14 3 0,468

delay 4 1 0,441

inbound-leg 4 1 0,441

if 9 2 0,439

in 20 4 0,388

cleared 38 7 0,274

airborne 5 1 0,194

b-737 5 1 0,194

below 5 1 0,194

expect 11 2 0,126

emergency 6 1 -0,006

facility-centre 6 1 -0,006

or 12 2 -0,009

n-miles 30 5 -0,014

traffic 30 5 -0,014

area 13 2 -0,133

estimating 7 1 -0,175

have 14 2 -0,248

on 46 7 -0,280

crossing 8 1 -0,323

turbulence 8 1 -0,323

x-ndb 8 1 -0,323

your 8 1 -0,323

runway 22 3 -0,392

descent 24 3 -0,559

reported 10 1 -0,572

visual 10 1 -0,572

caution 11 1 -0,681

change 11 1 -0,681

confirm 19 2 -0,728

contact 19 2 -0,728

right 20 2 -0,809

from 22 2 -0,963

fl-y 16 1 -1,126

runway-n 33 3 -1,180

and 49 5 -1,229

freq-x 19 1 -1,342

you 19 1 -1,342

approved 30 2 -1,480

degrees 22 1 -1,534

request 52 4 -1,751

for 39 2 -1,945

wind-n 30 1 -1,969

TABELA 15: VOCABULÁRIO BÁSICO EM T3

LÉXICO TOTAL T3 VALOR

above 3 3 1,911

airspace 3 3 1,911

at-your-discretion 3 3 1,911

changed 3 3 1,911

changes 3 3 1,911

destination 3 3 1,911

estimate 3 3 1,911



facility-radio 3 3 1,911

hold-over 3 3 1,911

moderate 3 3 1,911

next 3 3 1,911

opposite 3 3 1,911

overflight-
authorization

3 3 1,911

route 3 3 1,911

top 3 3 1,911

within 3 3 1,911

y-position 3 3 1,911

facility-centre 6 5 1,881

further 6 5 1,881

intercept 6 5 1,881

until 18 12 1,838

over 8 6 1,699

turbulence 8 6 1,699

descend 30 18 1,639

no 10 7 1,582

reported 10 7 1,582

back 5 4 1,568

direction 5 4 1,568

afil-plan 2 2 1,560

b-e110 2 2 1,560

before 2 2 1,560

cells 2 2 1,560

changing 2 2 1,560

controlled 2 2 1,560

difficulty 2 2 1,560

east 2 2 1,560

facility-1 2 2 1,560

facility-2 2 2 1,560

facility-volmet 2 2 1,560

fl-x-and-fl-y 2 2 1,560

go-ahead 2 2 1,560

having 2 2 1,560

icing 2 2 1,560

in-contact-with 2 2 1,560

increase 2 2 1,560

information 2 2 1,560

intensive 2 2 1,560

level 2 2 1,560

light 2 2 1,560

maximum-rate 2 2 1,560

minimum-fl 2 2 1,560

n-magnetic-bearing 2 2 1,560

north 2 2 1,560

proceeding 2 2 1,560

recleared 2 2 1,560

right-hand-pattern 2 2 1,560

same 2 2 1,560

sunset-time 2 2 1,560

under 2 2 1,560

vectoring 2 2 1,560

will 2 2 1,560

wind 2 2 1,560

after 12 8 1,501

direct 7 5 1,399

this 7 5 1,399

if 9 6 1,300

reaching 9 6 1,300

when 9 6 1,300

expect 11 7 1,235

inbound-leg 4 3 1,201

area 13 8 1,190

n-radial 13 8 1,190

confirm 19 11 1,120

abeam 1 1 1,103

activated 1 1 1,103

active 1 1 1,103

aerodrome-traffic-
altitude

1 1 1,103

all 1 1 1,103

alternate 1 1 1,103



alternative 1 1 1,103

as 1 1 1,103

at-n-miles 1 1 1,103

authorization 1 1 1,103

available 1 1 1,103

avoid 1 1 1,103

azimuth-n-and-n 1 1 1,103

bad 1 1 1,103

brazilian-airspace 1 1 1,103

brazilian-territory 1 1 1,103

build-ups 1 1 1,103

cancelled 1 1 1,103

capacity-n 1 1 1,103

clear-air 1 1 1,103

clouds 1 1 1,103

colours 1 1 1,103

conditioned 1 1 1,103

control 1 1 1,103

cta-n 1 1 1,103

determined 1 1 1,103

dinghies-n 1 1 1,103

eastbound 1 1 1,103

enter 1 1 1,103

extending 1 1 1,103

far 1 1 1,103

fire 1 1 1,103

flight-plan 1 1 1,103

flight-plan-
changing

1 1 1,103

flow 1 1 1,103

fl-w 1 1 1,103

fl-z 1 1 1,103

fog 1 1 1,103

forced 1 1 1,103

green 1 1 1,103

have-been-flown 1 1 1,103

heavy 1 1 1,103

hold-at 1 1 1,103

holding-over 1 1 1,103

hold-on 1 1 1,103

incorrect 1 1 1,103

indicated-air-speed 1 1 1,103

inform 1 1 1,103

instruments 1 1 1,103

jackets-f 1 1 1,103

later 1 1 1,103

least 1 1 1,103

left-hand-pattern 1 1 1,103

limit 1 1 1,103

limit-point 1 1 1,103

magnetic-bearing 1 1 1,103

making 1 1 1,103

maximum-rate-of-
descent

1 1 1,103

meteorological 1 1 1,103

minimum-ils 1 1 1,103

minimum-safe-
altitude

1 1 1,103

minus-n 1 1 1,103

n-and-n-radials 1 1 1,103

necessary 1 1 1,103

non-radar-service 1 1 1,103

notam-120z 1 1 1,103

of-the-track 1 1 1,103

only 1 1 1,103

on-track 1 1 1,103

out-of-date 1 1 1,103

overfly 1 1 1,103

overheading 1 1 1,103

persons-on-board-n 1 1 1,103

pilots-discretion 1 1 1,103

pilots-registration-n 1 1 1,103

published 1 1 1,103

radio-equipment-v 1 1 1,103



rate 1 1 1,103

rate-of-n-feet 1 1 1,103

receive 1 1 1,103

reclearance 1 1 1,103

reporting 1 1 1,103

reports 1 1 1,103

são-joão-farm 1 1 1,103

sbbr0120 1 1 1,103

sbgo0320 1 1 1,103

sector 1 1 1,103

sector-n 1 1 1,103

sequencing 1 1 1,103

speed 1 1 1,103

spot-wind 1 1 1,103

survival-
equipment-j

1 1 1,103

t1732 1 1 1,103

t2038 1 1 1,103

temperature 1 1 1,103

training 1 1 1,103

turns 1 1 1,103

used 1 1 1,103

visual-flight-rules 1 1 1,103

west 1 1 1,103

while 1 1 1,103

white 1 1 1,103

wilco 1 1 1,103

x-fir 1 1 1,103

y-vor 1 1 1,103

z-position 1 1 1,103

is 8 5 0,988

leaving 8 5 0,988

ready 10 6 0,946

approved 30 16 0,905

in 20 11 0,889

right 20 11 0,889

adjust 3 2 0,750

expected 3 2 0,750

n-minutes 3 2 0,750

number 3 2 0,750

remain 3 2 0,750

be 5 3 0,669

below 5 3 0,669

climb 9 5 0,630

conditions 11 6 0,629

and 49 24 0,544

of 47 23 0,527

left 10 5 0,311

visual 10 5 0,311

emergency 6 3 0,241

per-minute 6 3 0,241

delay 4 2 0,196

n-degrees 4 2 0,196

not 4 2 0,196

rate-of-descent 4 2 0,196

south 4 2 0,196

at-n 2 1 0,139

continue 2 1 0,139

crashed 2 1 0,139

data 2 1 0,139

do 2 1 0,139

established 2 1 0,139

even-levels 2 1 0,139

leave 2 1 0,139

n-nautical-miles 2 1 0,139

odd-levels 2 1 0,139

type 2 1 0,139

x-intersection 2 1 0,139

heading 9 4 -0,040

descending 7 3 -0,120

stand-by 7 3 -0,120

facility-airport 14 6 -0,170

at 57 25 -0,190

pan-pan-pan 5 2 -0,230



roger 5 2 -0,230

start 5 2 -0,230

freq-x 19 8 -0,263

call-sign 395 175 -0,323

by 3 1 -0,410

moving 3 1 -0,410

altitude 8 3 -0,433

proceed 8 3 -0,433

immediately 6 2 -0,580

negative 6 2 -0,580

we 6 2 -0,580

overhead 4 1 -0,808

for 39 15 -0,835

ahead 7 2 -0,879

mayday-mayday-
mayday

7 2 -0,879

ifr 10 3 -0,960

aircraft 8 2 -1,143

are 8 2 -1,143

crossing 8 2 -1,143

landing 8 2 -1,143

unable 8 2 -1,143

contact 19 6 -1,185

n-feet 20 6 -1,358

aerodrome 6 1 -1,400

instructions 6 1 -1,400

report 78 28 -1,635

due 7 1 -1,639

engine 7 1 -1,639

via 7 1 -1,639

facility-control 8 1 -1,854

your 8 1 -1,854





Passaremos agora para o léxico diferencial.

2.4.2.3. O LÉXICO DIFERENCIAL

Os itens lexicais  serão considerados  “vocabulário  diferencial”  se  o  valor  de Z for 

menor ou igual a –1,96, que por arredondamento, é igual a -2  (Z ≤ -2), ou seja, o peso lexical 

negativo é extremamente significativo. 

Zapparoli e Camlong (2002:48) atribuem ao vocabulário dessa zona uma significação 

“de  emprego  significativamente  deficitário,  ou  seja,  objeto  de  um abandono,  ou  de  uma 

rejeição”. Geralmente tem a sua extensão bastante reduzida. 

A seguir, apresentaremos as tabelas de vocabulário diferencial, por variável, do corpus 

em estudo:

TABELA 16: VOCABULÁRIO DIFERENCIAL EM T1

LÉXICO TOTAL T1 VALOR

or 12 1 -2,125

airway-x 17 2 -2,238

n-radial 13 1 -2,259

due-to 18 2 -2,360

until 18 2 -2,360

from 22 3 -2,365

traffic 30 4 -2,796

report 78 16 -3,203

passing 28 1 -3,765

maintain 36 2 -4,024

x-vor 55 1 -5,544

fl-x 127 2 -8,481

TABELA 17: VOCABULÁRIO DIFERENCIAL EM T2

LÉXICO TOTAL T2 VALOR

at-t 31 1 -2,018

n-knots 37 1 -2,289
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at 57 2 -2,679

of 47 1 -2,686

TABELA 18: VOCABULÁRIO DIFERENCIAL EM T3

LÉXICO TOTAL T3 VALOR

to 126 45 -2,120

down 10 1 -2,231

on 46 13 -2,297

you 19 3 -2,569

have 14 1 -2,855

n-knots 37 8 -2,871

cleared 38 7 -3,306

degrees 22 1 -3,824

runway 22 1 -3,824

the 54 10 -3,927

wind-n 30 1 -4,599

A estratificação apresentada pelo STABLEX, pode, num primeiro momento, sugerir que 

há algumas incoerências, como por exemplo, o artigo definido the não figurar na tabela do 

léxico básico, ou que os vocábulos  runway e  n-knots não possam ou não devam figurar 

num conjunto de léxico considerado de rejeição.

O que precisa ficar claro é que o processamento ainda está em nível de um determinado 

texto, de um único texto, e não em função do conjunto de textos, ou seja, dos corpora. 

Se levarmos em conta o contexto de uso, ou seja, a fase do vôo em que as aeronaves se 

encontram niveladas (T3), a informação da pista em uso (runway), seja ela referente ao 

aeroporto  de  destino  ou  de  partida,  ou  ainda  a  direção  e  a  velocidade  do  vento  na 

superfície (wind-n), não são consideradas informações relevantes.

O artigo definido  the não pode ser considerado como um vocábulo de suporte  para a 

constituição  do  texto,  pois  aqui  estamos  investigando  uma  linguagem  formulaica,  de 

especialidade, com características diferentes da língua geral.

No capítulo seguinte, demonstraremos, a partir da função REGRA do STABLEX, o peso, 

ou melhor, a importância de determinado léxico ou grupo de palavras para o corpus como 

um todo.
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CAPÍTULO 3

“... não há informática em geral, nem essência congelada do 

computador,  mas  sim  um  campo  de  novas  tecnologias  

intelectuais, aberto, conflituoso e parcialmente indeterminado.” 

(Lévy, 1993).

Este  Capítulo,  fundamental  para  a  nossa  pesquisa,  trata  do  processo  de 

lematização, ou seja, das técnicas de lematização que podem ser utilizadas com a finalidade 

de se identificarem as principais características da língua franca, por meio de campos lexicais, 

temáticos  ou  semânticos,  podendo  ainda  serem  complementadas  e  contextualizadas  pela 

função "EXTRAÇÃO" do STABLEX.

3.1.  O PROCESSO DE LEMATIZAÇÃO

A estratificação  do  léxico  em zonas  que  correspondem às  noções  de  vocabulário 

preferencial, básico e diferencial, feita a partir do peso ocupado pelo item lexical na variável e 

no  corpus,  conforme  os  valores  dos  desvios  reduzidos,  permite,  ainda,  que  uma  nova 

classificação desse vocabulário seja efetuada: em campos lexicais, temáticos ou semânticos. 

As técnicas de lematização são utilizadas com essa finalidade e podem ser complementadas e 

contextualizadas pela função "EXTRAÇÃO" do STABLEX.

Zapparoli e Camlong (2002:49) definem lematização como: 

"um  procedimento  de  redução  ou  síntese  parcial  do  léxico,  que  
consiste na redução dos elementos lexicais a um único vetor centrado 
em torno de uma raiz temática - campo temático -, ou em torno de um  
vocábulo-chave (por exemplo, reagrupamento pelas diferentes flexões  
de  um  vocábulo,  ou  pela  mesma  categoria  gramatical  de  nomes,  
adjetivos, verbos, pronomes etc.) - campo lexical.". 

O processo de lematizaçao é muito usado para se analisar o discurso, ponto alto do 

método do Prof. Camlong, já que: 

"permite observar a escolha estratégica que o falante faz dos itens  
lexicais  para  a  construção  do  seu  discurso  -  é  o  estudo  da 
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composição lexical do texto a serviço da descoberta das perspectivas  
discursivas", como afirmam Zapparoli e Camlong (2002:49).  

Entretanto, se observamos atentamente a definição e as possibilidades da lematização, 

podemos perceber, com muita facilidade, que esse procedimento contempla pelo menos três 

abordagens  do  ensino  de  línguas:  a  abordagem comunicativa  (agrupamento  de  itens  por 

campo temático), a abordagem estrutural (agrupamento por itens gramaticais) e a abordagem 

lexical  (agrupamento  de  um determinado léxico  ou  grupo de  léxicos  por  seus  arranjos  e 

combinações dentro do corpus). 

Como  conseqüência,  podemos  reescrever  a  afirmação  de  Zapparoli  e  Camlong 

(2002:49) de que “... é o estudo da composição lexical do texto a serviço da descoberta das 

perspectivas discursivas”, da seguinte forma: - é o estudo da composição lexical do texto a 

serviço da descoberta de suas características lingüísticas predominantes, além da descoberta 

de perspectivas metodológicas para a produção de material didático. Tudo isso feito com o 

rigor científico.

O método prevê um controle bastante rígido para a execução desse procedimento, pois 

como cada item lexical foi encarado como um vetor nos cálculos anteriores, o valor da soma 

vetorial das freqüências e dos pesos permite-nos observar, a qualquer momento, a importância 

do conjunto na variável T1, T2 e T3 e no corpus, independentemente do tipo de agrupamento 

proposto na lematização.

A  função  "REGRA"  do  STABLEX  permite  que  o  valor  do  peso  do  novo  vetor, 

representado pelos  itens  lexicais  agrupados pela  lematização,  seja  determinado.  À função 

“REGRA”,  soma-se  a  função  “EXTRAÇÃO”,  que  nos  permite  recorrer  ao  corpus  para 

destacar  os  “envolvimentos”  dos  itens  lexicais  agrupados  com  as  variáveis,  com  a 

possibilidade de extraí-las muito facilmente por um simples comando do  software.  Assim 

sendo,  a  autenticidade  de  uso  da  língua  é  preservada  e  a  aleatoriedade,  muito  comum à 

produção de material didático, diminuída.

3.2.  AS POSSIBILIDADES DE LEMATIZAÇÃO NO CORPUS EM ESTUDO

As possibilidades de lematização que apresentaremos têm o propósito de apontar as 

características predominantes da língua franca utilizada na comunicação piloto-controlador, a 

partir da nossa experiência como controlador de tráfego aéreo e professor da disciplina inglês 

técnico. 
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Ao analisarmos o vocabulário preferencial das variáveis, pudemos perceber que os 

itens lexicais que se relacionam com números (lembramos que na preparação do corpus foram 

utilizados n– e –n para a identificação de valores numéricos) têm extrema importância na 

linguagem radiotelefônica utilizada na comunicação piloto-controlador. 

Assim sendo, efetuaremos uma primeira lematização a partir dos números, ou seja, 

listaremos todos os substantivos que estão associados a um numeral. Como a indexação se 

dará em torno dos números, sendo todos da mesma categoria gramatical, podemos afirmar 

que essa lematização será feita por campo lexical, e a denominaremos “numeral”.

3.2.1. NUMERAL

 Em T1

Os itens lexicais  runway, wind, knots, temperature, time check, RVR, gate  e QNH 

estão associados a um numeral. O item lexical first também será incluído neste grupo porque 

expressa uma idéia de posição, de ordenamento numérico.

Para se quantificar a importância do grupo “numeral” na variável T1, é preciso agrupar 

todos os itens lexicais n– e –n da variável (mais o item lexical first), que integram a lista de 

vocabulário preferencial, para que o cálculo do peso do novo valor do vetor “numeral” em T1 

seja conhecido. 

A MacroStab do  software, por meio da função “REGLE” (“REGRA”), realiza esses 

cálculos, permitindo a medição da importância desse conjunto nas variáveis do  corpus que 

está sendo estudado. 

A soma dos valores individuais do conjunto forneceu os seguintes valores:

QUADRO 2

TOTAL T1 T2 T3

150 133 8 9

-0,630 12,744 -3,747 -9,626
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O valor do desvio reduzido Z do grupo “numeral” na variável T1 evidencia, ainda 

mais,  a  importância  (o  peso)  que  os  numerais  têm  dentro  do  contexto  “comunicação 

radiotelefônica piloto-controlador” nas operações de aeronaves durante as operações de pouso 

e decolagem e nas movimentações no solo dos aeroportos, ou seja, quando elas estão sob 

jurisdição de uma torre de controle de aeródromo. 

Por se tratar de uma linguagem de especialidade, muito pouco conhecida de modo 

geral,  apresentaremos alguns  exemplos  da  língua  franca utilizada na  comunicação  piloto-

controlador ao longo deste trabalho, contudo, não pretendemos ser exaustivos. 

Como exemplos de possíveis diálogos entre um controlador de uma torre de controle 

de aeródromo (TWR) e uma aeronave (ACFT), temos:

1. ACFT: Belém Tower, AAL 950, gate 7, request departure data.
TWR: AAL 950, Belém is under IFR conditions, visibility 4000 meters,  
ceiling  200  feet,  active  runway  06,  wind  060  degrees,  04  knots,  
altimeter setting 1014, temperature 25, time check 52, report ready 
for start up. AAL 950.

1. ACFT: Torre Belém, American 950, box 7, solicita dados de partida.
TWR:  American  950,  Belém  opera  por  instrumentos,  visibilidade  
4000 metros, teto 200 pés, pista em uso 06, vento 060 graus, 04 nós,  
ajuste  do  altímetro  1014,  temperatura  25,  hora  certa  52,  reporte  
pronto para o acionamento, American 950. (Tradução nossa)

2. ACFT: Guarulhos Tower, UAL 881 on final approach, runway 27L,  
landing gear down and locked, request instructions.
TWR:  UAL 881, I have you in sight, cleared to land, runway 27L,  
wind 240 degrees, 06 knots, UAL 881.

2. ACFT: Torre Guarulhos, United 881 na aproximação final, pista 27  
esquerda, trem de pouso baixado e checado, solicita instruções. 
TWR:  United  881,  avistado,  pouso  autorizado,  pista  27  esquerda,  
vento 240 graus, 06 nós, United 881. (Tradução nossa)

A  presença  marcante  de  numerais  sugere  ao  professor  a  adoção  de  um  cuidado 

especial na organização do conteúdo “números” que será desenvolvido. 

Quando analisamos esse mesmo grupo dentro das variáveis T2 e T3, observamos que 

há um afastamento demasiado das necessidades comunicativas dessas variáveis, o que não 

significa dizer que os numerais não têm a mesma importância nesses contextos. 
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O que podemos afirmar é que, talvez, o tipo de informação, no formato em que elas se 

apresentam ou como se relacionam com os demais léxicos dentro da variável T1, pode ser 

diferente do modo como estão arranjadas nas demais variáveis. Entretanto, não podemos nos 

esquecer de que a correlação indicou um certo “isolamento” de T1 em relação às demais 

variáveis.

 Em T2

Ao  analisarmos  os  itens  lexicais,  que  se  relacionam  com  números,  no  grupo 

preferencial  da  variável  T2,  encontramos  os  seguintes  termos:  feet,  radial,  flight  level,  

number, call sign, altimeter setting, dme, miles dme, restricted, per minute e RVR. 

Efetuando-se os mesmos cálculos, teremos:

QUADRO 3

TOTAL T1 T2 T3

596 148 146 275

1,275 -5,951 5,683 1,543

O valor do desvio reduzido Z do grupo “numeral” na variável T2 ratifica a grande 

importância dos numerais no contexto “comunicação radiotelefônica piloto-controlador” nas 

operações de aeronaves sob jurisdição de um controle de aproximação.

Outro ponto que chama a nossa atenção é o valor de Z para esse mesmo grupo lexical 

na variável T3. Esse valor positivo (Z = 1,543), embora menor do que +2, acaba por denotar a 

importância do conjunto, mesmo que com menor intensidade, dentro do contexto estabelecido 

pela variável T3, fato que já era de se esperar,  pois a correlação indicou uma relação de 

proximidade entre as duas variáveis.

Como  exemplo  de  um possível  diálogo  entre  um  controlador  de  um controle  de 

aproximação (APP) e uma aeronave (ACFT), temos:

1. ACFT: Rio Approach Control, GLO 237, passing FL 180, restricted  
to  FL  150,  radial  030  Piraí  VOR,  29  miles,  request  descent  
instructions. 
APP: GOL 237, inform rate  of  descent,  and your  estimate time to  
Piraí. 

91



ACFT: Rio Approach Control, GLO 237, rate of descent 2500 feet per  
minute, estimating Piraí at 21. 
APP: GLO 237, cleared do descent FL 090, report overhead Piraí.,  
expect C1 approach. 

1. ACFT: Controle Rio, GOL 237, cruzando nível 180, restrito ao nível  

150, radial 030 VOR Piraí, 29 milhas, solicita instruções de descida.  

APP: GOL 237, informe razão de descida, e seu estimado para Piraí.  

ACFT:  Controle  Rio,  GOL  237,  razão  de  descida  2500  pés  por  

minuto, estimando Piraí aos 21. 

APP:  GOL 237,  autorizado  descida  para  o  nível  090,  reporte  no 

bloqueio de Piraí. Descida C1.  (Tradução nossa)

 Em T3

Os itens lexicais que se relacionam com números, no grupo preferencial da variável 

T3, são os seguintes: flight level, heading, miles e frequency.

QUADRO 4

TOTAL T1 T2 T3

190 2 43 145

0,289 -10, 522 2,167 8,644

Mais  uma  vez,  o  valor  Z  confirma  o  grau  de  relevância  desse  grupo  lexical  nas 

variáveis  T3  e  T2,  respectivamente,  além  de  ressaltar  mais  uma  coerência  científica  do 

método do Prof. Camlong: a correlação. 

Os  valores  da  correlação  indicam  que  há  uma  relação  de  dependência  entre  as 

variáveis  T2 e  T3 e  um afastamento  da variável  T1.  Os valores  de  Z,  agora calculados, 

confirmam  a  relação  de  proximidade  (afinidade,  similaridade)  entre  esse  vocabulário 

preferencial das duas variáveis, T2 e T3.

A rigorosidade do método adotado impõe que esses valores guardem uma certa relação 

de coerência entre si, já que todo o processo é controlado cientificamente. Nada aqui é feito 

por acaso.

Convém esclarecer  que  não  se  pode  confundir  correlação  com o  valor  do  desvio 

reduzido,  pois  eles têm propósitos diferentes.  Enquanto a correlação se refere  ao grau de 
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relação,  de  dependência  entre  as  variáveis,  o  desvio  reduzido  é  apenas  uma  medida  de 

afastamento de cada item lexical ou de um grupo de itens, tomada a partir de uma mesma 

origem, ou seja, de um mesmo referencial. No nosso caso, essa referência é a média aritmética 

reduzida a zero. 

Quanto maior o valor de Z, maior será o afastamento do item ou do grupo de itens da 

zona considerada como vocabulário banalizado, de uso comum, ou seja, maior será a sua 

importância para as intenções comunicativas presentes em cada variável. 

Isso significa dizer que a importância de um determinado item ou grupo de itens é 

diretamente proporcional ao valor de Z. Como resultado, podemos afirmar que Z  estabelece 

uma escala hierárquica (de importância) entre os itens ou grupo de itens lexicais ao longo de 

uma ou mais variáveis.

Como  todo  conteúdo  deve  ter  um  encadeamento  lógico  de  apresentação,  o 

seqüenciamento mais adequado deve ser uma das preocupações do de qualquer professor. 

Assim  sendo,  acreditamos  que  os  valores  de  Z,  desde  que  bem  compreendidos,  podem 

fornecer-nos uma boa indicação segura, cientificamente calculada e controlada, do melhor 

seqüenciamento a ser adotado.

A correlação já apontou uma afinidade entre as variáveis  T2 e T3, mas ainda não 

sabemos qual seria a melhor ordenação para a apresentação dos conteúdos, contidos em cada 

uma delas. Os valores de Z, vistos sob o prisma da correlação, podem fornecer-nos uma boa 

indicação para o seqüenciamento de conteúdos. 

Os valores  do desvio reduzido demonstram que a importância  de um determinado 

conjunto de itens lexicais em uma variável pode ser percebida em uma outra variável, se elas 

tiverem algum tipo de relação de afinidade, similaridade ou proximidade. Essa informação 

pode ser de extrema valia no estabelecimento da melhor seqüência para a apresentação do 

conteúdo no material que estamos planejando.

Como exemplo de um possível diálogo entre um controlador de um centro de controle 

(ACC) e uma aeronave (ACFT), temos:

1. ACFT:  Curitiba  Centre,  PLU  201,  heading  FOZ  VOR,  64  miles,  
leveled FL 280.
ACC: PLU 201, Curitiba Centre roger, maintain FL 280, report FOZ 
on this frequency.

1. ACFT: Centro Curitiba,  Pluna 201,  na proa do VOR de  FOZ,  64 
milhas, nivelado nível 280.
ACC:  Pluna  201,  Centro  Curitiba  ciente,  mantenha  o  nível  280,  
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reporte FOZ nesta freqüência.  (Tradução nossa)

 T2+T3

Para esclarecermos a afirmação sobre a coerência do método e a utilização dos valores 

de Z no estabelecimento de uma seqüência para a apresentação de conteúdos, vamos agrupar 

os itens lexicais que se relacionam com números, considerados preferenciais das variáveis T2 

e T3, sob um único vetor (T2+T3), para efetuarmos os mesmos cálculos:

QUADRO 5

TOTAL T1 T2 T3

786 150 189 420

-0,835 -10,993 5,468 4,690

Os  valores  de  Z  corroboram  a  correlação  ao  demonstrar  que  há  uma  relação  de 

dependência entre as variáveis T2 e T3 e um afastamento de T1, mesmo quando um pequeno 

grupo de itens lexicais é estudado.

Observa-se  que  a  introdução  do  grupo  preferencial  de  T3  em T2  fez  com que  a 

intensidade do vetor peso fosse aumentada de 2,167 para 5,468, havendo uma redução no 

módulo do vetor de 8,644 para 4,690, com a introdução do grupo preferencial de T2 em T3. 

Contudo, os valores de Z estão na zona considerada vocabulário preferencial (Z≥+2).

A  explicação  é  que  há  uma  maior  relação  de  afinidade  (proximidade)  entre  o 

vocabulário preferencial da variável T2 e o conjunto T2+T3. A correlação já demonstrou essa 

relação de proximidade entre as duas variáveis como um todo; agora, o valor de Z pode ser 

interpretado  como  uma  espécie  de  “medição  da  afinidade”  de  partes,  de  porções  dessas 

variáveis. 

Assim, acreditamos que, se começarmos a organização do conteúdo pelas situações 

comunicativas encontradas na variável T2, as situações em T3 serão beneficiadas por aquele 

conteúdo, facilitando o processo de aprendizagem da língua franca (língua-alvo).

Os valores de Z sugerem que os itens lexicais devem ser apresentados a partir de T2, 

em que a relação de afinidade é mais sentida, para que sirvam de fundamento (base) para T3. 
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E como o peso desse conjunto não afeta T1, os “numerais” considerados preferenciais em T1 

devem ser trabalhados, isoladamente, a partir de T1.

Agora,  cabe  ao  professor  escolher  a  forma  mais  adequada  para  trabalhar  “seu 

conteúdo”  na  seqüência  mais  apropriada,  já  que  esses  parâmetros  estão  à  disposição.  O 

método ainda oferece a possibilidade de se determinarem as reais necessidades de uso da 

língua, pois não se perde de vista a forma ou o modo  como a informação é apresentada no 

corpus. 

A função “EXTRAÇÃO”, disponibilizada no software, possibilita que sejam extraídas 

seqüências  com  os  itens  lexicais  que  estão  sendo  estudados;  assim,  o  preparador  tem  a 

vantagem  de  não  se  desviar  das  reais  necessidades  comunicativas  do  seu  público-alvo, 

rompendo com a rotina de apresentação de conteúdos que, infelizmente, está consolidada na 

maioria dos materiais didáticos para o ensino de L2.

Para ilustrar nossa afirmação, lembramos que, em muitos livros didáticos destinados 

ao ensino de L2, os números vêm associados ao endereço e à informação sobre a idade dos 

alunos, e aparecem logo nas primeiras unidades do material. 

No nosso  contexto,  essa  forma de  apresentação  do  conteúdo “números”  não  faria 

qualquer sentido, já que ninguém imagina que esse tipo de informação possa ser veiculado 

numa  comunicação  via  rádio  entre  um  piloto  e  um  controlador  de  tráfego  aéreo,  se 

considerarmos suas atividades-fim. 

Um outro grupo lexical chamou-nos a atenção nas variáveis, em especial em T1: o das 

preposições,  porque,  regra  geral,  elas  não  deveriam  figurar  no  grupo  “vocabulário 

preferencial” e, sim, no vocabulário básico. Contudo, quando falamos em aviação, falamos 

basicamente em movimento, e as preposições, de fato, merecem um tratamento diferenciado, 

de destaque.

3.2.2. PREPOSIÇÃO

As preposições, às vezes, podem causar confusão aos alunos falantes do português. Elas 

são muitas, e seu uso nem sempre lógico, o que acaba causando insegurança aos brasileiros, 

no momento de se expressarem em inglês  (Watkins e Silva, 2000: 9). 

No contexto aeronáutico,  as preposições  de lugar  e,  principalmente,  as  de direção e 

movimento, devem ser tratadas com atenção especial.
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Vamos ver o comportamento das preposições ao longo do corpus:

 Em T1

O peso dos itens lexicais on, for, in (sight), in (use) e at, na variável T1, apontam para 

a necessidade de uma segunda lematização por categoria gramatical, preposição.

Repetindo o mesmo procedimento antes descrito, iremos agrupá-las sob um mesmo 

vetor para a quantificação da sua importância na variável. Calculando-se o peso do novo valor 

do vetor “preposição”, temos: 

QUADRO 6

TOTAL T1 T2 T3

158 91 14 53

-0,542 5,038 -2,659 -2,922

O valor do desvio reduzido Z do grupo “preposição”, na variável T1, chama a nossa 

atenção para a importância (o peso) que esse grupo tem dentro do contexto estabelecido por 

T1. Não há como negar que essa informação esclarece “o porquê” de se trabalhar preposição 

dentro do contexto aeronáutico.

 Quando analisamos esse mesmo grupo dentro das variáveis T2 e T3, observamos que 

ele se comporta como um vocabulário de rejeição nas duas variáveis. 

Como exemplo de um possível diálogo entre um controlador de uma torre de controle 

(TWR)  e uma aeronave (ACFT), temos:

1. ACFT:  Porto  Velho  Tower,  PT-ESO on final,  runway 15  in  sight,  
landing gear down and locked. 
TWR: PT-ESO, I have you in sight, cleared to land runway 15, wind  
170 degrees at 5 knots. 
TWR: PT-ESO, on the ground at 47, report leaving the runway.

1. ACFT: Torre Porto Velho, PT-ESO na final, pista 15 a vista, trem de 
pouso baixado e checado. 
TWR: PT-ESO, avistado, pouso autorizado pista 15, vento 170 graus  
com 5 nós. 
TWR: PT-ESO, no solo aos 47, reporte livrando a pista.

(Tradução nossa)

96



 Em T2

Embora as preposições não integrem o grupo de vocabulário preferencial da variável 

T2, as preposições  to, over, until, e in estão na zona denominada vocabulário básico com 

tendência positiva (1 ≤ Z ≥ 2). A preposição  to, em especial, ocupa a primeira posição na 

tabela de léxico básico com o valor de Z=1,880. 

Para se observar a importância desse conjunto, verificaremos o seu comportamento ao 

longo das variáveis:

QUADRO 7

TOTAL T1 T2 T3

188 60 41 87

0,420 -1,754 1,853 0,321

A conclusão é que esse grupo de preposições, embora não tenha atingido o status de 

vocabulário  preferencial,  ocupa  a  região  denominada  vocabulário  básico  com  tendência 

positiva, na qual os itens lexicais tendem a fazer parte do vocabulário preferencial. Assim 

sendo,  elas  devem  ser  tratadas,  para  fins  de  elaboração  de  material  didático,  como  se 

preferenciais fossem. Contudo, a extração de seqüências deve ficar restrita a essa variável.

Para ilustrar um possível diálogo entre um controlador de um controle de aproximação 

(APP) e uma aeronave (ACFT), temos:

1. ACFT: Corumbá Approach, TAM 405, over the city, approximately 5  
minutes out, under VFR conditions, request to cross the field to base  
leg runway 24. 
APP: TAM 405, your flight plan is cancelled at 02, maintain VMC, 
contact Corumbá Radio on frequency 118.1. 

1. ACFT:  Controle  Corumbá,  Marília  405,  sobre  a  cidade,  
aproximadamente  5  minutos  fora,  em  condições  visuais,  solicita  
cruzamento do campo, perna base da pista 24.
APP: Marília 405, plano de vôo cancelado aos 02, mantenha-se em 
condições  visuais,  chame  a  Rádio  Corumbá  Radio  na  freqüência  
118.1.  (Tradução nossa)

 Em T3
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Na variável T3, as preposições at, with, from e between aparecem no grupo de léxico 

preferencial, reforçando a idéia de que elas merecem uma atenção especial na elaboração do 

material didático para o ensino da linguagem aeronáutica utilizada na comunicação piloto-

controlador. 

Com  o  intuito  de  se  verificar  a  importância  desse  conjunto,  o  procedimento  foi 

repetido:

QUADRO 8

TOTAL T1 T2 T3

75 12 5 58

-0,678 -3,945 -2,340 5,608

O valor de Z em T3 confirma a importância desse grupo para a composição do texto e 

das intenções comunicativas na variável. Como ele funciona como um vocabulário de rejeição 

ou de abandono nas variáveis T1 e T2, devemos, na preparação do material didático, ater-nos 

somente à forma e aos arranjos de como o grupo se apresenta na variável T3, ou seja,  a 

extração de seqüências deve ficar restrita a essa variável.

Pode parecer que o que foi dito sobre a relação de dependência (co-relação) entre as 

variáveis  T2 e  T3 não tenha sido válido para esse grupo.  Contudo,  algumas observações 

devem ser feitas: 

(1) a correlação é uma medida indicativa da relação de dependência entre variáveis de 

um  corpus  (correlação simples); a variável é estudada na sua totalidade, no seu 

conjunto; no caso de T2 e T3, o valor da correlação é menor do que a unidade, ou 

seja, 0,896, o que demonstra a existência de diferenças entre os textos, mas isso 

não afasta a relação de proximidade entre eles; 

(2) em  T2,  o  grupo  de  preposições  escolhido  não  integra  a  zona  considerada 

vocabulário preferencial; e

(3) a  união desses  dois  grupos  de preposições em T2 e  T3,  sob um mesmo vetor 

(T2+T3),  certamente,  implicará  em  um deslocamento  do  vetor  para  o  sentido 

positivo em T2, indicando claramente a relação de dependência (influência) entre 

essas  duas  variáveis,  mesmo  que  o  conjunto  continue  a  integrar  a  zona  de 

vocabulário básico.
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Vejamos:

QUADRO 9

TOTAL T1 T2 T3

263 72 46 145

-0,007 -3,590 0,317 3,266

Para exemplificar um possível diálogo entre um controlador de um centro de controle 

(ACC) e uma aeronave (ACFT), temos:

1. ACFT:  Belém Centre,  N49667,  from Tucuruí,  at  FL  O75,  request  
deviation due to bad weather.
ACC: N49667, Belém Centre roger, inform the position of the CB.
ACFT:  Belém  Centre,  the  CB  is  between  radials  210  and  245  of  
Belém VOR.
ACC: N49667, Belém Centre roger, until 40 degree deviation to the 
right approved, maintain VFR conditions.

1. ACFT:  Centro  Belém,  N49667,  procedente  de  Tucuruí,  nível  O75,  
solicita desvio para evitar formações.
ACC: N49667, Centro Belém ciente, informe a localização do CB.
ACFT: Centro Belém, CB está entre as radiais 210 e 245 do VOR de  
Belém.
ACC: N49667, Centro Belém ciente, desvio de até 40 graus à direita  
autorizado, mantenha-se em condições visuais. 

(Tradução nossa)

Na  linguagem  de  especialidade  que  estamos  trabalhando,  muitas  instruções  são 

fornecidas e ações comandadas, e por isso observa-se a presença de muitos verbos no grupo 

denominado vocabulário preferencial nas variáveis.

Se levarmos em conta a natureza da comunicação radiotelefônica, que apresenta um 

sem-número  de  comandos,  uma  terceira  lematização,  por  categoria  gramatical,  faz-se 

necessária, a dos verbos.  

3.2.3. VERBOS
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 Em T1

Os verbos que integram a relação de vocabulário preferencial da variável T1 são os 

seguintes: taxi, land, start up, take off, make, appears, have, observe, circle, follow, line up,  

stop,  taxing,  turn,  vacating,  landing,  (is)  down,  (is)  locked,  (is/are)  cleared.   Contudo, 

apenas 4 verbos desse grupo não são itens lexicais exclusivos (have, landing, down, cleared).

Observa-se que há um predomínio do modo imperativo, embora o particípio presente e 

a voz passiva também se façam presentes. 

Vejamos os cálculos:

QUADRO 10

TOTAL T1 T2 T3

174 154 9 11

-0,693 13,682 -4,092 -10,283

O valor elevado de Z em T1 demonstra a força que esse grupo de verbos tem na 

construção  das  intenções  comunicativas  apresentadas  nessa  variável,  que  representa  a 

linguagem utilizada nas operações que envolvem o pouso, a decolagem e as movimentações 

de aeronaves no solo de um dado aeroporto.

Instruções (comandos) do tipo:  line up (alinhar na pista),  start up (acionar motores), 

take  off (decolar),  follow  (siga),  land (pousar),  is  cleared (está  autorizado),   vacating 

(livrando) etc são comuns à atividade-fim de uma torre de controle de aeródromo. 

O valor da correlação de T1 em relação às demais variáveis, aliado ao fato de que a 

grande maioria desses itens lexicais é exclusiva, fazem-nos concluir que esse conteúdo deve 

ser trabalhado isoladamente das demais variáveis. Em adição, os valores de Z, em T2 e T3, 

apontam uma forte rejeição a esse grupo lexical. 

 Em T2

Na  variável  T2,  os  verbos  que  aparecem  como  vocabulário  preferencial  são  os 

seguintes:  report, fly, starting, intercepting, descend, climbing, completed, comply, losing,  

reach, restarted, returning, descending, start, are-familiar-with, climb  to, order, perform,  

return e climb.

Vamos mensurar agora a importância desse grupo no corpus: 
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QUADRO 11

TOTAL T1 T2 T3

161 16 89 56

3,087 -7,364 13,085 -2,634

Os valores de Z ressaltam que as ações expressas pelos verbos desse grupo são quase 

que  privativas  da  variável  T2,  que  representa  a  linguagem  utilizada  nas  operações  que 

envolvem a saída, chegada, subida ou descida de  aeronaves em um aeroporto.

 Observa-se que há uma tendência de exclusividade dos verbos em função do tipo de 

serviço que é prestado em cada variável. Os cálculos demonstram que a utilização dos verbos 

não é aleatória, mas sim, fruto de uma escolha cuidadosa, em função da natureza do serviço 

prestado: serviço de controle de aeródromo, de aproximação ou centro de controle. 

As instruções (comandos) do tipo: report (reportar determinada posição, o cruzamento 

ou o atingimento de determinado nível ou altitude são algumas das possibilidades),  reach 

(atingir  determinado  nível  ou  altitude),  perform (executar  determinado  procedimento  de 

descida ou de subida), climb (subir para determinado nível de vôo ou altitude) etc são comuns 

à atividade-fim de um controle de aproximação. 

Convém  ressaltar  que  o  verbo  climb atingiu  o  status de  léxico  preferencial,  ora 

aparecendo  sozinho,  ora  acompanhado  pela  preposição  to.  Como  a  ação  de  subir  está 

associada a uma altitude ou a um nível de vôo, seria interessante alertar os alunos sobre a 

similaridade fonética entre a preposição to e o número 2 (two). O mesmo deve ser feito em 

relação ao verbo descend ou descento to.

A instrução dada para uma aeronave subir para 2500 pés (GLO786, climb to 2500 

feet), pode ser entendida, em inglês, como para que ela suba para 22.500 (Gol seven eight six, 

climb to two five zero zero feet).

Enquanto  as  autoridades  brasileiras  não  atentam para  o  “detalhe”,  e  modificam a 

legislação,  os  controladores  de  tráfego  aéreo  e  os  pilotos  devem  ser  alertados  para  a 

possibilidade de confusão (misunderstanding).

A exclusividade de determinados verbos, assim como a pequena variação na escolha 

do tempo verbal e do modo, levam-nos a concluir que o material didático deve ser elaborado 

por variável, isoladamente.
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 As situações de uso da linguagem devem ser reproduzidas a partir da extração de 

seqüências dentro de cada variável.

• Em T3

Na variável T3, os verbos são os seguintes:  change, maintain, maintaining, cross,  

passing, request, advise, estimating.

Vejamos os cálculos:

QUADRO 12

TOTAL T1 T2 T3

155 20 23 112

-0,314 -6,466 -0,641 6,792

Os valores de Z nas  variáveis  confirmam a exclusividade do uso de determinados 

verbos na  variável  T3.  Como esse  conjunto se  constitui  em um vocabulário  de  exclusão 

(rejeição) nas demais variáveis, temos a indicação, mais uma vez, de que esse conteúdo deve 

ser trabalhodo isoladamente, com os inputs lingüísticos extraídos somente da variável T3.

Na análise do grupo “verbos”, os valores de Z apontam para um trabalho isolado dos 

conteúdos. Cada ação representada por um verbo, em um determinado tempo verbal, deve ser 

trabalhado dentro das intenções comunicativas de cada variável, já que essas intenções não 

são compartilhadas pelas demais.

As  instruções  (comandos)  do  tipo:  change  (troque  sua  freqüência  para),  maintain 

(mantenha determinada  altitude ou nível  de  vôo)  etc,  são comuns à  atividade-fim de um 

centro de controle de área.

Como exemplo de uma comunicação típica de um centro de controle  de área (ACC), 

temos:

1. ACFT: Brasília Centre,  UAL891, passing ATITA position,  FL 370,  
estimating MATRA at 20, request to climb to FL 410. 
ACC: UAL 891, Brasília Centre roger, cleared to climb to FL410,  
report reaching/leveled. 

1. ACFT: Centro Brasília, United 891, passando a posição ATITA, nível  
370, estimando MATRA aos 20, solicita ascensão (subir) para o nível  
410. 
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ACC:  UAL 891,  Centro  Brasília  ciente,  autorizado  subir  (subida)  
para o nível 410, reporte atingindo ou nivelado. (Tradução nossa)

 T2+T3

Como a correlação demonstrou uma relação de dependência entre as variáveis T2 e 

T3, resolvemos agrupar os dois conjuntos de verbos considerados vocabulário preferencial 

nessas variáveis, para que pudéssemos verificar o comportamento desse novo vetor no corpus. 

Acreditamos que ele deve reforçar a idéia de se trabalhar o conteúdo “verbos” dentro de cada 

variável, isoladamente. 

Vejamos os cálculos:

QUADRO 13

TOTAL T1 T2 T3

316 36 112 168

1,983 -9,785 8,891 2,877

Observa-se  que a  introdução do grupo preferencial  de T3 em T2 e de T2 em T3 

ocasionou uma redução na intensidade do vetor peso de 13,085 para 8,891 e de 6,792 para 

2,877 nas variáveis T2 e T3, respectivamente. 

Contudo,  o módulo do novo vetor (T2+T3) continua bastante elevado e dentro da 

zona considerada vocabulário preferencial em ambas as variáveis. 

Como a  importância  de  um item ou de  um grupo de  itens  lexicais  é  diretamente 

proporcional ao valor numérico de seu afastamento da média, ou seja, zero, podemos afirmar 

que essa dupla redução reforça a particularidade das intenções comunicativas apresentadas em 

cada uma das variáveis, isoladamente.

Desse modo, a preparação do material didático para o conteúdo verbos, incluindo o 

modo e o tempo verbal, deve ser seja feita por variável, isoladamente. 

As extrações de seqüências devem ser feitas, única e exclusivamente, dentro de cada 

uma das variáveis, para que as intenções comunicativas apresentadas, em cada uma delas, 

sejam preservadas.

As  duas  informações  fornecidas  pelo  STABLEX,  o  grau  de  importância  de 

determinado grupo lexical dentro das variáveis que constituem o corpus e a sua relação com e 

entre as variáveis, são extremamente importantes para o estabelecimento de um processo rico 

103



de  ensino  e  aprendizagem  de  qualquer  língua.  Assim,  justifica-se  a  grande  utilidade  do 

método do Prof.  Camlong,  também, na preparação de  material  didático para  o  ensino de 

línguas.

Assim,  respondidas  as  perguntas  de  pesquisa,  entendemos  que  os  objetivos  foram 

alcançados: a identificação das principais características lingüísticas da língua franca, com um 

recorte para a produção de material didático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E REFLEXÕES PESSOAIS

“O mais nobre prazer é a alegria de compreender.”

Leonardo da Vinci

Esta pesquisa procurou demonstrar as características lingüísticas mais marcantes da 

língua franca utilizada na comunicação piloto-controlador, além da sua complexidade, pois se 

trata de uma linguagem de especialidade, muito pouco conhecida, cuja compreensão vai além 

do conhecimento lingüístico. 

Embora o entendimento mútuo seja condição essencial para a realização de um vôo 

seguro, muitos fatores externos podem comprometer a troca de mensagens entre pilotos e 

controladores.

Nós,  professores,  somos  unânimes  em  afirmar  que  o  processo  de  ensino  e 

aprendizagem de  uma  língua  estrangeira  merece  atenção  especial  em todas  as  situações; 

entretanto, se pudéssemos hierarquizar os contextos em função da sua importância ou de sua 

necessidade de uso de uma língua, certamente o contexto aeronáutico estaria nas primeiras 

posições.

Para  que  os  objetivos  propostos  pela  pesquisa  fossem  atingidos,  no  Capítulo  1, 

apresentamos  alguns  dados  que  demonstraram uma quantidade  expressiva  de  companhias 

aéreas internacionais em operação no Brasil, no ano de 2006, e a significativa demanda de 

vôos, passageiros, carga e mala postal internacionais transportados. 

À  medida  que  o  mercado  brasileiro  vai  se  consolidando  como  exportador  e 

importador, há a tendência de o movimento aéreo internacional acompanhar esse crescimento, 

o que, compulsoriamente, exigirá mais produção de língua franca nos céus do país.

Vimos também que menos de 10% dos nossos controladores de tráfego aéreo têm a 

proficiência na língua inglesa, no mesmo nível de exigência dos regulamentos internacionais.

Outro ponto importante é que cerca de 40% dos nossos controladores têm até sete anos 

de experiência na atividade de controle de tráfego aéreo, o que significa que o entendimento 

das  comunicações  piloto-controlador  pode  ser  comprometido,  visto  que  elas  dependem, 

diretamente, da quantidade de experiência e do treinamento a que eles estão submetidos.

Tecemos algumas considerações sobre a atividade de controlador de tráfego aéreo e 

apresentamos alguns dos fatores que envolvem a comunicação piloto-controlador. Pudemos 

compreender que, quando o assunto é a comunicação, o nosso conhecimento sobre o inglês 
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geral  pode  falsear  determinadas  interpretações,  pois  se  trata  de  uma  linguagem  de 

especialidade, com registros muito específicos e com características muito peculiares. 

Assim, como a produção e recepção da linguagem aeronáutica é uma função direta da 

experiência profissional dos envolvidos, tanto para os pilotos quanto para os controladores, 

torna-se  imprescindível  que  o  contexto  em  que  ela  é  produzida  e  suas  características 

lingüísticas mais marcantes sejam conhecidas e difundidas, através de treinamentos de boa 

qualidade. 

 No Capítulo 2, apresentamos o STABLEX, um método desenvolvido pelo Professor 

André Camlong e que tem como principal função analisar o discurso. 

Acompanhamos as fases iniciais  do processamento do corpus estudado e pudemos 

perceber a simplicidade do processamento, a despeito do seu rígido controle na emissão dos 

resultados.  Vimos,  ainda,  que determinados resultados puderam ser interpretados de outra 

forma,  como  foi  o  caso  da  Correlação,  que  se  mostrou  extremamente  útil  para  o 

sequenciamento de conteúdos a partir de textos.

Observamos, ainda, que a língua franca utilizada por uma Torre de Controle (TWR) 

tem características bem particulares e com muita intersecção com a linguagem utilizada por 

um Controle de Aproximação (APP) ou por um Centro de Controle de Área (ACC). Contudo, 

percebemos  que  estes  dois  últimos  órgãos  de  controle  utilizam  linguagens  com  muita 

afinidade entre si.

 No  Capítulo  3,  fundamental  para  o  nosso  trabalho,  vimos  os  processos  de 

lematização, a partir da hierarquização do léxico, por texto ou no corpus como um todo. O 

processo  de  lematização  mostrou-se  essencial  para  o  estabelecimento  das  características 

lingüísticas mais marcantes da língua franca utilizada na comunicação piloto-controlador. 

O nosso trabalho optou pela lematização por itens gramaticais (sintáticos), embora ela 

pudesse ser feita a partir de outros campos lexicais, temáticos ou semânticos, por entendermos 

que a compreensão da pesquisa seria, sobremaneira, facilitada. 

Por  tratar-se  de  uma  linguagem  de  especialidade,  talvez  a  função  “clearance” 

(autorização) não pudesse ser compreendida de pronto, mas, do ponto de vista do nosso leitor, 

talvez,  os  numerais,  as  preposições  e  os  verbos  seriam  de  mais  fácil  entendimento. 

Lembramos  que  a  pesquisa  se  propôs  a  apresentar  as  características  lingüísticas  mais 

marcantes da língua franca; assim, o agrupamento do léxico preferencial por itens gramaticais 

tornaria o entendimento do processamento mais transparente.

A pesquisa mostrou que o processo de lematização pode influenciar, diretamente, a 

preparação  de  material  didático,  bem como estabelecer  um sequenciamento  de  conteúdos 

106



lingüísticos bem mais próximo das necessidades dos alunos, 

Mesmo há  muito  tempo  envolvido  com a  língua  franca  utilizada  na  comunicação 

piloto-controlador, ora como controlador de tráfego aéreo, ora como professor, muitas das 

suas características lingüísticas,  que agora nos parecem extremamente óbvias, não haviam 

sido percebidas.

Durante  as  etapas  do  processamento  do  STABLEX,  o  desmontar  do  corpus, 

acompanhado por tabelas, cálculos e gráficos, fizeram emergir determinadas características da 

linguagem  que  normalmente  não  são  ou  nunca  foram  percebidas  pela  maioria  de  nós, 

professores, mesmo por aqueles considerados mais experientes.

É inegável que os dados fornecidos pela análise do corpus aumentam sobremaneira o 

conhecimento das suas características, tais como: a sua composição, estratificação, hierarquia 

entre as variáveis e entre o léxico, as estruturas predominantes, o léxico mais utilizado em 

determinado órgão de controle de tráfego aéreo, usos específicos de determinadas palavras 

etc. 

Todo esse conhecimento facilita, e muito, a preparação de qualquer professor para as 

suas aulas, bem como a elaboração de seu próprio material didático. É fato que a prática 

docente e  a  “construção”  de qualquer  material  didático para o  ensino  de línguas  passam 

necessariamente  pela  proficiência  do  professor  no  conteúdo-alvo,  ou  seja,  pelo  seu 

conhecimento lingüístico e metodológico. 

No caso da produção de material didático, ela deve ser acompanhada de esforço extra 

para explicar, com clareza e persuasão, aquilo que é produzido ou, até mesmo adotado como 

material de ensino e as explicações não podem ser quaisquer explicações. Elas têm que fazer 

sentido,  devem  ser  plausíveis,  para  que  possam  ser  aceitas  nas  comunidades  escolar  e 

científica (Almeida Filho, 1994).

Em contextos ligados à formação de profissionais, que é o nosso caso, os processos 

educacionais devem ser repensados com mais ênfase. 

 “A educação, de um modo geral, não pode mais ser baseada em um 
fazer descompromissado de realizar tarefas e chegar a um resultado 
igual à resposta que se encontra no final do livro texto, mas em um 
fazer que leva a compreender (Valente, 2002:31).

O método do Prof.  Camlong mostrou- se um forte aliado na produção de material 

didático para qualquer professor de língua estrangeira que se proponha a trabalhar com as 

chamadas linguagens de especialidade, independentemente das habilidades lingüísticas que 

serão priorizadas durante o curso.
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Como pontos importantes do método destacamos:

1. O  seu  rigor  científico.  Ao  longo  de  todo  o  processamento,  os  cálculos  são 

confirmados por cálculos posteriores ou pelos gráficos, o que confere uma grande 

segurança ao pesquisador;

2. A sua simplicidade de utilização. Os cálculos, os gráficos e as tabelas são gerados 

automaticamente, e, na sua maioria, resumidos a um simples clique no ícone da 

Macro;

3. A ausência da necessidade de utilização de corpus de referência para comparação, 

o que elimina a possibilidade de erro de se compararem coisas que, na realidade, 

são incomparáveis; 

4. A garantia de que o  corpus que se está trabalhando é realmente representativo e 

homogêneo;

5. A possibilidade de “medição” do grau de importância de um determinado léxico 

por texto ou no corpus como um todo (função REGRA);

6. O  qui-quadrado  de  Fisher  (X2)  é  muito  mais  preciso  do  que  o  T-score  (T) 

disponibilizado  no  WordSmith  Tools13,  no  que  se  refere  à  normalidade  da 

distribuição. Para se ter uma idéia mais clara dessa afirmação, a garantia de que a 

probabilidade da amostra e dos dados apresentam uma distribuição normal, em 

torno de  90%,  só  é  assegurada  para  T> 6,3  (valor  tabelado),  enquanto  Berber 

Sardinha (2004:205) sugere T>2;

7. Corpora menores exigem menos capacidade de processamento e são mais fáceis 

de  manipular  (não  esquecer  que  processar  dados  é  o  mesmo  que  manipular 

informações);

8. A possibilidade de se estabelecer um encadeamento lógico, fundamentado num 

processo  científico,  para  a  apresentação  dos  conteúdos  lingüísticos.  O 

seqüenciamento mais adequado deve ser uma das preocupações do elaborador de 

material  didático,  mas  a  falta   de  processos  mais  científicos  tem obrigado  os 

professores a adotar aquelas tradicionais formas de apresentação de conteúdos; e 

9. O não afastamento,  em momento  algum,  dos  usos  da  língua  nas  situações  do 

mundo real (real world language), já que o módulo “EXTRAÇÃO” do STABLEX 

possibilita a extração de seqüências dos itens lexicais com todos os envolvimentos 

13 Berber Sardinha (2004.) afirma que o WordSmith Tools é um programa, escrito por Mike Scott e publicado 
pela Oxford University Press, que disponibiliza ao usuário uma serie de recursos que são extremamente úteis e 
poderosos  na  análise  de  vários  aspectos  da  linguagem,  como  a  composição  lexical,  a  temática  de  textos 
selecionados e a organização retórica e composicional de gêneros discursivos.  
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apresentados no corpus. 

A  utilização  do  STABLEX possibilita  a  substituição  da  intuição,  que  ainda  hoje, 

permeia a produção e a seleção de alguns materiais didáticos, pela reflexão e pelo estudo, que 

são ingredientes e ferramentas que devem ser priorizados no fazer e re-fazer dos materiais 

(Almeida Filho, 1994).

Lévy (1993) complementa com o pensamento de que a criação e a aprendizagem estão 

sendo  capturadas  por  uma  informática  cada  vez  mais  avançada,  que  não  se  pode  mais 

conceber  a  pesquisa científica  sem uma aparelhagem complexa que redistribui  as  antigas 

divisões entre experiência e teoria. 

No método do Prof. Camlong todo o processamento é realizado cientifica, matemática 

e estatisticamente, conferindo plausibilidade e rigor científico às explicações dos porquês da 

adoção de determinado procedimento ou caminho na elaboração de materiais didáticos. Todos 

os passos do professor são guiados por parâmetros que foram, ao longo do processamento, 

controlados cientificamente, ou seja, nada é puramente intuitivo. 

A nossa pesquisa, na busca de características lingüísticas marcantes da língua franca, 

utilizada  na  comunicação  piloto-controlador,  acabou por  demonstrar  um potencial  para  o 

STABLEX ainda não descoberto, ou seja, uma espécie de releitura (talvez inédita), bastante 

interessante e convincente, sobre a utilização do método do Prof. Camlong na produção de 

material didático para o ensino de línguas em geral. 

Modestamente, gostaríamos de sugerir que outros estudos fossem feitos a partir de 

outras possibilidades de lematização, já que o processamento se mostrou extremamente fértil 

à  preparação de materiais  didáticos.  Talvez,  se possam contemplar  as abordagens lexical, 

funcional e comunicativa de forma mais direta.

 Futuros estudos poderiam complementar esta pesquisa, ainda no campo aeronáutico, 

ou  mesmo  para  confirmar  esse  novo potencial  atribuído  ao  método  desenvolvido  pelo 

Professor André Camlong, o STABLEX.

Gostaríamos de que este trabalho servisse de base para muitos outros,  para que o 

contexto  aeronáutico  fosse  mais  amplamente  conhecido,  já  que,  durante  a  pesquisa, 

encontramos, apenas, dois outros estudos brasileiros na área, mas, em ambos, o objeto era 

apenas o piloto.
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APÊNDICE A  – TWR (T1) 

CALL-SIGN, wind-shear reported on final-approach runway-n.

Pan-Pan-Pan, CALL-SIGN smoke in the cabin, we are attempting to locate the source.

Pan-Pan-Pan, request medical assistence for passenger immediately after landing.

CALL-SIGN, confirm data and situation of the passenger. Male passenger, age-n, presenting 

heart-problems.

Pan-Pan-Pan,  CALL-SIGN,  request  priority  to  land.  CALL-SIGN,  confirm  nature  of 

emergency, type of aircraft, number of people on board, endurance remaining and kind of 

cargo transported. CALL-SIGN we have n-pounds of remaining-fuel and n-persons on board.

Facility-Clearance, CALL-SIGN request ATC-clearance,X-information.

Facility-Clearance, CALL-SIGN request ATC-clearance and departure-data.

CALL-SIGN,  runway-n,  wind-n  at  n-knots,  altimeter-setting-n,  temperature-n,  RVR-n-

meters, time-check-n, stand-by ATC-clearance.

CALL-SIGN,  runway-n,  wind-n  at  n-knots,  altimeter-setting-n,  temperature-n,  RVR-n-

meters, time-check-n, your clearance is on request, stand-by.

CALL-SIGN,  runway-n,  wind-n  at  n-knots,  altimeter-setting-n,  temperature-n,  RVR-n-

meters, time-check-n, after departure, maintain VMC, your clearance is on request, contact 

Facility-Ground freq-X.

CALL-SIGN,  runway-n,  wind-n  at  n-knots,  QNH-n,  temperature-n,  RVR-n-meters,  time-

check-n,  cleared  to  Facility-airport,  FL-X,  airway-X,  stand-by  for  departure  instructions, 

squawk-a.

CALL-SIGN,  runway-n,  wind-n  at  n-knots,  QNH-n,  temperature-n,  RVR-n-meters,  time-

check-n, cleared to facility-airport, FL-X, airway-X, X-Departure, after departure, turn left, 

squawk-a.

CALL-SIGN,  runway-n,  wind-n  at  n-knots,  QNH-n,  temperature-n,  RVR-n-meters,  time-

check-n, contact Facility-Ground on freq-X, for start-up.

CALL-SIGN, runway-n,  wind-n at  n-knots,  QNH-n,  temperature-n,  RVR-n- meters,  time-

check-n, contact Facility-Ground on freq-X, for taxiing. 

CALL-SIGN, runway-n,  wind-n at  n-knots,  QNH-n,  temperature-n,  RVR-n- meters,  time-

check-n, contact Facility-Tower on freq-X, on holding-point.

CALL-SIGN,  runway-n,  wind-n  at  n-knots,  QNH-n,  temperature-n,  RVR-n-meters,  time-

check-n, report ready for departure. 

113



Facility-Ground, CALL-SIGN, gate-n, IFR to facility-airport, request start-up.

CALL-SIGN, start-up approved, report ready for taxing.

Facility-Ground, CALL-SIGN, gate-n, IFR to Facility-airport , request start-up. CALL-SIGN, 

stand-by for starting-up.

Facility-Ground, CALL-SIGN, gate-n, IFR to Facility-airport , request start-up. CALL-SIGN, 

expect n-minutes delay for starting-up, you-re number-n on sequence.

Facility-Ground, CALL-SIGN, gate-n, IFR to Facility-airport , request start-up. CALL-SIGN, 

negative start-up due aircraft crashed on runway.

Facility-Ground, CALL-SIGN, gate-n, IFR to Facility-airport , request start-up. CALL-SIGN, 

negative start-up due IFR conditions below minima.

Facility-Ground, CALL-SIGN, gate-n, IFR to Facility-airport , request start-up.

CALL-SIGN, negative start-up due aircraft in emergency coming to land.

Facility-Ground, CALL-SIGN, B-LR35, request tow from apron-n to x-hangar. CALL-SIGN, 

proceed tow via taxiway-X hold-short-of runway-n.

CALL-SIGN holding-short-of  runway-n.  CALL-SIGN,  cross  runway-n  and proceed  to  x-

hangar, report runway vacated.

Facility-Ground, CALL-SIGN, request taxi instructions.

CALL-SIGN, approved taxi to holding-point, runway-n, via taxiway-X, approaching holding-

point contact Tower freq-X.

CALL-SIGN, approved taxi to holding-point, runway-n, take first intersection right.

CALL-SIGN, approved taxi to holding-point, runway-n, via runway in use.

CALL-SIGN, approved taxi to holding-point, runway-n, follow B-737 ahead of you.

CALL-SIGN, approved taxi to holding-point, runway-n, hold-short-of runway-n, report for 

crossing runway-n.

CALL-SIGN, approved taxi to holding-point, runway-n, taxi straight ahead.

CALL-SIGN, approved taxi to holding-point, runway-n, taxi with caution.

CALL-SIGN, confirm stand-number.

CALL-SIGN wait aircraft taxing behind you.

CALL-SIGN, give-way to B-737.

CALL-SIGN, approved taxi to the international ramp.

CALL-SIGN, approved taxi to the overnight area.

CALL-SIGN, taxi slower.

CALL-SIGN, follow the Follow-me-vehicle.

CALL-SIGN, approved taxi to run-up-pad.
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CALL-SIGN, report on intersection.

CALL-SIGN, caution, jet-blast from B-747 on your right.

CALL-SIGN, caution, B-737 taxiing opposit direction.

CALL-SIGN, caution, aircraft without radio contact ahead of you.

CALL-SIGN, keep the taxi strip.

CALL-SIGN, park at left side of the Tower, facing parking area.

CALL-SIGN, confirm by moving rudder.

CALL-SIGN, confirm by moving ailerons.

Facility-Tower, CALL-SIGN, holding-point runway-n, ready for take-off.

CALL-SIGN, are you ready for immediate take-off? 

CALL-SIGN, negative, line-up and wait due-to aircraft crossing the runway.

CALL-SIGN, cleared for take-off, wind-n degrees at n-knots.

CALL-SIGN, cleared to line-up and take-off wind-n degrees at n-knots.

CALL-SIGN, cleared to line-up and immediate take-off , wind-n degrees at n-knots.

CALL-SIGN, take-off immediately or leave the runway.

CALL-SIGN, cleared for take-off after airborne turn left.

CALL-SIGN, cleared for take-off observe machines on the right side of the runway.

CALL-SIGN, hold position, cancel take-off, I-say-again , cancel take-off.

CALL-SIGN, stop immediately, CALL-SIGN, stop immediately.

CALL-SIGN, airborne at-t, contact Facility-Control freq-X.

CALL-SIGN, airborne at-t, maintain runway heading until passing  n-feet.

CALL-SIGN, airborne at-t, turn right to intercept n-radial X-VOR, contact Facility-Control 

freq-X.

Facility-Tower,  CALL-SIGN, n-nautical-miles south of aerodrome, n-feet,  request  landing 

instructions.

Facility-Tower,  CALL-SIGN,  t-minutes-out,  southeast  of  the  aerodrome,  n-feet,  request 

landing instructions.

Facility-Tower, CALL-SIGN, for crossing the field.

CALL-SIGN, cleared to traffic pattern, runway-n, wind-n degrees at n-knots, QNH-n, report 

for crossing the field.

CALL-SIGN, cleared to traffic pattern, runway-n, wind-n degrees at n-knots, QNH-n, report 

downwind-leg.

CALL-SIGN, make right-hand-approach , runway-n, wind-n degrees at  n-knots, altimeter-

setting-n, report base-leg.
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CALL-SIGN, I  have you in-sight,  south of  the aerodrome,  cleared for  crossing the field, 

report downwind-leg runway-n.

Facility-Tower, CALL-SIGN, downwind-leg, runway-n.

CALL-SIGN, I have you in-sight report base-leg.

CALL-SIGN, I have you in-sight number-n for landing, follow B-737 on final, report base-

leg.

CALL-SIGN,  I  have  you  in-sight  extend  downwind-leg,  expect  further  instructions  for 

turning base.

CALL-SIGN, I have you in-sight make n-degrees to your right, report downwind-leg again.

CALL-SIGN, I have you in-sight make n-degrees to your left, report downwind-leg again.

CALL-SIGN, I have you in-sight circle the aerodrome again.

CALL-SIGN, I have you in-sight make another circuit.

CALL-SIGN, I have you in-sight confirm if you are able to make a short approach.

Facility-Tower, CALL-SIGN, base-leg, landing-gear down and locked.

Facility-Tower, CALL-SIGN, right-hand-base, runway-n, landing-gear down and locked.

CALL-SIGN, report on final.

Facility-Tower, CALL-SIGN on final landing-gear down and locked.

Facility-Tower,  CALL-SIGN on final-approach,  visual  conditions,  landing-gear  down and 

locked.

Facility-Tower, CALL-SIGN long final, visual conditions, landing-gear down and locked.

Facility-Tower, CALL-SIGN outer-marker, visual conditions, landing-gear down and locked.

Facility-Tower,  CALL-SIGN on final-approach,  visual  conditions,  landing-gear  down and 

locked.

CALL-SIGN, I have you in-sight , cleared to land, wind-n degrees at n-knots.

CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots, observe machine near right side of 

the runway-in-use.

CALL-SIGN,  cleared  to  land,  wind-n  degrees  at  n-knots,  observe  men working  near  the 

threshold of the runway-in-use.

CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots, the first n-meters of the runway-in-

use are impracticable

CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots, observe flock of birds in the vicinity 

of the aerodrome.

CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots, caution, wake turbulence.

CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots, runway is wet.
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CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots, water-patches on the runway.

CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots, caution, wind-shear reported at n-

feet on final-approach at-n from threshold runway-n.

CALL-SIGN, report long final.

CALL-SIGN, cleared to land, wind-n degrees at n-knots.

CALL-SIGN, cleared to land wind-n degrees at n-knots, runway wet.

CALL-SIGN, proceed your approach, number-n for landing.

CALL-SIGN, cleared to land runway-n-right wind-n degrees at n-knots.

CALL-SIGN, cleared to land runway-n-left wind-n degrees at n-knots.

CALL-SIGN, cleared for touch-and-go.

CALL-SIGN, make full stop landing.

CALL-SIGN, unable to approve touch-and-go on-account-of local traffic.

CALL-SIGN, unable to approve touch-and-go due-to local traffic.

CALL-SIGN, pull-up and circle.

CALL-SIGN, go around and circle.

CALL-SIGN, pull-up straight ahead.

CALL-SIGN, make a low pass for landing-gear check.

CALL-SIGN, landing-gear appears to be down and in place.

CALL-SIGN, landing-gear appears to be down and normal.

CALL-SIGN, nose-left-wheel appears retracted.

CALL-SIGN, nose-right-wheel appears retracted.

CALL-SIGN, nose-left-wheel appears up.

CALL-SIGN, nose-right-wheel appears up.

CALL-SIGN, caution, first last section of the runway rough.

CALL-SIGN, caution, first middle section of the runway rough.

CALL-SIGN, caution, the first n-meters of the active-runway, unusable.

CALL-SIGN, caution, the first n-meters of the active-runway, impracticable.

CALL-SIGN, on the ground at-t,  taxi  via  first  intersection to  the left,  when vacating the 

runway contact Facility-Control freq-X.

CALL-SIGN, on the ground at-t, continue taxiing until the end of the runway, when vacating 

the runway contact Facility-Control freq-X.

CALL-SIGN, on the ground at-t, taxi straight ahead, make backtrack degrees on turn-around 

area threshold-n and taxi back, when vacating the runway contact Facility-Control freq-X.

CALL-SIGN, on the ground at-t, taxi via first intersection to the right, report vacating the 
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runway.

Facility-Ground, CALL-SIGN vacating runway, x-intersection.

CALL-SIGN, approved taxi to apron-n via taxiway-X.
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APÊNDICE B  – APP (T2)

CALL-SIGN, do not fly below FL-X due to restricted area.

CALL-SIGN, cleared fuel-dumping in n-restricted area.

Mayday-Mayday-Mayday, CALL-SIGN flameout on number-n engine and unable to maintain 

altitude, request immediate descent.

CALL-SIGN we are descending and have restarted number-n engine.

Mayday-Mayday-Mayday, CALL-SIGN flameout on number-n engine and unable to maintain 

altitude, request immediate descent.

CALL-SIGN we are descending and have restarted number-n engine.

Mayday-Mayday-Mayday, CALL-SIGN, right engine shutdown, losing altitude, request fly 

direct Facility.

Mayday-Mayday-Mayday, CALL-SIGN, right engine flameout,  losing altitude,  request fly 

direct Facility.

Mayday-Mayday-Mayday, CALL-SIGN emergency, pressurization problem, leaving FL-X, 

descending. CALL-SIGN, proceed descending no reported traffic, minimum-sector-altitude n-

feet, report reaching safe altitude.

CALL-SIGN TCAS-traffic advisory.

CALL-SIGN TCAS-climb. Roger, traffic unknown.

CALL-SIGN TCAS-descent. Roger, traffic unknown.

CALL-SIGN unable to comply due TCAS. Resolution advisory.

CALL-SIGN unable to comply due TCAS. Traffic advisory.

CALL-SIGN TCAS-descent completed, returning to FL-X.

CALL-SIGN TCAS-climb completed, returning to FL-X.

Facility-approach, CALL-SIGN, information-X. CALL-SIGN, descend to FL-X, fly heading 

X-VOR, altimeter-setting-n, transition-level FL-X, expect X-approach, report n-miles.

Facility-approach , CALL-SIGN, information-X. CALL-SIGN, descend to FL-X, fly heading 

X-VOR, QNH-n, transition-level FL-X, expect X-approach, report n-miles.

CALL-SIGN, descend to FL-X, fly heading X-VOR, altimeter-setting-n, transition-level FL-

X, runway-n, X-approach, n-feet broken, RVR-n-metres, wind-n degrees at n-knots, report n-

miles.

CALL-SIGN, maintain heading to X-VOR, descend to FL-X, report overhead.

CALL-SIGN, descend to FL-X, report passing FL-Y.

CALL-SIGN, descend to FL-X, report facility.
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CALL-SIGN, descend in order to reach FL-X, n-miles from Facility.

CALL-SIGN overhead X-VOR, reaching FL-X.

CALL-SIGN, maintain holding-pattern over X-VOR, at FL-X.

CALL-SIGN, confirm your position in holding-procedure.

CALL-SIGN outbound-turn.

CALL-SIGN outbound-leg.

CALL-SIGN inbound-turn.

CALL-SIGN inbound-leg.

CALL-SIGN, descend to n-feet, altimeter-setting-n, transition-level FL-X, cleared to start X-

approach, report outbound-track.

CALL-SIGN, descend to n-feet, QNH-n, transition-level FL-X, cleared to start X-approach, 

report outbound-track

CALL-SIGN, report base-turn

CALL-SIGN, report procedure-turn.

CALL-SIGN, report on final-approach.

CALL-SIGN, report intercepting localizer-course.

CALL-SIGN, report MDA.

CALL-SIGN, report DA.

CALL-SIGN, report runway in-sight.

CALL-SIGN, report starting missed-approach-procedure.

CALL-SIGN, descend to n-feet, altimeter-setting-n, transition-level FL-X, cleared to start X-

approach, report leaving n-feet.

CALL-SIGN, report overhead, starting final-approach.

CALL-SIGN, descend to FL-X, QNH-n, X-approach approved, report starting jet-penetration.

CALL-SIGN, report penetration-turn.

CALL-SIGN, perform rate-of-descent n-feet per-minute.

CALL-SIGN, report passing even-levels.

CALL-SIGN, report passing odd-levels.

CALL-SIGN, adjust descent in-order-to reach FL-X over Facility.

CALL-SIGN, maximum rate-of-descent n-feet per-minute.

CALL-SIGN, remain on this frequency.

CALL-SIGN, traffic B-737, n-radial of X-VOR, climbing VMC until FL-X.

CALL-SIGN, cleared to descend in VMC.

CALL-SIGN, maintain VMC.
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CALL-SIGN, cleared for visual approach.

CALL-SIGN, confirm if you are-familiar-with X-approach-procedure.

CALL-SIGN, maintain own separation.

CALL-SIGN, report inbound X-NDB.

CALL-SIGN, report outbound on n-radial X-VOR.

CALL-SIGN, maintain FL-X to Facility.

CALL-SIGN, report outer marker. 

CALL-SIGN, report runway in-sight.

CALL-SIGN, report runway in-sight or starting missed-approach procedure.

CALL-SIGN, caution wake turbulence B-747, twelve-o-clock, passing FL-X climbing

CALL-SIGN, cleared for straight-in-approach runway-n.

CALL-SIGN, no delay expected.

Facility-Control, CALL-SIGN airborne runway-n, passing n-feet, X-departure, X-transition.

CALL-SIGN, Facility-Control roger, climb to FL-X, report intercepting radial-n.

CALL-SIGN intercepting radial-n, passing FL-X, n-DME, estimating X-position at-t.

CALL-SIGN, maintain FL-X, report X-position.

CALL-SIGN, report X-position or passing FL-X.

CALL-SIGN, climb-to and maintain FL-X.

CALL-SIGN, maximum rate-of-climbing n-feet per-minute.

CALL-SIGN, report leaving FL-X.

CALL-SIGN, report reaching FL-X.

CALL-SIGN, report passing FL-X.

CALL-SIGN, proceed on n-radial X-VOR until n-miles-DME.

CALL-SIGN, no restrictions to climb. 

CALL-SIGN, climb to FL-X until n-miles from X-VOR.

CALL-SIGN, climb to FL-X until crossing n-radial X-VOR.

CALL-SIGN, contact Facility-Centre on freq-X.

CALL-SIGN, if contact not established, return to this frequency.

CALL-SIGN, frequency change approved.
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APÊNDICE C  – ACC (T3)

CALL-SIGN, maintaining visual conditions, request AFIL-plan. CALL-SIGN, Facility-centre 

roger, go-ahead with AFIL-plan. CALL-SIGN,IFR, light, B-E110, X-position at-t, n-knots, 

FL-X, airway-X, SBBR0120, SBGO0320, persons-on-board-n, radio-equipment-V, survival-

equipment-J,  jackets-F,  dinghies-n  and  capacity-n,  colours  white  and  green,  pilots-

registration-n.

CALL-SIGN, intensive weather area between azimuth-n-and-n, n-miles, moving east at n-

knots, top FL-X.

CALL-SIGN, intensive weather area, n-miles ahead.

CALL-SIGN, heavy weather area reported over Facility, top above FL-X, advise if deviation 

will be necessary.

CALL-SIGN, icing reported east of Facility, between FL-X-and-FL-Y.

CALL-SIGN,  moderate  turbulence  reported  at  FL-X,  extending  from  n-miles  north  of 

Facility-1 until n-miles south of Facility-2.

CALL-SIGN, avoid facility area.

CALL-SIGN, training area between n-and-n-radials of X-VOR until n-miles, between FL-X-

and-FL-Y.

CALL-SIGN, confirm number of overflight-authorization.

CALL-SIGN, confirm number of overflight-authorization of Brazilian-airspace. CALL-SIGN, 

do you have authorization to overfly Brazilian-territory?

CALL-SIGN, your overflight-authorization is out-of-date. Stand-by for instructions.

CALL-SIGN, Facility area activated by NOTAM-120Z.

CALL-SIGN leaving FL-X to Facility. CALL-SIGN, no traffic to report, frequency change 

approved.

CALL-SIGN, descend at-your-discretion, report in-contact-with Facility-Radio or for flight-

plan-changing to VFR.

CALL-SIGN passing FL-X, in-contact-with Facility-Radio, changing to visual-flight-rules.

CALL-SIGN, IFR plan cancelled at-t, no traffic reported, frequency change approved.

CALL-SIGN leaving FL-X down to aerodrome-traffic-altitude at Facility, estimating landing 

at-t, request traffic information.

CALL-SIGN, descend at-your-discretion, no reported traffic, report leaving FL-X.

Mayday-Mayday-Mayday,  CALL-SIGN engine on fire,  making forced landing n-nautical-

miles south of Facility, passing n-feet, heading-n.
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Pan-Pan-Pan,  CALL-SIGN  we  are  having  difficulty  in  maintaining  altitude,  request 

minimum-safe-altitude in this area and direct vectoring Facility.

Pan-Pan-Pan,  CALL-SIGN  we  are  having  difficulty  in  maintaining  altitude,  request 

minimum-FL in this area and direct vectoring Facility.

Mayday-Mayday-Mayday, CALL-SIGN, emergency descent, will report passing FL-X.

Emergency descent overhead X-VOR, all aircraft below FL-X within n-miles from X-VOR, 

leave immediately the airway-X

CALL-SIGN, cleared FL-X, airway-X.

CALL-SIGN, cleared direct to X-VOR, FL-X.

CALL-SIGN, n-miles from X-VOR, request direct X-VOR. CALL-SIGN, when n-miles from 

X-VOR, cleared direct to X-VOR.

CALL-SIGN n-miles  from X-VOR,  request  after  X-VOR,  airway-X,  FL-X.  CALL-SIGN 

recleared, after X-VOR, via airway-X, FL-X.

CALL-SIGN request route reclearance. CALL-SIGN, recleared, after X-VOR, airway-X.

CALL-SIGN request airway-X after X-VOR. CALL-SIGN, airway-X not available due non-

radar-service on sector-n X-FIR, alternative is airway-X, confirm.

CALL-SIGN, after reaching FL-X or passing X-VOR, cleared to Y-VOR.

CALL-SIGN  reaching  and  maintaining  FL-X  estimate  X-position  at-t,  Y-position  next. 

CALL-SIGN, maintain FL-X, report X-position.

CALL-SIGN, ready for descent. CALL-SIGN, maintain FL-X, stand-by for descent.

CALL-SIGN, maintain FL-X and stand-by for descent, due-to emergency traffic descending.

CALL-SIGN ready for descent. CALL-SIGN, maintain FL-X until abeam X-NDB.

CALL-SIGN, descend and maintain FL-X, report leaving FL-Y.

CALL-SIGN request  start  descent.  CALL-SIGN,  maintain  FL-X,  expect  descent  after  X-

position.

Facility-Centre, CALL-SIGN, Facility at-t, request descent to FL-X CALL-SIGN, maintain 

FL-X until contact with Facility-Centre on freq-X.

CALL-SIGN, maintain FL-X until further advise.

CALL-SIGN, maintain FL-X while in controlled airspace.

CALL-SIGN request descent to FL-X heading Facility. CALL-SIGN, maintain FL-X, expect 

clearance at-t.

CALL-SIGN, climb and maintain FL-X, report reaching.

CALL-SIGN, climb and maintain FL-X, report passing FL-Y.

CALL-SIGN, descend until FL-X, report passing even-levels.

123



CALL-SIGN, descend until FL-X, report passing odd-levels.

CALL-SIGN passing FL-X to FL-Y, n-miles from X-VOR. CALL-SIGN, climb and maintain 

FL-Y, report levelled.

CALL-SIGN, continue descent until FL-X.

CALL-SIGN, descend and maintain FL-X. When passing FL-Y, contact Facility-Control on 

freq-X.

CALL-SIGN, due-to traffic, descend immediately to FL-X.

CALL-SIGN, report for descent.

CALL-SIGN request descent clearance, CALL-SIGN. CALL-SIGN, descend and maintain 

FL-X, report passing FL-Y.

CALL-SIGN, ready for descent, CALL-SIGN.

CALL-SIGN, report how many miles to start descent. In n-miles, CALL-SIGN. When ready, 

descend and maintain FL-X, report leaving FL-Y.

CALL-SIGN , when ready, descend until FL-X.

CALL-SIGN, request level change to Facility-Centre on freq-X.

CALL-SIGN request descend to FL-X due-to clear-air turbulence. CALL-SIGN, descend to 

FL-X, report reaching.

CALL-SIGN, report type of turbulence at FL-X. Moderate turbulence with wind-n degrees at 

n-knots, CALL-SIGN.

CALL-SIGN, increase rate-of-climb until passing FL-X.

CALL-SIGN, increase rate-of-descent until passing FL-X.

CALL-SIGN, expect descent at-t.

CALL-SIGN request descent at-t.

CALL-SIGN, FL-X incorrect in this airway.

CALL-SIGN, cleared to Facility FL-X, cross X-VOR at FL-X or above.

CALL-SIGN, cross Facility at FL-X or below.

CALL-SIGN, cross X-VOR at-t or before, at FL-X.

CALL-SIGN, cross X-VOR at-t or later, at FL-X.

CALL-SIGN, minimum-FL on sector is FL-X, confirm if route and level have-been-flown 

under visual conditions.

CALL-SIGN ready to descend. CALL-SIGN, descend to FL-X, report passing FL-Y or n-

miles from X-VOR, expect for further descent clearance.

CALL-SIGN, n-miles from X-VOR, passing FL-X to FL-Y. CALL-SIGN, due-to traffic in 

opposite direction, climb until FL-W. Report passing FL-Z.
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CALL-SIGN due-to traffic, descend and maintain FL-X.

CALL-SIGN, confirm altitude. Passing FL-X to FL-Y, CALL-SIGN. CALL-SIGN, maintain 

FL-X, traffic opposite direction FL-Y.

CALL-SIGN, climb with maximum-rate n-feet per-minute.

CALL-SIGN, descend with maximum-rate n-feet per-minute.

CALL-SIGN, report rate-of-climb n-feet per-minute, CALL-SIGN. CALL-SIGN, adjust rate-

of-climb to be levelled at or before n-miles from X-VOR, if unable, advise.

CALL-SIGN, adjust rate-of-climb to cross X-VOR above FL-X, if unable, advise.

CALL-SIGN request right deviation due-to weather.  CALL-SIGN, deviation approved, no 

reported traffic, report back on-track.

CALL-SIGN, n-miles from X-VOR, request n-miles right deviation of the airway, heading-n, 

due-to clouds. CALL-SIGN, right deviation approved, report back to the airway.

CALL-SIGN, n-miles from X-VOR, request n-miles right deviation of-the-track, heading-n, 

due-to cells. CALL-SIGN, right deviation approved, report back to the airway.

CALL-SIGN, n-miles from X-VOR, request n-miles right deviation of the airway, heading-n, 

due-to bad weather. CALL-SIGN, right deviation approved, report back to the airway.

CALL-SIGN, right deviation approved only.

CALL-SIGN,  negative  left  deviation  ,  due-to  conditioned  airspace  active,  right  deviation 

approved.

CALL-SIGN,  left  deviation  approved  from weather,  confirm heading  and  for  how many 

miles.

CALL-SIGN, left  deviation approved from build-ups, confirm heading and for how many 

miles.

CALL-SIGN, left deviation approved from cells, confirm heading and for how many miles.

CALL-SIGN reporting moderate turbulence with icing at FL-X, request descent to FL-X and 

right  deviation  for  n-miles,  heading-n.  CALL-SIGN,  descend  and  maintain  FL-X,  right 

deviation approved. Report levelled.

CALL-SIGN request wind information at FL-X. CALL-SIGN, wind at  FL-X is n-degrees 

with n-knots.

CALL-SIGN reaching and maintaining FL-X. CALL-SIGN, maintain FL-X, clearance limit-

point X-VOR.

CALL-SIGN, left deviation approved due-to weather, deviation limit n-radial of X-VOR.

CALL-SIGN, contact Facility-Centre on freq-X.

CALL-SIGN, change frequency to freq-X.
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CALL-SIGN, remain on this frequency.

CALL-SIGN, when on visual conditions, frequency change approved.

CALL-SIGN request the frequency.

CALL-SIGN, at-n or over X-VOR contact Facility-VOLMET on freq-X.

CALL-SIGN, if no contact, remain on freq-X for Facility-VOLMET.

CALL-SIGN, Facility-airport below minimum-ILS due-to fog, no changes expected. 

Due-to meteorological conditions, request change destination to alternate aerodrome, Facility-

airport, CALL-SIGN.

CALL-SIGN request  sunset-time in  Facility-airport.  CALL-SIGN, sunset-time in  Facility-

airport is t2038. CALL-SIGN request change destination to Facility-airport.

CALL-SIGN, after X-VOR, request change destination to Facility-airport, FL-X, airway-X.

CALL-SIGN, hold-over X-intersection at FL-X, inbound-leg n-radial of X-VOR, left-hand-

pattern, due-to sequencing delay. Wilco, CALL-SIGN.

CALL-SIGN,  hold-at  X-VOR,  FL-X inbound-leg n-radial,  right-hand-pattern,  due-to  flow 

control, expect further clearance at-t.

CALL-SIGN, hold-on the n-radial  of X-VOR, at-n-miles, FL-X, turns at  pilots-discretion, 

expected further clearance in n-minutes.

CALL-SIGN, hold-over Facility as published, maintain FL-X, delay not determined due-to 

traffic.

CALL-SIGN, hold-over Facility, FL-X, inbound-leg n-radial of X-VOR, right-hand-pattern, 

expect further clearance within n-minutes, aircraft crashed on the runway.

CALL-SIGN request clearance to intercept airway-X over X-VOR. CALL-SIGN, cleared to 

intercept airway-X over X-VOR at FL-X.

CALL-SIGN, intercept the airway-X, report levelled FL-X.

CALL-SIGN, enter CTA-n and maintain FL-X, traffic holding-over X-NDB FL-X.

CALL-SIGN request clearance to cross at X-position.

CALL-SIGN request clearance to cross controlled airspace at X-position.

CALL-SIGN  estimating  Facility  at-t,  request  clearance  to  cross  airway-X  over  X-NDB. 

CALL-SIGN, cleared to cross airway-X over X-NDB, at FL-X.

CALL-SIGN at FL-X, request FL-Y. CALL-SIGN, traffic at FL-Y, estimating X-VOR at-t, 

maintain FL-X, expect clearance after overheading this facility.

CALL-SIGN, inform magnetic-bearing of X-NDB. Crossing n-magnetic-bearing of X-NDB, 

passing  FL-X,  CALL-SIGN.  CALL-SIGN,  report  at  FL-X,  traffic  crossing  n-magnetic-

bearing of X-NDB, maintaining FL-Y eastbound.
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CALL-SIGN, intercept n-radial of X-VOR, report established, traffic opposite direction n-

radial to X-VOR, descending.

Roger, intercept and maintain n-radial of X-VOR, CALL-SIGN.

CALL-SIGN, confirm if you receive X-VOR. Negative X-VOR, CALL-SIGN.

CALL-SIGN,  confirm how far  for  descent,  and  rate  to  be  used.  Within  n-miles,  rate-of-

descent  n-feet,  CALL-SIGN. CALL-SIGN, descend to FL-X, maximum-rate-of-descent n-

feet, traffic n-miles north of X-VOR, passing FL-X, descending, rate-of-n-feet.

CALL-SIGN, confirm speed at FL-X. n-knots, CALL-SIGN. 

CALL-SIGN,  when reaching  FL-X,  maintain,  at  least,  n-knots,  traffic  same route,  FL-Y, 

maintaining indicated-air-speed n-knots.

CALL-SIGN X-position at-t, FL-X, Y-position at-t, Z-position next.

CALL-SIGN  X-position  at-t,  FL-X,  estimate  Y-position  at-t,  Facility  next,  spot-wind  n-

degrees  at  n-knots,  temperature  minus-n,  flight  conditions  instruments  on  top,  light 

turbulence.

CALL-SIGN reports changing flight plan, proceeding VFR to São-João-farm. CALL-SIGN, 

flight plan changed at-t. Proceed VFR, frequency change approved.

CALL-SIGN changes flight plan, proceeding VFR, FL-X, estimate Facility t1732. CALL-

SIGN, flight plan changed at-t,  proceed VFR, FL-X. No reported traffic, contact Facility-

Radio frequency freq-X.

CALL-SIGN passing FL-X under visual conditions, changes to VFR plan.

CALL-SIGN, flight plan changed at-t,  proceed VFR, descent at-your-discretion, frequency 

change approved.

CALL-SIGN n-miles west of Facility, visual plan, request IFR plan to Facility. CALL-SIGN, 

go-ahead with flight-plan data.

CALL-SIGN, traffic from Facility-1 to Facility-2, B-E110, FL-X, estimating X-position at-t.

CALL-SIGN, traffic n-miles from X-VOR, FL-X, estimating X-position at-t.

CALL-SIGN,traffic ahead of you, same direction, FL-X, estimating X-Position at-t.
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APÊNDICE D  – TABELA DO LÉXICO ALFA 

Mot Occ T1 T2 T3

call-sign 395 135 85 175

to 126 52 29 45

the 54 44 10

at 57 30 2 25

runway-n 33 30 3

n-knots 37 28 1 8

wind-n 30 28 1 1

on 46 26 7 13

cleared 38 24 7 7

of 47 23 1 23

for 39 22 2 15

and 49 20 5 24

degrees 22 20 1 1

taxi 20 20

runway 22 18 3 1

request 52 16 4 32

report 78 16 34 28

you 19 15 1 3

land 15 15

facility-tower 13 13

approved 30 12 2 16

facility-ground 12 12

contact 19 11 2 6

have 14 11 2 1

start-up 11 11

freq-x 19 10 1 8

in-sight 13 10 3

caution 11 10 1

take-off 10 10

landing-gear 10 10

i 10 10

holding-point 10 10

down 10 9 1

time-check-n 9 9

temperature-n 9 9

facility-airport 14 8 6

qnh-n 11 8 3

make 8 8

first 8 8

at-t 31 7 1 23

right 20 7 2 11

ifr 10 7 3

rvr-n-meters 7 7

locked 7 7

confirm 19 6 2 11

landing 8 6 2

aircraft 8 6 2

your 8 6 1 1

via 7 6 1

gate-n 6 6

downwind-leg 6 6

appears 6 6

in 20 5 4 11

conditions 11 5 6

left 10 5 5

crossing 8 5 1 2

ahead 7 5 2

facility-control 8 5 2 1

instructions 6 5 1

aerodrome 6 5 1

vacating 5 5

final 5 5

traffic 30 4 5 21

after 12 4 8

n-feet 20 4 10 6

ready 10 4 6
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visual 10 4 1 5

stand-by 7 4 3

are 8 4 2 2

negative 6 4 2

immediately 6 4 2

altimeter-setting-
n

8 4 4

final-approach 6 4 2

b-737 5 4 1

airborne 5 4 1

observe 4 4

intersection 4 4

ground 4 4

departure 4 4

base-leg 4 4

from 22 3 2 17

area 13 3 2 8

when 9 3 6

is 8 3 5

proceed 8 3 2 3

pan-pan-pan 5 3 2

due 7 3 3 1

number-n 7 3 4

turn 3 3

touch-and-go 3 3

taxiway-x 3 3

taxiing 3 3

straight 3 3

stop 3 3

side 3 3

runway-in-use 3 3

passenger 3 3

n-meters 3 3

line-up 3 3

follow 3 3

field 3 3

circle 3 3

atc-clearance 3 3

again 3 3

fl-x 127 2 34 91

maintain 36 2 9 25

due-to 18 2 16

airway-x 17 2 15

until 18 2 4 12

clearance 14 2 12

expect 11 2 2 7

reported 10 2 1 7

emergency 6 2 1 3

be 5 2 3

unable 8 2 4 2

we 6 2 2 2

south 4 2 2

n-degrees 4 2 2

moving 3 2 1

by 3 2 1

immediate 4 2 2

approach 3 2 1

x-hangar 2 2

wind-shear 2 2

wet 2 2

wait 2 2

up 2 2

tower 2 2

tow 2 2

threshold 2 2

taxing 2 2

starting-up 2 2

squawk-a 2 2

section 2 2

rvr-n 2 2

rough 2 2

retracted 2 2

pull-up 2 2

pattern 2 2
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nose-right-wheel 2 2

nose-left-wheel 2 2

near 2 2

meters 2 2

long 2 2

local 2 2

impracticable 2 2

hold-short-of 2 2

facility-clearance 2 2

cancel 2 2

board 2 2

apron-n 2 2

approve 2 2

active-runway 2 2

a 2 2

x-vor 55 1 11 43

passing 28 1 8 19

or 12 1 2 9

cross 10 1 9

n-radial 13 1 4 8

with 9 1 8

if 9 1 2 6

turbulence 8 1 1 6

intercept 6 1 5

further 6 1 5

heading 9 1 4 4

direction 5 1 4

back 5 1 4

below 5 1 1 3

delay 4 1 1 2

number 3 1 2

n-minutes 3 1 2

x-intersection 2 1 1

type 2 1 1

n-nautical-miles 2 1 1

leave 2 1 1

data 2 1 1

crashed 2 1 1

continue 2 1 1

at-n 2 1 1

vmc 4 1 3

x-departure 2 1 1

wake 2 1 1

position 2 1 1

b-747 2 1 1

you-re 1 1

working 1 1

without 1 1

water-patches 1 1

vicinity 1 1

vacated 1 1

use 1 1

unusable 1 1

turning 1 1

turn-around 1 1

transported 1 1

t-minutes-out 1 1

threshold-n 1 1

take 1 1

strip 1 1

stand-number 1 1

southeast 1 1

source 1 1

smoke 1 1

slower 1 1

situation 1 1

short 1 1

sequence 1 1

runway-n-right 1 1

runway-n-left 1 1

run-up-pad 1 1

rudder 1 1

right-hand-base 1 1

right-hand- 1 1
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approach

remaining-fuel 1 1

remaining 1 1

ramp 1 1

radio 1 1

priority 1 1

presenting 1 1

place 1 1

people 1 1

pass 1 1

parking 1 1

park 1 1

overnight 1 1

outer-marker 1 1

opposit 1 1

on-account-of 1 1

n-pounds 1 1

n-persons 1 1

normal 1 1

nature 1 1

minima 1 1

middle 1 1

men 1 1

medical 1 1

male 1 1

machines 1 1

machine 1 1

low 1 1

locate 1 1

last 1 1

kind 1 1

keep 1 1

jet-blast 1 1

i-say-again 1 1

international 1 1

holding-short-of 1 1

hold 1 1

heart-problems 1 1

go 1 1

give-way 1 1

full 1 1

follow-me-
vehicle

1 1

flock 1 1

facing 1 1

extend 1 1

endurance 1 1

end 1 1

departure-data 1 1

coming 1 1

circuit 1 1

check 1 1

cargo 1 1

cabin 1 1

bravo-
information

1 1

b-lr35 1 1

birds 1 1

behind 1 1

base 1 1

backtrack 1 1

attempting 1 1

assistence 1 1

around 1 1

approaching 1 1

another 1 1

ailerons 1 1

age-n 1 1

able 1 1

n-miles 30 5 25

facility 27 6 21

descent 24 3 21

deviation 19 19

descend 30 12 18
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fl-y 16 1 15

x-position 14 3 11

change 11 1 10

frequency 12 3 9

plan 9 9

no 10 3 7

x-ndb 8 1 7

weather 7 7

vfr 7 7

maintaining 7 7

reaching 9 3 6

over 8 2 6

estimating 7 1 6

flight 6 6

airway 6 6

climb 9 4 5

leaving 8 3 5

this 7 2 5

direct 7 2 5

facility-centre 6 1 5

how 5 5

heading-n 5 5

rate-of-climb 4 4

miles 4 4

many 4 4

levelled 4 4

between 4 4

advise 4 4

altitude 8 5 3

descending 7 4 3

per-minute 6 3 3

inbound-leg 4 1 3

y-position 3 3

within 3 3

top 3 3

route 3 3

overflight- 3 3

authorization

opposite 3 3

next 3 3

moderate 3 3

hold-over 3 3

facility-radio 3 3

estimate 3 3

destination 3 3

changes 3 3

changed 3 3

at-your-discretion 3 3

airspace 3 3

above 3 3

mayday-mayday-
mayday

7 5 2

start 5 3 2

roger 5 3 2

rate-of-descent 4 2 2

not 4 2 2

remain 3 1 2

expected 3 1 2

adjust 3 1 2

wind 2 2

will 2 2

vectoring 2 2

under 2 2

sunset-time 2 2

same 2 2

right-hand-
pattern

2 2

recleared 2 2

proceeding 2 2

north 2 2

n-magnetic-
bearing

2 2

minimum-fl 2 2

maximum-rate 2 2
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light 2 2

level 2 2

intensive 2 2

information 2 2

increase 2 2

in-contact-with 2 2

icing 2 2

having 2 2

go-ahead 2 2

fl-x-and-fl-y 2 2

facility-volmet 2 2

facility-2 2 2

facility-1 2 2

east 2 2

difficulty 2 2

controlled 2 2

changing 2 2

cells 2 2

before 2 2

b-e110 2 2

afil-plan 2 2

engine 7 6 1

overhead 4 3 1

odd-levels 2 1 1

even-levels 2 1 1

established 2 1 1

do 2 1 1

z-position 1 1

y-vor 1 1

x-fir 1 1

wilco 1 1

white 1 1

while 1 1

west 1 1

visual-flight-rules 1 1

used 1 1

turns 1 1

training 1 1

temperature 1 1

t2038 1 1

t1732 1 1

survival-
equipment-j

1 1

spot-wind 1 1

speed 1 1

sequencing 1 1

sector-n 1 1

sector 1 1

sbgo0320 1 1

sbbr0120 1 1

são-joão-farm 1 1

reports 1 1

reporting 1 1

reclearance 1 1

receive 1 1

rate-of-n-feet 1 1

rate 1 1

radio-equipment-
v

1 1

published 1 1

pilots-
registration-n

1 1

pilots-discretion 1 1

persons-on-
board-n

1 1

overheading 1 1

overfly 1 1

out-of-date 1 1

on-track 1 1

only 1 1

of-the-track 1 1

notam-120z 1 1

non-radar-service 1 1

necessary 1 1
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n-and-n-radials 1 1

minus-n 1 1

minimum-safe-
altitude

1 1

minimum-ils 1 1

meteorological 1 1

maximum-rate-
of-descent

1 1

making 1 1

magnetic-bearing 1 1

limit-point 1 1

limit 1 1

left-hand-pattern 1 1

least 1 1

later 1 1

jackets-f 1 1

instruments 1 1

inform 1 1

indicated-air-
speed

1 1

incorrect 1 1

hold-on 1 1

holding-over 1 1

hold-at 1 1

heavy 1 1

have-been-flown 1 1

green 1 1

forced 1 1

fog 1 1

fl-z 1 1

fl-w 1 1

flow 1 1

flight-plan-
changing

1 1

flight-plan 1 1

fire 1 1

far 1 1

extending 1 1

enter 1 1

eastbound 1 1

dinghies-n 1 1

determined 1 1

cta-n 1 1

control 1 1

conditioned 1 1

colours 1 1

clouds 1 1

clear-air 1 1

capacity-n 1 1

cancelled 1 1

build-ups 1 1

brazilian-territory 1 1

brazilian-airspace 1 1

bad 1 1

azimuth-n-and-n 1 1

avoid 1 1

available 1 1

authorization 1 1

at-n-miles 1 1

as 1 1

alternative 1 1

alternate 1 1

all 1 1

aerodrome-
traffic-altitude

1 1

active 1 1

activated 1 1

abeam 1 1

x-approach 7 7

transition-level 6 6

fly 6 6

starting 4 4

intercepting 3 3

flameout 3 3
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advisory 3 3

unknown 2 2

tcas-descent 2 2

tcas-climb 2 2

tcas 2 2

returning 2 2

restarted 2 2

reach 2 2

radial-n 2 2

outbound-track 2 2

maximum 2 2

losing 2 2

information-x 2 2

facility-approach 2 2

comply 2 2

completed 2 2

climbing 2 2

x-transition 1 1

x-approach-
procedure

1 1

twelve-o-clock 1 1

tcas-traffic 1 1

straight-in-
approach

1 1

shutdown 1 1

separation 1 1

safe 1 1

rvr-n-metres 1 1

return 1 1

restrictions 1 1

restricted 1 1

resolution 1 1

rate-of-climbing 1 1

procedure-turn 1 1

procedure 1 1

problem 1 1

pressurization 1 1

perform 1 1

penetration-turn 1 1

own 1 1

outer 1 1

outbound-turn 1 1

outbound-leg 1 1

outbound 1 1

order 1 1

n-restricted 1 1

n-miles-dme 1 1

n-dme 1 1

missed-approach-
procedure

1 1

missed-approach 1 1

minimum-sector-
altitude

1 1

mda 1 1

marker 1 1

localizer-course 1 1

jet-penetration 1 1

in-order-to 1 1

inbound-turn 1 1

inbound 1 1

holding-
procedure

1 1

holding-pattern 1 1

fuel-dumping 1 1

da 1 1

climb-to 1 1

broken 1 1

base-turn 1 1

are-familiar-with 1 1
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APÊNDICE E - TABELA DO LÉXICO DELTA 

call-sign 395 135 85 175
to 126 52 29 45

the 54 44 10
at 57 30 2 25

runway-n 33 30 3
n-knots 37 28 1 8

wind-n 30 28 1 1
on 46 26 7 13

cleared 38 24 7 7
of 47 23 1 23

for 39 22 2 15
and 49 20 5 24

degrees 22 20 1 1
taxi 20 20

runway 22 18 3 1
request 52 16 4 32

report 78 16 34 28
you 19 15 1 3

land 15 15
facility-tower 13 13

approved 30 12 2 16
facility-ground 12 12

contact 19 11 2 6
have 14 11 2 1

start-up 11 11
freq-x 19 10 1 8

in-sight 13 10 3
caution 11 10 1

take-off 10 10
landing-gear 10 10

i 10 10
holding-point 10 10

down 10 9 1
time-check-n 9 9

temperature-n 9 9

facility-airport 14 8 6
qnh-n 11 8 3

make 8 8
first 8 8

at-t 31 7 1 23
right 20 7 2 11

ifr 10 7 3
rvr-n-meters 7 7

locked 7 7
confirm 19 6 2 11

landing 8 6 2
aircraft 8 6 2

your 8 6 1 1
via 7 6 1

gate-n 6 6
downwind-leg 6 6

appears 6 6
in 20 5 4 11

conditions 11 5 6
left 10 5 5

crossing 8 5 1 2
ahead 7 5 2

facility-control 8 5 2 1
instructions 6 5 1

aerodrome 6 5 1
vacating 5 5

final 5 5
traffic 30 4 5 21

after 12 4 8
n-feet 20 4 10 6

ready 10 4 6
visual 10 4 1 5

stand-by 7 4 3
are 8 4 2 2

negative 6 4 2



immediately 6 4 2

altimeter-setting-n 8 4 4
final-approach 6 4 2

b-737 5 4 1
airborne 5 4 1

observe 4 4
intersection 4 4

ground 4 4
departure 4 4

base-leg 4 4
from 22 3 2 17

area 13 3 2 8
when 9 3 6

is 8 3 5
proceed 8 3 2 3

pan-pan-pan 5 3 2
due 7 3 3 1

number-n 7 3 4
turn 3 3

touch-and-go 3 3
taxiway-x 3 3

taxiing 3 3
straight 3 3

stop 3 3
side 3 3

runway-in-use 3 3
passenger 3 3

n-meters 3 3
line-up 3 3

follow 3 3
field 3 3

circle 3 3
atc-clearance 3 3

again 3 3
fl-x 127 2 34 91

maintain 36 2 9 25
due-to 18 2 16

airway-x 17 2 15

until 18 2 4 12

clearance 14 2 12
expect 11 2 2 7

reported 10 2 1 7
emergency 6 2 1 3

be 5 2 3
unable 8 2 4 2

we 6 2 2 2
south 4 2 2

n-degrees 4 2 2
moving 3 2 1

by 3 2 1
immediate 4 2 2

approach 3 2 1
x-hangar 2 2

wind-shear 2 2
wet 2 2

wait 2 2
up 2 2

tower 2 2
tow 2 2

threshold 2 2
taxing 2 2

starting-up 2 2
squawk-a 2 2

section 2 2
rvr-n 2 2

rough 2 2
retracted 2 2

pull-up 2 2
pattern 2 2

nose-right-wheel 2 2
nose-left-wheel 2 2

near 2 2
meters 2 2

long 2 2
local 2 2

impracticable 2 2



hold-short-of 2 2

facility-clearance 2 2
cancel 2 2

board 2 2
apron-n 2 2

approve 2 2
active-runway 2 2

a 2 2
x-vor 55 1 11 43

passing 28 1 8 19
or 12 1 2 9

cross 10 1 9
n-radial 13 1 4 8

with 9 1 8
if 9 1 2 6

turbulence 8 1 1 6
intercept 6 1 5

further 6 1 5
heading 9 1 4 4

direction 5 1 4
back 5 1 4

below 5 1 1 3
delay 4 1 1 2

number 3 1 2
n-minutes 3 1 2

x-intersection 2 1 1
type 2 1 1

n-nautical-miles 2 1 1
leave 2 1 1

data 2 1 1
crashed 2 1 1

continue 2 1 1
at-n 2 1 1

vmc 4 1 3
x-departure 2 1 1

wake 2 1 1
position 2 1 1

b-747 2 1 1

you-re 1 1

working 1 1
without 1 1

water-patches 1 1
vicinity 1 1

vacated 1 1
use 1 1

unusable 1 1
turning 1 1

turn-around 1 1
transported 1 1

t-minutes-out 1 1
threshold-n 1 1

take 1 1
strip 1 1

stand-number 1 1
southeast 1 1

source 1 1
smoke 1 1

slower 1 1
situation 1 1

short 1 1
sequence 1 1

runway-n-right 1 1
runway-n-left 1 1

run-up-pad 1 1
rudder 1 1

right-hand-base 1 1
right-hand-approach 1 1

remaining-fuel 1 1
remaining 1 1

ramp 1 1
radio 1 1

priority 1 1
presenting 1 1

place 1 1
people 1 1

pass 1 1



parking 1 1

park 1 1
overnight 1 1

outer-marker 1 1
opposit 1 1

on-account-of 1 1
n-pounds 1 1

n-persons 1 1
normal 1 1

nature 1 1
minima 1 1

middle 1 1
men 1 1

medical 1 1
male 1 1

machines 1 1
machine 1 1

low 1 1
locate 1 1

last 1 1
kind 1 1

keep 1 1
jet-blast 1 1

i-say-again 1 1
international 1 1

holding-short-of 1 1
hold 1 1

heart-problems 1 1
go 1 1

give-way 1 1
full 1 1

follow-me-vehicle 1 1
flock 1 1

facing 1 1
extend 1 1

endurance 1 1
end 1 1

departure-data 1 1

coming 1 1

circuit 1 1
check 1 1

cargo 1 1
cabin 1 1

bravo-information 1 1
b-lr35 1 1

birds 1 1
behind 1 1

base 1 1
backtrack 1 1

attempting 1 1
assistence 1 1

around 1 1
approaching 1 1

another 1 1
ailerons 1 1

age-n 1 1
able 1 1

n-miles 30 5 25
facility 27 6 21

descent 24 3 21
deviation 19 19

descend 30 12 18
fl-y 16 1 15

x-position 14 3 11
change 11 1 10

frequency 12 3 9
plan 9 9

no 10 3 7
x-ndb 8 1 7

weather 7 7
vfr 7 7

maintaining 7 7
reaching 9 3 6

over 8 2 6
estimating 7 1 6

flight 6 6



airway 6 6

climb 9 4 5
leaving 8 3 5

this 7 2 5
direct 7 2 5

facility-centre 6 1 5
how 5 5

heading-n 5 5
rate-of-climb 4 4

miles 4 4
many 4 4

levelled 4 4
between 4 4

advise 4 4
altitude 8 5 3

descending 7 4 3
per-minute 6 3 3

inbound-leg 4 1 3
y-position 3 3

within 3 3
top 3 3

route 3 3
overflight-
authorization

3 3

opposite 3 3
next 3 3

moderate 3 3
hold-over 3 3

facility-radio 3 3
estimate 3 3

destination 3 3
changes 3 3

changed 3 3
at-your-discretion 3 3

airspace 3 3
above 3 3

mayday-mayday-
mayday

7 5 2

start 5 3 2

roger 5 3 2
rate-of-descent 4 2 2

not 4 2 2
remain 3 1 2

expected 3 1 2
adjust 3 1 2

wind 2 2
will 2 2

vectoring 2 2
under 2 2

sunset-time 2 2
same 2 2

right-hand-pattern 2 2
recleared 2 2

proceeding 2 2
north 2 2

n-magnetic-bearing 2 2
minimum-fl 2 2

maximum-rate 2 2
light 2 2

level 2 2
intensive 2 2

information 2 2
increase 2 2

in-contact-with 2 2
icing 2 2

having 2 2
go-ahead 2 2

fl-x-and-fl-y 2 2
facility-volmet 2 2

facility-2 2 2
facility-1 2 2

east 2 2
difficulty 2 2

controlled 2 2
changing 2 2

cells 2 2



before 2 2

b-e110 2 2
afil-plan 2 2

engine 7 6 1
overhead 4 3 1

odd-levels 2 1 1
even-levels 2 1 1

established 2 1 1
do 2 1 1

z-position 1 1
y-vor 1 1

x-fir 1 1
wilco 1 1

white 1 1
while 1 1

west 1 1
visual-flight-rules 1 1

used 1 1
turns 1 1

training 1 1
temperature 1 1

t2038 1 1
t1732 1 1

survival-equipment-j 1 1
spot-wind 1 1

speed 1 1
sequencing 1 1

sector-n 1 1
sector 1 1

sbgo0320 1 1
sbbr0120 1 1

são-joão-farm 1 1
reports 1 1

reporting 1 1
reclearance 1 1

receive 1 1
rate-of-n-feet 1 1

rate 1 1

radio-equipment-v 1 1

published 1 1
pilots-registration-n 1 1

pilots-discretion 1 1
persons-on-board-n 1 1

overheading 1 1
overfly 1 1

out-of-date 1 1
on-track 1 1

only 1 1
of-the-track 1 1

notam-120z 1 1
non-radar-service 1 1

necessary 1 1
n-and-n-radials 1 1

minus-n 1 1
minimum-safe-
altitude

1 1

minimum-ils 1 1
meteorological 1 1

maximum-rate-of-
descent

1 1

making 1 1

magnetic-bearing 1 1
limit-point 1 1

limit 1 1
left-hand-pattern 1 1

least 1 1
later 1 1

jackets-f 1 1
instruments 1 1

inform 1 1
indicated-air-speed 1 1

incorrect 1 1
hold-on 1 1

holding-over 1 1
hold-at 1 1

heavy 1 1



have-been-flown 1 1

green 1 1
forced 1 1

fog 1 1
fl-z 1 1

fl-w 1 1
flow 1 1

flight-plan-changing 1 1
flight-plan 1 1

fire 1 1
far 1 1

extending 1 1
enter 1 1

eastbound 1 1
dinghies-n 1 1

determined 1 1
cta-n 1 1

control 1 1
conditioned 1 1

colours 1 1
clouds 1 1

clear-air 1 1
capacity-n 1 1

cancelled 1 1
build-ups 1 1

brazilian-territory 1 1
brazilian-airspace 1 1

bad 1 1
azimuth-n-and-n 1 1

avoid 1 1
available 1 1

authorization 1 1
at-n-miles 1 1

as 1 1
alternative 1 1

alternate 1 1
all 1 1

aerodrome-traffic- 1 1

altitude

active 1 1
activated 1 1

abeam 1 1
x-approach 7 7

transition-level 6 6
fly 6 6

starting 4 4
intercepting 3 3

flameout 3 3
advisory 3 3

unknown 2 2
tcas-descent 2 2

tcas-climb 2 2
tcas 2 2

returning 2 2
restarted 2 2

reach 2 2
radial-n 2 2

outbound-track 2 2
maximum 2 2

losing 2 2
information-x 2 2

facility-approach 2 2
comply 2 2

completed 2 2
climbing 2 2

x-transition 1 1
x-approach-
procedure

1 1

twelve-o-clock 1 1
tcas-traffic 1 1

straight-in-approach 1 1
shutdown 1 1

separation 1 1
safe 1 1

rvr-n-metres 1 1
return 1 1



restrictions 1 1

restricted 1 1
resolution 1 1

rate-of-climbing 1 1
procedure-turn 1 1

procedure 1 1
problem 1 1

pressurization 1 1
perform 1 1

penetration-turn 1 1
own 1 1

outer 1 1
outbound-turn 1 1

outbound-leg 1 1
outbound 1 1

order 1 1
n-restricted 1 1

n-miles-dme 1 1
n-dme 1 1

missed-approach- 1 1

procedure

missed-approach 1 1
minimum-sector-
altitude

1 1

mda 1 1
marker 1 1

localizer-course 1 1
jet-penetration 1 1

in-order-to 1 1
inbound-turn 1 1

inbound 1 1
holding-procedure 1 1

holding-pattern 1 1
fuel-dumping 1 1

da 1 1
climb-to 1 1

broken 1 1
base-turn 1 1

are-familiar-with 1 1
TOTAL 3365 1283 564 1518



ANEXO

CD-Rom contendo o Doc. 9835 AN/453:

Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements.
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