
Atividades aéreas: o prazer de 
voar e a arte de se manter vivo

1ª parte: 
Solene Nobre de Medeiros 



O desejo de voar

• Mito: “O sonho de Ícaro”

Personagens: 

– Dédalo

– Ícaro

– Minos

– Ariadne

– Teseu



Aspectos psicológicos:

• Personalidade

• Subjetividade

• Identidade 



Personalidade:

• Nível intelectual (capacidade de pensamento, 
raciocínio, memória)

• Equilíbrio emocional 

• Controle emocional

• Maturidade

• Responsabilidade

• Mecanismos de defesa



Personalidade

• A personalidade é definida, de modo geral, como 
padrões distintos e característicos de pensamento, 
emoção e comportamento que definem o estilo 
pessoal de interação da pessoa com os ambientes 
físico e social.



Avaliação psicológica

• Por meio de testes psicológicos, os psicólogos 
verificam a condição de  desempenho 
adequado dos indivíduos, ou seja, analisam as 
áreas de personalidade, nível intelectual 
(capacidade de pensamento, raciocínio), 
condição emocional ( modo particular de o 
indivíduo integrar as suas experiências) e 
habilidades sociais. 



Subjetividade:

“O essencial da significação do trabalho é 
subjetivo. Se uma parte desta relação é 
consciente, esta parte não é mais do que a 
ponta do iceberg. A significação profunda do 
trabalho para cada indivíduo só pode ser 
revelada por técnicas particulares (psicanálise 
individual)”. Dejours (1987, p. 50)



Subjetividade

• Dejours ( 2008, p. 37) diz que: “A análise  
detalhada da relação subjetiva com o trabalho 
revela que nenhum trabalho de qualidade é 
possível sem o engajamento de toda a 
subjetividade. 



Identidade

• A identidade  é vista como processo, como 
algo que está sendo construído.



Identidade profissional:

• Por que ser piloto?

• Reconhecimento, autoestima, autonomia, 
independência.

• Os símbolos (cores, uniformes, nomeações)



O prazer de voar

• Liberdade?

• Superação do medo? 

• Prestígio social?

• Poder?

• Desafio ao risco?

• Autovalorização?

• Sublimação?



Vivências de sofrimento:

• Variáveis psicológicas indutoras de falhas

• Doenças mentais

• Influência do trabalho



Vivências de sofrimento

Variáveis psicológicas indutoras de falhas:
– Ansiedade elevada

– Alteração da percepção de risco

– Excesso ou falta de autoconfiança

– Exibicionismo

– Impulsividade

– Tendência à oposição

– Estado emocional ( instabilidade emocional, 
irritabilidade, descontentamento)

– Atos falhos (esquecimentos, trocas)



Vivências de sofrimento

• Doenças mentais:

– Transtornos de personalidade (comportamentos 
antissociais). 

– Traumas por causar ou presenciar acidentes.

– Depressão (sentimentos de inadequação, tristeza, 
inutilidade e perda da capacidade de prazer. 



Vivências de sofrimento

Influência do trabalho: 

• Sobrecarga mental

• Atividades repetitivas/automação

• Pressão

• Competitividade

• Aumento do nível de estresse



Emergências psicológicas:

• Surto psicótico

• Alteração do estado de consciência

• Ameaça de suicídio


