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A Associação Brasileira de Psicologia da Aviação (ABRAPAV) teve origem a partir do V Encontro Brasileiro de Psicologia
Aplicada à Aviação, realizado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica (CENIPA), em Salvador,
em 2012, e foi formalmente criada no dia 27 de agosto de 2013, em uma reunião realizada no antigo Restaurante 14 Bis, no
Aeroporto Santos Dumont.
A finalidade, inicialmente, era reunir o conhecimento desenvolvido ao longo de mais de 20 anos de trabalho de diversos
psicólogos que tinham como fio condutor a aviação.
Do grupo formado por 19 fundadores, foi designada uma Diretoria que buscou estruturar os aspectos administrativos
necessários e sem os quais não conseguiríamos nos estabelecer. Hoje, contamos com aproximadamente 60 associados, muitos
dos quais buscam em nossa ações respaldo técnico e científico para exercer suas atividades profissionais.
Nossa finalidade estatutária passou a ser congregar psicólogos que se interessam pelo desenvolvimento, no Brasil, da
Psicologia aplicada ao ambiente aeronáutico, em prol do incremento da segurança do transporte aéreo e do bem-estar das
pessoas que estão envolvidas com esta atividade.
Neste sentido, a ABRAPAV entende que a Psicologia da Aviação é compreendida como a aplicação dos princípios, métodos
e instrumentos das diversas áreas da Psicologia ao ambiente aeronáutico, com o objetivo de promover eficiência, eficácia e
segurança operacional, bem como saúde e bem-estar de todos os que, direta ou indiretamente, estão a ele vinculados.
Realizamos em 2016 nosso primeiro Congresso, em São Paulo, com o objetivo de saber quantos somos, onde estamos e
como trabalhamos. Como resultado, identificamos que ainda necessitamos caminhar muito, e para isso contamos com a
colaboração de todos, pois a construção de nossa identidade e do reconhecimento da Psicologia da Aviação como uma
especialidade de atuação do psicólogo depende do empenho de todos.
Ao pensar em nosso segundo Congresso, olhamos para o cenário da aviação hoje e quais são suas demandas. Entendemos
que estamos vivendo um momento de transformações aceleradas que afetam as condições de trabalho e de saúde também no
ambiente aeronáutico. Neste sentido, buscamos trazer a experiência de psicólogos nacionais e internacionais, com suas visões
e atuações voltadas para essas questões que impactam, de alguma forma, a segurança na atividade aérea.
Assim sendo, em 2019, expandimos os horizontes e promovemos o II Congresso Nacional da ABRAPAV & I Congresso
Internacional de Psicologia da Aviação, cujos objetivos foram: 1) Congregar profissionais ligados à área de Psicologia
aplicada ao ambiente aeronáutico; 2) Discutir sobre o papel do profissional de Psicologia inserido no contexto aeronáutico,
suas práticas e perspectivas de atuação, com foco na saúde do trabalhador em atividade neste cenário e na segurança da
atividade aérea; e 3) Promover incentivo a pesquisas e troca de experiências brasileiras e internacionais na área de Psicologia
da Aviação por meio de reflexão, debates e apresentação de estudos/trabalhos ligados aos temas do Congresso.
A escolha do tema “A Psicologia na Saúde e na Segurança da Aviação” e as apresentações de nossos palestrantes,
nacionais e internacionais, certamente proporcionaram riqueza e atualização de conteúdo fundamentais e oportunidades de
reflexão sobre nossas trajetórias profissionais.
Nessa segunda edição do Congresso, oferecemos também a oportunidade de submissão de trabalhos que contemplassem
essa temática por meio de apresentação oral e posterior publicação dos artigos correspondentes, no sentido de divulgar as
ações e propostas que estão em andamento e que podem contribuir para o enriquecimento da Psicologia da Aviação.
Na temática da “Saúde na Aviação”, os trabalhos envolveram questões relacionadas à promoção e manutenção da saúde
mental, da qualidade de vida, do ajustamento no trabalho, atendimento no pós-acidente, entre outros. Já na “Segurança na
Aviação”, buscou-se trazer assuntos relativos a intervenções que promovessem a segurança da atividade pelo desenvolvimento
de ações de prevenção, de investigação etc.
Embora não tenham sido muitos, seus autores foram dedicados e atenciosos com as orientações da Comissão Científica,
o que resultou em um material agregador de qualidade.
Agradecemos às empresas e às associações que atuam nos campos da Psicologia e da Aviação, que nos apoiaram; aos
nossos convidados palestrantes, pelas brilhantes contribuições; aos alunos do Curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade
Estácio de Sá, pelo valoroso comprometimento; aos responsáveis pela Revista Conexão SIPAER, por proporcionar a divulgação
desse material; e a todos os participantes, que acreditaram na proposta do Congresso, nos prestigiando com suas presenças.
Essa fórmula fez com que alcançássemos nossos objetivos.
Esperamos que tenha sido um Congresso muito proveitoso para todos e até o próximo!
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