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RESUMO  
 

Este artigo pretende analisar as relações entre os 

humanos e os objetos que lhes estão associados. 

É preciso perceber as grandes máquinas híbridas, 

constituídas de peças e humanos e, no caso da 

aviação, de pilotos e avião. Em 1963, 

pesquisando as maneiras de “engenheirar” o ser 

humano para o voo espacial tripulado, a NASA 

publicou um relatório no qual cunhou o termo 

cyborg a partir das sílabas iniciais de cybernetic 

organism. Um cyborg é um organismo 

cibernético, parte humana, parte máquina. O 

programa McDonnell-Douglas Advanced Tactical 

Aircraft Program prevê um piloto de avião de 

caça cujas funções neurais vinculam-se 

diretamente ao computador de bordo. O 

computador pode decidir assumir o voo, se 

considerar necessário. Isso levanta uma série 

questionamentos éticos, tanto sobre os direitos do 

soldado como os de quem, na realidade, será 

responsável pelas ações em combate. Os 

computadores de bordo tornar-se-ão verdadeiros 

HAL 9000 (Heuristically programmed 

ALgorithmic computer), o computador da série 

“Uma Odisseia no Espaço”, de Arthur C. Clarke, 

imortalizado por Stanley Kubrick no filme “2001: 

Uma Odisseia no Espaço”. A viagem se torna quase 

um desastre quando HAL resolve tomar decisões 

que contrariam os cientistas, acreditando ser 

"incapaz de errar". Um dos resultados desta pesquisa 

evidencia o questionamento sobre a atribuição de 

culpa exclusivamente aos pilotos ou a “falha 

humana”, uma vez que pilotos e aeronaves são 

elementos híbridos. A conclusão aponta para a 

necessidade de uma coexistência equilibrada entre o 

homem biológico e suas máquinas voadoras 

superinteligentes, aprimorando-se, cada vez mais, o 

treinamento e, consequentemente, aperfeiçoando o 

relacionamento entre humanos e máquinas, 

tornando, deste modo, possível lidar com 

tecnologias complexas e, simultaneamente, manter 

níveis elevados de segurança.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia de acoplar o homem à sua máquina voadora 

não é novidade. Antes da construção do primeiro 

avião, vários inventores criaram suas próprias asas, 

feitas de penas e madeira leve anexadas aos braços, 

e saltavam do alto de torres para testar sua 

capacidade de voar.  

 

Os resultados foram desastrosos, devido ao fato de o 

osso humano e a estrutura muscular não serem 

destinados para o voo. Esses trágicos saltos mostram 

que a vontade do homem era tornar-se um híbrido de 

homem e pássaro.  

 

No século XV, Leonardo da Vinci elaborou projetos 

para a construção de um ornitóptero (do grego: 

ornitho, ave + pteron, asa). As asas batiam, 

propulsionadas pelos braços e pernas do homem. 

Estes inventos voadores mostram os primeiros 

híbridos de homem e máquina, ou seja, as primeiras 
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tentativas de acoplar o homem à máquina 

voadora, transformando-os em um só elemento.  

 

Nos dias de hoje, abriram-se novos reinos a partir 

da interação humano-computador, que facilitaram 

o surgimento de um novo tipo de hibridismo: o 

homem-máquina.  

 

A indústria da aviação está sempre na vanguarda 

da engenharia e inovação tecnológica. Os 

fabricantes de aviões têm sido rápidos para 

aproveitar o aumento da confiabilidade e precisão 

dos sistemas automatizados.  

 

A aviação também tem se beneficiado a partir dos 

orçamentos de pesquisa e desenvolvimento 

oferecidos aos programas militares e espaciais, 

impulsionados por duas Guerras Mundiais e pela 

Guerra Fria subsequente.  

 

A introdução de tecnologias avançadas para o 

serviço militar, que passou a ser vista como a 

"revolução nos assuntos militares", está 

produzindo uma oportunidade para mudanças 

significativas no paradigma do militar, 

principalmente no que diz respeito ao comando e 

controle.  

 

A  potencial consequência  dessa  mudança é  que  

as funções de comando significativas serão 

desempenhadas por máquinas que funcionam, 

não como um assistente, mas como um tomador 

de decisão e executor - o que é conhecido como 
“machine command”. Os efeitos negativos desta 

perda de controle podem gerar mais do que 

apenas uma diminuição de ego, pode resultar na 

falta de participação, ou seja, em uma retirada 

sensorial.  

  

Pilotos cyborg representam uma evolução lógica 

entre humanos e robôs. O piloto militar de ontem 

entrava em combate somente com a máquina e as 

armas. O piloto militar de hoje é reforçado pela 

tecnologia, e o de amanhã será um cyborg, um 

organismo cibernético, reforçado por tudo o que a 

tecnologia tem para oferecer.  

 

A ciência enfrenta hoje uma nova fronteira. 

Soldados em Fort Bragg estão realizando testes 

em sistemas de combate projetados para tornar o 

soldado americano do século 21 um instrumento 

mais eficaz para a guerra, um verdadeiro cyborg, 

com sua capacidade de cognição e comunicação 

aumentada mais rápida e eficientemente.  

 

O Exército dos EUA vem financiando projetos de 

integração humana com a inteligência artificial. Os 

cérebros humanos são superiores aos computadores 

em reconhecimento visual, mas inferiores no 

processamento de informações. A solução é buscar 

uma integração cada vez maior entre o homem e a   

máquina. 
 

Aumentar a interface homem-máquina em um 

ambiente imprevisível como da guerra tem a grande 

vantagem de aprimorar a percepção humana sobre 

este cenário. O futuro imediato detém algumas 

perspectivas muito interessantes, principalmente 

para os pilotos militares.  

 

Ted Berger, da University of Southern California, 

prevê pilotos que serão capazes de conduzir seus 

aviões pelo pensamento, graças a implantes de 

cérebro. 
 

No ensaio intitulado The Cyborg Soldier (GRAY, 

1997), o militar é descrito como um super guerreiro, 

quase como um cyborg pós-moderno, onde um 

sistema de Inteligência Artificial (I.A.) propõe 

monitoração da saúde, com leituras de ondas 

cerebrais, de suor nas palmas da mão e dos olhos.  

 

O computador leva todos esses fatores em 

consideração, e pode mesmo decidir assumir o voo, 

se considerar necessário. Isso levanta uma série 

questionamentos éticos, tanto sobre os direitos do 

soldado como sobre os de quem, na realidade, será 

responsável pelas ações em combate. Embora a 

resistência a esta tecnologia seja esperada, este é o 

momento adequado para examinarmos as 

implicações de um piloto-máquina para operações 

militares no futuro.  

 

A cyberwar envolve a organização e a tecnologia. 

Isto implica novas interfaces homem-máquina, que 

ampliam as capacidades do homem atráves da 

máquina. Tal realidade expandirá a guerra para um 

novo lugar, o ciberespaço, que expandirá novas 

tendências e adicionará novas camadas de comando 

e controle militar e, consequentemente, novas 

responsabilidades  legais. A crescente acoplação dos 

seres humanos com sistemas de armas (soldados 

cyborgs)  continuará  a aumentar, na incessante 

busca de novas tecnologias, sendo a mais recente 

delas a nanotecnologia. (GRAY, 2002) 

 

PILOTOS E AUTOMAÇÃO  

 
Parasuraman e Riley (1997) definiram a automação 

como a execução de tarefas por uma máquina, que 
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anteriormente era realizada por um ser humano. 

Eles acreditam que o desenvolvimento e a 

aplicação de sistemas automatizados mudou o 

papel do ser humano, que, de operador de um 

equipamento, passou a monitor. 

 

A introdução da tecnologia de automação em 

Sistemas de Aviação resultou em benefícios, tais 

como maior segurança e eficiência, e vem se 

estendendo a uma variedade de sistemas a uma 

taxa fenomenal, sem apresentar sinais de 

desaceleração.  

 

Porém, se, por um lado, alguns tipos de falhas e 

erros foram eliminados pela automação, por 

outro, surgiram novas modalidades de problemas 

(BILLINGS; WOODS, 1994): problemas 

relacionados ao homem, às máquinas, à 

comunicação e à coordenação (SARTER; 1995). 

 

Seres humanos e sistemas automáticos, tanto em 

voo como em solo, encontram-se estreitamente 

ligados uns aos outros e têm de trabalhar em 

harmonia para resolver os eventuais problemas 

táticos: se houver uma quebra de “comunicação” 

entre o sistema humano e o automático, a falta de 

informações necessárias pode levar a um acidente 

(VIEIRA, 2010). 

 
Alguns programas de treinamento podem 

incentivar os pilotos a confiarem na automação 

de forma demasiada, reduzindo assim a iniciativa 

individual. 

 

A confiança excessiva na automação, segundo 

Parasuraman e Riley (1997), pode induzir à 

complacência e provocar uma overtrust syndrom, 

ou síndrome de excesso de confiança, por parte 

do usuário. A síndrome de overtrust não deve ser 

subestimada, já que os seres humanos têm o 

hábito de confiar mais em computadores do que 

deveriam e pensar que informações não 

relacionadas à automação são menos críveis, 

mesmo se originadas de outra pessoa (MOSIER; 

SKITKA, 1996). 

 

Taylor, Finnies e Hoy (1997) simularam um 

cenário de combate em que um computador 

fornecia pistas sobre a intenção do inimigo. Os 

autores constataram que essas pistas foram 

muitas vezes seguidas, mesmo em conflito com a 

evidência de que as informações estavam erradas.  

 

Outro exemplo é oferecido por Conejo e Wickens 

(1997), que analisaram um voo simulado durante 

o qual os pilotos deveriam atingir alvos em solo 

utilizando pistas automatizadas. Os pesquisadores 

descobriram que, nas ocasiões em que a pista 

automatizada não era confiável, quando a atenção 

era direcionada para algo diferente do alvo 

designado, os pilotos se mostravam bastante 

propensos a serem enganados pela máquina e 

escolherem o “falso alvo”, apesar de a posição e a 

identidade do verdadeiro alvo estarem claramente 

visíveis na tela. 

 

Mosier et al. (2000), em estudo sobre automação 

relacionado a omissões e erros, descobriram que 

uma segunda pessoa na cabine não diminui a 

tendência de seguir os comandos automatizados 

incorretamente, mesmo quando há presença de 

informações contraditórias. Além disso, os usuários 

de automação tendem a não perceber as 

irregularidades do sistema e a respondê-las quando 

não solicitados.  

 

A automação, atualmente, assumiu o status de 

membro virtual da equipe no cockpit, e muitas vezes 

é vista pelos pilotos como uma “mente própria”, 

especialmente quando executa um procedimento 

inesperado.  

 

Sarter e Woods (1992) afirmaram que surpresas 

inesperadas podem desgastar a confiança do 

operador humano na automação. Os autores também 

discutiram a ideia de “animação”, segundo a qual 

uma máquina complexa, devido às suas ações 

aparentemente independentes, parece agir como um 

ser animado. 

 

Em situações anormais, o homem deve decidir, às 

vezes rapidamente, se o comportamento observado é 

adequado ou inadequado. Tal decisão nem sempre é 

fácil, uma vez que a automação pode não fornecer 

informações adequadas sobre suas atividades 

(SARTER; WOODS, 1992). 

 

E é justamente quando as circunstâncias se tornam 

anormais, seja por problemas no ambiente físico 

e/ou operacional, seja por anomalias no voo, que a 

interação dos humanos com máquinas torna-se mais 

difícil. 

 

São conhecidos relatos de incidentes e acidentes que 

indicam falhas na compreensão da automação. Há 

registro de erros envolvendo a escolha de modos de 

funcionamento, a falta de consciência situacional e a 

incapacidade de determinar o que a automação 

executa em dado momento.  
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Têm sido frequentes ocorrências de sistemas 

automáticos que se tornaram mais autônomos e 

“autoritários”, e que muitas vezes são 

insuficientes para darem um feedback aos seus 

operadores humanos (SARTER; WOODS, 1992). 

 

Os problemas relacionados a um sistema 

automático exigem correções sistemáticas. A 

automação é uma ferramenta moderna, 

indispensável atualmente, e, por esta razão, traz 

consigo a necessidade de uma interação homem-

máquina mais eficaz e de uma coordenação 

efetiva. 

 

Os sistemas de I.A. estão se aproximando do 

modelo decisório e analítico automático dos 

sistemas neurológicos, que lhes permitem “saber” 

quando e como compartilhar uma informação 

com seus operadores humanos. 

 

É necessário criar softwares e hardwares 

sensíveis ao contexto, que possibilitem um 

feedback multissensorial, de modo a propiciar 

uma verdadeira interação homem-máquina, na 

qual a troca de informações entre as partes seja 

ativa e rápida, incluindo novos acontecimentos e 

mudanças de intenções e ações. 

 

A interface homem-máquina é extremamente 

importante. Tanto, que psicólogos destacam a 

necessidade de se ajustar um sistema automático 

ao homem, e não o contrário, como costuma 

ocorrer: a resposta humana envolve o uso e a 

coordenação de olhos, ouvidos e voz, aliados ao 

bom senso. 

 

Um feedback inadequado envolve uma situação 

em que o sistema automático não informa - 

quando não informa mal ou de modo ambíguo - o 

que está fazendo, por que está fazendo ou, em 

alguns casos, por que está prestes a mudar ou 

acabou de mudar o que estava fazendo. Sem esse 

feedback da máquina, o operador humano deve 

compreender, a partir da sua memória ou de um 

modelo mental da automação, a razão para o 

procedimento da máquina (NORMAN; 

ORLADY, 1989).  

 

O piloto deve entender as peculiaridades do 

funcionamento de um subsistema adicional de 

aeronaves, lembrar-se de como operá-lo e decidir 

quando usá-lo, além de se manter informado 

sobre quais de suas capacidades devem ser 

utilizadas em um determinado conjunto de 

circunstâncias. Ao se utilizar o sistema 

automático, este deve ser monitorado, de modo a se 

garantir que funcione de forma apropriada. Se o 

sistema automático começar a funcionar 

inadequadamente, o piloto deve estar ciente do que 

deve fazer, para que possa assumir o controle. 

 

Por fim, o piloto deve analisar as consequências de 

qualquer tipo de falha no cumprimento da missão, e 

se é necessário um replanejamento. Em caso 

afirmativo, o replanejamento deve ser feito em 

comunicação com os recursos de apoio, como a torre 

de controle de voo (ATC). 

 

Ainda, segundo a pesquisa National Culture and 

Flight Deck Automation, (SHERMAN, 1997) os 

pilotos dos EUA, Austrália e Irlanda se sentem mais 

confortáveis ao realizar intervenções com o 

computador de bordo e interagir com ele. Já os 

pilotos oriundos de culturas mais hierárquicas, como 

é o caso de alguns países asiáticos, mostram-se mais 

inclinados a aceitar a autoridade do computador, 

sem questionar.  

 

A cultura de alguns de países, como Tailândia e 

Brasil, demonstraram uma forte preferência por 

regras e procedimentos estabelecidos, evitando o 

desconhecido e as tarefas não rotineiras: os pilotos 

dessas culturas preferiram seguir o esquema da 

automação e empregá-lo fielmente, por entenderem 

que a compra de novos aviões, mais automatizados, 

é um édito de gestão e devem reagir em 

conformidade com as diretrizes ditadas pela 

máquina.  

 

Um dos grandes mitos associados ao crescimento da 

automação é a crença de que ela tende a reduzir as 

exigências da formação profissional, fato que, 

absolutamente, não é verdadeiro. A automação criou 

novas necessidades de habilidades, que se somam 

aos requisitos anteriormente mencionados. 

 

Os futuros profissionais da Aviação devem receber 

treinamentos adequados para desenvolver 

habilidades e conhecimentos necessários à 

compreensão da linguagem da automação e tirar o 

máximo proveito de uma automatização crescente. 

Esses treinamentos devem ser adicionados ao 

currículo de sua formação.  

 

Não há dúvida de que a automação torna o voo mais 

seguro e eficiente. No entanto, isso não significa 

dizer que os pilotos de hoje podem desprezar todas 

as antigas habilidades e conhecimentos, apesar de 

necessitarem, de fato, de ênfase no treinamento do 

uso correto da automação. 
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Enquanto os sistemas de controle de voo 

computadorizados reduzem significativamente a 

carga de trabalho e a fadiga do piloto durante 

voos longos, alguns incidentes levantam muitas 

dúvidas sobre a confiança em treinamentos e 

práticas de tripulação associada à automatização.  

 

A TEORIA DO HOMEM HÍBRIDO 

 

Em sua obra “Jamais fomos modernos", Bruno 

Latour (1999) pretende abandonar o mundo das 

representações de objetos e sujeitos e chegar aos 

"quase-objetos" ou "quase-sujeitos", ou seja, aos 

híbridos. É preciso perceber as grandes máquinas 

híbridas constituídas entre objetos e humanos.  

 

Bruno Latour (1999) usa um exemplo relevante 

que ajuda a entender melhor este conceito de 

híbridos humanos:  

 
Um homem com um revólver na mão é visto 

como uma pessoa diferente do que se ele não 

estiver segurando este objeto. Passamos a 

definir este homem pela série de associações 

feitas ao fato dele estar segurando uma arma, 

então este homem é modificado pelo objeto 

(LATOUR, 1999).  

 

O que deve ser analisado são as relações entre os 

humanos e os objetos a que estão associados. 

 

Portanto, seguindo  a  mesma linha  de  pensamento  

de Latour, um piloto-sem-avião se comporta 

diferentemente do piloto-com-avião e, da mesma 

forma, um avião-sem-piloto é diferente de um 

avião-com-piloto (CARDOSO, 2007).  

 

O ponto de vista de Latour (1994) é que todos os 

atuantes que participam da concretização de uma 

determinada ação em conjunto constituem o ator 

desta ação. Isso fica claro quando ele descreve, 

por exemplo, o ator híbrido da ação "voar": 

 
É por engano, ou injustiça, que as manchetes 

dos jornais ou revistas escrevem: O Homem 

voou para a lua, ou Mulher voou no espaço. 

Voar é uma propriedade de toda a associação 

de entidades, que inclui aeroportos e aviões, 

rampas de lançamento e balcões de venda de 

passagens. O B-52 não voa, a Força Aérea 

Americana voa. A ação não é uma propriedade 

de humanos, mas de uma associação de atores 
(LATOUR, 1994). 

 

Pierre Lévy é outro teórico que sustenta posição 

semelhante. Propõe dar um fim à polarização 

entre humanos e máquinas, escapando das 

oposições fáceis que colocam, de um lado, os 

humanos, a carne, e, de outro, as máquinas, o metal, 

o silício.  

 

Em seu livro "As tecnologias da inteligência", Lévy 

(1998), afirma:  

 
Tudo o que for capaz de produzir diferença em 

uma rede será considerado como um ator, e todo 

ator definirá a si mesmo pela diferença que ele 

produz. Esta concepção do ator nos leva, em 

particular, a pensar de forma simétrica os 

humanos e os dispositivos tecnológicos. As 

máquinas são feitas por humanos, elas 

contribuem para formar e estruturar o 

funcionamento das sociedades e as aptidões das 

pessoas, elas muitas vezes efetuam um trabalho 

que poderia ser feito por pessoas como você ou 

eu. Os dispositivos tecnológicos são, portanto 

realmente atores por completo em uma 

coletividade que já não podemos dizer ser  

puramente humana, mas cuja fronteira está em 

permanente redefinição (LÉVY, 1998). 

 

Cyborgs são, portanto, a essência desta 

transcendência da barreira homem-máquina,  

transportando-nos para um universo dinâmico de  

infinitas possibilidades.  

   

Donna Haraway (1991) aproveitou para conferir 

surpreendente dimensão política e conceitual ao 

termo, afirmando que somos todos cyborgs 

teorizados e fabricados como híbridos de máquina. 

Em seu manifesto, Haraway afirmou que somos 

todos híbridos de máquinas e organismo, e, à 

medida que a o homem foi se ligando cada vez mais 

à tecnologia, sua afirmação foi se concretizando e 

tornando-se cada vez mais radical. 

 

Vinge (1993) afirma que estamos entrando em um 

caminho de construção de super-humanos, uma vez 

que as “interfaces computador/humano são capazes 

de se tornar tão íntimas que os usuários podem 

razoavelmente ser vistos como uma inteligência 

super-humana”. 

 

Gray (2002) traz uma ampla gama de exemplos 

demonstrando como a constituição de cyborgs 

produz mudanças políticas na concepção do mundo 

e na ação do Estado. Um caso bastante emblemático 

é a questão da guerra, na qual os soldados não são 

mais humanos lutando contra humanos, mas cyborgs 

tecnologicamente avançados, tendo superioridade 

bélica aquele que possui a melhor e mais produtiva 

simbiose. 

   

OS PILOTOS CYBORGS 
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A ficção científica é povoada de cyborgs, 

máquinas dotadas de uma inteligência tão 

sofisticada que podem até superar o ser humano. 

Os cyborgs são a representação física da 

"mecanização" do homem e a "humanização" das 

máquinas. 

 

Em 1839, Egar Allan Poe em seu conto The man 

that was used up (O homem que foi refeito), já 

descrevia um humano com próteses mecânicas. 

Desde então, a ideia ganhou terreno e os cyborgs  

tornaram-se personagens famosos no cinema e na 

televisão. 

 

O cyborg convida à reflexão sobre o humano e 

sobre as novas experiências militares 

possibilitadas pela interação com a tecnologia. 

Um exemplo ficcional que ajuda a compreender 

esta ideia: nos anos 70, uma série americana de 

televisão - CYBORG: The Six Million Dollar Man 

- fez grande sucesso aqui no Brasil. 

 

O seriado baseou-se no livro Cyborg, de Martin 

Caidin, publicado em 1972. O pano de fundo do 

romance original e da série de tevê começa com o 

coronel Steve Austin sofrendo um acidente aéreo 

em uma aeronave Northrop M2-F2, referida 

como “Corpo Sustentante” (nome atribuído à sua 

capacidade de manter sustentação própria sem o 

auxílio de asas), que é exibida nos créditos de 

abertura.  

 

Austin fica gravemente ferido por conta do 

acidente e acaba sendo “reconstruído” em uma 

operação experimental que custou seis milhões de 

dólares.  

 

Seu braço direito, suas duas pernas e seu olho 

esquerdo foram substituídos por implantes 

“biônicos”, que tornam sua força, velocidade e 

visão muito mais desenvolvida que o normal. 

 

Curiosamente o acidente da abertura do seriado é 

uma filmagem original da NASA de um acidente 

em 1967 com o piloto Bruce Peterson em um 

avião Northrop M2-F2. Felizmente, Peterson 

estava protegido pela estrutura do M2-F2 e 

conseguiu sobreviver ao acidente apesar de ter 

perdido um olho (NASA, 1996) 

 

Depois vieram outros cyborgs famosos como:   

Robocop, O exterminador do futuro, Soldado 

Universal, Iron Men, Cyborg Soldier,   dentre 

outros. 

 

Hoje fala-se cada vez mais dos cyborgs, não em 

termos de ficção, mas como uma evolução científica 

natural. A fusão entre homem e máquina 

representada pelo cyborg revela a nova natureza: as 

tecnologias mediadas por computador são modos de 

constituição do humano. 

 

Os cientistas da época da  Guerra Fria preconizavam 

que a Inteligência Artificial poderia superar a 

inteligência humana, transcender o corpo e ser um 

elo com Deus. 

 

O primeiro laboratório do mundo dedicado à 

Inteligência Artificial foi fundado em 1959 por 

McCarthy e Minsky. Ambos foram financiados 

pelos militares. Assim começou a infiltração do 

Departamento de Defesa em empresas e 

universidades. Quase todos os desenvolvimentos 

teóricos que tornaram possível a concepção de 

computadores e o avanço da Inteligência Artificial 

surgiram a partir  da experiência militar, observa 

David Noble (1997).  

 

“O meio militar emprestou a legitimidade do mundo 

real, bem como uma urgência, para suas pesquisas, e 

reforçou as suas tendências transcendentes", afirmou 

Noble (1997).  

 

Como a guerra americana tornou-se cada vez mais 

tecnologicamente orientada, interesses científicos, 

corporativos e militares tornaram-se inseparáveis.  

 

Grande parte da pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias pós-humanas do século XXI, como a 

inteligência artificial, a nanotecnologia e a robótica, 

foi originada e financiada pelos militares 

americanos. E muitas vezes através da Defense 

Advanced Research Projects Agency (DARPA), 

criada em 1958 para evitar uma lacuna no avanço de 

armas tecnológicas com os russos motivados pelo 

lançamento do Sputnik.  

 

A DARPA atualmente desembolsa quase US $ 2 

bilhões anuais para empresas, governos e 

pesquisadores universitários, para impulsionar o 

desenvolvimento tecnológico de armamentos mais 

poderosos. 

 

Pesquisas com Inteligência Artificial estão 

explorando cérebros orgânicos. Computadores usam 

os neurônios humanos como suas CPUs. Empresas 

privadas, como a Digital VeriChip, já estão testando 

a implantação de microchip em humanos. A 

interface cérebro/computador e a interface Neural 
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estão se tornando uma realidade na investigação 

militar avançada.  

 

Atualmente, a ciência vem desafiando uma nova 

fronteira. Os soldados no Forte Bragg estão 

conduzindo testes contínuos em futuros sistemas 

de força de combate. O projeto consiste em 

transformar o soldado americano do século XXI 

em um soldado cyborg,  um instrumento mais 

eficaz de guerra, com a cognição aumentada, 

capaz de comunicar-se mais rapidamente e 

eficientemente.  

 

O exército dos Estados Unidos está 

experimentando sensores neurofisiológicos 

conectados aos soldados para aumentar o senso 

de cognição e auxiliá-los durante situações de 

guerra. Com o sistema de cognição aumentado, 

os sensores neurofisiológicos avaliam a atenção 

dos combatentes, medindo e gravando as 

atividades cerebrais e as respostas do corpo.  

 

De posse desses dados o sistema, então, irá 

influenciar a maneira como o soldado irá  atuar. 

Segundo um comunicado do United States Army 

Soldier Systems Center (SSC), a tecnologia 

ajudará os combatentes individuais a determinar 

as informações mais importantes disponíveis e 

decidir o melhor curso de ação em ambientes 

variados. 

 

Henry Girolamo, agente da Natick Soldier 

Center's  do Programa de Cognição Aumentada 

do Exército, afirma que a tecnologia que 

desenvolvemos, finalmente, ajudará os 

combatentes quando estes forem confrontados 

com a sobrecarga de informação, especialmente em 

situação de estresse, melhorando assim, 

significativamente, o desempenho da missão. 

 

Surge então aqui um dilema ético: devemos usar 

nanotecnologia nos soldados para torná-los mais 

eficazes?  

 

A DARPA acredita que o ser humano é o elo 

mais fraco nos sistemas de defesa. Os relatórios 

sobre acidentes apontam normalmente a 

intervenção humana como o “catalisador de luxo” 

para desencadear o acidente, embora nós 

corroboremos a perspectiva de que o erro humano 

deva ser cada vez mais entendido como uma 

consequência da atividade organizacional, e não 

como a principal causa dos acidentes. 

Neste artigo descreveremos alguns exemplos de 

projetos de melhorias militares que a DARPA vem 

desenvolvendo atualmente.   

 

Dentre todos os esforços de desenvolvimento de 

Bioengenharia do DARPA, o programa de 

Tecnologia de Interface Neural é o mais ricamente 

financiado. O projeto destina-se a desenvolver 

maneiras de integrar os pilotos militares a 

computadores de aviões, direta ou remotamente.  

 

Esforços para melhoria no programa de Tecnologia 

de Interface Neural encontram-se em franca 

ascensão. O chefe do projeto, Alan S. Rudolph, 

informa  ser capaz de transmitir sons ou imagens 

diretamente para o cérebro dos soldados: “Estamos 

desenvolvendo projetos para processamento de 

microchips que podem ser implantados abaixo do 

crânio e manipulados remotamente.” Rudolph 

afirma ter testado um chip que pode, muito em 

breve,  ser usado em campo.  

 

O programa supracitado é denominado Micro Bio 

Informação. Seu objetivo centra-se no avanço da 

interface cérebro-máquina, com o auxílio de 

tecnologias que utilizam sinais neurais para 

controlar dispositivos mecânicos e elétricos, e que 

também podem enviar informações para o cérebro.  

 

Este programa tem como objetivo controlar a 

capacidade humana em situações complexas, através 

do envio de comandos de controle à aeronave, sem o 

atraso da ativação muscular do piloto. 

 

 A aplicabilidade principal do referido programa é o 

controle da aeronave. A intenção é levar os sinais do 

cérebro para o computador e usá-los em uma 

estratégia de controle. Este programa pode ser 

estendido a outras aplicações, como monitoração do 

tráfego aéreo, tomada de decisões e sensoriamento 

remoto de estresse.  

 

O céu está cada vez mais congestionado, com várias 

entradas e saídas de aeronaves. Este quadro pode ser 

inserido no cérebro do controlador em  aspecto 3D, 

com um sinal de alerta para "acordá-lo" quando sua 

atenção deriva além dos limites aceitáveis. Assim, 

sem o uso da fala, é possível transmitir não só dados 

intelectuais, de uma pessoa para outra, como 

também informações emocionais e volitivas. E as 

tomadas de decisões podem tornar-se mais precisas; 

estados cognitivos como fatores emocionais, fadiga 

e outros podem ser avaliados antes de se tomar uma 

decisão crítica. O impacto potencial na segurança 

será grande.  
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A troca de informações com o computador será 

totalmente interativa, envolvendo fala, visão e 

movimento. Os Displays serão substituídos por 

gravação direta de informações sobre a retina.  

 

Os militares dos EUA estão abertos para tais 

ideias. Um workshop do exército mencionou 

sistemas artificiais dentro do soldado como 

"implantes neurofuncionais”, ou seja,  

computadores em miniatura implantados, 

entretanto,  a sua aplicação em soldados levantou  

problemas éticos importantes  que foram 

rebatidos  com argumentos que alguns destes 

conceitos já são usados na medicina (por 

exemplo, em pacientes paralisados). 

 

David Talbot escreveu, na Technology Review, 

que grupos financiados pela DARPA construíram 

dispositivos (testados apenas em animais até 

agora) que podem ser implantados cirurgicamente 

no cérebro para detectar sinais neurais e enviar 

esses impulsos  para os computadores,  que então 

os decodificam e transmitem instruções de 

controle para os dispositivos da robótica. 

 

Em março de 2002, o exército americano 

escolheu o Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) para sediar o instituto Soldier 

Nanotechnologies (Notícia do MIT, 2002; Talbot, 

2002). Foram fornecidos U$ 50 milhões, a serem 

utilizados durante os primeiros cinco anos, e mais 

um adicional de U$ 40 milhões. 

Aproximadamente 150 especialistas irão realizar 

pesquisas básicas e aplicadas na intervenção e 

monitoramento do corpo 

 

Outro programa em desenvolvimento é o de 

dominância metabólica e engenharia de tecidos, 

cujo propósito é bombear artificialmente 

resistência e força muscular a um soldado. 

 

O programa contínuo, de performance assistida, 

espera encontrar formas biotecnológicas 

(implantes, manipulação metabólica, etc.) para 

que seja possível reanimar os soldados cyborgs 

exaustos, sem perda de desempenho, por até sete 

dias sem dormir. 

 

A união de nanotecnologia e da biotecnologia 

será capaz de modificar a bioquímica do ser 

humano para compensar a privação do sono e da 

atenção diminuída, para melhorar o desempenho 

físico e psicológico aumentando as taxas de 

sobrevivência em caso de uma lesão física. 

 

Um esquema de persistência de combate e 

autotratamento, que inclui dispositivos para redução 

da dor e estanque do sangramento, permite, assim, 

que um soldado continue lutando, apesar deferido. 

Eletrodos são ativados no cérebro para obliterar  e 

anular a dor.  

 

Esta combinação de homem e máquina para reforçar 

as capacidades inatas dos militares é a marca de uma 

transformação dos soldados em cyborgs. Aumentar a 

interface homem-máquina no ambiente imprevisível 

dos conflitos bélicos é uma iniciativa de enorme 

potencial para alterar a dimensão humana da guerra. 

 

 A fusão da Biologia e da Computação para criar 

soldados cyborgs tem sido prioridade na DARPA 

desde 2002, com investimento de U$ 35 milhões.  

 

Pappalardo (2007), em seu artigo How do military 

aircraft helmets track where a pilot is looking? 

afirma que engenheiros projetaram capacetes 

militares avançados para os caças F-15, F-16 e 

FA-18, que exigem uma interação entre homem e 

máquina. O capacete usa um campo magnético no 

cockpit para perceber a orientação, e, em seguida, 

alimenta as informações sobre a atual linha de visão 

para o computador de voo das aeronaves.  

 

Os pilotos precisam apenas virar a cabeça para 

apontar suas armas, mesmo durante manobras de 

alto G, liberando as mãos para outras tarefas. 

 

Hoje em dia, capacetes de pilotos de caça são quase 

tão complexos como seus aviões. E com razão: se o 

capacete é incapaz de informar para onde o piloto 

está olhando, muitos dos sistemas de aviões, 

incluindo armas de alvos, se tornam inúteis.  

 

Os heads up (HUDs) - instrumento que fornece 

informações visuais aos pilotos, sem que estes 

precisem desviar os olhos - atualmente utilizados em 

aviões de combate são sofisticados, mas eles têm um 

foco único, fixo. Capacetes futuros incluirão 

exibição virtual projetada através da viseira, onde o 

piloto poderá ver informações e avisos de 

direcionamento.  

 

Tais capacetes fornecerão o que Taddeo chama de 

"alvo extremo fora do eixo", graças à atualização de 

um software que combina a posição da cabeça do 

piloto com a localização do olho e os dados do 

HUD. Em vez de precisar virar o avião em direção 

ao alvo para enquadrá-lo em uma visão fixa HUD, o 

piloto será capaz de enxergar os alvos que estão fora 

do eixo, ou que não estão na direção do voo.  
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Uma equipe da Universidade de San Diego, na 

Califórnia, vem trabalhando em um projeto 

para miniaturizar scanners cerebrais de  

Eletroencefalografia (EEG), o que lhes permite 

monitorar o estado mental de um piloto e 

confirmar se ele realmente está se concentrando 

no voo. 

 

Eles ajustam os scanners ao capacete do piloto de 

caça graças a um avanço na miniaturização feita  

por fabricantes de chips em Taiwan. 

 

O sistema de monitoramento baseado no capacete 

também sinaliza se um piloto está com 

sobrecarga de processamentos; os pilotos de hoje 

têm que lidar com sistemas de armas cada vez 

mais complexos e processar um grande volume 

de informações. 

 

A tecnologia do EEG, ou eletroencefalograma, 

monitora a atividade elétrica no cérebro. Ao 

monitorar os sinais elétricos, a base de comando 

em terra  poderá monitorar o cérebro do piloto no 

cockpit (virtualmente falando).  

 

Se o piloto não perceber o aviso luminoso, 

adormecer, ficar inconsciente ou entrar em 

pânico, os sensores vão detectar a situação e 

retransmiti-la para a base.Teoricamente, alguém 

no solo poderia, então, intervir e colocar o avião 

no piloto automático. 

 

Historicamente, essa aplicação de scanners EEG 

era, antes, impraticável porque exigiam fiações 

ou capacetes pesados. Além disso, o usuário 

precisava se manter totalmente imóvel para evitar 

os movimentos faciais que pudessem interferir 

com os sinais. 

 

Porém, uma equipe de cientistas liderada por 

Scott Makeig, diretor do Centro de Swartz da 

UCSD para a Computational Neuroscience, e o 

professor Tzyy-Ping Jung da Universidade 

Nacional Chiao-Tung de Taiwan, parece ter 

resolvido esse problema de peso e tamanho. E os 

fabricantes de chips de Taiwan miniaturizaram os 

scanners de EEG, de modo a encaixá-los no 

capacete do piloto, obtendo assim uma interface 

cérebro-computador. 

 

A extremidade de quatro canais se conecta sem 

fio, via Bluetooth, a um celular ou tablet, onde os 

dados são processados para decodificar as  

informações significativas. Este  sistema, de 64 

canais, estará disponível em poucos meses, dizem 

eles. 

 

Melhor precisão foi alcançada através de algoritmos 

desenvolvidos por Malveig. Conhecida como 

“análise de componentes independentes”, esta 

experiência capta sinais de vários eletrodos e utiliza-

os para inferir a origem de um impulso especial 

dentro do cérebro. 

"O cérebro evoluiu para organizar o comportamento, 

para detectar e otimizar os resultados do 

comportamento", disse Malveig. 

 

Seus algoritmos podem diferenciar os sinais 

cerebrais dos não-cerebrais pelo movimento - 

esforço muscular ao pilotar um avião, o ato de falar, 

caminhar ou correr. “É um avanço fundamental. No 

passado, até uma contração de sobrancelha poderia 

atrapalhar as leituras”, afirmam seus criadores. 

 

Os pesquisadores comparam este avanço à 

possibilidade de se ouvir uma única voz em salas 

lotadas - e tudo graças a um novo chip, menor do 

que uma unha, ou seja, todo o sistema pode pesar 

menos do que alguns gramas. 

 

Makeig também vem utilizando a tecnologia 

miniaturizada do EEG para desenvolver uma nova 

modalidade de imagem do cérebro, denominada 

MoBI (Mobile Brain/Body Imaging), com base no 

movimento. Sua equipe conseguiu demonstrar como 

os pensamentos conduzem ou motivam o 

movimento humano. Esses avanços na 

miniaturização podem levar ao implante de um chip 

único no cérebro. 

 

Tal procedimento pode ter resultados potenciais 

imediatos, se aplicados a militares e civis. A fadiga é 

capaz de comprometer o desempenho dos pilotos, 

uma vez que estes são obrigados a voar por horas  

intermináveis e extenuantes, principalmente os 

pilotos de guerra. E o monitoramento da fadiga e da 

concentração pode ser útil, uma vez que permite ao 

comandante ser monitorado pelo seu capacete. 

 

A relação do piloto com as aeronaves 

superinteligentes é uma relação não de formatação, 

mas de acoplamento, na qual o piloto está ligado a 

uma aeronave de custo elevado, que recebeu muito 

mais investimentos financeiros do que ele, piloto. 

No entanto, ao se conectar à aeronave, o piloto passa 

a fazer parte da máquina e vice-versa. Tornam-se 

um elemento híbrido de organismo e máquina, ou 

seja, um cyborg.  
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O soldado cyborg significa o desejo de adquirir o 

máximo, se não total o controle, precisamente por 

escapar das imperfeições do corpo humano. 

Como argumenta Sara Cohen Shabot (2006) "tal 

figura representa nada menos do que a 

onipotência do mais-que-humano, é um corpo 

que supera as falhas e os problemas da idade e do 

corpo orgânico obsoleto”. 

 

FALHA DO SOFTWARE OU ERRO DO 

PILOTO 

 

Para uma compreensão mais profunda sobre os 

acidentes aéreos e suas causas, é importante 

percebermos a ligação profunda entre o homem e 

a máquina, principalmente ao longo dos últimos 

anos, onde os avanços em automatização de voo 

foram significativos. Nos dias de hoje, os 

sistemas computadorizados de controle aéreo 

fazem de tudo e, geralmente, muito melhor que o 

homem.  

 

A contribuição do piloto para um voo bem-

sucedido frequentemente está associada à 

programação do computador de bordo (FMS - 

Flight Management System). 

 

Uma vez que o FMS é programado, “HAL” (uma 

analogia com computador do filme “2001: Uma 

Odisseia no Espaço”) toma conta do voo e toma 

decisões automaticamente. Levanta-se então a 

pergunta: Quem voa?  

 

Sistemas automatizados levam o piloto a tornar-

se um monitor passivo, assistindo a aeronave 

voar, ao invés de voar ativamente. E, quando algo 

não dá certo, o piloto demora a sair desse estado 

passivo para assumir o controle e fazer a 

aeronave manualmente. 
      

Na maioria dos acidentes, os fatores identificados 

nos relatórios como mais importantes se referem 

ao comportamento dos pilotos, em especial ações 

ou omissões situadas pouco antes do desfecho do 

acidente. Esses comportamentos costumam ser 

descritos e discutidos como “atos fora do 

padrão”, partindo do pressuposto que a ação 

correta é previamente conhecida pelo operador 

envolvido e que, na situação do acidente, ele teria 

optado por não usá-la, como resultado de uma 

escolha consciente, originada pela personalidade 

indisciplinada ou desatenta do próprio indivíduo.  

 

Segundo Perrow (1999), erros cometidos pelos 

pilotos ou pelos tripulantes, com certeza, existem. 

Pilotos não são mais infalíveis do que projetistas ou 

empreiteiros. Mas a complexidade e o acoplamento 

do sistema parecem responder por um significativo 

número de acidentes.  

 

No entanto, sabemos que cada acidente sugere que o 

sistema precisa ser melhorado ou repensado, visto 

que os acidentes representam uma sintomatologia de 

que algo não está bem ou que ele é disfuncional.   

 

Latour (1999) afirma que os acontecimentos 

envolvem humanos e não humanos em um 

emaranhado de redes, que fragmentam qualquer 

solidez em microconexões ou desconexões. 

 

Erro do Piloto ou do computador? 

 

Em 7 de outubro de 2008,  um voo da Qantas, que ia 

de Cingapura para Perth, quase sofreu um desastre 

quando o seu sistema de computador se 

descontrolou. Enquanto voava sobre o Oceano 

Índico, o Air Date Inertial Reference Unit do Airbus 

330 apresentou um defeito e começou a alimentar o 

computador de bordo com falsas informações. Este 

problema fez com que o avião passasse por uma 

série de terríveis mergulhos de mais de 100 pés.  

 

Passageiros e tripulantes foram lançados contra o 

teto da aeronave, e, mesmo depois de os pilotos 

tomarem o controle manual, o avião ainda continuou 

a se comportar de forma irregular.  

 

Estes movimentos descendentes do aparelho 

apanharam a tripulação e os passageiros de surpresa; 

115 pessoas sofreram ferimentos, alguns deles com 

gravidade. Depois de alguma desorientação, os 

pilotos optaram por desligar o piloto automático, 

apercebendo-se de que havia uma falha eletrônica, 

conduziram a aeronave manualmente até Learmonth 

para uma aterragem de emergência. 

 

Posteriormente, uma investigação concluiu que 

foram os sensores que deram informações erradas 

para o computador central, o que induziu o piloto 

automático ao erro. O piloto automático tentava 

corrigir os problemas detectados pelo sensor. 

Funcionários da Airbus descobriram, mais tarde, que 

o problema era do software que acompanhava os 

seus modelos A330 e A340 (ATSB, 2011). 

 

E, com isso, verificaram que um dos softwares mais 

sofisticados do mundo, que visa evitar o erro 

humano, quase provocou um grave acidente.  

 

Air France 447 
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O relatório final do inquérito sobre o acidente 

com o voo AF 447 da Air France, em 2009, foi 

divulgado dia 5 de julho de 2012, em Paris, e 

mostrou que a tragédia foi provocada por erros 

dos pilotos e falta de treinamento da tripulação, 

que não soube agir frente a um problema 

apresentado pela aeronave. O documento foi 

apresentado pelo Escritório de Investigação de 

Acidentes Aéreos da França (BEA, 2012), em 

uma coletiva de imprensa. 

 

Durante a coletiva de imprensa, os investigadores 

reconheceram que algumas ações dos pilotos 

foram motivadas por dados errôneos nos 

equipamentos do avião. Em algumas situações, o 

instrumento orientou os pilotos a continuarem 

subindo no momento em que o avião perdia a 

velocidade. Nesse caso, a orientação deveria ter 

sido o contrário. 

 

Mas, em momento algum durante a coletiva, o 

BEA, ligado ao governo francês, acionista da Air 

France e da Airbus, criticou a ação dessas duas 

empresas.  

 

Nenhuma recomendação se dirigia particularmente 

à Air France. As recomendações eram dirigidas ao 

setor de treinamento, como se este fosse um 

elemento que não fizesse parte da empresa.  

 

Se a falha ocorre quando um componente torna-

se incapaz de desempenhar suas funções dentro 

de seus limites preestabelecidos, logo, o conceito 

de “falha” deve abranger duas considerações: 

função pretendida daquele componente e limites 

de sua operação. Qual era a função pretendida? 

Foi respeitado o seu limite de operação?  

 

Onde começou a “fault” que mudou o estado 

natural da ordem, impedindo o correto cumprimento 

da missão e que requeria, nesse instante, um tipo de 

ação corretiva? Uma  “fault”, quando não corrigida, 

leva à falha.  

 

No caso da investigação de um acidente aéreo, 

dá-se ênfase às falhas, sem dar a devida 

importância à “fault”. Tudo é separado e 

analisado, de forma que as partes parecem não 

interferir no todo, sendo que a análise deve ser 

feita isoladamente, porém atentando para o mais 

importante: a relação intrínseca e inseparável de 

cada parte, o elo existente entre elas, que refletem 

em o conjunto, em seu todo. Um voo não é só 

responsabilidade dos tripulantes. 

 

Entendemos que o piloto, o copiloto e o avião estão 

ligados uns aos outros, conectados por meio de 

emissores e receptores de mensagens, provendo 

informações ou decodificando-as, reagindo ou não a 

elas. São botões, olhos, teclas, alavancas, ouvidos, 

pedais, telas, narizes, visores de cristal líquido, 

mãos, braços, pernas e todo o corpo, fones de 

ouvido, alto-falantes, microfones, sinais sonoros, 

vibrações, bocas, odores, temperaturas e diversos 

outros “conectores” (CARDOSO, 2004).  

 

Portanto, a bordo, piloto, copiloto e avião são 

cyborgs, com capacidade de transportar pessoas. O 

avião, por sua vez, tornou-se, neste caso, semelhante 

ao computador do filme 2001. Tomou decisões 

sobre o voo automaticamente, a partir de uma 

informação equívoca que recebeu. O elemento 

humano passou a tentar entender e interagir com o 

computador, porém, esta relação de acoplamento os 

deixou indissociáveis, e ele não conseguiu, como no 

filme, desligá-lo a tempo de evitar uma tragédia. 

 

Chinook MK2 

 

O debate sobre este acidente ainda está ativo, 

devido, em grande parte, à tenacidade das famílias 

dos pilotos mortos e de tantos outros, incluindo 

pilotos profissionais. 

 

O Chinook ZD576 transportava 25 pessoas, dentre 

elas, integrantes da polícia da Irlanda do Norte e 

oficiais de inteligência, quando caiu sobre o Mull of 

Kintyre, em 2 de Junho de 1994. Em um relatório de 

140 páginas, os pilotos Jonathan Tapper e Richard 

Cook foram considerados culpados, sob a alegação 

de negligência crassa, em inquérito da RAF (Royal 

Air Force), que encobriu os problemas com o 

sistema de computador do Chinook Fadec. 

 

A frota do Chinook Mark 2 vinha apresentando 

generalizadas e repetidas falhas causadas pelo 

software. Tais falhas levantaram dúvidas sobre a 

confiabilidade e a segurança da aeronave, tornando 

muito difícil descartar categoricamente a falha 

técnica como uma das principais causas do acidente 

com o ZD576. 

 

Quando o um software de segurança-crítica do 

computador falha ou apresenta problemas de 

codificação ou de design que contribuem para um 

incidente importante, dificilmente encontram-se 

traços físicos relacionados à deficiência do software. 

Somente o fabricante pode compreender 

suficientemente bem seu sistema para identificar 
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eventuais falhas na sua concepção, codificação ou 

testes. 

 

Até hoje nenhum fabricante foi implicado em 

uma grande catástrofe relacionada a software. 

Assim, quando um erro de codificação 

desencadeia uma sucessão de eventos, se o 

software contribui para matar ou ferir pessoas, é 

possível, e mesmo provável, que a causa exata do 

incidente nunca seja conhecida. 

 

Os fabricantes geralmente possuem grandes 

recursos à sua disposição para provar que seu 

equipamento não foi responsável por um 

acidente. Portanto, o elo mais fraco após um 

desastre particularmente fatal será sempre dos 

operadores - especialmente se estes já estão 

mortos.  

 

Perrow (1999) aponta seu ceticismo quanto à 

classificação das causas dos acidentes aéreos em 

“erro do piloto”, pois reconhece que a expressão 

engloba convenientemente todos os percalços 

cuja verdadeira causa é incerta, complexa ou 

“embaraçosa” para  a organização. É uma forma 

alternativa de dizer “culpem a vítima”, ao invés 

de culpar todos os envolvidos, todos que 

contribuíram com o acidente não realizando sua 

função corretamente. 

 
Em julho de 2011, um novo relatório inocentou 

os pilotos envolvidos no acidente de 1994. A 

causa exata do acidente ainda é incerta 

(CHARETTE, 2011). 

 

Depreende-se daí que a perda do Chinook ZD576 

é muito mais do que um acidente de helicóptero. 

Aceitar o veredicto contra os pilotos é aceitar que 

é razoável culpar os operadores quando não se 

sabe a causa de um incidente grave. 

 
Aeronaves não tripuladas. 

 

Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) ou  

Veículo Aéreo Remotamente Pilotado (VARP), 

também chamado UAV (do inglês Unmanned 

Aerial Vehicle) e mais conhecido como Drone 

(zangão, em inglês), é todo e qualquer tipo de 

aeronave que não necessita de pilotos 

embarcados para ser guiada. 

 

 Esses aviões são controlados a distância por 

meios eletrônicos e computacionais, sob a 

supervisão e governo humanos, ou sem a sua 

intervenção, por meio de Controladores Lógicos 

Programáveis (PLC).  

 

Veículos aéreos não tripulados rapidamente 

ganharam proeminência nas esferas  militares 

durante a última década. No entanto o uso desta 

tecnologia levanta uma série de preocupações 

sociais, éticas e legais. Apesar disso, existe 

relativamente pouco debate sobre as consequências 

da remoção dos operadores humanos destes 

veículos.  

.  

Embora o termo veículos aéreos não tripulados 

implique que há pouca ou nenhuma integração do 

sistema humano necessário, todos UAVs  requerem 

interface com o sistema humano (HIS),  no controle, 

na manutenção do sistema, no projeto e na 

programação.   

 

A remoção do piloto da máquina e a automatização 

total do voo transforma o avião  em um robô.  

 

Relatórios de acidentes do Pentágono revelam que 

acidentes em aviões não tripulados ocorrerem 

porque nem todas as circunstâncias podem ser 

preditas (ZUCCHINO, 2011) A incapacidade de 

antecipar todas as possíveis contingências conduz a 

situações na qual o sistema se comporta de forma 

como ele foi projetado mas não da maneira que  se 

espera.  

 

Inúmeros fatores podem afetar a informação 

cognitiva do robô como: estímulos externos, 

variações no ambiente operacional, falhas de 

software, falsos estímulos, e qualquer situação nova 

e inesperada como a possibilidade de o inimigo 

tomar o controle de um sistema não tripulado.    

 

Um robô autônomo deve ser capaz de processar 

automaticamente os dados dos sensores, extrair 

informações relevantes a partir desses dados e, em 

seguida, tomar decisões em tempo real, com base 

nessas informações e em informações que recolheu 

no passado. O objetivo é alcançar o que os 

pesquisadores chamam de compreensão situacional.  

 

Além do mais, estas decisões têm de ser tomadas 

com base em incertezas e informações incompletas 

ou conflitantes sem nenhum ser humano no circuito 

para ajudar a interpretar os dados, raciocinar sobre 

estes dados, e decidir como responder, o 

entendimento da situação fica ainda mais 

complicado (WEISS, 2011) 

 

. 
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Ronald C. Arkin, diretor do Mobile Robot 

Laboratory at Georgia Tech está procurando 

maneiras de imbuir nos UAV uma sensação de 

"ética" e até mesmo uma "consciência" artificial  

que  deverá transformar essas aeronaves robôs em 

quase humanos.  

 

Teremos então um novo desafio:  A humanização 

das máquinas. Tema para uma próxima pesquisa. 

 

RESPONSABILIDADE PRESSUPÕE A 

LIBERDADE DE AGIR. 

 

A relação especial entre o homem e a máquina é 

antiga, e era relativamente simples quando os 

homens controlavam as máquinas ou, pelo 

menos, tinham a sensação de que faziam isso.  

 

No entanto, esta relação tornou-se problemática 

no momento em que a máquina começou a 

substituir o homem.  

 

Isto nem sempre é motivo de preocupação, mas 

certamente passa a sê-lo nas áreas em que a 

segurança desempenha um grande papel, como é 

o caso da aviação. 

 

No projeto das aeronaves atuais, o ser humano 

passou a ser considerado como a maior fonte de 

erro e, como o principal objetivo da segurança é 

minimizar o erro, todo o esforço se concentra em 

projetar equipamentos técnicos que excluam a 

possibilidade de erro humano, evitando que tal 

erro afete a segurança das operações de voo.  

 

Esta filosofia reflete-se em uma pergunta 

realizada por um membro do Conselho de 

Administração da Airbus em fevereiro de 1990, 

quando lhe foi comunicado sobre a queda de um 

A 320 da Indian Airlines: Por acaso os pilotos 

mantiveram seus dedos pecaminosos fora dos 

controles? (SCHMIDT, 2000) 

 

Vimos que a tecnologia está no caminho de 

privar o piloto de sua capacidade de decisão e, 

em última instância, do controle da aeronave.  

 

Do ponto de vista legal, isso é motivo de grande 

preocupação e, portanto, não pode ficar sem 

solução. A Convenção de Chicago de 1944 

determina: “O piloto em comando deverá ser 

responsável pela operação e segurança do avião e 

pela segurança de todas as pessoas a bordo 

durante o voo.” 

 

Esta disposição foi universalmente incorporada aos 

regimes jurídicos nacionais dos Estados membros da 

International Civil Aviation Organization (ICAO).  

 

O piloto em comando deve ter o direito de decidir 

sobre a operação da aeronave. É ele quem deve 

tomar as medidas necessárias para garantir a 

segurança, ou seja, não é o computador, mas o ser 

humano que tem a responsabilidade final para a 

execução segura do voo. Mas ele pode fazer isso? 

 

Muitas vezes, porém, o sistema é tão complexo que 

só pode ser dominado com muita dificuldade. 

Nesses casos, as possibilidades de se tomar medidas 

responsáveis são bastante limitadas, para dizer o 

mínimo. 

 

A capacidade de exercer a responsabilidade 

pressupõe a liberdade e a oportunidade de agir. No 

entanto, se o piloto for incapaz de exercer qualquer 

responsabilidade, como no caso das novas 

tecnologias que estão sendo desenvolvidas, as quais 

já foram anteriormente descritas, ele não poderá 

continuar a ser onerado com esta responsabilidade.  

 

Alguns pesquisadores afirmam que os fabricantes 

estão em posição bastante vantajosa para não serem 

responsabilizados por defeitos em seus produtos ou 

por  perdas e danos  causadas pelo mau 

funcionamento do software, mesmo que não tenha 

havido qualquer ação negligente por parte dos 

pilotos. Normalmente, a  abordagem de uso 

incorreto ou negligente do equipamento é utilizada 

para mitigar a  responsabilidade dos fabricantes.  

 

Outros afirmam que o fato de responsabilizar os  

produtores por todos os danos causados pelo seu 

software  colocaria  muitos fabricantes  fora do 

mercado e reduziria a criatividade da indústria de 

software, sufocando assim o progresso tecnológico 

(MARTI, 2011). 

 

Em um simpósio de segurança de voo da ICAO, 

Etienne Tarnowski, representante da Airbus, 

comparou o papel do piloto com a de um goleiro em 

um jogo de futebol, e expressou a opinião de que "o 

piloto, como o goleiro, é responsável pela operação 

segura das aeronaves em todas as circunstâncias” 

(SCHMIDT, 2000).  

 

Este exemplo metafórico revela claramente o 

pensamento perigoso de alguns projetistas de 

aeronaves, uma vez que o goleiro só entra em ação 

quando a equipe, especialmente da defesa (neste 
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caso, o computador), não conseguiu fazer o seu 

trabalho no campo de jogo.  

 

O homem deve continuar controlando a máquina, 

não deve ser permitido à máquina controlar o 

homem. Somente desta forma o piloto continuará 

a exercer e assumir suas responsabilidades. 

 

CONCLUSÕES 

 

Um computador pode capturar e comparar dados 

muito mais rapidamente do que o cérebro 

humano. Entretanto, somente o homem pode 

encontrar novas soluções para os problemas e 

reagir a situações imprevistas, mesmo que 

recolha, compare e processe as informações a 

uma velocidade mais lenta.  

 

Se um piloto for chamado para resolver um 

problema técnico, o êxito de seus esforços 

dependerá de sua criatividade e de seu alto 

conhecimento do sistema. Ele deve entender o 

que está acontecendo nos sistemas que opera e 

quais fenômenos estão determinando a sequência 

de eventos.  

Se essas diferentes capacidades são percebidas - e 

acima de tudo reconhecidas -, o homem e a 

máquina podem alcançar uma simbiose e formar 

um único "sistema". Se o elemento humano desta 

parceria for continuamente enfraquecido, o 

"sistema" tornar-se-á vulnerável.  

 

A missão do treinamento é contribuir para o 

desenvolvimento, aumentando competências para 

a execução de funções, minimizando riscos e, 

consequentemente, aperfeiçoando a segurança.  

 

Entretanto, surge um paradigma moderno: a 

necessidade de treinamentos cada vez mais 

complexos gera custos e, atualmente, o setor 

aeronáutico visa à redução de gastos. Esta 

questão fundamental tem chamado a atenção de 

diversos órgãos de aviação no mundo. 

 

É provável que o termo “erro do piloto”, no caso 

de um acidente ou incidente aéreo, seja  

empregado para encobrir um treinamento 

inadequado do piloto. 

 

O conceito de "piloto em comando" (pilot in 

command) está se transformando em "piloto em 

comando parcial" e evoluindo para “piloto sem 

comando”.   

 

Devem ser tomadas medidas – nos dias hoje e 

futuramente – para garantir que o piloto possa 

intervir na sequência altamente automatizada de 

operações de voo a qualquer momento e corrigi-los. 

E isso só é viabilizado por meio de treinamento.  

 

O cyborg não é negação do humano, ele nos dá a 

oportunidade de explorarmos novas experiências, 

tornadas possíveis pela associação com a tecnologia. 

A junção da máquina com o homem revigora as 

capacidades físicas, sensoriais e cognitivas, 

permitindo a emergência de novas experiências.  

 

Acreditamos que o homem evoluirá juntamente com 

as máquinas. Os humanos não serão imprudentes a 

ponto de deixar as máquinas assumirem totalmente o 

poder. O sonho de a tecnologia funcionar 

perfeitamente é tão ilusório como a crença na 

infalibilidade do ser humano. 

 

É importante buscarmos uma coexistência 

equilibrada entre o piloto e as aeronaves 

superinteligentes. Do contrário, é provável que as 

futuras aeronaves pressuponham os pilotos como 

uma espécie que ainda precisa evoluir.  

 

RECOMENDAÇÕES 

 

É essencial preparar as organizações para as 

mudanças impostas pelas novas tecnologias. 

 

É preciso investir em atividades multidisciplinares e 

investigações interdisciplinares que aperfeiçoem o 

desempenho humano, preparando-o para as novas 

tecnologias.  

 

O foco dessas atividades deve estar voltado para o 

desenvolvimento de interfaces entre as Ciências, em 

uma abordagem holística, preservando valores 

fundamentais, como a privacidade, segurança e 

responsabilidade moral. 

 

Para enfrentar os novos desafios científicos, a 

Educação necessita de uma transformação radical. A 

convergência das disciplinas, anteriormente 

separadas em áreas como Humanas, Biológicas e 

Exatas, é inevitável quando se pretende formar 

indivíduos que compreendam, em profundidade, os 

vários campos da Ciência e sejam capazes de, 

inteligentemente, trabalhar para integrar, com 

eficiência, tecnologia, ética, corpo humano e saúde 

mental.  

 

 As novas tecnologias, sem dúvida, serão 

revolucionárias, mas deverão ser regidas sempre 
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pelo respeito humano, priorizando o bem-estar e 

a dignidade. 

 

Uma parceria entre a nanotecnologia e a  

tecnologia da informação promete um material de 

alta performance e financeiramente acessivel. 

 

Pode-se imaginar um ambiente de ensino de 

realidade virtual utilizando contextos 

estimulantes adaptados aos modos de 

aprendizagem dos alunos reduzindo qualquer 

constrangimento sobre erros.  

 

O governo deve fornecer o suporte necessário 

para preparar as organizações para as mudanças 

sistêmicas necessárias para a formação desta 

nova geração e esta preparação deve começar a 

partir de agora. 

 

A formação de um piloto deve incorporar os 

aspectos da cabine moderna. Definir e 

compreender os conceitos básicos de automação  

ajudará a fazer a transição para uma cabine 

automatizada mais complexa.  

 

É essencial obter profundo conhecimento de todo o 

funcionamento dos sistemas, de modo a permitir 

uma transição suave para as cabines 

hiperautomatizadas.  

 

Os candidatos recrutados para operar aeronaves 

avançadas não devem ter aversão às tecnologias; 

ao contrário, devem apresentar um grande 

entusiasmo por elas. 

 

Os pilotos devem saber onde encontrar as 

informações pertinentes, bem como interpretá-las 

e usá-las nos horários corretos. 

 

Os relatórios de treinamento em simulador devem 

incluir perguntas que possam avaliar como o 

candidato se sente em relação à automação e se 

este recebeu informações suficientes para 

entender o sistema de forma adequada. Os 

candidatos devem ser encorajados a falar durante 

as sessões de treinamento. A atmosfera não 

punitiva é absolutamente fundamental, a fim de 

promover uma percepção positiva de automação 

avançada.  

 

O projetista deve assegurar que a aeronave criada 

permaneça operável, compreensível e, portanto, 

controlável pelo ser humano.  

 

Sob nenhuma circunstância deve ser permitido à 

tecnologia bloquear informações, muito menos atuar 

por conta própria, sem conhecimento do piloto. 

 

É preciso criar um mecanismo de controle para que 

sejam, em primeiro lugar, estabelecidos, e depois, 

respeitados os limites éticos para o uso dessas novas 

tecnologias de implantes, scanners cerebrais e de 

outros adventos tecnológicos que irão surgir. A 

aeronave deve ser adaptada para servir como uma 

ferramenta controlável e útil para o ser humano, e 

não o oposto. 
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