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IMPORTÂNCIA DO BRIEFING E DEBRIEFING NA INSTRUÇÃO 
 

Conceitualmente falando, briefing é o ato de dar informações e 
instruções concisas e objetivas sobre missão ou tarefa a ser executada. 
Paralelamente, o debriefing é o ato de colher as informações sobre a tarefa 
após ela ser executada e feitos reportes pertinentes à missão. 
 

Tomando como exemplo o universo da aviação, briefing e debriefing são 
fundamentais para a segurança de voo e sempre farão parte da vida de todos 
os tripulantes, dada a sua importância. 
 

Trazendo para o cenário da instrução de voo, podemos dizer que é na 
fase do briefing que o aluno mais aprende. É nessa conversa antes do voo em 
que serão conferidos todos os documentos obrigatórios, será estudado como 
transcorrerá a referida missão, desde o apronto inicial até o encerramento 
completo do voo. Colocando em ordem cronológica as diversas fases da 
missão, onde instrutor explicará minuciosamente as técnicas corretas de 
execução de cada exercício e os erros mais comuns ou suscetíveis de serem 
cometidos pelo aluno.  
 

Após o voo, é realizado o debriefing, tão importante quando o briefing, 
pois será feito um retrospecto de toda a instrução realizada, seguindo 
praticamente o mesmo caminho do briefing, mas indicando, agora, os erros, 
acertos, recomendações e incentivando o aluno a aprender e dar continuidade 
na instrução. 

 
Recomendações 

 
 - Nunca subestimar o aluno; 
 - Nunca sair para o voo se o aluno tiver com alguma dúvida; 
 - Estudar detalhadamente cada fase do voo e tarefas a serem 
executadas; 
 - Sempre realize o briefing e debriefing cara a cara com o aluno; 
 - Utilize uma estrutura coerente, prenda a atenção e não deixe nada 
passar em branco. 
 - Tenha sempre um plano B para situações de emergências não 
programadas. 
 
 
 

“Na aviação, apenas o perfeito é aceitável” 


