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RESUMO 

 

A pesquisa se desenvolveu na Academia de Policia Integrada Coronel Santiago, no 
período de junho a outubro de dois mil e quinze, e teve por objetivo, propor a criação 
de um manual de ordem unida que possa nortear o processo ensino-aprendizagem 
na formação dos cadetes, no que tange aos movimentos de ordem unida com 
Espadim, para os Cursos de Formação de Oficiais. A metodologia utilizada foi 
pesquisa qualitativa, realizada dentro Academia de Polícia Integrada Coronel 
Santiago (APICS), que buscou evidenciar a necessidade em se padronizar os 
movimentos com Espadim, para os cadetes do CFOs de Roraima. Obteve-se como 
resultado da pesquisa através da amostragem retirada de dados tabulados e 
expostos através de gráficos, a falta de padronização de procedimento na disciplina 
de ordem unida. Portanto verificou-se ao longo das instruções de ordem unida, a 
necessidade em se criar um manual específico que verse exclusivamente sobre o 
uso do Espadim, mantendo a continuidade dos ensinamentos ministrados. 
 

Palavras-chave: Oficiais. Manual. Curso. Bombeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en la Academia de Policía Integrada Coronel 
Santiago, en el período de junio a octubre de dos mil y quince, y  tuvo por objetivo, 
proponer la creación de un manual de orden unida que pueda nortear el proceso 
enseñanza-aprendizaje en la formación de los cadetes, a respecto a los movimientos 
con Espadín, para los Cursos de Formación de Oficiales. La metodología empleada 
fue la pesquisa cualitativa, realizada dentro de la Academia de Policía Integrada 
Coronel Santiago (APICS), que buscó resaltar  la necesidad en  estandarizarse los 
movimientos con Espadín, para los cadetes del CFOs de Roraima. Se obtuvo como 
resultado de la investigación a través del muestreo, la falta de estandarización de los 
procedimientos en la asignatura de orden unida. Por tanto se verificó a lo largo de 
las instrucciones de orden unida, la necesidad en criarse un manual específico que 
hable exclusivamente sobre el uso del Espadín, manteniendo la continuidad de los 
enseñamientos ministrados. 

 

Palabras-llave: Oficiales. Manual. Curso. Bomberos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve seus primeiros passos a partir das aulas de ordem unida 

(OU) com espadim, em que se observou a não existência de uma padronização nos 

movimentos ensinados pelos instrutores e executados pelos cadetes, nesse 

contexto buscou-se desenvolver esta pesquisa por meio da verificação da 

necessidade de criar um manual especifico do Espadim a ser utilizado na APCIS, 

pois, constatou-se a não existência de um material que pudesse normatizar e reger 

os movimentos de OU, além de ser uma disciplina no Curso de Formação de 

Oficiais, é também um dos pilares do militarismo, pois através da Ordem Unida é 

demonstrado todo o civismo e disciplina de uma tropa. 

Nesta perspectiva buscou-se apresentar uma proposta de padronização e 

sincronização dos movimentos de Ordem Unida com Espadim, haja vista que, na 

Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago (APICS), em Boa Vista, no Estado 

de Roraima, existem dois cursos de formação de oficiais em andamento, o Curso de 

Formação de Oficiais da Polícia Militar e o Curso de Formação de Oficiais do Corpo 

de Bombeiros Militar, os quais passam por instruções teóricas e práticas de ordem 

unida, não só para execução, mas também para o posterior ensino aos demais 

militares, seja para movimentos armados, ou para movimentos desarmados. 

Desse modo destaca-se que o Espadim é considerado a Arma-símbolo do 

Aluno Oficial, neste caso, o Cadete, que podem ser tanto do corpo de bombeiros 

quanto policiais militares.   

De modo a apresentar resposta a esta pesquisa, fez-se necessário conhecer 

qual a didática se aplica atualmente para se obter a eficiência esperada nas 

disciplinas de Ordem Unida, uma vez que são essenciais ao militarismo, e se 

destacam pela marcialidade dos movimentos, pela disciplina e esmero dos militares 

que a executam, bem como se havia um material que regulamente a padronização 

de movimentos que são executados com Espadim, se são feitos movimentos com 

base em manuais, de forma empírica ou apenas são convencionados, para o 

cumprimento de carga horária da disciplina de Ordem Unida. 

Para a definição do problema elaborou-se o seguinte questionamento: 

Dentro da Academia de Polícia Integrada de Roraima, de que forma é aplicada a 



 

13 
 

execução dos movimentos de ordem unida com Espadim, pelos cadetes dos cursos 

de formação de oficiais? 

A pesquisa desenvolveu-se em quatro meses, período no qual se buscou 

fundamentação teórica do tema em questão, em páginas eletrônicas, livros e 

manuais físicos e mídias, leis e normas da Academia de Polícia Integrada Coronel 

Santiago, para obtenção de precisão nos resultados. 

A APICS, que é responsável pela formação dos Oficiais das forças auxiliares 

do Estado de Roraima, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, foi o local desta 

pesquisa, onde se encontram todos os discentes que estão diretamente 

relacionados à proposta de criação do manual do Espadim, influenciando 

diretamente na didática, bem como melhorando e aperfeiçoando os procedimentos 

relacionados à execução de movimentos de ordem unida com Espadim, dos 

cadetes, que o utiliza para os mais diversos eventos militares, simbolizando ser um 

aluno oficial. 

Sabendo-se que a Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago em Boa 

Vista, Roraima, é um órgão da Secretaria de Segurança Pública responsável pela 

qualificação e formação dos mais diversos tipos de servidores, das mais distintas 

instituições que zelam pela segurança pública no Estado. Consagrado pela 

conquista do segundo Curso de Formação de Oficiais da Policia Militar de Roraima e 

pelo primeiro Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar em Roraima, que 

recebeu profissionais do Estado do Amapá para realizar o curso, é a principal 

responsável pela instrução e aplicação deste estudo, haja vista que está 

intimamente ligado ao aprendizado dos Cadetes, com competência e preceitos 

legais para aplicar os ensinamentos. 

Visando à expansão de cursos e aperfeiçoamento da forma de aprendizado 

dos alunos da Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago, há uma 

necessidade no que tange aos cursos de formação de oficiais, por não ser aplicada 

uma padronização nos movimentos de Ordem Unida com Espadim para os cadetes 

dos cursos de Formação de Oficiais Militares, movimentos estes, que eles utilizarão 

durante todo o tempo de curso de formação, pois o Espadim é Arma-símbolo do 

Cadete, e somente será devolvido ao término do curso.  

As instituições militares são conhecidas por terem pilares básicos, como a 

hierarquia e a disciplina, nesse contexto também pode ser ajustado ao militarismo, a 

perfeição de movimentos criados para a organização de tropas, movimentos 
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individuais de comandantes, e os mais diversos tipos de padronização de 

movimentos em Ordem Unida, recebendo esse nome, por ser executado 

marcialmente forma única, por grande quantidade de militares, e de forma 

simultânea. 

Daí a importância não apenas em ensinar ou aprender a correta execução 

da ordem unida, como também, de se haver um ordenamento escrito e padrão, no 

qual todos os militares que forem realizar movimentos de ordem unida, possam se 

amparar, tanto para saber os procedimentos corretos, quanto para repassá-los aos 

demais militares que estão ingressando na corporação ou como forma de 

ensinamento posterior continuado aos que estão em ascensão funcional na carreira. 

Atualmente não existe um padrão único que possa centralizar as regras dos 

movimentos que são executados pelos cadetes que estão na academia, ou que 

ingressarão aos cursos de formação de oficiais em Roraima. Por não existir esse 

ditame, poderão estar sendo ministradas aulas de ordem unida, sobre os aspectos e 

movimentos do Espadim, de maneira usual, ou seja, da forma como outras 

academias utilizam ou da forma que foi ensinado aos oficiais que estão à frente 

destas disciplinas, causando disparidade entre os tipos de movimentos, haja vista 

que a escolha de oficiais ou instrutores para ministrar esse tipo de disciplina, ocorre 

por edital, no qual há uma exigência de qualificação específica que seleciona o 

instrutor mais qualificado, deste modo, a variação de profissionais e padrões de 

instrução é inevitável. 

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) é o responsável pela formação dos 

comandantes das corporações, recaindo sobre ele uma relevância demasiada, nos 

mais diversos aspectos institucionais, influenciando diretamente na sociedade no 

qual faz parte os alunos do CFO, tendo em vista que os oficiais formados em 

academias, das forças auxiliares, tem a função de exercer o comando das 

companhias e batalhões, assim como da própria chefia geral da corporação 

escolhida, eles terão a missão de lidar diretamente com a população do Estado em 

que são servidores, motivando com isso, um trabalho de grande valor para 

sociedade civil, assim como para as instituições militares. 

Existem materiais que discorrem sobre a importância da Ordem Unida e 

seus elementos básicos que são a disciplina, marcialidade, sincronia, 

comandamentos, dentre outros, nas mais diversas páginas eletrônicas e livros 

pesquisados, porém os materiais que mais se assemelham com a proposta deste 



 

15 
 

trabalho, é o Manual de Campanha C 22-5 do Exército Brasileiro e o manual de 

Ordem Unida de São Paulo, contudo eles não versam sobre os procedimentos que 

devem ser aplicados no ensino ou execução dos movimentos com o espadim. 

O trabalho foi dividido em quatro capítulos que estão estruturados 

basicamente em: Introdução, abrangendo inicialmente as generalidades da 

pesquisa, Objetivos, Material e Métodos, que compreende tudo que foi utilizado para 

desenvolver o trabalho e Análise e Resultados, informando todas as análises e 

resultados obtidos, buscando sempre a objetividade e clareza nos tópicos. 

 

1.1 HISTÓRICO E CONCEITOS GERAIS DE ORDEM UNIDA E ESPADIM 

 

Nos conceitos, histórico e demais generalidades sobre ordem unida foi 

utilizado o Manual de Campanha C 22-5 – Ordem Unida, do Exército Brasileiro que 

estabelece as normas a serem seguidas para padronizar a execução dos exercícios 

de Ordem Unida (OU). Assim, destaca-se que a importância de se padronizar 

movimentos e disciplinar uma tropa, seja qual for, está entranhado no militarismo 

desde os primórdios da criação, conforme manual do Exército Brasileiro: 

 
 
Desde o início dos tempos, quando o homem se preparava para combater, 
ainda com armas rústicas e formações incipientes, já estava presente a 
Ordem Unida, padronizando procedimentos, movimentos e formas de 
combate, disciplinando homens, seja nas falanges, seja nas legiões (2000, 
p. 1-1) 
 
 

Infere-se, com isso, que há tempos que o homem se organizava e 

padronizava seus artifícios, com finalidade de ser mais forte e manter uma união 

diante das guerras e adversidades. 

A OU possui também grande valor para a Academia das Agulhas Negras 

(AMAN), pioneira em formação de oficiais, responsável pela qualificação dos 

cadetes do exército, destaca a ordem unida como pressuposto a ser observado pelo 

militar em sua formação. 

 
 
A qualificação do futuro oficial tem por objetivo principal a capacitação ao 
exercício do comando de pequenas frações, pelotão e de subunidades de 
sua respectiva Arma, Quadro ou Serviço. Ainda, consolidam-se o 
aperfeiçoamento das técnicas individuais do combatente, o elevado padrão 
de ordem unida e o contínuo desenvolvimento da capacidade física. A 
qualificação e a intensificação das atividades militares têm por objetivo 
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principal a habilitação ao exercício de cargos e funções inerentes ao oficial 
subalterno e ao capitão não aperfeiçoado, em condições de combate e em 
tempo de paz (AMAN, 2012). 
 

 
Nesta citação a AMAN destaca a importância do preparo que o Cadete 

deverá ter, sempre com um alto padrão, pois, futuramente será o oficial que 

comandará toda a unidade que serve.  

Com base no manual de ordem unida a pé, do Estado de São Paulo, criado 

no dia 09 de outubro de 1991, que investiu em uniformizar os movimentos de ordem 

unida para todos os policiais militares daquele estado, verificar-se-á a estrutura física 

do manual, bem como suas peculiaridades, trazendo para a realidade do estado de 

Roraima no que tange aos procedimentos e adaptações, como está descrito a 

seguir:  

 
 
As formações e movimentos prescritos neste manual são básicos e se 
destinam a toda a Polícia Militar. As adaptações deverão restringir-se às 
situações de indiscutível necessidade, e através de movimentos e 
evoluções simples, concordes com o previsto neste manual. Deve-se 
procurar, principalmente, precisão no manejo das armas e correção nas 
posições, formações e deslocamentos. A descrição pormenorizada dos 
tópicos da instrução de Ordem Unida visa possibilitar que todas as unidades 
possam instruir de maneira uniforme o seu pessoal. Não há melhor estímulo 
para a moral do policial militar nem melhor motivação para o aprimoramento 
de sua atitude, do que pertencer a um grupo homogêneo que se apresenta 
com garbo e se desloca com firmeza e confiança (POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 1991, p. 5). 
 

 
Assim, destaca-se que o Manual de São Paulo, apesar de ser básico, como 

citado anteriormente, é uma forma de uniformizar os movimentos de ordem unida de 

todas as unidades daquele estado, buscando desenvolver um espírito de corpo e 

autoconfiança dentro da tropa, pois todos estarão realizando um mesmo movimento 

sincronizado, onde um depende do outro. 

Buscou-se adequar todos os tipos de situações específicas da ordem unida 

do Espadim, assim como os procedimentos realizados para se executar 

corretamente o movimento de OU, pois será usado por todos os militares que são 

das corporações do estado de Roraima, bem como aos que estiverem em cursando 

o CFO neste Estado. 

Conforme o Manual do Cadete de Academia de Bombeiro Militar de Santa 

Catarina (2014), o cadete ou aluno oficial tem suas histórias relacionadas ao 

Espadim porque nos tempos antigos, época do Czar Alexander III, eram forjadas 
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pequenas espadas para serem distribuídas aos príncipes, como comemoração às 

vitórias em campanha militar, essas pequenas espadas, denominada Espadim 

deveria ser usada por eles até serem totalmente capazes a exercer a função de 

Comando, que é executada por oficiais, pois se trata de uma atividade de gestão, na 

qual são controladas as mais distintas áreas de controle e gerência de uma 

instituição. 

 
 
Segundo tradição, o Cadete era o soldado nobre por ascendência, titular do 
privilégio de acesso ao oficialato militar, sem estágio nos postos inferiores: 
era praça pré-distinta, moço fidalgo, descendente de guerreiros enobrecidos 
nas batalhas ou de quem fosse portador da Grandeza concedida pelo Rei 
ou Imperador. A palavra Cadete vem do gascão “capdet”, que significa 
chefe, e seu uso remonta à Idade Média sendo usado para identificar filhos 
de nobres, futuros comandantes de exércitos. Nos estados modernos, sem 
regalias de sangue ou de fortuna, o Cadete continua a ser, por sua vocação 
e opção livre, um soldado privilegiado (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DE SANTA CATARINA, 2014, p. 9). 
 

 
Desse modo, o cadete, que por ser considerado um soldado especial não 

advinha das hierarquias inferiores e era portador de uma nobreza concedida pelo 

Rei, fala também que o significado da palavra cadete é de muita relevância, pois 

significa chefe, e futuros comandantes de exército, o que traz um grande poder de 

decisão a eles. 

 

1.2 DO ESPADIM 

 

Apresentou-se como base para esclarecimentos de conceitos gerais acerca 

do Espadim, o Manual do Cadete, que foi confeccionado pela Academia de 

Bombeiro Militar em Santa Catarina, que por sua vez, é uma arma-símbolo do 

cadete, sendo utilizado em todo seu curso de formação, até o recebimento da 

espada, símbolo do Oficialato. 

 
 
O Espadim é o símbolo do Cadete e representa sua primeira conquista na 
caminhada para o oficialato. Ao recebê-lo, o Cadete encontra-se 
plenamente adaptado à vida acadêmica. [...] O Espadim é, portanto, muito 
mais do que uma arma: é símbolo de conquista, honra, dignidade, 
abnegação e realização do Cadete Bombeiro Militar, futuro Oficial do Corpo 
de Bombeiros. Por isso, é de grande valor destacar a tradição que esta 
arma representa, sendo justo o orgulho de quem a ostenta, mesmo 
comparada a outras (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA 
CATARINA, 2014, p. 10). 
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O trecho destacado sobrepõe o valor do Espadim para o cadete do corpo 

de bombeiros, remetendo-se a tradição e o orgulho em se ostentar uma arma-

símbolo tão importante e representativa como esta, pois ao recebê-la, o cadete está 

apto a frequentar um curso de formação de oficiais e honrar este símbolo com 

orgulho. 

O Manual do Cadete, que pode ser encontrado na internet, também 

especifica de forma explícita e didática, as partes do espadim, ou descrição 

Heráldica, que são primordiais à aprendizagem dos movimentos de ordem unida, 

pois para a fiel execução desta, é necessário que se saiba fixamente quais são os 

nomes das partes que deverão ser movimentadas ou referenciadas para a 

efetivação dos passos da ordem unida, a fim de ser aplicada didaticamente a todos 

que utilizam o espadim, como os cadetes, mostrado as partes citadas pelo manual 

do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, (2014, p. 10): 

 
 
ESPADIM em forma de gládio, com dois gumes de simetria bilateral sendo 
subdividido em: 
1) punho: invólucro plástico estriado, encimado por um ponto de metal 
dourado e lavrado com grinalda circular de folhas e frutos de louro, coberto 
no topo pela arma do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, aí 
superposto nas cores ouro, prata, vermelho e azul, com o cumprimento de 
0,115 m; 
2) cruzeta: lavra em metal dourado, representa em ambos os lados, dois 
apanhados de folhas de frutas de louro, divergindo do eixo central da peça, 
em ramos ortogonais simétricos, e coberta ao centro, sobre eixo, pela arma 
estilizada do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, nas cores ouro 
e prata, tendo elas o cumprimento total de 0,11m; 
3) lâmina reta, de dois gumes em bisel,, com 0,30m de cumprimento, dando 
seção reta em losango junto ao talão, de 0,22m X 0,005m de diagonais, 
toda de aço inoxidável, levando em conta cada uma de suas faces 
laboradas em tauxia damasco, um ramo de folhas e frutos de louro, disposto 
ao centro e no sentido longitudinal, em direção a ponta, partindo do talão, 
levando superposta neste ramo, no mesmo sentido, a inscrição latina, 
símbolo da finalidade a que se destina a peça ALIENAM VITAM ET BONA 
SALVARE (Vida alheia e riquezas  a salvar). 
 
 

Como será mencionada pelo Manual do Cadete, a bainha do Espadim 

também possui uma descrição sucinta, na qual deve ser observada com muita 

atenção, pois ao se separar do Espadim propriamente dito, ela também assume 

funções e posições nos movimentos de ordem unida, fazendo com que haja mais 

dificuldades na execução, por isso deve-se estabelecer todos os padrões 

necessários ao ensinamento da disciplina de ordem unida, no tocante ao Espadim. 
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BAINHA forma sui gereris, sendo dividida em: 
1) bocal: com braçadeiras e argolas de sustentação, tudo em metal douado 
e lavrado, tendo como motivos folhas e frutos de louro arranjados em forma 
de ramo; 
2) corpo: liso, de metal prateado ou cromado; 
3) ponteira: metal dourado e lavrado, tendo como motivos folhas e frutos de 
louro, arranjados de baixo em forma de ceifa na extremidade inferior 
(CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA, 2014, p. 11). 
 
 

Diversos sítios de academias de polícias explanam a importância do 

Espadim, bem como a fiel execução dos movimentos pelo cadete que o executará, 

como a página eletrônica da Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello – 

APMSAM, que foi explorado nesta pesquisa. 

 
 
O Espadim, portanto é muito mais que uma arma, é símbolo de conquista, 
de realização, de honra e de dignidade. Por isso é de grande valor destacar 
a tradição que esta arma representa sendo justo o orgulho de quem a 
ostenta mesmo comparada a outras. Como escreveu Machado de Assis em 
sua obra Memórias póstumas de Brás Cubas “Nunca mais deixei de pensar 
comigo que o nosso espadim é sempre maior do que a espada de 
Napoleão” (APMSAM, 2011, p.1). 
 

 
Assim, compreende-se que além da conquista intelectual, moral e audaz 

pelo Espadim, existe a consciência do cadete de que se impõe uma 

responsabilidade inestimável que pode ser anunciada na carga atribuída aos cursos 

de formação de oficiais, pois o orgulho em ser cadete, futuro oficial, é representado 

por esse pequeno símbolo chamado Espadim, no qual deve ser tratado com muito 

respeito e honra, pois quem o tem, é digno de representar a corporação ao qual 

serve, almejando ao futuro oficialato. 

 

1.3 ASPECTOS JURÍDICOS, REGULAMENTOS E VIABILIDADE 

 

As Normas Gerais de Ação (NGA), da Academia de Polícia Integrada 

Coronel Santiago, do Estado de Roraima (APICS-RR), explora a importância em se 

padronizar a execução dos procedimentos, que podem ter previsão legal em 

normas, regimentos ou leis. Estando explícito em seu objetivo: “Padronizar a 

atuação do Corpo de Alunos dos Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e 
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Especialização, bem como o serviço na Academia de Polícia Integrada.” (RORAIMA, 

2008, p. 2) 

Em se tratando da viabilidade da execução deste projeto, além da NGA, 

existem nas leis de criação da APICS, as missões que serão efetivadas pela 

academia, como podemos citar, por exemplo, a Lei Complementar 120, de 30 de 

maio de 2007 que regula as atribuições da APICS e dás outras providências: 

 
 
 Art. 2. A academia de Polícia Integrada – API tem por missão promover a 
formação, o aperfeiçoamento e a especialização dos integrantes das 
instituições e órgãos que compõem o sistema de segurança pública e 
defesa social do Estado de Roraima e de outros entes federados ou 
internacionais, na forma da Lei (RORAIMA, 2007, p. 6). 
 

 
Nesta mesma Lei que regula as atribuições da APICS, em seu artigo 3º, 

deixa em aberto as demais ocasiões nas quais não se pode prever, bem como as 

normas necessárias ao bom funcionando e à disciplina dos corpos docente e 

discente, na qual se encaixaria perfeitamente à área docente, um manual que 

estabelecesse procedimentos de execução dos movimentos com Espadim, visando 

sempre à padronização e perfeita execução.  

Na busca pela melhor formação do aluno, com mais eficiência, eficácia e 

seguindo preceitos legais, o Decreto 7.988-E, de 5 de junho de 2007, que aprova e 

institui o Regimento Interno da APICS em seu Artigo 44 no capítulo que versa sobre 

as Formaturas matinais, tendo como objetivo, a valorização e o adestramento da 

tropa, estando intimamente relacionado à Ordem Unida e os pilares básicos como a 

hierarquia e a disciplina, diz:  

 
 
Art. 44. A formatura matinal caracteriza-se pela concentração de todo o 
efetivo da API em forma, armada ou não, com os objetivos primordiais de: 
I – Promover a coesão e o contato de todo efetivo discente; 
II – Desenvolver o espírito de corpo; 
III – Avaliar o estado de adestramento da tropa, quando se tratar de 
cursos realizados sob a égide do regime militar; 
IV – incrementar o sentimento cívico pela Nação, Estado e pelas  
Instituições do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado de 
Roraima; 
V – Transmitir ordens e a filosofia de trabalho da Direção; 
VI – Consolidar a formação profissional do corpo discente (RORAIMA, 2007, 
p. 15,16, grifo nosso). 
 
 

Nas mais diversas academias consultadas através de sua página eletrônica 

e seus documentos postados, é possível notar o compromisso com o ensino de 
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qualidade, a disciplina aplicada e a obediência aos princípios basilares do 

militarismo, como poder ser notado no boletim geral da Academia de Polícia Militar 

do Rio Grande do Norte. 

 
 
Academia de Polícia Militar Coronel Milton Freire de Andrade é a escola de 
nível superior da Polícia Militar do Estado, que tem por missão formar, 
adaptar, aperfeiçoar, habilitar, especializar e atualizar os oficiais da 
corporação por meio de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, 
criando e desenvolvendo competências necessárias às atividades policiais 
militares em nível estratégico e de comando, dentro dos princípios ético, 
técnico e legal, voltadas para as ações de segurança pública em especial as 
do policiamento ostensivo e preventivo, sempre voltados para a defesa 
social (POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014, p. 1). 
 

Mostra-se, com isso, a real missão e encargos que uma academia possui, 

por ser responsável pela formação inicial e continuada dos profissionais que atuarão 

diretamente com a segurança pública, valorando os princípios e demostrando alto 

grau de comprometimento com o ensino, que por sua vez, é o principal responsável 

pela execução correta dos procedimentos e pela constante obediência às normas 

estabelecidas. 
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2 OBJETIVOS 

 

Dentro da pesquisa realizada, apresentaram-se os seguintes objetivos: 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor a criação de um Manual de Ordem Unida específico do Espadim para 

os CFOs da APICS, uniformizando todos os movimentos realizados com o Espadim, 

aperfeiçoando-os e abrangendo totalmente os procedimentos realizados com esta 

arma-símbolo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar a necessidade de haver uma norma que regulamente os 

procedimentos e os movimentos com espadim. 

Avaliar a existência dos métodos de aprendizados do uso dos movimentos 

realizados com espadim na Academia de Polícia Integrada de Roraima. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para se realizar o trabalho fez-se uso da pesquisa qualitativa descritiva, no 

qual primeiramente buscou-se conhecer a didática aplicada na Academia de Polícia 

Integrada Coronel Santiago, para o ensino dos movimentos com espadim, bem 

como as mais diversas normas, manuais e outros tipos de documentos que 

possibilitam a padronização desse aprendizado, no que tange à forma de ensino da 

disciplina de Ordem Unida ministrada aos cadetes, com a utilização dos seguintes 

instrumentos: observação direta e questionário.  

De acordo com Triviños (1987): 

 
 
[...] Assim, os resultados são expressos, por exemplo, em retratos (ou 
descrições), em narrativas, ilustradas com declarações das pessoas para 
dar o fundamento concreto necessário, com fotografias etc., acompanhados 
de documentos pessoais, fragmentos de entrevistas etc. (p. 128). 
 
 

Através da observação direta do pesquisador no contexto que foi realizado a 

pesquisa, pode-se traçar descrições reais da importância do tema, pois pôde ser 

visualizado com mais exatidão, buscando-se saber necessidade de se implantar na 

APICS, um manual para ditar os procedimentos da execução padrão dos 

movimentos com o Espadim, mostrando com precisão através do contexto militar, 

figurado em cursos de formação de oficiais. 

Como forma de apresentar resposta nos resultados sobre os anseios dos 

cadetes, em se tratando de padronização foi aplicado um questionário para avaliar o 

que está sendo ministrado para exemplificar a execução dos movimentos com 

espadim, qual a didática aplicada ao ensino e qual a importância de se estabelecer 

normas que devam nortear todos os movimentos executados nas mais diversas 

formaturas, treinamentos, ou comandamentos coletivos e individuais, buscando 

sempre, desenvolver uma boa coesão, sincronismo e a perfeita execução, do mais 

simples ao mais complexo dos movimentos exigidos ao Cadete que manuseará o 

Espadim, descrevendo os dados e aproveitando todas as informações importantes, 

conforme Campos, (2000, p. 03): 

 
 
A pesquisa qualitativa é predominantemente descritiva. Os dados coletados 
são mais uma forma de palavras ou figuras do que números. Estes dados 
incluem entrevistas transcritas, notas de campo, fotografias, produções 
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pessoais, depoimentos ou outra forma de documento. O pesquisador 
qualitativo tenta analisar os dados em toda sua riqueza, respeitando, no 
possível, a forma de registro ou transcrição. Na abordagem investigativa de 
âmbito qualitativo nada é trivial, toda manifestação tem potencial para 
fornecer pistas importantes na construção e compreensão do fenômeno 
estudado. 
 
 

Tudo que tiver relação direta ou indireta com a pesquisa qualitativa pode ser 

de extrema importância, pois nada é insignificante do ponto de vista científico e 

metodológico, pois, tudo pode ser um recurso a mais para o incremento do trabalho.  

  A metodologia usada na execução deste estudo visa à avaliação das formas 

de ensino e da necessidade de se buscar um único procedimento a ser executado, 

que será coeso e aplicado a todos os alunos que estiverem em um Curso de 

Formação de Oficiais. Pois, a análise correta dos dados obtidos com o questionário 

gera um alto fator de veracidade. “[...] Interpretação dos dados é o aspecto crucial do 

domínio metodológico da pesquisa qualitativa [...]”(MOREIRA, 2003, p. 24). 

 

3.1 ÁREA DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago 

em Roraima, no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros, que se 

permitiu conhecer os padrões de didática nela estabelecidos, especificamente 

utilizando o Espadim como objeto de estudo e instrumento necessário ao 

aprendizado dos movimentos de Ordem Unida, bem como analisar a viabilidade 

jurídica em se adotar um procedimento padrão único de execução, analisando as 

leis de criação da Academia de Polícia, bem como seu regimento interno, suas 

normas gerais de ação, e outros tipos de instrumentos que podem auxiliar na 

efetivação da criação e normatização dos atos previstos nesta pesquisa, dentro da 

legalidade e dentro dos padrões Militares do Exército, que possui um dos principais 

manuais de Ordem Unida, o C 22-5, adotado pela maioria das forças auxiliares, 

como Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, que utilizam como base de 

ensino e retira exemplos a serem seguidos. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

O universo pesquisado abrange os 38 (trinta e oito) cadetes matriculados no 

CFO da Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago, sendo que todos são do 

Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, excluindo-se apenas o pesquisador deste 

trabalho, onde todos responderam um questionário físico de uma lauda, contendo 

cinco questões objetivas, elaborado no aplicativo Word, conforme Apêndice A. 

Para a complementação deste trabalho foram feitas pesquisas em sites de 

organizações militares e não militares com caráteres disciplinares, as quais possuem 

material do assunto em questão, artigos científicos, manuais do exército, e manuais 

de outros estados da federação, bem como foi realizada uma busca na APICS pelas 

leis de criação, regimento interno, normas gerais de ação, dentre outras que tem 

relação direta com a viabilidade em se efetivar um manual de Ordem Unida para a 

execução dos movimentos com Espadim, para os cadetes, dentre elas, a lei 

complementar nº 120, que esclarece: 

 
 
Art. 3º As normas necessárias ao funcionamento e à disciplina, do corpo 
docente e discente da API, serão definidas pela Secretaria de Segurança 
Pública em Regimento Interno e Regulamento Disciplinar Acadêmico, e 
submetidas à aprovação do Governador do Estado. (RORAIMA, 2007, p. 1) 
 
 

Essa Lei complementar dispõe sobre as atribuições da APICS, em seu artigo 

terceiro pode-se entender que há possibilidades de se normatizar esse manual, pois 

além desta lei, no regimento interno há itens que indicam que podem ser feitas 

normatizações de pequena relevância jurídica, ou seja, não traz prejuízos se 

aprovada, sendo ela a portaria, que é uma forma interna de se padronizar e 

normatizar atos e procedimentos. 

 

3.3 ELABORAÇÃO DE UM MANUAL ESPECÍFICO 

 

Foi Proposto um manual específico do espadim que aborda aspectos gerais 

de ordem unida, histórico, bem como seus objetivos, definições e conceitos, divisão 

da instrução de ordem unida, publico alvo e especificações sobre ordem unida e 

chefia. 
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Visando sempre ao aprendizado de maneira didática, ou seja, além das fotos 

que ilustrarão os movimentos, conterá também dizeres informando os movimentos 

executados, o que facilita o processo ensino-aprendizagem. 

A importância deste manual está ligada intrinsicamente aos alunos oficiais 

que futuramente serão os oficiais e comandantes, que atuarão nas suas instituições. 

No início do manual existe uma nota que fala sobre possíveis aperfeiçoamentos e 

supressões, pois a finalidade principal deste instrumento é o ensino de qualidade e a 

evolução dos movimentos, com base nos preceitos militares. 

A finalidade deste Manual é estabelecer normas que possam padronizar a 

execução dos movimentos de Ordem Unida com Espadim, visando à disciplina da 

tropa, incentivo aos movimentos com garbo, uniformização de movimentos e fiel 

execução do que está disposto nas normas. 

Foi exposto também um breve histórico mostrando a importância da ordem 

unida e quais suas utilidades, a fim de se entender a importância da execução de 

uma perfeita ordem unida, não só no conceito militar, como também para a vida 

social. 

Nas instruções propriamente ditas, para facilitar os movimentos, 

primeiramente foi descrito didaticamente, as partes do Espadim, pois é de suma 

importância conhece-la antes de realizar os movimentos. 

Os movimentos foram descritos de forma detalhada e de modo que, os 

militares que a utilizarão, terão suas duvidas reduzidas ao máximo, pois, os 

movimentos descritos serão divididos em tempos, nos quais facilitam a massificação 

do caminho para se executar o movimento completo. 

A descrição foi feita a partir de movimentos que são executados pelos cadetes da 

APICS atualmente e com base no Manual C 22-5 do EB, pois com o finalidade de 

facilitar os movimentos, este manual tem o irá normatizar e manter a continuidade 

dos movimentos, pois será transmitido aos demais militares que estiverem cursando 

o CFO. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No tratamento dos dados coletas pela pesquisa, utilizou-se o aplicativo 

Excel, no qual foi possível tabular os dados obtidos, em forma de tabelas, que 

através das fórmulas específicas do programa, pôde-se calcular a porcentagem das 
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respostas de todas as opções apresentadas, e posteriormente foram transformadas 

em gráfico, para serem demostradas de forma objetiva. 

O gráfico utilizado foi do tipo Pizza circular seccionado 3D, pois oferece uma 

visualização ampla, destacada, e autoexplicativa, objetivando uma clareza nas 

informações, riqueza de detalhes e uma demonstração lógica. 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Os resultados foram obtidos a partir das respostas de um questionário 

contendo cinco perguntas que foram feitas para subsidiar a pesquisa sobre a 

importância e a necessidade em se existir o manual do Espadim, bem como se 

verificou o instrumento utilizado para transmitir o conhecimento aos cadetes, o 

questionário foi elaborado com respostas fechadas, que proporcionou opções 

lógicas, que foram respondidas de forma clara e objetiva, visando sempre à 

padronização dos movimentos que são executados pelos cadetes que fazem curso 

na APICS. 

De acordo com o questionário, a questão número um, apresentou a seguinte 

pergunta: “Você acredita ser importante a regulamentação da padronização dos 

movimentos de Ordem Unida com Espadim para todos os cadetes da APICS?”, tem 

como ponto central a regulamentação, item que foi analisado de forma que se 

obtenha os anseios dos cadetes em seguir um padrão único de movimentos, porém 

que este esteja regulamentado. Puderam-se obter os seguintes resultados com a 

pesquisa: 
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Gráfico 01 - Importância da Regulamentação 
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Fonte: Próprio Autor 
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Analisando o gráfico com três respostas objetivas nota-se que cem por cento 

dos cadetes acreditam ser importante a padronização através de regulamentação, 

do Manual do Espadim. 

Sobre o que está sendo utilizado atualmente para dar suporte à disciplina de 

Ordem Unida, o qual engloba o ensino dos movimentos do Espadim, elaborou-se a 

questão número dois: “Qual o artifício de suporte utilizado atualmente para o ensino 

da ordem unida com Espadim?”, tendo como opções: Manual Similar, que nesse 

contexto representa um manual que tem movimentos parecidos ou similares, como 

os movimentos com Espada que além de existir uma regulamentação, eles tem 

fundamentos quase idênticos, e no caso de não haver movimentos específicos, pode 

servir de base para a execução; Manual Específico que retrata todos os movimentos 

previstos de forma objetiva e particular do Espadim; Convenções, que são acordos 

dos movimentos para se obter um único padrão; Forma usual, são as formas que os 

militares que estão a frente das instruções de Ordem Unida repassam para os 

discentes, da maneira ao qual aqueles aprenderam, ou seja, pode variar de acordo 

com a Academia e o Estado que os instrutores foram formado; Não existe material 

para suporte, diz respeito à não haver nenhum material para apoio do processo 

ensino-aprendizagem no que tange ao ensino da ordem unida com Espadim, e 

obteve-se os seguintes resultados: 
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Grágico 02 - Material para a didática do atual ensino 

Manual Similar

Manual Específico do Espadim

Convenções

Forma Usual

Não Existe Material de Apoio

Fonte: Próprio Autor 



 

30 
 

Os cadetes responderam que, atualmente o suporte utilizado para o 

aprendizado dos movimentos são as convenções, que obtiveram 73,68% dos votos, 

as convenções são movimentos que ficam acertados através de acordos de palavras 

que convencionam a melhor forma de se executar os movimentos. Além disso, 

15,79% responderam que não existe um material que sirva como apoio a instrução, 

como consequência não há nada regulamentado, este item será complementado na 

próxima pergunta. 

Na questão número três: “Se existe um artifício para suporte, este é 

regulamentado?”, esta questão é um complemento da pergunta número dois, pois 

após respondê-la, fez-se necessário verificar se o suporte utilizado para a 

padronização e ensino dos movimentos do Espadim está regulamentado, obtendo-

se os dados abaixo: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A regulamentação dos movimentos torna-se importante à medida que se 

mudam os padrões atuais de acordo com vontades alheias, ou decisões unilaterais. 

Com o questionamento pôde-se inferir que não existe um padrão regulamentado 

para a execução dos movimentos de ordem unida com Espadim, e notou-se também 

que 36,8%, uma significativa quantidade, não sabe se existe uma regulamentação 

5,3% 

57,9% 
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Gráfico 03 - Regulamentação do material 

SIM

NÃO

NÃO SEI

Fonte: Próprio Autor 



 

31 
 

para os movimentos com Espadim, pois não foi disponibilizada durante as instruções 

dos mesmos. 

Na questão número quatro: “Qual a melhor forma de se padronizar os 

movimentos com o Espadim?”, fez-se o questionamento a fim de se aferir qual seria 

a melhor forma de se criar um padrão específico que possa abranger todos os 

movimentos realizados pelo Espadim, no que tange a Ordem Unida. 

Foram dadas as seguintes opções: manual similar, manual específico do espadim 

convenções e forma usual, das quais foram escolhidas apenas duas, conforme o 

gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico, após a tabulação dos dados, notou-se que a maioria 

dos cadetes que participaram do questionário, optou por padronizar os movimentos 

do Espadim, com um manual específico que verse sobre todos os movimentos de 

ordem unida que devem ser executados pelos cadetes, enquanto em curso de 

formação, para o aprendizado dos próprios cadetes e para o posterior ensino 

quando estiverem na condição de instrutores. 

Em contrapartida apenas 5,3% dos cadetes optaram por padronizar os 

movimentos de ordem unida utilizando convenções, ou seja, fazendo acordos que 

devem ser respeitados para que todos possam executar os mesmos movimentos.  

94,7% 

5,3% 

Gráfico 04 - Forma de padronização 

manual similar

manual específico do espadim

convenções

forma usual

Fonte: Próprio Autor 
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Pela maioria absoluta, foi entendido que a melhor opção é a uniformização 

da ordem unida do Espadim, com um Manual que de forma específica, mostre todos 

os movimentos que devem ser executados, facilitando assim, a regulamentação, 

pois estará condensado e organizado apenas no manual. 

Sobre a quinta questão que diz: “Como você avalia a importância da 

implantação de um manual de Ordem Unida do Espadim para os CFOs da 

APICS/RR” 

Os níveis de importância foram divididos em três para melhor se estimar os 

resultados da pesquisa aplicada aos cadetes, obtendo os resultados abaixo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise mostra que é de suma importância a implantação do Manual do 

Espadim, sendo que apenas um cadete, ou 2,6% considerou a implantação como 

pouco importante, sendo que os demais consideraram importante ou muito 

importante, pois será usado durante todo o curso de formação, realizando, com ele, 

todas as formaturas, cerimônias, dentre outros eventos, simbolizando ser um aluno 

oficial.  

 

 

 

 

2,6% 

44,7% 
52,6% 

Gráfico 05 - Importância do Manual do Espadim 

Pouco importante

importante

Muito importante

Fonte: Próprio Autor 
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4.1 ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ORDEM UNIDA DO ESPADIM 

 

4.1.1 Nota 

 

Os termos, finalidades, histórico, conceitos básicos da ordem unida, 

objetivos da ordem unida, divisão da instrução de ordem unida, disciplina, ordem 

unida e chefia, foram retirados, em parte ou na íntegra, com adaptações, do Manual 

de Campanha do Exército Brasileiro C 22-5 que rege a Ordem Unida na Instituição 

EB, por ser o principal Manual que as Forças Auxiliares como Polícia Militar e 

Bombeiro Militar seguem como padrão e do Manual do Cadete de Santa Catarina. 

Solicita-se aos usuários deste manual a apresentação de sugestões que 

tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem à supressão de eventuais 

incorreções, visando sempre a excelência no ensino-aprendizagem (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2000). 

 

4.1.2 Finalidade do Manual 

 

A finalidade deste Manual é estabelecer normas que padronizem a execução 

dos movimentos de Ordem Unida (OU) com Espadim, tendo em vista os objetivos 

deste ramo da instrução e do aprendizado militar (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2000). 

 

4.1.3 Público Alvo 

 

Este Manual, que rege os movimentos de Ordem Unida com Espadim tem 

como público alvo, os Cadetes que estiverem fazendo CFO na Academia de Polícia 

Integrada Coronel Santiago, porém nada obsta deste ser utilizado em outras 

academias como material de apoio aos Cadetes e aos instrutores. 
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4.1.4 Histórico 

 

Desde o início dos tempos, quando o homem se preparava para combater, 

ainda com armas rústicas e formações incipientes, já estava presente a Ordem 

Unida, padronizando procedimentos, movimentos e formas de combate, 

disciplinando homens, seja nas falanges, seja nas legiões. 

O Exército Brasileiro, historicamente, teve seus primeiros movimentos de 

Ordem Unida herdados do Exército Português. Além disso, sofreu também duas 

grandes influências, no início do século passado: a germânica, antes da 1ª Guerra 

Mundial, com a Missão Militar de Instrução de brasileiros na ALEMANHA; e a 

francesa, no início dos anos 20, com a participação de militares daquele País em 

missão no Brasil. Como exemplo, dessa influência, pode-se citar o apresentar armas 

com espada, que se identifica com o juramento feito pelos militares gauleses. O 1º 

tempo, com a espada na vertical e com o copo na altura da boca, significava o 

juramento pela própria HONRA, no 2º tempo, o juramento por DEUS, apontando 

para o céu, e no 3º tempo, o juramento pela PÁTRIA, apontando a espada para o 

solo (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2000). 

O Espadim, por sua vez, fará alusão à Espada, pois, pode-se considerar 

que: 

 
 
Segundo tradição, o Cadete era o soldado nobre por ascendência, titular do 
privilégio de acesso ao oficialato militar, sem estágio nos postos inferiores: 
era praça pré-distinta, moço fidalgo, descendente de guerreiros enobrecidos 
nas batalhas ou de quem fosse portador da Grandeza concedida pelo Rei 
ou Imperador. A palavra Cadete vem do gascão “capdet”, que significa 
chefe, e seu uso remonta à Idade Média sendo usado para identificar filhos 
de nobres, futuros comandantes de exércitos. Nos estados modernos, sem 
regalias de sangue ou de fortuna, o Cadete continua a ser, por sua vocação 
e opção livre, um soldado privilegiado. (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DE SANTA CATARINA, 2014, p. 9) 
 

 
Portanto os Movimentos com o Espadim é considerado um preparativo para 

se conquista a Espada, símbolo do Oficialato. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2000) 

 

 

 

 



 

35 
 

4.1.5 Conceito Básico da Ordem Unida 

 

A Ordem Unida se caracteriza por uma disposição individual e consciente 

altamente motivada, para a obtenção de determinados padrões coletivos de 

uniformidade, sincronização e garbo militar. Deve ser considerada, por todos os 

participantes – instrutores e instruendos, comandantes e executantes, como um 

significativo esforço para demonstrar a própria disciplina militar, isto é, a situação de 

ordem e obediência que se estabelece voluntariamente entre militares, em vista da 

necessidade de eficiência na guerra (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2000). 

 

4.1.6 Objetivos da Ordem Unida 

 

Proporcionar aos homens e às unidades, os meios de se apresentarem e de 

se deslocarem em perfeita ordem, em todas as circunstâncias estranhas ao 

combate. 

Desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência, como 

fatores preponderantes na formação do soldado. 

Constituir uma verdadeira escola de disciplina. 

Treinar oficiais e graduados no comando de tropa. 

Possibilitar, consequentemente, que a tropa se apresente em público, quer 

nas paradas, quer nos simples deslocamentos de serviço, com aspecto enérgico e 

marcial (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2000). 

 

4.1.7 Divisão da Instrução de Ordem Unida 

 

a. Instrução individual - na qual se ministra ao militar a prática dos 

movimentos individuais, preparando-o para tomar parte nos exercícios de instrução 

coletiva. 

b. Instrução coletiva - na qual é instruída a fração, a subunidade e a unidade, 

segundo planejamento específico (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2000). 
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4.1.8 Disciplina 

 

A disciplina é a força principal dos exércitos. A disciplina, no sentido militar, é 

o predomínio da ordem e da obediência, resultante de uma educação apropriada. 

A disciplina militar é, pois, a obediência pronta, inteligente, espontânea e 

entusiástica às ordens do superior. Sua base é a subordinação voluntária do 

indivíduo à missão do conjunto, do qual faz parte. A disciplina é o espírito da 

unidade militar. 

O objetivo único da instrução militar é a eficácia no combate. No combate 

moderno, somente tropas bem disciplinadas exercendo, um esforço coletivo e 

combinado, podem vencer. Sem disciplina, uma unidade é incapaz de um esforço 

organizado e duradouro. 

Exercícios que exijam exatidão e coordenação mental e física ajudam a 

desenvolver a disciplina. Estes exercícios criam reflexos de obediência e estimulam 

os sentimentos de vigor da corporação de tal modo que toda a unidade se 

impulsiona, conjuntamente, como se fosse um só homem (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2000). 

 

4.1.9 Ordem Unida e Chefia 

 

Os exercícios de Ordem Unida constituem um dos meios mais eficientes 

para se alcançar aquilo que, em suma, consubstancia o exercício da chefia e 

liderança: a interação necessária entre o comandante e os seus subordinados. 

Além do mais, a Ordem Unida é a forma mais elementar de iniciação do 

militar na prática do comando. É comandando, na Ordem Unida, que se revelam e 

se desenvolvem as qualidades do líder. Ao experimentar a sensação de ter um 

grupo de homens deslocando-se ao seu comando, o principiante, na arte de chefia, 

desenvolve a sua autoconfiança, ao mesmo tempo que adquire consciência de sua 

responsabilidade sobre aqueles que atendem aos seus comandos, observadores 

mais próximos das aptidões que demonstra. Os exercícios de Ordem Unida 

despertam no comandante o apreço às ações bem executadas e ao exame dos 

pormenores. Propiciam-lhe, ainda, o desenvolvimento da sua capacidade de 
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observar e de estimular a tropa. Através da Ordem Unida, a tropa evidencia, 

claramente, os quatro índices de eficiência: 

(1) moral – pela superação das dificuldades e determinação em atender aos 

comandos, apesar da necessidade de esforço físico; 

(2) disciplina – pela presteza e atenção com que obedece aos comandos; 

(3) espírito de corpo – pela boa apresentação coletiva e pela uniformidade 

na prática de exercícios que exigem execução coletiva;  

(4) proficiência – pela manutenção da exatidão na execução. 

É, pois, a Ordem Unida uma atividade de instrução militar ligada, 

indissoluvelmente, à prática da chefia e liderança e à criação de reflexos de 

disciplina (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2000). 

 

4.1.10 Acessórios e Partes do Espadim 

 

 Figura 1 - Talim  

 

 

 

 

 

 

 

Utilizado para segurar a bainha através do prendedor, e apoiá-lo com o 

gancho, destacado na figura. 

 Figura 2 - Luvas Brancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Próprio Autor  

Gancho 

FONTE: Próprio Autor  
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Par de luvas brancas para manuseio do Espadim, sendo obrigatório o uso. 

 

 Figura 3 - Bainha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizado para guardar e proteger o Espadim. 

 

 

 Figura 4 - Espadim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espadim, com as principais partes destacadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Próprio Autor 

Lâmina Punho 

Cruzeta 

FONTE: Próprio Autor 

Argola Argola 
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4.1.11 Posições e Movimentos 

 

a) Posição de Sentido (espadim embainhado) - O cadete tomará a posição 

de “Sentido”, tendo o espadim fora do gancho, com o punho do espadim voltado 

para frente e à altura do quadril; segurá-lo-á entre as duas argolas, com a mão 

esquerda, apoiando-a contra a perna, o braço ligeiramente curvo, os dedos unidos e 

mão fechada com dorso voltado para a lateral esquerda. O espadim permanecerá ao 

longo do quadril, de maneira que, vista de lado, terá um ângulo de 45º graus em 

relação ao solo. As luvas estarão calçadas. A mão direita ficará colada à coxa. (Fig. 

5) e (Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Posição de Sentido - Espadim 
embainhado (frente) 

Fig. 6. Posição de Sentido - Espadim 
embainhado (perfil) 



 

40 
 

b) Posição de Descansar (espadim embainhado) - Na posição de 

“Descansar”, o cadete permanecerá com o espadim como na posição de “Sentido”. 

A mão direita ficará caída naturalmente ao lado do corpo, com o dorso voltado para 

a frente. (Fig. 7) e (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Posição de Descansar - Espadim 
embainhado (frente) 

Fig. 8. Posição de Descansar - Espadim 
embainhado (perfil) 
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c) Desembainhar Espadim ou Ombro Arma - Este movimento é realizado 

em dois tempos a seguir descritos:  

(1) 1º Tempo - Para desembainhar, o cadete se inclinará rotacionando o 

corpo para a direção do espadim, olhando para ele, segurando o punho fortemente. 

(2) 2º Tempo - com todos os dedos, retirará com energia a lâmina da bainha. 

O Espadim será trazido para o lado direito, na altura do quadril, para a posição de 

“Ombro-Arma”, com a lâmina voltada para cima e ao lado do corpo, com dorso da 

mão voltado para frente, cotovelos levemente projetados, e a ponta da cruzeta 

voltada para frente. A mão esquerda permanece segurando a bainha fora do gancho 

como na posição de sentido. (Fig. 9) e (Fig. 10) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9. Ombro-Arma, partindo da 
posição de “Sentido”. 
1º Tempo (frente) 

Fig 10. Ombro-Arma, partindo da 
posição de “Sentido”. 
2º Tempo (frente) 
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d) Embainhar Espadim ou Descansar-Arma, somente partindo da posição 

de “Ombro-Arma” – O movimento se realiza nos seguintes tempos: 

(1) 1º Tempo - o cadete se inclinará rotacionando o corpo e levará o 

espadim à sua bainha colocando-o e deixando apenas 5cm de fora, olhando para 

ele. 

(2) 2º Tempo – com um movimento destacado e enérgico, o cadete deve 

colocar o espadim completamente na bainha e retornar à posição de “Sentido”, 

batendo com a mão direita na perna. (Fig. 11), (Fig. 12) e (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 11. Descansar-Arma, partindo da 
posição de “Ombro-Arma”. 
1º Tempo (frente) 

Fig 12. Descansar-Arma, partindo da 
posição de “Ombro-Arma”. 
1º Tempo (perfil) 

5cm 
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e) Apresentar-Arma, partindo da posição de “Ombro-Arma” - O cadete 

abaterá o Espadim em três tempos descritos a seguir: 

(1) 1º Tempo - a mão direita trará o espadim à frente do rosto, deverá 

manter o olhar para frente, braço unido ao corpo, cruzeta à altura do queixo, lâmina 

na vertical e ponta direcionando para cima. (Fig 14); 

(2) 2º Tempo - distenderá completamente o braço direito para cima, 

conservando a lâmina na vertical, mantendo o olhar para frente. (Fig. 15); 

(3) 3º Tempo - com o braço completamente distendido, abaixará a lâmina à 

frente e ligeiramente à direita do corpo, os ombros voltados para frente, ficando o 

Fig 13. Descansar-Arma, partindo da 
posição de “Ombro-Arma”. 
2º Tempo (frente) 



 

44 
 

braço distendido e separado do corpo; o Espadim abatido e apontando para o solo. 

Na posição final, o Espadim, o braço e o antebraço ficarão sensivelmente em linha 

reta, a lâmina formando um ângulo de 45 graus com a linha dos ombros, a ponta na 

direção do prolongamento do pé direito; o dedo polegar ao longo do punho, 

sobrepondo o símbolo da instituição, os outros dedos unidos e cerrados em torno do 

punho. (Fig 16) e (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14. Apresentar-Arma, partindo da 
posição de “Ombro-Arma” 1º Tempo 
(frente). 

Fig 15. Apresentar-Arma, partindo da 
posição de “Ombro-Arma” 2º Tempo 
(frente). 
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4.1.12 Deslocamentos e Voltas 

 

a) Cadetes com espadim embainhado: 

(1) Rompimento da marcha - ao comando de “ORDINÁRIO!”, o cadete 

manterá o Espadim fora do gancho, porém estenderá seu braço esquerdo por 

completo ao longo do corpo, de modo que o Espadim com a bainha fique na posição 

horizontal. À voz de “MARCHE!”, romperá a marcha, sem movimentar o Espadim. 

(Fig. 18) e (Fig. 19). 

(2) Alto - após executar o alto, o cadete tomará a posição de “Sentido”, com 

o espadim embainhado, retornando o Espadim para a altura do quadril. 

Fig 16. Apresentar-Arma, partindo da posição de 
“Ombro-Arma” 3º Tempo (frente) 

Fig 17. Apresentar-Arma, partindo da posição 
de “Ombro-Arma” 3º Tempo (perfil) 
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(3) Deslocamento no passo ordinário - os cadetes com o espadim na bainha, 

ao se deslocarem no passo ordinário, deverão conduzi-lo como está prescrito no 

número (1). 

(4) Deslocamento nos passos sem cadência e acelerado - nas marchas sem 

cadência e em acelerado, o Espadim será conduzido como na marcha em passo 

ordinário. 

(5) Voltas a pé firme - ao comando de “DIREITA, ESQUERDA, MEIA 

VOLTA!”, o cadete procederá da mesma forma que ao comando de “ORDINÁRIO!” 

(Fig. 18) e (Fig. 19), à voz de “VOLVER!”, irá executar a volta, retomando, em 

seguida, à posição de “Sentido”. 

(6) Voltas em marcha – o Espadim será mantido como nos deslocamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18. 1º Tempo dos 
deslocamentos e voltas 
(frente) 

Fig 19. 1º Tempo dos 
deslocamentos e voltas 
(perfil) 
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b) Cadetes com Espadim desembainhado: 

(1) Rompimento da marcha, partindo da posição de “Ombro-Arma” – ao 

comando de “ORDINÁRIO!”, o cadete estenderá seu braço esquerdo por completo 

ao longo do corpo de forma enérgica, de modo que a bainha fique na posição 

horizontal. À voz de “MARCHE!”, romperá a marcha, sem movimentar a bainha. (Fig. 

20). 

(2) Ao comando de “ALTO!”, o cadete fará alto e tomará a posição de 

“Ombro-Arma” parado, retornando a bainha para a linha da cintura, de forma 

enérgica. (fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. 1º Tempo dos deslocamentos 
em Ombro-Arma (frente) 

Fig 21. Ombro-Arma, após o comando 
de “Alto” (frente). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pôde-se inferir que, após a averiguação de algumas academias através de 

página eletrônica, que não há material disponível necessário ao aprendizado 

específico no que tange à ordem unida com Espadim, verificou-se também a 

carência de material de apoio que possa subsidiar uma pesquisa na qual abrange a 

importância em se executar uma ordem unida perfeita, pois não são somente 

particularidades dos militares, uma boa organização deve ser prerrogativa de toda 

administração pública de modo geral, pois, a representação do Estado é feita 

através dos seus servidores. 

Verificou-se na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago, não 

existência de um manual que sirva como base para o ensino-aprendizagem da OU 

com Espadim, bem como a não há um artifício que facilita a execução dos 

movimentos, nem que normatiza o padrão a ser seguido pelos cursos de formação 

de oficiais que estão em andamento e os que poderão iniciar na APICS, dando 

continuidade aos aprendizados repassado pelos instrutores e obtido pelos alunos, 

pois, estes serão os responsáveis por repassar todo o conhecimento obtido no CFO. 

Esta Verificação baseou-se em um questionário de cinco questões com 

respostas fechadas e bem definidas, onde se verificou a falta de um material que 

pudesse subsidiar um ensino de qualidade de forma objetiva e padronizada, 

apontou-se o que é utilizado atualmente para repassar o conhecimento da OU com 

Espadim, que são as convenções, ou seja, acordos adotados pelos instrutores e 

seguidos pelos alunos. 

 Com isso pôde-se obter a real importância em se implantar um manual 

específico que verse unicamente sobre os movimentos executados com Espadim, 

pois irá regulamentar e padronizar os procedimentos executados pelos cadetes, 

durante todo o curso de formação. 

Portanto, esta pesquisa é direcionada principalmente aos instrutores de 

ordem unida e alunos da APICS, como também aos que ministram instruções em 

outros estados, os quais podem embasar suas aulas por meio do produto final 

elaborado neste trabalho, o qual apresenta os procedimentos de execução de ordem 

unida com Espadim, buscando contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. 
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APÊNDICE A 
 

QUESTIONÁRIO  
 
Esta pesquisa tem o objetivo de subsidiar a importância em se existir um manual 
específico para os movimentos de Ordem Unida com Espadim, visando ao 
esclarecimento e padronização dos movimentos. Para isso você autoriza a 
publicação e utilização de suas respostas para o Estudo e Desenvolvimento da 
pesquisa? 
(   ) Sim      (   )Não           Assinatura: ___________________________________ 
 
 
Pesquisador Responsável: CAD BM Nielson Sampaio Barbosa. 

 
Obs: Marque somente com um “X” entre os parênteses nas perguntas de 1 a 5. 
 
1) Você acredita ser importante a regulamentação da padronização dos 
movimentos de Ordem Unida com Espadim para todos os cadetes da APICS? 
 
(   )Sim   (   )Não   (   )Não Sei 
 
2) Qual o artifício de suporte utilizado atualmente para o ensino da ordem unida 
com Espadim? 
 
(   )Manual similar   (   )Manual específico do Espadim   (   )Convenções    
(   )Forma usual      (   )Não existe material para suporte.                                                     
 
3) Se existe um artifício para suporte, este é regulamentado? 
  
(   )Sim   (   )Não   (   )Não Sei 
 
4) Qual a melhor forma de se padronizar os movimentos com o Espadim? 
 
(   )Manual similar   (   )Manual específico do Espadim  (   )Convenções   
(   )Forma usual    
 
5) Como você avalia a importância da implantação de um manual de Ordem Unida 
do Espadim para os CFOs da APICS/RR. 
 
(   ) pouco importante    (   ) importante   (   ) muito importante 
 
 
Boa Vista-RR, ____de___________ de _______  
Assinatura do pesquisador: ___________________________________________.   
Contato do pesquisador:  
Telefone: (95) 99127-8920 
E-mail: nielsonsampaio@Gmail.com 
 
 


