
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
 

Pede-se aos usuários deste manual a apresentação de sugestões que tenham por 

objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem à supressão de eventuais incorreções. 

As observações apresentadas, mencionando a página, o parágrafo e a linha do texto 

a que se referem, devem conter comentários apropriados para seu entendimento ou 

sua justificação. 

A correspondência deve ser enviada diretamente a o coord. regional de 

desbravadores pelo endereço eletrônico guilendeker@yahoo.com.br. 

mailto:guilendeker@yahoo.com.br�


SUMÁRIO 

FINALIDADE DO MANUAL   ........................................................................................ 9

HISTÓRIA DA ORDEM UNIDA   .................................................................................. 9

CONCEITO BÁSICO DA ORDEM UNIDA   ................................................................ 10

OBJETIVOS DA ORDEM UNIDA   ............................................................................. 10

DIVISÃO DA INSTRUÇÃO DE ORDEM UNIDA   ....................................................... 11

A. INSTRUÇÃO INDIVIDUAL   ...................................................................................... 11

B. INSTRUÇÃO COLETIVA   ........................................................................................ 11

DISCIPLINA   .............................................................................................................. 11

CONCEITOS   ............................................................................................................. 14

ORDEM UNIDA E LIDERANÇA   ............................................................................... 14

DEFINIÇÕES   ............................................................................................................ 15

TERMOS   ................................................................................................................... 15

COLUNA   .................................................................................................................. 15

COLUNA POR UM   ...................................................................................................... 16

DISTÂNCIA   ............................................................................................................... 16

LINHA   ...................................................................................................................... 17

FILEIRA  .................................................................................................................... 17

INTERVALO   .............................................................................................................. 18

ALINHAMENTO   .......................................................................................................... 18

COBERTURA   ............................................................................................................ 19

CERRA-FILA   ............................................................................................................. 19

HOMEM-BASE   .......................................................................................................... 19

UNIDADE-BASE   ........................................................................................................ 20

CENTRO   .................................................................................................................. 20

DIREITA (OU ESQUERDA)   .......................................................................................... 21

FORMAÇÃO   .............................................................................................................. 21

TESTA   ..................................................................................................................... 21

CAUDA   .................................................................................................................... 22

PROFUNDIDADE  ........................................................................................................ 22



FRENTE   ................................................................................................................... 22

CLUBE, GRUPAMENTO OU PELOTÃO   .......................................................................... 23

COMANDOS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO   ........................................................... 24

A. VOZ DE COMANDO   ....................................................................................... 24

a. Voz de advertência   ..................................................................................... 24

b. Comando Propriamente dito   ....................................................................... 24

c. Voz de Execução   ........................................................................................ 25

A.1. EXECUÇÃO POR TEMPOS   ........................................................................... 26

A.2.  ORDEM UNIDA COM BANDEIRIM   ................................................................ 26

Descansar   .......................................................................................................... 26

Sentido   ............................................................................................................... 27

Direita/Esquerda/Meia Volta/Oitavos/Passos em Frente  .................................... 27

Cobrir   ................................................................................................................. 27

Ordinário   ............................................................................................................ 28

Marcar-Passo   ..................................................................................................... 29

Em frente   ............................................................................................................ 30

Posição para o voto  ............................................................................................ 30

B. COMANDOS POR GESTO   ............................................................................. 31

Atenção   .............................................................................................................. 31

Descansar   .......................................................................................................... 31

Sentido   ............................................................................................................... 31

Direita/esquerda Volver   ...................................................................................... 32

Passos em Frente   .............................................................................................. 32

Cobrir   ................................................................................................................. 32

Ordinário Marche  ................................................................................................ 33

Marcar Passo   ..................................................................................................... 33

Alto   ..................................................................................................................... 33

Diminuir Passo   ................................................................................................... 34

Apressar o passo (acelerado)   ............................................................................ 34

Direção à esquerda (direita)   ............................................................................... 35

Em forma -   ......................................................................................................... 35

Coluna por um (ou por dois,...)   ........................................................................... 35

Formação em linha  ............................................................................................. 36



Fora de forma marche   ........................................................................................ 36

B.1. COMANDOS POR GESTOS PARA AS BANDAS DE MÚSICA   ...................... 36

Atenção   .............................................................................................................. 36

Marcar passo   ..................................................................................................... 37

Em frente   ............................................................................................................ 37

Direita volver em marcha   ................................................................................... 37

Esquerda volver em marcha   .............................................................................. 38

Alto   ..................................................................................................................... 38

Voltas a pé firme   ................................................................................................ 38

Direção à esquerda ou direção à direita   ............................................................. 38

Preparar para tocar   ............................................................................................ 39

Cortar o dobrado   ................................................................................................ 39

C. EMPREGO DA CORNETA (OU CLARIM)   .................................................................. 40

D. EMPREGO DO APITO   .......................................................................................... 40

Atenção -   ............................................................................................................ 40

Apressar o passo (acelerado) -   .......................................................................... 40

Sem cadência e Passo de estrada -  ................................................................... 40

MÉTODOS E PROCESSOS DE INSTRUÇÃO   ......................................................... 41

GENERALIDADES   ................................................................................................... 41

PROCESSOS DE INSTRUÇÃO   ............................................................................ 42

Escolha do local   ................................................................................................. 42

Reunir para a instrução:   ..................................................................................... 42

Instrução individual sem comando   ..................................................................... 44

Instrução individual mediante comando   ............................................................. 45

Comandos em conjunto   ..................................................................................... 46

DEVERES E QUALIDADES DO INSTRUTOR   ....................................................... 48

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO   .............................................................................. 50

POSIÇÕES   ............................................................................................................ 50

Sentido:   .............................................................................................................. 50

Descansar:   ......................................................................................................... 51

Cobrir:   ................................................................................................................ 52

Firme:   ................................................................................................................. 53

Voto do Desbravador:   ........................................................................................ 54



Voto á bíblia:   ...................................................................................................... 54

Saudação MARANATA:   ..................................................................................... 54

Passagem de comando:   ..................................................................................... 55

Posição para oração:   ......................................................................................... 56

À Vontade:   ......................................................................................................... 56

Sentado (Ao solo)  ............................................................................................... 56

Olhar direita (esquerda) – pé firme:  .................................................................... 57

Olhar direita (esquerda) – em deslocamento:   .................................................... 57

Olhar direita (esquerda) – em deslocamento:   .................................................... 57

Olhar frente:   ....................................................................................................... 58

Voltas:   ................................................................................................................ 58

a. A pé firme   ................................................................................................ 58

b. Em marcha   .............................................................................................. 58

PASSOS   ................................................................................................................ 59

1. Passo Ordinário   .......................................................................................... 59

2. Passo sem Cadência   .................................................................................. 59

3. Passo de estrada   ........................................................................................ 60

4. Passo Acelerado   ......................................................................................... 60

MARCHAS   ............................................................................................................. 60

a. Marcha em “Passo Ordinário”   ..................................................................... 60

1. Rompimento -   .......................................................................................... 60

2. Deslocamento-   ........................................................................................ 60

3. Alto-   ......................................................................................................... 61

4. Marcar Passo-   ......................................................................................... 61

5. Em Frente-  ............................................................................................... 61

6. Trocar Passo-   .......................................................................................... 61

b. Marcha em “Passo sem Cadência”   ............................................................. 61

1. Rompimento da marcha   .......................................................................... 61

2. Passagem do “Passo Ordinário” para o “Passo sem Cadência”   ............. 62

3. Alto   .......................................................................................................... 62

c. Marcha em “Passo de estrada”   ................................................................... 62

d. Marcha em “Passo Acelerado”   .................................................................... 63

e. Deslocamentos curtos   ................................................................................. 63



FORMAÇÕES   ........................................................................................................... 65

EXISTEM DUAS FORMAÇÕES FUNDAMENTAIS   .................................................. 65

FORMAÇÕES EM COLUNA   .................................................................................. 65

a. Coluna por Um   ............................................................................................... 65

b. Coluna por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 e 18   ..................................................... 65

c. Coluna de frações   .......................................................................................... 66

d. Coluna dupla de frações   ................................................................................ 66

FORMAÇÕES EM LINHA   ...................................................................................... 67

a. Em uma fileira   ................................................................................................ 67

b. Em duas ou mais fileiras   ................................................................................ 67

c. Linha de frações   ............................................................................................. 67

FORMAÇÕES POR ALTURA   ................................................................................ 68

FORMAÇÃO NORMAL   .......................................................................................... 68

DISTÂNCIAS E INTERVALOS NORMAIS   ............................................................. 68

a. Quando em Coluna   ........................................................................................ 68

b. Quando em Linha   ........................................................................................... 68

FORMATURA   ........................................................................................................... 68

ENTRADA EM FORMA   .......................................................................................... 68

SAÍDA DE FORMA  ................................................................................................. 69

PERFILAR   ............................................................................................................. 69

EVOLUÇÃO   ........................................................................................................... 70

Critérios para evoluções   ..................................................................................... 71

CIVÍSMO   ................................................................................................................... 73

USO DA BANDEIRA NACIONAL   ............................................................................. 73

EM LINHA DE MASTROS   ...................................................................................... 73

COMPOSIÇÃO ARTÍSTICA   ................................................................................... 73

EM RECINTO FECHADO   ...................................................................................... 73

EM DESFILES CIVIS   ............................................................................................. 74

PORTA-BANDEIRA   ............................................................................................... 74

SAUDAÇÕES CIVIS   .............................................................................................. 75

DESFRALDADA   .................................................................................................... 75

PROCESSO PARA DOBRAGEM DA BANDEIRA NACIONAL   .............................. 76



PROIBIÇÕES COM A BANDEIRA NACIONAL   ...................................................... 78

POSICIONAMENTO DAS BANDEIRAS  ................................................................... 79

NÚMERO ÍMPAR DE BANDEIRAS   .................................................................................. 79

NÚMERO PAR DE BANDEIRAS   ..................................................................................... 80

Dica importantíssima   .......................................................................................... 80

ORDEM DE PRECEDÊNCIA DAS BANDEIRAS DOS ESTADOS   ............................................. 81

ORDEM DE ABERTURA DE EVENTOS   .................................................................. 84

IDEAIS GERAIS DO MINISTÉRIO JOVEM   ........................................................................ 85

Lema   .................................................................................................................. 85

Alvo   .................................................................................................................... 85

Objetivo   .............................................................................................................. 85

Legião de honra   .................................................... Erro! Indicador não definido.
Voto à bíblia   ....................................................................................................... 85

IDEAIS DO DESBRAVADOR   .......................................................................................... 85

Voto   .................................................................................................................... 86

Lei   ...................................................................................................................... 86

Hino do desbravador   .......................................................................................... 86

ORDEM DOS IDEAIS   .................................................................................................. 86

BIBLIOGRAFIA   ........................................................................................................ 87

  



 

FINALIDADE DO MANUAL 
A finalidade deste Manual é estabelecer normas que padronizem a execução 

dos exercícios e movimentos de Ordem Unida nos clubes de desbravadores da 

USB. 

 

HISTÓRIA DA ORDEM UNIDA 
 
 Desde o início dos tempos, quando o homem se preparava para combater, 

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

Unida, padronizando procedimentos, movimentos e formas de combate, 

disciplinando desbravadores, seja nas falanges, seja nas legiões. 

Existem fortes indícios de que a ordem unida tenha surgido na grécia mas 

especificamente em espara, Henri-Irénée Marrou fornece-nos uma pista para esta 

reviravolta histórica: segundo ele, trata-se de uma revolução ética causada por uma 

revolução técnica, na verdade, uma mudança radical nas técnicas de guerra. No 

contexto da guerra entre as cidades, o guerreiro de modelo homérico, que vai ao 

campo de batalha e escolhe contra quem combater, é substituído pela formação da 

falange de hoplitas, um batalhão de soldados de infantaria armado, com capacete, 

escudo, caneleiras, uma lança longa e uma espada curta.  Essa falange que se 

move e combate unida, obedece ao comando central dos seus oficiais e generais e 

entende que a vitória na batalha e, em última instância, a segurança individual de 

cada um dos seus membros depende da solidariedade do companheiro que está 

imediatamente ao lado. Assim, o escudo do guerreiro é deslocado para a esquerda 

sempre que ele sente que o seu companheiro está em perigo. 

 Tem-se aqui referido, a forma como pouco a pouco se foi formando uma das 

razões da força do poderio romano, o seu exército. Sérvio Túlio reorganizou o 

exército durante o seu reinado, em 451 a.C., tendo em conta a necessidade de se 

criar algo mais móvel e flexível, a falange foi dividida em «centúrias» menores. 

Roma, que nascera da conquista e da subjugação dos povos vizinhos, teve o 

exército mais disciplinado e valoroso da antiguidade. Era constituído, a princípio, por 

todos os cidadãos válidos, chamados somente às fileiras em horas de perigo sob o 

comando do próprio rei. A necessidade crescente das conquistas obrigou o poder 

romano à criação do soldo. Os corpos de exército eram quase na totalidade 



constituídos por aqueles que tivessem um lar a defender, porque no pensar de 

Roma, só esses teriam o autêntico valor militar. 
 FREDERICO II, Rei da PRÚSSIA, governante do século XVIII, dava grande 

importância à Ordem Unida, e determinava que diariamente seus súditos 

executassem movimentos a pé firme e em marcha com a finalidade de desenvolver, 

principalmente, a disciplina e o espírito de corpo. Dizia FREDERICO II: “A 

prosperidade de um Estado tem por base a disciplina dos seus Exércitos". 

 O Exército Brasileiro, primeiramente sofreu grande influencia do exercito 

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. 

 

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 destreza. Deve ser considerada, por todos os participantes – 

instrutores e instruendos, como um significativo esforço para demonstrar a própria 

disciplina, isto é, a situação de ordem e obediência que se estabelece 

voluntariamente entre Desbravadores, em vista da necessidade de eficiência. 

 

OBJETIVOS DA ORDEM UNIDA 
 

a. Proporcionar aos desbravadores e Clubes os meios de se apresentarem em 

público e a se deslocarem em perfeita ordem, em todas as circunstâncias de 

forma organizada e atrativa; 

 

b. Desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência que são 

fatores predominantes na formação do Desbravador; 

 

c. Promover uma atividade de recreação sadia e que contribua no 

desenvolvimento da coordenação motora; 

 



d. Demonstrar que as atitudes individuais devem subordinar-se a missão do 

conjunto e a tarefa do grupo; 

 

e. Desenvolver habilidades motoras dos participantes nos exercícios e 

comandos propostos pelo instrutor. 

 

DIVISÃO DA INSTRUÇÃO DE ORDEM UNIDA 
 

a. INSTRUÇÃO INDIVIDUAL - na qual se ministra ao desbravador a prática dos 

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

instrução coletiva. 

 

b. INSTRUÇÃO COLETIVA - na qual é instruída a unidade, o pelotão e a 

unidade, segundo planejamento específico. 

 

DISCIPLINA 
 

Eis aí o motivo porque muitos pais não conseguiram apoiar até hoje a Ordem Unida 

no clube, parece que não tem objetivo, só ver os pobres garotos marchando dia e 

noite já incomoda, ainda mais saber que, se ele fizer algo errado, vai pagar tanto (nº 

de apoios ou flexões, etc...), ou vai ficar de castigo tanto tempo, sem falar que o 

desbravador não terá mais motivação alguma para voltar a assistir instruções. Ás 

vezes, por não controlar a si próprio, o instrutor perde totalmente o controle de seu 

pelotão, sendo ele a primeira pessoa que precisa de comandos. O autocontrole é 

indispensável para alguém que vai assumir um grupo e ser responsável, pelo menos 

por alguns instantes, por seu deslocamento. Alguns critérios devem ser seguidos: 

1.      PRÉ ESTABELEÇA REGRAS - conscientize a todos da importância de manter 

o grupo unido, quando alguém errar, ao invés de sorrir ou fazer bagunça, deve voltar 

o mais rápido possível para seu lugar na formação. Não deixar que ninguém masque 

chicletes nas instruções; não é nada demais, só uma regra que criamos para nosso 

grupo, pré-estabelecida. 

  Chegar atrasado (a) é outro problema, e muito tempo se perde pedindo 

permissão para entrar em forma. É importante o contato antes, conhecer cada caso, 



e os justificados, deixar que entrem direto no pelotão, e conversar com eles sobre 

pontualidade depois do treino. Em alguns casos vai ser necessário deixar alguém a 

observar o grupo, sem permissão para entrar em forma, para aprender a chegar 

cedo. De preferência, feche o pelotão com um nº de desbravadores igual em cada 

unidade, e use isto como um motivo pra não deixar entrar mais um. 

 Outro problema são os inúmeros instrutores que vão aparecer nos pelotões, 

que, a toda hora estarão querendo dar sua opinião. Seja claro ao dizer que, se 

alguém quiser dizer algo, peça permissão, e então poderá expor suas idéias tão 

preciosas, mas que, se não forem próprias para o momento, que fiquem para 

depois. Você às vezes vai precisar perder alguns minutos de instrução 

homogeneizando seu pelotão, mas serão recompensados, com certeza. 

2.      NÃO DISCIPLINE, DEIXE O PELOTÃO SE DISCIPLINAR – Dependendo 

do êxito de seu trabalho, vai chegar um momento em que você não vai mais 

reclamar de nada, eles todos reclamarão por você. Faça com que eles se 

autodisciplinem entre si, diga que você é só um, e que cada um deve se policiar e 

ajudar o companheiro a se ajustar dentro do grupo, que é um desrespeito aos 

companheiros agir diferente do grupo. Aquela velha “ordem errada não se executa” 

pode ser um bom exemplo de autodisciplina. 

 Tenho ensinado aos desbravadores a não deixar que ninguém entre pela 

frente do pelotão, nem eu mesmo, e quando o teste é feito, é linda a sensação  de 

realização. Na hora de numerar, é lindo ver os meninos corrigindo quem levantou a 

mão errada ou não cerrou o punho. Um pelotão auto-disciplinado é a maior arma de 

um instrutor. 

3.      ADQUIRA O RESPEITO DO GRUPO -  Todas as regras criadas devem ser 

cumpridas, primeiro por você, instrutor. A melhor voz de comando que você tem é o 

seu próprio exemplo. Se é para chegar no horário, esteja lá quando o primeiro 

desbravador chegar. Quando errar, admita isso virá ser um referencial para as 

crianças, indispensável para a formação do caráter delas. 

4.      ENTENDA E CONHEÇA SEU GRUPO – Alguns desbravadores terão 

dificuldades para conseguir acompanhar o grupo, por algum problema físico ou 

mesmo causado pela sua fase de intenso crescimento, e seus movimentos 

desengonçados. Designe algum de seus melhores desbravadores para ajudá-lo (a) 



a melhorar seus movimentos treinando com ele(a), e motivando a melhorar seu 

desempenho. É claro que, por mais que seu desbravador seja bom, você deve, 

depois, tirar algum tempo para fazer isso.  

 Algumas crianças ás vezes vão pedir pra sair mais cedo ou vão chegar quase 

no final, e nem sempre é por falta de interesse. Talvez ele(a) nem pudesse estar ali, 

mas veio passar algum tempo no treino para mostrar-lhe que o ama, respeita, e quer 

continuar fazendo parte daquele grupo que você lidera. 

5.      FAÇA COM QUE CONHEÇAM O LÍDER MAIOR – Até mesmo nos 

exercícios de Ordem Unida à espiritualidade deve prevalecer. Aí está a diferença da 

ordem unida militar e a nossa. Conscientize-os de que servem a um Líder maior, por 

isso devem procurar alcançar a Excelência, não só em seus movimentos, mas em 

seus atos, palavras e ações, dentro e fora do clube. 

 Antes de começar as instruções, conte-lhes sobre Moisés e seu grande 

pelotão de Ordem Unida, e como progrediam quando faziam a vontade de Deus 

transmitida por ele, e o que acontecia quando o povo não estava interessado em 

marchar por Cristo. Traga versículos que usem termos de ordem unida para eles, 

essa co-relação vai ensiná-los a ver a Ordem Unida por outro ângulo, diferente do 

objetivo militar. 

 Costumo dizer às crianças que, se nada mudar beneficamente em seu 

comportamento fora do clube e das instruções de Ordem Unida, não estamos 

trabalhando direito, ou elas não estão levando a sério. Existe algo muito mais 

importante que ganhar concursos de Ordem Unida que deve estar incutido em 

nossas mentes como instrutores, que é o disciplinar para salvar. 

 Um dia seu desbravador de dez anos vai crescer e te encontrar pelas ruas, e 

agradecer pelos minutos em que passava nas instruções. Na sua casa, o pai 

batia na mãe, a irmã se prostituía, tudo era a maior bagunça. Ele esperava 

ansioso pelo dia e horário marcado, e era o primeiro a chegar, não porque queria 

ser o melhor, mas porque ali ele se sentia importante, fazia parte de um grupo, 

ouvia falar de Deus, recebia amor, carinho e atenção, orava  e tinha um exemplo 

pra se espelhar, o reflexo do Líder Maior Jesus:  você. Hoje ele é um homem de 

bem, um cidadão bem conceituado e respeitado, graças aos ensinamentos que 

você deu com todo amor. 



 Percebe a grande responsabilidade que temos sobre nós? Pense nisso... 

Sugestões do Pr. Antônio Brito - UNEB 
 

CONCEITOS 
 

a. A disciplina é a força principal dos exércitos. A disciplina é o predomínio da 

ordem e da obediência, resultante de uma educação apropriada. 

 
b. A disciplina 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. 

 

c. O objetivo único da instrução é desenvolver no Desbravador o espírito de 

grupo, onde cada indivíduo é responsável um pelo outro, que sem o empenho 

e todos não há unidade. 

 

d. 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 fossem um só. 

 

e. A Ordem Unida não tem somente por finalidade fazer com que os 

Desbravadores se apresentem em público com aspecto marcial e enérgico, 

despertando entusiasmo e civismo nos espectadores, mas, principalmente, a 

de constituir uma verdadeira escola de disciplina e coesão. A Ordem Unida 

concorre, em resumo, para a formação moral do Desbravador. Assim, deve 

ser ministrada com esmero e dedicação, sendo justo que se lhe atribua 

paciência como sua prioridade entre os demais assuntos de instrução. 

 

ORDEM UNIDA E LIDERANÇA 
 



 Os exercícios de Ordem Unida constituem um dos meios mais eficientes para 

se alcançar aquilo que, em suma, consubstancia o exercício da liderança: a 

interação necessária entre o líder e os seus liderados. 

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

desbravador 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 desbravadores deslocando-se ao seu comando, o aspirante a líder, 

desenvolve a sua autoconfiança, ao mesmo tempo em 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 líder o apreço às ações bem executadas e ao exame dos 

pormenores. Propiciam-lhe, ainda, o desenvolvimento da sua capacidade de 

observar e de estimular o clube. Através da Ordem Unida, o clube 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; e 

4. proficiência - pela manutenção da exatidão na execução. 

 
a. É, pois, a Ordem Unida uma atividade ligada, indissoluvelmente, à prática da 

liderança e à criação de reflexos de disciplina. 

DEFINIÇÕES 

TERMOS 
Os termos têm um sentido preciso, em que são exclusivamente empregados, quer 

na linguagem corrente, quer nas ordens e partes escritas. Daí a necessidade das 

definições que se seguem: 

COLUNA 

É o dispositivo de um grupo, cujos elementos (um ou mais desbravadores) estão um 

atrás do outro, quaisquer que sejam suas formações e distâncias. 



 

COLUNA POR UM 

É a formação de um grupo, em que os elementos (um ou mais desbravadores) são 

colocados um atrás do outro, seguidamente, guardando entre si a distância 

regulamentar. Conforme o número dessas colunas, quando justapostas, têm-se as 

formações em coluna por 2, por 3, etc.  

 

DISTÂNCIA 

É o espaço entre dois elementos (um ou mais desbravadores) colocados um atrás 

do outro e voltados para a mesma frente. Entre dois grupos ou unidades a distância 

se mede em passos (ou em metros), contados do último elemento da unidade, ao 

primeiro da seguinte. Esta regra continua a aplicar-se, ainda que o grupo da frente 

se divida em grupos menores. Entre dois desbravadores a pé, a distância é o 

espaço compreendido entre ambos na posição de sentido, medido pelo braço 

esquerdo distendido, pontas dos dedos tocando o ombro ou (mochila) do 

companheiro da frente. 



 
 

LINHA 

É à disposição de um grupo cujos elementos (um ou mais desbravadores) estão 

dispostos um ao lado do outro. Essa formação caracteriza-se por ter a frente maior 

que a profundidade. 

 

FILEIRA 

É a formação de um grupo ou unidade em que os desbravadores estão colocados 

na mesma linha, um ao lado do outro, todos voltados para a mesma frente. 

 



INTERVALO 

É o espaço contado em passos ou em metros, paralelamente à frente, entre dois 

desbravadores colocados na mesma fileira. Também se denomina Intervalo ao 

espaço entre duas unidades, ou mais desbravador ou duas unidades. Entre dois 

clubes, mede-se o intervalo a partir do desbravador da esquerda, pertencente ao 

clube da direita, até ao desbravador da direita, pertencente ao clube da esquerda. 

Para que uma unidade ou clube tome o intervalo reduzido (o que é feito ao comando 

de "SEM INTERVALO, COBRIR!" ou "SEM INTERVALO, PELO CENTRO, PELA 

ESQUERDA ou PELA DIREITA, PERFILAR!") os desbravadores da testa colocarão 

a mão esquerda fechada na cintura, com o punho no prolongamento do antebraço, 

costas da mão voltada para frente, cotovelo para esquerda, tocando levemente no 

braço direito do companheiro à sua esquerda. Os demais desbravadores procurarão 

o alinhamento e a cobertura. O intervalo normal entre dois desbravadores é de 

aproximadamente 80 centímetros; o reduzido (sem intervalo) é de aproximadamente 

25 centímetros. 

 

ALINHAMENTO 

É a disposição de vários desbravadores (ou unidades), sobre uma linha reta , todos 

voltados para a mesma frente, de modo que um elemento fique exatamente ao lado 

do outro. 



 

COBERTURA 

É disposição de vários desbravadores (ou unidades), todos voltados para a mesma 

frente, de modo que um elemento fique exatamente atrás do outro. 

 

CERRA-FILA 

É o Conselheiro colocado à retaguarda de uma Unidade, com a missão de cuidar da 

correção da marcha e dos movimentos, de exigir que todos se conservem nos 

respectivos lugares e de zelar pela disciplina. 

 

HOMEM-BASE 

É o desbravador (ou instrutor) pelo qual um grupo regula sua marcha, cobertura e 

alinhamento. Em coluna, o homem-base é o da testa da coluna-base, que é 



designada segundo as necessidades. Quando não houver especificações, a coluna-

base será a da direita. Em linha, o homem-base é o primeiro desbravador da 

unidade-base, no centro, à esquerda ou à direita, conforme seja determinado. 

 

UNIDADE-BASE 

É aquela pela qual as demais unidades regulam a marchar ou o alinhamento, 

quando sem referência dada pelo instrutor é a primeira unidade da direita por 

intermédio de seus instrutores ou de seus homens-base. 

 

CENTRO 

É o lugar representado pelo desbravador ou pela coluna situado(a) na parte média 

de frente de uma das formações de Ordem Unida. 

 



DIREITA (OU ESQUERDA) 

É extremidade direita ou esquerda de um grupo. 

ESQUERDA

DIREITA

 

FORMAÇÃO 

É a disposição regular dos elementos de um grupo em linha ou em coluna. A 

formação pode ser normal ou emassada. Normal, quando o grupo está formado 

conservando as distâncias e os intervalos normais entre os desbravadores. 

Formação Emassada é aquela em que um grupo dispõe seus desbravadores em 

várias colunas independentemente das distâncias normais entre um ou mais 

desbravadores. 

EMASSADA
NORMAL

 

TESTA 

É o primeiro elemento 

 



CAUDA 

É o último elemento de uma coluna 

 

PROFUNDIDADE 

É o espaço compreendido entre a testa do primeiro e a cauda do último elemento de 

qualquer formação. 

 

FRENTE 

É o espaço, em largura, ocupado por um grupo de desbravadores em linha ou 

coluna. Que estão de frente para o instrutor. 

 



CLUBE, GRUPAMENTO OU PELOTÃO 

É um grupo de desbravadores constituído para melhor aproveitamento da instrução. 

Seu efetivo, extremamente variável, não depende do previsto para os diferentes 

elementos orgânicos dos diversos cargos. Normalmente, em Ordem Unida ou em 

Maneabilidade, emprega-se o termo “Clube, Grupamento ou Pelotão” para designar 

o conjunto de todos os membros de instrução que interessam a uma fração 

constituída. Exemplo: Clube em forma, etc. Também se aplica a qualquer grupo de 

desbravadores em forma. 

 
 

LEGENDA 

 

Instrutor, Diretor, ou 

quem está com o 

comando  

Representação da 

terminologia 

 

Componente da 

unidade 
 

Unidade 

 



COMANDOS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Na Ordem Unida, para transmitir sua vontade ao grupo, o instrutor poderá empregar 

os seguintes meios: 

 Voz  

 Gestos  

 Corneta (clarim)  

 Apito  

   

A. VOZ DE COMANDO 

é a maneira padronizada, pela qual o instrutor de um grupo ou clube exprime 

verbalmente a sua vontade. A voz constitui o meio de comando mais empregado na 

Ordem Unida. Deverá ser usada, sempre que possível, pois permite execução 

simultânea e imediata. 

  As vozes de comando constam geralmente de: 

a. Voz de advertência - é um alerta que se dá ao grupo, prevenindo-o para 

o comando que será enunciado. Exemplo: Atenção clube, unidade, 

escola, pelotão,... 

» A voz de advertência pode ser omitida, quando se enuncia uma seqüência de 

comandos. Exemplos: CLUBE! SENTIDO! - OLHAR À DIREITA! - OLHAR 
FRENTE!  

Não há, portanto, necessidade de repetir a voz de advertência antes. 

b. Comando Propriamente dito - tem por finalidade indicar o movimento a 

ser realizado pelos executantes. Exemplos: “DIREITA!”, “ORDINÁRIO!”, 
“ESQUERDA!”, “CINCO PASSOS EM FRENTE!”.  

Torna-se, então necessário que o instrutor enuncie estes comandos de maneira 

enérgica definindo com exatidão o momento do movimento preparatório e dando aos 

desbravadores o tempo suficiente para realizarem este movimento, ficando em 

condições de receberem a voz de execução. 



O comando propriamente dito, em princípio, deve ser longo. O comando deve 

esforça-se por anunciar correta e integralmente a todas as palavras que compõem o 

comando. Tal esforço, porém, não deve ser levado ao extremo de prejudicar a 

energia com que o mesmo deve ser enunciado, porque isto comprometerá a 

uniformidade de execução pelo grupo. Este cuidado é particularmente importante em 

comandos propriamente ditos que correspondem à execução de movimentos 

preparatórios, como foi mostrado acima. 

c. Voz de Execução – tem por finalidade determinar o exato momento em 

que o movimento deve começar ou cessar. 

A voz de execução é constituída por uma palavra oxítona (que tem a tônica na 

última sílaba), é aconselhável um certo alongamento na enunciação da(s) sílaba(s), 

seguido de uma enérgica emissão da sílaba final. Exemplos: “PER-FI-LAR!”, “CO-

BRIR!”, “VOL-VER!”, DES-CAN-SAR!”.         

Quando porém a tônica da voz de execução na penúltima sílaba é imprescindível, 

deve-se destacar esta tonicidade com precisão. Neste caso, a(s) sílaba(s) final(ais) 

praticamente não se pronuncia(m). Exemplos: “MAR-CHE!”, “AL-TO!” , “ EM FREN-

TE!”, “OR-DI-NÁ-RIO!”, “ PAS-SO!”. 

 As vozes de comando devem ser claras, enérgicas e de intensidade 

proporcional ao afetivo dos executantes. Uma voz de comando emitida com 

indiferença só poderá ter como resultado uma execução displicente. 

 O instrutor deverá emitir as vozes de comando na posição de “sentido”, com a 

frete voltada para o grupo de um local em que possa ser ouvido e visto por todos os 

desbravadores. 

 Nos desfiles, o instrutor dará as vozes de comando com a face voltada para o 

lado oposto àquele em que estiver a autoridade (ou símbolo) a quem será prestada 

a continência. 

 Quando o comando tiver de ser executado simultaneamente por todo clube, 

os instrutores subordinados não o repetirão para suas unidades. Caso contrário, 

repetirão o comando ou, se necessário, emitirão comandos complementares para as 

mesmas. 



 As vozes de comando devem ser rigorosamente padronizadas para que a 

execução seja sempre uniforme. Para isto, é necessário que os instrutores de 

Ordem Unida às pratiquem individualmente, antes de comandarem um grupo. 

 

A.1. EXECUÇÃO POR TEMPOS 

 Para fim de treinamento, todos os movimentos poderão ser subdivididos e 

executados por tempos. Após a voz de execução, os diversos tempos dos 

movimentos serão executados aos comandos intercalados: “TEMPO 1!”, “TEMPO 2! 

“ TEMPO 3!”, etc. Para a realização de movimento por tempos, a voz de comando 

deverá ser precedida da advertência “POR TEMPOS!”. Após esta voz,todos os 

comandos continuarão a ser executados por tempos, até que seja dado um 

comando precedido pela advertência “A COMANDO!”. 

 

A.2.  ORDEM UNIDA COM BANDEIRIM 

Os movimentos básicos de Ordem Unida com bandeirim foram baseados nos 

comandos com FAL do exército brasileiro, em se levando em conta que o bandeirim 

é o instrumento de identificação da unidade e que foi baseado no sistema de 

unidade dos escoteiros, porém utilizamos os mesmos movimentos em execução que 

as forças aramadas brasileira. 

Descansar - o mastro se posiciona ao lado do dedo mindinho do pé; o braço 

direito segura o bandeirim formando um ângulo de 90°, meio inclinado para o 

lado direito; o braço esquerdo é colocado sobre a parte média da coxa, com o 

punho cerrado.  

 



 

Sentido - o pé esquerdo junta-se ao pé direito ao mesmo tempo que a mão 

direita se espalma e desce o bandeirim até estar à altura da coxa(dedão atrás do 

bandeirim); o braço esquerdo espalma e bate na coxa, finalizando a execução.  

 

 

Direita/Esquerda/Meia Volta/Oitavos/Passos em Frente - levanta-se o 

bandeirim, formando um ângulo de 90°, enquanto se espera o volver. Executa-se 

então, e volta-se ao normal.  

 

 

Cobrir - ao comando de “COBRIR!”, os Desbravadores farão “Bandeirim 
Suspenso” e, a seguir, procederão como descrito anteriormente. 



 
 

 
Ordinário - Esta é a posição normal do bandeirim para os deslocamentos em 
passo ordinário, sem cadência, ou quando a tropa estiver em “ombro arma” e, 
ainda, imediatamente antes da execução de voltas a pé firme. 
Ao ser comandado “ordinário” ou “sem cadência”, o porta-bandeirim executa os 
movimentos descritos para “transportar-bandeirim”; à voz de comando ou toque 
de execução correspondente ao “marche”, o porta-bandeirim rompe marcha, 
mantendo o bandeirim na vertical, movimentando normalmente o braço 
esquerdo, mão esquerda espalmada, e com os dedos unidos e distendidos, até a 
altura do cinto. 
Partindo da posição de “sentido”, chega-se à posição de transportar-bandeirim da 
seguinte maneira:  

 
1o Tempo 

A mão esquerda é deslocada para segurar a parte medial do mastro 

 
2o Tempo 



Mantendo o bandeirim na vertical, a mão esquerda levanta mastro do bandeirim, 
enquanto a mão direita a solta ligeiramente, até que a parte superior da luva 
fique posicionada na altura do ombro direito do porta-bandeirim. 

 
 
3o Tempo 

Com a mão direita segurando a haste do guião, mantendo-o suspenso, a mão 
esquerda, espalmada e com os dedos unidos e distendidos, retorna à posição 
inicial, unindo-se à coxa esquerda. 

 
 

Marcar-Passo - É importante lembrar que este é um comando de alinhamento, 

utilizado quando se estiver em passo ordinário. O bandeirim volta para a mão 

direita, formando um ângulo de 90°, enquanto a mão esquerda é espalmada ao 

lado do corpo.  



 

 

Em frente - utilizado somente em marcar passo, quando for enunciado em, o 

bandeirim volta à posição de ordinário, e espera o frente.  

 
 

Posição para o voto - a mesma do sentido.  

 

 



B. COMANDOS POR GESTO 
os comandos por gestos substituirão as vozes de comando quando a distância, o 

ruído ou qualquer circunstância não permitir que o instrutor se faça ouvir. Os 

comandos por gestos são os seguintes: 

Atenção - levantar o braço direito na vertical, mão espalmada, palma da mão 

voltada para frente. Todos os gestos de comando devem ser precedidos por este. 

Após o elemento a quem se destina a ordem acusar estar atendo, levantando 

também o braço direito até a vertical, o instrutor iniciará a transmissão das ordens. 

 

Descansar – levantar o braço à posição de atenção, e, em seguida, flexionar o 

cotovelo com segurando o punho direito cerrado acima da cabeça.  

 

  

Sentido – levantar o braço à posição de atenção, e, em seguida, fazer com que 

desça energicamente, batendo contra a coxa. 



   

Direita/esquerda Volver – palma voltada para frente, braço formando ângulo de 

45°, fazer círculos com o braço do lado contrário ao que se quer a execução, e 

estendê-lo vivamente á altura do ombro quando se quiser marcar a execução. 

 

Passos em Frente – definir com os dedos quantos passos se quer, em números 

ímpares, e, em seguida flexionar o braço para trás, e depois trazê-lo energicamente 

á frente,  com a mão espalmada, e fazendo como se fosse uma catapulta, com o 

cotovelo sendo o eixo, marcando o início da execução. 

  

Cobrir – o pelotão na posição de sentido, descer a mão direita, dedos unidos, à 

altura do ombro, como na posição maranata, com a palma para a frente após girar o 

braço com a palma da mão para baixo. 

 



    

 

Ordinário Marche – da posição de atenção, flexionar o braço para trás, e depois 

trazê-lo energicamente á frente,  com a mão espalmada, e fazendo como se fosse 

uma catapulta, com o cotovelo sendo o eixo, marcando o início da execução. 

   

Marcar Passo – da posição de atenção, descer o braço à altura do ombro, fechando 

a mão espalmada e fazendo punho cerrado; em seguida, para marcar o momento da 

execução. É importante lembrar que o marcar passo é um comando de alinhamento, 

utilizado quando se estiver em ordinário marche.  

   

Alto – da posição de maranata levantar o braço para a posição de atenção. 



   

Diminuir Passo - da posição de atenção, baixar lateralmente o braço direito 

estendido (palma da mão voltada para o solo) até o prolongamento da linha dos 

ombros e aí oscilá-lo para cima e para baixo. 

  

 

Apressar o passo (acelerado) - com o punho cerrado, à altura do ombro, erguer e 

baixar o braço direito várias vezes, verticalmente. 

 
  



Direção à esquerda (direita) - em seguida ao gesto de atenção, baixar o braço 

direito à frente do corpo até à altura do ombro e fazê-lo girar lentamente para 

esquerda (direita), acompanhando o próprio movimento do corpo na conversão. 

Quando já estiver na direção desejada, elevar então vivamente o braço estendê-lo 

na direção definitiva. 

    

 

Em forma - da posição de “Atenção”, com o braço direito, descrever círculos 

horizontais acima da cabeça; em seguida, baixar este braço na direção da marchar 

ou do ponto para qual deverá ficar voltada a frente do grupo.  

 

Coluna por um (ou por dois,...) - na posição de atenção, fechar a mão, 

conservando o indicador estendido para o alto, ou mais dedos, se fizer necessário. 

 



Formação em linha - os braços são elevados á altura do ombro, com as mãos 

espalmadas pra frente(formando um T), pernas juntas. 

 

Fora de forma marche - com os dois braços, os punhos cerrados á altura do tórax, 

mover os braços cruzando-os acima e abaixo. Pernas em sentido. 

   

 
 

B.1. COMANDOS POR GESTOS PARA AS BANDAS DE MÚSICA 

Atenção - Braço direito na vertical, palma da mão voltada para a frente, dedos 
unidos. 

 
 



Marcar passo - Partindo do “Atenção”, descer a mão até a altura do ombro (duas 
vezes), iniciando o regente ou o mestre de música o “Marcar- Passo”, no que é 
seguido, imediatamente, pela banda. 

 
 

Em frente - Partindo do “Atenção”, descer o braço, energicamente, quando o pé 
esquerdo tocar o solo, dando mais um passo com o pé direito e iniciar o movimento 
quando o pé esquerdo, novamente, tocar o solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direita volver em marcha - O braço direito é estendido na vertical, palma da 
mão voltada para a direita e para baixo. A seguir, o braço, tomando a posição de 
“Atenção”, desce energicamente quando o pé direito toca o solo, dando mais um 
passo com o pé esquerdo e fazendo o movimento. 

 
 



 
Esquerda volver em marcha - O braço direito é estendido na vertical, palma da 
mão voltada para a esquerda e para baixo. A seguir, o braço, tomando a posição 
de “Atenção”, desce energicamente quando o pé esquerdo toca o solo, dando: 
mais um passo com o pé direito e fazendo o movimento. 

 
 

Alto - Partindo do “Atenção”, descer o braço, energicamente, quando o pé 
esquerdo tocar o solo, fazendo o movimento, no que é imediatamente seguido 
pela banda. 

 
 

Voltas a pé firme - Partindo do “Atenção”, o regente ou o mestre de música 
executa o movimento. Logo após abaixa o braço, energicamente, sendo seguido 
pela banda na mudança de direção. 

 
 

Direção à esquerda ou direção à direita - O braço direito é estendido, 
horizontalmente, à frente do corpo. O regente ou o mestre de música executa o 



movimento, lentamente, e ao concluí-lo , levanta o braço até a posição de 
“Atenção”, e abaixa-o energicamente. A banda executa o movimento em seguida. 

 
 

Preparar para tocar 

Em marcha - Após definido o dobrado a ser executado, o regente ou o mestre de 
música faz o gesto de “ATENÇÃO!” e abaixa o braço quando o pé esquerdo toca 
o solo. 
A pé firme - O regente ou o mestre de música eleva os braços na horizontal, à 
frente do corpo. (Fig 7-51) 

 
 
Cortar o dobrado - O regente ou o mestre de música faz o gesto de “ATENÇÃO!” e 
descreve um semicírculo. O bombo dá, imediatamente, uma pancada forte e a 
banda para de tocar. (Fig 7-52) 

 



 

 

C. EMPREGO DA CORNETA (OU CLARIM) 

  Os toques de corneta (clarim) serão empregados de acordo com o C 20-5 - 

MANUAL DE TOQUES DO EXÉRCITO. 

Quando o Clube atingir certo progresso na instrução individual e tiver uma pessoa 

habilitada e capacitada, que possa ensinar a ordem unida com os toques de corneta 

(clarim) para os desbravadores deverão ser realizadas sessões curtas e freqüentes 

de Ordem Unida, com os comandos executados por meio de toques de corneta 

(clarim). Consegue-se, assim, familiarizar os desbravadores com os toques mais 

simples, de emprego usual. 

O desbravador deve conhecer os toques correspondentes às diversas posições, aos 

movimentos e os necessários aos deslocamentos. 

 

D. EMPREGO DO APITO 

 Os comandos por meio de apitos serão dados mediante o emprego de silvos 

longos e curtos. Os silvos longos serão dados como advertência e os curtos, como 

execução. Precedendo os comandos, os desbravadores deverão ser alertados sobre 

quais os movimentos e posições que serão executados; para cada movimento ou 

posição, deverá ser dado um silvo longo, como advertência, e um ou mais silvos 

breves, conforme seja a execução a comando ou por tempos. Exemplo: 

Atenção - estando a fração fora de forma, a um silvo longo, todos voltar-se-ão para 

o instrutor a espera de seu gesto, voz de comando, ordem ou outro sinal. Estando 

em forma, à vontade, a um silvo longo, os desbravadores retomarão a posição de 

descansar. 

Apressar o passo (acelerado) - silvos curtos repetidos, utilizados durante os 

exercícios de vivacidade, entrada em forma e outras situações em que o 

desbravador deva atender a um chamado com presteza. 

Sem cadência e Passo de estrada - para a execução desses movimentos, durante 

a realização de marchas a pé utilizando comandos por apitos. 

 

 



MÉTODOS E PROCESSOS DE INSTRUÇÃO  

 
GENERALIDADES  

 Os exercícios de Ordem Unida deverão ser executados de modo uniforme. O 

objetivo deles é a obtenção da habilidade, do automatismo e de padrões individuais 

e coletivos na execução de determinados movimentos de emprego freqüente e, bem 

assim, o desenvolvimento e a manutenção da disciplina. Cada desbravador deverá 

exercer, continuamente, durante os exercícios, a autocrítica e a avaliação crítica do 

desempenho do grupo. 

 O ensino da Ordem Unida para o desbravador deverá ser, inicialmente, 

individual. O desbravador, tendo compreendido o fim a atingir em cada movimento, 

procurará espontaneamente alcançá-lo, sempre auxiliado pelo instrutor, que deverá 

conhecer o temperamento e o grau de inteligência de cada desbravador e atender a 

tais fatores;  

 A instrução coletiva só deverá ser iniciada após o desbravador ter conseguido 

desembaraço na execução individual dos movimentos; 

 É interessante que as sessões coletivas sejam encerradas com exercícios no 

âmbito de unidades, para obtenção de uniformidade e padronização bem como 

exercícios de fixação dos movimentos; 

 A instrução deverá ter um desenvolvimento gradual, isto é, começar pelas 

partes mais simples, atingindo, progressivamente, as mais difíceis; 

 Os exercícios deverão ser metódicos, precisos, freqüentes e ministrados em 

sessões de curta duração, ou seja, de 20 a 30 minutos no máximo. Assim 

conduzidos, tornar-se-ão de grande valor para o desenvolvimento do autocontrole e 

do espírito de coesão. Constitui grande erro realizar sessões de Ordem Unida de 

longa duração. 

 O rendimento de uma instrução de Ordem Unida está diretamente ligado à 

motivação dos participantes. O instrutor deve estar consciente de que uma Ordem 

Unida bem ministrada fará desaparecer a insegurança, a timidez e a falta de 

desenvoltura no instruendo, conseguindo deste, reflexos de obediência e espírito de 

corpo. Irá criar no instrutor, qualidades de liderança e, se houver presença de 

público, a marcialidade e a energia irão despertar entusiasmo e civismo nos 



espectadores.  

 

PROCESSOS DE INSTRUÇÃO  

A instrução de Ordem Unida deverá ser ministrada segundo os processos 

descritos abaixo:  

Escolha do local 

 Na escolha do local para instrução de ordem unida, o instrutor deverá evitar 

lugares em que há exposição a ruídos, os quais, além de distrair a atenção do 

instruendo, dificultam o entendimento dos comandos à voz. 

 

Reunir para a instrução: 

 Os desbravadores serão reunidos para a instrução em unidades. Estas 

unidades, sempre que possível, deverão corresponder às unidades que eles 

freqüentam, de modo que os mesmos desbravadores sejam sempre confiados aos 

mesmos conselheiros.  

 Os desbravadores serão dispostos em fileiras e colunas com um máximo de 

oito desbravadores por colunas, a natureza do exercício e os espaços disponíveis. 

As fileiras ficarão a dois passos de distância uma das outras e, dentro de cada 

fileira, os desbravadores a dois passos de intervalo, de forma que não perturbem 

uns aos outros e não haja qualquer preocupação de conjunto. O instrutor colocar-se-

á à frente do clube, à distância suficiente para que todos os desbravadores o vejam, 

possam ouvir facilmente as suas explicações e sejam por ele vistos. Os conselheiros 

ficarão nas proximidades dos desbravadores de cuja observação estejam 

encarregados. (Fig 1-12) 



 
Fig 1-12. Formação em linha com duas fileiras voltadas para o interior 

 Quando os desbravadores tiverem adquirido algum desembaraço, a formação 

para a instrução, acima indicada, poderá ser tomada mediante comando à voz. O 

instrutor designará o homem-base pelo nome e comandará: “A TANTOS PASSOS, 

ABRIR INTERVALOS ENTRE OS DESBRAVADORES, MARCHE!” e “A TANTOS 

PASSOS, ABRIR DISTÂNCIA ENTRE OS DESBRAVADORES, MARCHE!”. Os 

intervalos e as distâncias normais serão retomados ao comando de “COLUNA POR 

UM (DOIS, TRÊS...) MARCHE!”. 

  

Para permitir que os instrutores tenham ampla observação sobre os instruendos e 

possam controlar melhor a execução dos diversos movimentos deverá ser adotado o 

dispositivo em forma de “U”. (Fig 1-13) 



 
Fig 1-13. Dispositivo em “U” 

 Quando os desbravadores tiverem adquirido algum desembaraço, deverá ser 

adotada a formação em linha, com duas fileiras voltadas para o interior, permitindo 

uma maior fixação dos padrões e também para que cada desbravador possa corrigir 

o companheiro da frente, enquanto este executa os movimentos. 

  

Instrução individual sem comando 

 Lentamente, o instrutor deverá mostrar o movimento que será executado, 

decompondo-o, sempre que possível, em tempos sucessivos; acompanhará a 

execução com breves explicações e chamará a atenção para certos pormenores. 
 Fará com que os desbravadores o acompanhem na execução de cada tempo 

(comandará: “FAÇAM COMO EU!”) e, assim, certificar-se-á de que compreenderam 

corretamente o movimento a ser executado. 
 Em seguida, orientará que continuem a exercitar-se individualmente (sem 

comando), à vontade. Cada instruendo deverá esforçar-se para executar o 

movimento com rapidez e energia crescentes. Enquanto desbravadores se 

exercitam, o instrutor fará as correções necessárias. Essas correções deverão ser 



feitas de forma verbal, só se tocando nos desbravadores em caso de absoluta 

necessidade. 
 A fim de não fatigar a atenção dos desbravadores, o instrutor regulará a 

sucessão dos movimentos ou dos tempos, sem se demorar muito em cada um 

deles. Exigirá, porém, que durante todo o tempo da instrução, os desbravadores 

trabalhem sem interrupção, até que seja comandado “À VONTADE!”. 
 Só mediante uma instrução de dificuldade progressiva se conseguirá obter 

precisão e vivacidade. Por isso, de cada vez, exigir-se-á um pouco mais de rapidez 

e de precisão e, sempre, a mesma energia na execução dos movimentos e a mesma 

correção de atitudes. 
 Uma vez conhecidos todos os tempos de um mesmo movimento, o instrutor 

mandará executá-lo sem o decompor em tempos e sem exigir precisão e correção 

máximas. 
 Se o instrutor notar que a liberdade concedida aos desbravadores, para se 

exercitarem individualmente, conduz à displicência, mandará executar alguns 

movimentos já conhecidos, mediante comandos, segundo as condições que serão 

indicadas adiante. 
 A correção de atitude, observada desde o início dos exercícios, garantirá o 

equilíbrio de todas as partes do corpo, favorecerá o desenvolvimento físico do 

desbravador, proporcionando-lhe o andar desembaraçado e marcial, que caracteriza 

todo desbravador.  

 

Instrução individual mediante comando 

 Desde que o mecanismo dos movimentos já esteja suficientemente 

conhecido, será iniciada a instrução mediante comando, que permitirá ao instrutor 

exercitar os desbravadores na obediência aos comandos, tanto à voz como por 

gestos. 
 O principal objetivo da instrução individual mediante comando é conduzir 

progressivamente os instruendos a uma execução automática e de absoluta 

precisão, por meio da repetição sistemática de movimentos corretos e enérgicos. 

 Desenvolver-se-ão, assim, nos desbravadores, os hábitos que garantirão 

obediência e disciplina. 



 Embora os movimentos sejam executados mediante comandos, devem ser 

inicialmente decompostos em tempos; somente após os desbravadores se qualquer 

comando não tiver sido bem executado, o instrutor poderá julgar conveniente repeti-

lo. Para voltar à situação imediatamente anterior, comandará “ÚLTIMA FORMA!”. A 

este comando, o movimento correspondente será executado com rapidez e energia. 

 A cadência dos movimentos, lenta no início, será progressivamente 

aumentada, até a do passo ordinário, tendo-se sempre o cuidado de não prejudicar 

a precisão. 

 Nos movimentos feitos por decomposição, após a voz de execução, os 

diversos tempos serão executados aos comandos: “TEMPO UM!”, “TEMPO DOIS!”... 

etc. Os movimentos se sucederão sem outras interrupções, além das impostas pela 

necessidade de descansos curtos e freqüentes. 

 Será uma boa prática fazer com que os desbravadores contem, em voz alta, 

os tempos que vão executando, de modo que adquiram o ritmo normal dos 

movimentos. 

 Para despertar a motivação será conveniente deixar à vontade os 

desbravadores que, antes de seus companheiros, conseguirem executar 

corretamente os movimentos exercitados. 

 Nas instruções do clube, os conselheiros observarão a execução dos 

movimentos e, em poucas palavras, corrigirão os desbravadores, durante as pausas 

eventuais. 

 Os movimentos mal compreendidos, ou executados incorretamente, serão 

repetidos pelo processo de instrução individual sem comando. Quando qualquer 

comando não tiver sido bem executado, o instrutor poderá julgar conveniente repeti-

lo. Para voltar à situação imediatamente anterior, comandará “ÚLTIMA FORMA!”. A 

este comando, o movimento correspondente será executado com rapidez e energia. 

 

Comandos em conjunto 

 Um dos processos auxiliares de instrução individual é o dos comandos em 

conjunto. 

 Os comandos em conjunto auxiliarão a dominar a insegurança, a timidez e a 

falta de desenvoltura dos desbravadores, concorrendo para o desenvolvimento da 

confiança e do entusiasmo; exigirão do indivíduo maior desembaraço, pois o 



desbravador deverá, não só dar a voz de comando corretamente, como, também, 

executá-la com precisão; desenvolverão no instruendo qualidades que farão dele o 

seu próprio instrutor. Por este processo, obter-se-á o aperfeiçoamento da instrução 

individual em clubes de grande efetivo de desbravadores. 

 Cada desbravador deverá pronunciar a voz de comando como se somente ele 

estivesse no comando de toda a unidade ou clube. O volume sonoro, obtido pela 

combinação das vozes, incentivará os executantes no sentido da energia e precisão 

dos movimentos. Os comandos dados em uníssono desenvolverão, desde logo, o 

senso de coordenação e o ritmo. 

 Todos os movimentos deverão ser explicados e ensinados em detalhes, antes 

dos comandos em conjunto. As vozes de comando, inicialmente, deverão ser 

ensaiadas sem execução; em seguida, o movimento deverá ser executado mediante 

o comando em conjunto. 

 O intervalo, entre o comando propriamente dito e a voz de execução, 

dependerá do tamanho da unidade ou clube e do seu grau de instrução. Será 

necessário, entretanto, que este intervalo não seja muito curto, 

 O instrutor deve comandar numa entonação tal, que anime os desbravadores, 

fazendo-os sentirem-se ansiosos pela execução, a fim de poderem, por sua vez, dar 

a voz de comando. É nos comandos em conjunto que melhor se verifica a qualidade 

da instrução em vista da competição entre o instrutor e o clube. 

 Os comandos em conjunto deverão limitar-se a movimentos simples, com 

vozes de comando bastante curtas e de execução simultânea por toda a unidade ou 

clube. O instrutor irá indicando os comandos a serem feitos pelos instruendos, que 

os repetirão e os executarão. 

a. Exemplos: 

- Instrutor: “CLUBE, SENTIDO! COMANDAR!” 

- Instruendos: “CLUBE, SENTIDO!” 

- Instrutor: “DIREITA, VOLVER! COMANDAR!” 

- Instruendos: “DIREITA, VOLVER!” 

- Instrutor: “ORDINÁRIO, MARCHE! COMANDAR!” 

- Instruendos: “ORDINÁRIO, MARCHE!” 

- Instrutor: “CLUBE, ALTO! COMANDAR!” 

- Instruendos: “CLUBE, ALTO!” 

 



b. Para cessar os comandos em conjunto, o instrutor dará a voz de: 

“AO MEU COMANDO!”. 

 Nos cursos de CTBDL (Curso de Treinamento Básico para Diretores, Líder e 

Líder Máster), a prática de comandos em conjunto deverá ser obrigatória, a fim de 

desenvolver, desde o início, as qualidades de instrutor de Ordem Unida a todos os 

líderes do clube. 

 

DEVERES E QUALIDADES DO INSTRUTOR 

 

a. Para que os exercícios de Ordem Unida atinjam as suas finalidades, o 
instrutor deverá: 

 

• Explicar em minúcias cada posição ou movimento, executando-o ao mesmo 

tempo. Em seguida, determinar a execução pelos desbravadores, sem ajudá-los, 

somente corrigindo aqueles que sejam incapazes de fazê-lo por si mesmos; 

• Evitar conservar os instruendos, por muito tempo, em uma posição ou na 

execução de movimentos; 

• Fazer com que aprendam cada movimento, antes de passar para o seguinte; 

• Imprimir gradualmente a devida precisão e uniformidade; 

• À medida que a instrução avançar, grupar os desbravadores segundo o grau 

de adiantamento. Os que mostrarem pouca aptidão ou retardo na execução deverão 

ficar sob a direção dos melhores instrutores (ou conselheiros); e 

• Não ridicularizar nem tratar com aspereza os que se mostrarem deficientes ou 

revelarem pouca habilidade. O instrutor deverá fiscalizar cuidadosamente a 

instrução, a fim de assegurar-se de que os conselheiros tratem os desbravadores 

com a devida consideração. 

 
b. É essencial que os instrutores possuam ou desenvolvam as seguintes 

qualidades: 
 

a. Pessoais - o instrutor deverá ter: 

• Experiência no trato com os desbravadores; 



• Personalidade que inspire confiança e estimule o interesse pela 

instrução; 

• Maneiras agradáveis, mas diligentes, no trato com os instruendos, 

evitando a falta de respeito; 

• Decoro cristão, dignidade e dedicação especiais pelas pessoas; 

• Paciência e interesse para com os problemas dos instruendos e 

capacidade de colocar-se, mental e espiritualmente, na posição deles. 

 

b. Específicas - o instrutor deverá: 

 

• Conhecer a fundo o assunto a ser ministrado; 

• Ser capaz de organizar e dirigir eficazmente a instrução; 

• Ser capaz de demonstrar, com correção, o assunto que vai ensinar; 

• Conhecer os processos de instrução mais adequados e, para isso, 

considerar sempre a mentalidade e as condições físicas dos instruendos; 

• Empregar linguagem que o instruendo compreenda com facilidade; 

• Estar com uniforme idêntico ao previsto para os desbravadores e 

constituir um exemplo de apresentação pessoal; e 

• Preparar previamente os conselheiros sobre o assunto que irá 

ministrar. 

 

c. O conselheiro deverá: 
 

• Conhecer o assunto a ser ministrado; 

• Ser executante perfeito; 

• Ter paciência, habilidade e respeito no trato com os instruendos, evitando 

termos humilhantes e não regulamentares; e 

• Estar com o mesmo uniforme previsto para os desbravadores e constituir 

sempre um exemplo de apresentação. 
 
 



CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
 A instrução individual de Ordem Unida deverá ser ministrada desde os 

primeiros dias de incorporação dos desbravadores no clube. 

 Para evitar vícios de origem, prejudiciais à instrução e difíceis de ser corrigido 

este ramo da instrução deverão merecer especial atenção da diretoria do clube. 

 Os instruendos menos hábeis deverão ser grupados em uma unidade 

separada, que merecerá maior atenção dos instrutores e/ou conselheiros. 

 A execução correta das posições e dos movimentos deverá ser o fim principal 

da instrução individual. 

 Deverá ser incutida na liderança a obrigação de corrigir os, mesmo fora da 

instrução coletiva. Assim, na apresentação do clube á diretoria, regionais 

departamentais etc., no cumprimento de ordens, nas formaturas diárias etc., deverão 

ser exigidas correção, postura, energia e vivacidade nas posições e deslocamentos. 

 

POSIÇÕES 

 
 Sentido: nesta posição, o desbravador ficará imóvel e com a frente voltada 

para o ponto indicado. Os calcanhares unidos, pontas dos pés voltadas para fora, de 

modo que formem um ângulo de aproximadamente 60 graus. O corpo levemente 

inclinado para a frente com o peso distribuído igualmente sobre os calcanhares e as 

plantas dos pés, e os joelhos naturalmente distendidos. O busto aprumado, com o 

peito saliente, ombros na mesma altura e um pouco para trás, sem esforço. Os 

braços caídos e ligeiramente curvos, com os cotovelos um pouco projetados para 

frente e na mesma altura. As mãos espalmadas, coladas na parte exterior das 

coxas, dedos unidos e distendidos, sendo que, o médio deverá coincidir com a 

costura lateral da calça. Cabeça erguida e o olhar fixo à frente. (o polegar também é 

dedo). 

Para tomar a posição de “Sentido”, o desbravador unirá os calcanhares com energia 

e vivacidade, de modo a se ouvir esse contato; ao mesmo tempo, trará as mãos 

diretamente para os lados do corpo, batendo-as com energia ao colá-las às coxas. 

Durante a execução deste movimento, o desbravador afastará os braços cerca de 

20 cm do corpo, antes de colar as mãos às coxas. O calcanhar esquerdo deverá ser 



ligeiramente levantado para que o pé não arraste no solo. O desbravador tomará a 

posição de “Sentido” ao comando de “SENTIDO!”. 

 
 

 Descansar: estando na posição de “Sentido”, ao comando de 

“DESCANSAR!”, o desbravador deslocará o pé esquerdo, a uma distância 

aproximadamente igual à largura de seus ombros, para a esquerda, elevando 

ligeiramente o corpo sobre a ponta do pé direito, para não arrastar o pé esquerdo. 

Simultaneamente, a mão esquerda segurará o braço direito pelo pulso, a mão direita 

fechada colocada às costas, pouco abaixo da cintura. Nesta posição, as pernas 

ficarão naturalmente distendidas e o peso do corpo igualmente distribuído sobre os 

pés, que permanecerão num mesmo alinhamento. Esta é a posição do desbravador 

ao entrar em forma, onde permanecerá em silêncio e imóvel. 

 
 
 
 
 



 Cobrir: Para que uma unidade ou clube retifique a cobertura, ser-lhe-á dado o 

comando de “COBRIR!”. A este comando, que é dado com a unidade ou clube na 

posição de “Sentido”, o desbravador estenderá o braço esquerdo para frente, com a 

palma da mão para baixo e os dedos unidos, até tocar levemente com a ponta do 

dedo médio, a retaguarda do ombro (ou mochila) do companheiro da frente; colocar-

se-á, então, exatamente atrás deste, de forma a cobri-lo e, em seguida, posicionar-

se-á na mesma linha em que se encontrem os companheiros à sua direita, 

alinhando-se por eles. A mão direita permanece colada à coxa. Os desbravadores 

da testa, com exceção do da esquerda (que permanecerá na posição de “Sentido”), 

estenderão os braços esquerdos para o lado, palmas das mãos para baixo, dedos 

unidos, tocando levemente o lado do ombro direito do companheiro à sua esquerda. 

A mão direita permanece colada à coxa. 

Se as unidades estiverem com bandeirins, ao comando de “COBRIR!”, o 

suspenderão e, a seguir, procederão como descritos anteriormente, com exceção do 

da direita que segurará o bandeirim como na posição de sentido. 

Se o instrutor desejar reduzir o intervalo entre os desbravadores, logo após enunciar 

a fração, comandará “SEM INTERVALO, COBRIR!”. Neste caso, os desbravadores 

procederão como descrito anteriormente, com exceção dos desbravadores da testa, 

que colocarão as mãos esquerdas fechadas nas cinturas, punhos no prolongamento 

dos antebraços, costas das mãos para frente, cotovelos para a esquerda, tocando 

levemente o braço direito do companheiro à sua esquerda. 

A cobertura estará correta quando o desbravador, olhando para frente, ver somente 

a cabeça do companheiro que o precede (a distância deverá ser de um braço). 

O alinhamento estará correto quando o desbravador, conservando a cabeça imóvel, 

olha para a direita e verificar se ele encontra-se no mesmo alinhamento que os 

demais companheiros de sua fileira. O intervalo será de um braço (braço dobrado, 

no caso de “Sem intervalo”). 



 

  
 Firme: Verificada a cobertura e o alinhamento, o instrutor da unidade ou clube 

comandará “FIRME!”. A este comando, os desbravadores descerão energicamente o 

braço esquerdo, colando a mão à coxa com uma batida e, ao mesmo tempo, quando 

for o caso, abaixarão o bandeirim, em dois tempos (idênticos ao “sentido 

(descansar) com bandeirim”), permanecendo na posição de “Sentido”. 

 
 



 Voto do Desbravador: Voz de comando, “PARA O VOTO POSIÇÃO”. O 

desbravador deverá se posicionar com os quatro dedos da mão direita esticados e o 

dedão curvado na palma da mão, o braço deverá ficar ao lado do corpo na posição 

vertical, formando com o cotovelo quase 360º. Este comando deverá ser dado antes 

de recitar o voto, partindo da posição de sentido. Ao fim do voto será dado o 

comando “FIRME”  permanecendo na posição de sentido. 

 
 Voto á bíblia: Voz de comando, “PARA O VOTO Á BÍBLIA POSIÇÃO”.Os 

desbravadores tomarão a “posição MARANATA. Este comando deverá ser dado 

antes de recitar o voto, partindo da posição de sentido, SE OS DESBRAVADORESE 

ESTIVEREM  em posição de “descansar” deverá primeiro se dar o comando de 

“SENTIDO” e após dar o comando de “voto a bíblia. Ao fim do voto será dado o 

comando “FIRME”  permanecendo na posição de sentido. 

 
 

 Saudação MARANATA: Ao comando de “MARANATA. O desbravador 

deverá responder vividamente ‘O SENHOR LOGO VEM” se posicionar com os 

quatro dedos da mão direita esticados e o dedão curvado na palma da mão voltada 

para frente, o braço deverá ficar ao lado do corpo na posição vertical, e o antebraço 

totalmente flexionado, os calcanhares unidos, pontas dos pés voltadas para fora, de 

modo que formem um ângulo de aproximadamente 60 graus. O corpo levemente 

inclinado para frente com o peso distribuído igualmente sobre os calcanhares e as 



plantas dos pés, e os joelhos naturalmente distendidos. O busto aprumado, com o 

peito saliente, ombros na mesma altura e um pouco para trás, sem esforço. Esta 

posição também é usada para que o desbravador possa apresentar sua unidade ou 

o clube. É a mesma posição para o voto do desbravador e voto a bíblia e passagens 

de comando. Ao fim da “Saudação MARANATA” será dado o comando “FIRME”  

permanecendo na posição de sentido. 

 
 

 Passagem de comando: será realizado na posição MARANATA. Quem 

detém o comando da unidade ou clube deverá apresentar-se a frente de quem 

receberá o comando do mesmo e realizará a saudação MARANATA, sem a 

necessidade de recitá-la oralmente, permanecendo nessa posição ao se identificar 

dando as informações de seu cargo e nome, apresentando o grupamento (clube ou 

unidade) em forma, com alteração (quando estiver faltando alguém da unida ou 

clube) ou sem alteração, voltando a posição de “sentido”. Exemplo: “INSTRUTOR 

JOSÉ, APRESENTANDO CLUBE LUA MINGUANTE EM FORMA SEM 

ALTERAÇÃO” 

Ao receber o comando, o detentor do comando realizará a saudação MARANATA e 

falará “APRESENTADO, PODE COMANDAR DESCANSAR”, a esse comando quem 

detinha o comando realiza meia volta volver e rompe marcha com o pé esquerdo e 

dá o comando de “descansar ao grupamento (clube ou unidade). 

 



 

 Posição para oração: Ao comando “POSIÇÃO PARA ORAÇÃO”!, o 

desbravador projeta os braços para frente devendo a mão esquerda agarrar o pulso 

direita a frente do corpo. É dado quando o clube estiver para orar. Será dado a partir 

da posição de descansar, voltando o clube após a oração para a posição de 

descansar. 

 
 

 À Vontade: o comando de “À VONTANDE” deverá ser dado quando os 

desbravadores estiverem na posição de “Descansar”. Estando os desbravadores na 

posição de “Sentido”, deverá ser dado primeiro o comando de “DESCANSAR!” e, em 

seguida, o de “À VONTADE!”. A este comando, o desbravador manterá o seu lugar 

em forma, de modo a conservar o alinhamento e a cobertura. Poderá mover o corpo 

e falar. Para cessar a situação de “À Vontade”, o instrutor dará uma voz ou sinal de 

advertência: “ATENÇÃO!”. Os desbravadores, então, individualmente, tomarão a 

posição de “DESCANSAR”. O instrutor poderá, de acordo com a situação, introduzir 

restrições que julgue necessárias ou convenientes, antes de comandar “À 

VONTADE!”. Tais restrições, porém, não devem fazer parte da voz de comando. 

 

 Sentado (Ao solo): Partindo da posição de descansar, ao comando de 

“SENTADO UM-DOIS!” o desbravador dará um salto, em seguida, sentará com as 

pernas cruzadas (perna direita à frente da esquerda), envolvendo os joelhos com os 

braços, e com a mão esquerda deverá segurar o braço direito pelo pulso mantendo 

a mão direita fechada. Para retornar a posição de descansar, partindo da posição 

sentado, deve-se comandar “DE PÉ UM-DOIS!”. 



 
  

 Olhar direita (esquerda) – pé firme: Ao comando de “OLHAR À DIREITA 

(ESQUERDA)!“, cada desbravador girará a cabeça para o lado indicado, olhará 

francamente a autoridade que se aproxima e, à proporção que esta se deslocar, 

acompanhará com a vista, voltando naturalmente a cabeça, até que ela tenha 

atingido o último desbravador da esquerda (direita) estando na posição MARANATA. 

 

 Olhar direita (esquerda) – em deslocamento: Quando no passo ordinário, a 

última sílaba do comando de “SENTIDO! OLHAR À DIREITA!" deverá coincidir com 

a batida do pé esquerdo no solo; quando o pé esquerdo voltar a tocar o solo, com 

uma batida mais forte, deverá ser executado o giro de cabeça para o lado indicado, 

de forma enérgica e sem desviar a linha dos ombros. Para voltar à cabeça à posição 

normal, será dado o comando de “OLHAR, FRENTE!“ nas mesmas condições do 

“OLHAR À DIREITA (ESQUERDA)". 

 

 Olhar direita (esquerda) – em deslocamento: Ao comando de “OLHAR À 

DIREITA (ESQUERDA)!” será dado quando o clube assentar o pé esquerdo no solo; 

o clube dará um passo com a perna direita e, em seguida, outro com a perna 

esquerda, mais enérgico, batendo com a planta do pé no solo, para produzir um 

ruído mais forte. Simultaneamente com esta batida, o clube volverá a cabeça com 

energia, olhando francamente para o lado indicado e continuará o deslocamento no 

passo ordinário; os desbravadores da primeira fileira, assim como os da coluna do 

lado para o qual o clube estiver olhando não realizarão o movimento com a cabeça. 

Para que o clube volte à posição anterior, será comandado “OLHAR FRENTE!”, o 

clube volverá a cabeça para frente, continuando o deslocamento; nos desfiles, o 



instrutor dará as vozes de comando com a face voltada para o lado oposto àquele 

em que estiver a autoridade. continência. 

 
 Olhar frente: Este comando é dado para desfazer a posição de olhar direita 

(esquerda). Ao comando de “OLHAR, FRENTE!", volverá a cabeça, energicamente, 

para frente. 

 

 Voltas: 

a. A pé firme

“DIREITA (ESQUERDA), VOLVER!” - à voz de execução “VOLVER!”, o 

desbravador voltar-se-á para o lado indicado, de um quarto de círculo, sobre o 

calcanhar do pé direito (esquerdo) e a planta do pé esquerdo (direito), e, 

terminada a volta, assentará a planta do pé direito (esquerdo) no solo; unirá 

depois o pé esquerdo (direito) ao direito (esquerdo), batendo energicamente os 

calcanhares. 

“MEIA VOLTA, VOLVER!”- será executada como “Esquerda Volver”, sendo a 

volta de 180 graus. 

“OITAVO À DIREITA (ESQUERDA), VOLVER!”. Será executado do mesmo 

modo que ”DIREITA (ESQUERDA) VOLVER”, mas, a volta é de apenas 45 

graus. 

Em acampamentos e nas situações em que seja difícil à unidade ou clube 

executar voltas a pé firme (Ex.: unidade ou clube portando material ou 

equipamento pesado), deverá ser comandado “FRENTE PARA A DIREITA 

(ESQUERDA, RETAGUARDA)!”, para que seja mudada a frente e uma fração. A 

este comando, o desbravador volverá, por meio de um salto, para o lado indicado 

com energia e vivacidade. Tal comando deverá ser dado com a unidade ou clube 

na posição de “Descansar”. Após executá-lo, permanecerá nesta posição. 

 - todos os movimentos serão executados na posição de “Sentido”, 

mediante os comandos abaixo: 

b. Em marcha

 “DIREITA, VOLVER!” - A voz de execução “VOLVER!” deverá ser dada no momento 

em que o pé direito assentar no solo; com o pé esquerdo, ele dará um passo mais 

 - as voltas em marcha só serão executadas nos deslocamentos 

no passo ordinário. 



curto e volverá à direita, marcará um passo no mesmo lugar com o pé direito e 

romperá a marcha com o pé esquerdo. 

 “ESQUERDA, VOLVER!” - A voz de execução “VOLVER” deverá ser dada no 

momento em que o pé esquerdo assentar no solo; com o pé direito, ele dará um 

passo mais curto e volverá à esquerda, marcará um passo no mesmo lugar com o 

pé esquerdo e romperá a marcha com o pé direito. 

(3) “OITAVO À DIREITA (ESQUERDA), VOLVER!” - será executado do mesmo 

modo que “Direita (Esquerda), Volver”, porém, a rotação será apenas de 45 graus. 

 “MEIA VOLTA, VOLVER!” - a voz de execução “VOLVER!” deverá ser dada ao 

assentar o pé esquerdo no solo; o pé direito irá um pouco à frente do esquerdo, 

girando o desbravador vivamente pela esquerda sobre as plantas dos pés, até 

mudar a frente para a retaguarda, rompendo a marcha com o pé direito e 

prosseguindo na nova direção. 

Estando a unidade ou clube em passos sem cadência e sendo necessário mudar a 

sua frente, o instrutor da fração poderá comandar “FRENTE PARA A DIREITA 

(ESQUERDA, RETAGUARDA)!”. A este comando, os desbravadores se voltarão 

rapidamente para a frente indicada, por meio de um salto, prosseguindo no passo 

sem cadência. 

 

PASSOS 

Cadência - é o número de passos executados por minuto, nas marchas em passo 

ordinário e acelerado. 

Os deslocamentos poderão ser feitos nos passos: ordinário, sem cadência, de 

estrada e acelerado. 

1. Passo Ordinário - é o passo com aproximadamente 75 centímetros de 

extensão, calculado de um calcanhar a outro e numa cadência de 116 passos por 

minuto. Neste passo, o desbravador conservará a atitude marcial (ver Marcha em 
“Passo Ordinário”). 

2. Passo sem Cadência - é o passo executado na amplitude que convém ao 

desbravador, de acordo com a sua conformação física e com o terreno. No passo 

sem cadência, o desbravador é obrigado a conservar a atitude correta, a distância e 

o alinhamento. 



3. Passo de estrada - é o passo sem cadência em que não há a obrigação de 

conservar a mesma atitude do passo sem cadência, propriamente dito, embora o 

desbravador tenha que manter seu lugar em forma e a regularidade da marcha. 

4. Passo Acelerado - é o passo executado com a extensão de 75 a 80 

centímetros, conforme o terreno e numa cadência de 180 passos por minuto. 

 

MARCHAS 

 O rompimento das marchas é feito sempre com o pé esquerdo partindo da 

posição de “Sentido” e ao comando de, ”ORDINÁRIO (SEM CADÊNCIA, PASSO DE 

ESTRADA ou ACELERADO) MARCHE!”. Estando a unidade ou clube na posição de 

“Descansar”, ao comando de “ORDINÁRIO (SEM CADÊNCIA, PASSO DE 

ESTRADA ou ACELERADO)!”, os desbravadores tomarão a posição de “Sentido” e 

romperão a marcha, à voz de “MARCHE!”. 

 Para fim de instrução, o instrutor poderá marcar a cadência. Para isso, 

contará “UM!”, “DOIS!”, conforme o pé que tocar no solo: “UM!”, o pé esquerdo; 

“DOIS!”, o pé direito. 

 As marchas serão executadas em passo ordinário, passo sem cadência, 

passo de estrada e passo acelerado. 

a. Marcha em “Passo Ordinário” 

1. Rompimento -

2. 

 ao comando de “ORDINÁRIO, MARCHE!”, o desbravador 

levará o pé esquerdo à frente, com a perna naturalmente distendida, batendo no 

solo com o calcanhar esquerdo, de modo natural e sem exageros ou excessos; 

levará também à frente o braço direito, flexionando-o para cima, até a altura da fivela 

do cinto, com a mão espalmada (dedos unidos) e no prolongamento do antebraço. 

Simultaneamente, elevará o calcanhar direito, fazendo o peso do corpo recair sobre 

o pé esquerdo e projetará para trás o braço esquerdo, distendido, com a mão 

espalmada e no prolongamento do antebraço, até 30 centímetros do corpo. Levará, 

em seguida, o pé direito à frente, com a perna distendida naturalmente, batendo com 

o calcanhar no solo, ao mesmo tempo em que inverterá a posição dos braços. 

Deslocamento- o desbravador prossegue, avançando em linha reta, 

perpendicularmente à linha dos ombros. A cabeça permanece levantada e imóvel; 

os braços oscilam, conforme descrito anteriormente, transversalmente ao sentido do 



deslocamento. A amplitude dos passos é aproximadamente 40 centímetros para o 

primeiro e de 75 centímetros para os demais. A cadência é de 116 passos por 

minuto, marcada pela batida do calcanhar no solo. 

3. Alto-

4. 

 o comando de “ALTO!” deve ser dado quando o desbravador assentar o 

pé esquerdo no solo; ele dará, então, mais dois passos, um com o pé direito e outro 

com o pé esquerdo, unindo, com energia, o pé direito ao esquerdo, batendo 

fortemente os calcanhares, ao mesmo tempo em que, cessando o movimento dos 

braços, irá colar as mãos às coxas, com uma batida, conforme prescrito para a 

tomada da posição de “Sentido”. 

Marcar Passo-

5. 

 o comando de “MARCAR PASSO!” deverá ser dado nas 

mesmas condições que o comando de “ALTO!”. O desbravador executará o alto e, 

em seguida, continuará marchando no mesmo lugar, elevando os joelhos até que os 

pés fiquem à altura de 20 centímetros do solo, mantendo a cadência do passo 

ordinário. Os braços não deverão oscilar. As mãos ficam espalmadas (dedos 

unidos), como durante o deslocamento. O movimento de “Marcar Passo” deve ser 

de curta duração. Será empregado com finalidades variadas, tais como: manter a 

distância regulamentar entre duas unidades (frações) consecutivas de uma coluna; 

retificar o alinhamento e a cobertura de uma fração, antes de se lhe der o comando 

de “ALTO!”, entre outras. 

Em Frente-

6. 

 o comando de “EM FRENTE!” deverá ser dado quando o pé 

esquerdo assentar no solo; o desbravador dará, ainda, um passo com o pé direito, 

rompendo, em seguida, com o pé esquerdo, a marcha no passo ordinário. 

Trocar Passo-

b. Marcha em “Passo sem Cadência” 

 ao comando de “TROCAR PASSO!”, o desbravador levará o 

pé, que está atrás, para a retaguarda do que acabar de tocar o solo e, dando logo 

em seguida um pequeno passo com o que estava à frente, prosseguirá naturalmente 

a marcha. Este movimento deverá ser feito com vivacidade e executado 

independentemente de ordem e sempre que for necessário acertar o passo com os 

demais desbravadores. Este comando será dado somente a título de aprendizagem. 

1. Rompimento da marcha

MARCHE!”, o desbravador romperá a marcha em passo sem cadência, devendo 

conservar-se em silêncio durante o deslocamento. 

 - ao comando de “SEM CADÊNCIA, 



2. Passagem do “Passo Ordinário” para o “Passo sem Cadência”

3. 

 - estando o 

desbravador em marcha no passo ordinário, ao comando de “SEM CADÊNCIA, 

MARCHE!”, iniciará a marcha em passo sem cadência. A voz de execução deverá 

ser dada quando o pé esquerdo tocar o solo, de tal forma que a batida seguinte do 

calcanhar esquerdo no solo seja mais acentuada, quando então, o desbravador 

iniciará o passo sem cadência. Para voltar ao passo ordinário, bastará comandar 

“ORDINÁRIO, MARCHE!”. Ao comando de ORDINÁRIO!”, o desbravador-base 

iniciará a marcha no passo ordinário e os demais desbravadores irão acertando o 

passo por este. Após um pequeno intervalo de tempo, será dada a voz de 

“MARCHE!”, quando o pé esquerdo tocar o solo. 

Alto

c. Marcha em “Passo de estrada” 

 - estando em passo sem cadência, ao comando de “ALTO!” (com a voz 

alongada), o desbravador dará mais dois passos e unirá o pé que está atrás ao da 

frente, voltando à posição de “Sentido”. 

 Nos deslocamentos em estradas e fora das localidades, para proporcionar 

maior comodidade à unidade ou clube, ser-lhe-á permitido marchar em passo de 

estrada. Ao comando de “PASSO DE ESTRADA, MARCHE!”, o desbravador 

marchará no passo sem cadência podendo, no deslocamento, falar, cantar, comer e 

beber. Para fazer com que a unidade ou clube retome o passo ordinário, ser lhe 

dado, primeiro, o comando de “SEM CADÊNCIA, MARCHE!” e, somente então, se 

comandará “ORDINÁRIO, MARCHE!”. 

 Os passos sem cadência ou de estrada não têm amplitude e cadência 

regulares, devendo-se, porém, evitar o passo muito rápido e curto, que é por demais 

fatigante. O aumento da velocidade deverá ser conseguido com o aumento da 

amplitude do passo e não com a aceleração da cadência. Uma unidade ou clube, no 

passo sem cadência, ou no passo de estrada, deverá percorrer 80 metros por 

minuto ou seja, cerca de 106 passos de 75 centímetros. 

 Alto - estando a unidade ou clube em “Passo de estrada”, comandar-se-á 

“SEM CADÊNCIA, MARCHE!”, antes de se comandar “ALTO!”. A este último 

comando, a unidade ou clube procederá conforme a letra "c." item (3) anterior. 



d. Marcha em “Passo Acelerado” 

 No rompimento da marcha, partindo da posição de “sentido” – ao comando de 

“ACELERADO!”, o desbravador levantará os antebraços, encostando os cotovelos 

com energia ao corpo e formando com os braços ângulos aproximadamente retos; 

as mãos fechadas, sem esforço e naturalmente voltadas para dentro, com polegar 

para cima, apoiado sobre o indicador. À voz de “MARCHE”, levará o pé esquerdo 

com a perna ligeiramente curva para frente, o corpo no prolongamento da perna 

direita e correrá cadenciadamente, movendo os braços naturalmente para frente e 

para trás sem afastá-los do corpo. A cadência é de 180 passos por minuto. Em 

“ACELERADO”, as pernas se dobram, como na corrida curta. 

  Passagem do “passo ordinário” para o “passo acelerado”- estando a unidade 

ou clube marchando no passo ordinário, ao comando de “ACELERADO!”,levantará 

os antebraços, no momento em que o próximo pé esquerdo tocar ao solo; a voz de 

“MARCHE!” deverá ser dada ao assentar o pé esquerdo ao solo; o desbravador dará 

mais três passos, iniciando, então, o acelerado com o pé esquerdo de acordo com o 

que está escrito para o início do “acelerado“, partindo da posição de “sentido“ 

 Passagem do “passo sem cadência” para o “passo acelerado” – se a unidade 

ou clube estiver marchando no passo sem cadência, antes do comando de 

“ACELERADO, MARCHE!”, comandar-se-á “ORDINÁRIO, MARCHE!”. 

 Alto - o comando deverá ser dado quando o desbravador assentar o pé 

esquerdo no solo; ele dará mais quatro passos em acelerado e fará alto, unindo o pé 

direito ao esquerdo e, abaixando os antebraços, colocará as mãos nas coxas, com 

uma batida. A união dos pés e a batida das mãos nas coxas deverão ser executadas 

simultaneamente. 

 Passagem do “passo acelerado” para o “passo ordinário” – estando em 

acelerado, a voz de execução deverá ser dada quando o pé esquerdo assentar no 

solo; o desbravador dará mais três passos em acelerado, iniciando, então, o passo 

ordinário com a perna esquerda. 

e. Deslocamentos curtos 

 Poderão ser executados ao comando de “TANTOS PASSOS EM FRENTE! 

MARCHE!”. O número de passos será sempre ímpar. À voz de “MARCHE!”, o 

desbravador romperá a marcha no passo ordinário, dando tantos passos quantos 



tenham sido determinados e fará alto, sem que para isso seja necessário novo 

comando. 

1. - Em direção à direita (esquerda), marche:

2. - 

 Voz de comando: mesma, sempre 

no pé esquerdo vai girando até o comando “Em frente” destacando o primeiro passo 

esquerdo. O desbravador que está à direita/esquerda do grupo ficará quase que 

marcando passo e girando muito pouco para que o restante do clube possa 

acompanhar o movimento. 

Em direção a retaguarda marche:

3. - 

 Voz de comando, mesma, os 

desbravadores que são a testa da coluna rompem a marcha, giram pela esquerda 

para a retaguarda e assim sucessivamente. 

Trocar passo: 

4. - 

Voz de comando, mesma. Este comando é dado no pé 

esquerdo, o desbravador conta 2 passos no terceiro da um salto para frente como se 

tivesse batido com o pé direito no esquerdo e segue a marcha com o pé trocado; 

Fora de forma: Voz de comando, Fora de Forma Marche! Neste comando o 

desbravador rompe a marcha com energia e sai de forma (quando em descansar 

toma a posição de sentido primeiro). 



FORMAÇÕES 

 As formações adotadas por um clube serão, principalmente, em função do 

seu numero de membros e de sua organização. Deverão ser variadas, a fim de 

assegurar ao clube flexibilidade suficiente para se adaptar à diversidade de espaços 

disponíveis para a execução dos exercícios. 

 
EXISTEM DUAS FORMAÇÕES FUNDAMENTAIS 
 Em coluna e em linha. O número de colunas ou de fileiras dependerá dos 

fatores enumerados no item anterior. Em princípio, as formações para coluna serão 

por 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 e 18. E para fileiras de no máximo 8. 

FORMAÇÕES EM COLUNA 

a. Coluna por Um - Os desbravadores ficarão dispostos um atrás do outro, à 

distância de um braço, com a frente voltada para o mesmo ponto afastado. (Fig 4-1) 

b. Coluna por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 e 18 - Os desbravadores ficarão dispostos 

em tantas colunas quanto as prescritas, uma ao lado da outra, separadas por 

intervalos de um braço. (Fig 4-2) 

  



c. Coluna de frações - As frações ficarão em coluna uma atrás da outra, na ordem 

numérica crescente (Fig 4-3). 

 
d. Coluna dupla de frações - As frações em coluna formarão duas a duas, uma ao 

lado da outra. A fração-base será a da testa e da direita; recebendo o número um; a 

fração à sua esquerda será a número dois; a da retaguarda da fração-base será a 

número três e assim sucessivamente essa é uma situação típica de campori (Fig 4-

4). 

 



FORMAÇÕES EM LINHA 

a. Em uma fileira - É a formação em que os desbravadores são colocados na 

mesma linha, um ao lado do outro, todos com a frente voltada para o mesmo ponto 

afastado (Fig 4-5). 

 

b. Em duas ou mais fileiras - É a formação de uma unidade ou clube em que seus 

desbravadores formam tantas fileiras sucessivas, quantas as prescritas, separadas 

por distâncias de um braço (Fig 4-6). 

 

 
c. Linha de frações - Nesta formação, as frações, em coluna, ficarão uma ao lado 

da outra a dois passos de intervalo, ou quatro passos de intervalo (entre as 

unidades), na ordem crescente da direita para a esquerda. 



FORMAÇÕES POR ALTURA 

As formações, tanto em coluna como em linha, em princípio, deverão ser por altura. 

Normalmente nas formações em coluna, os mais altos ficarão à frente (e à direita se 

a formação for em duas ou mais colunas), à exceção da(s) fileira(s) dos graduados 

(Diretor, Líder, Líder Máster, e Líder Máster Avançado). 

FORMAÇÃO NORMAL 

É aquela em que as frações, em todos os níveis, guardam as distâncias e intervalos 

regulamentares. 

DISTÂNCIAS E INTERVALOS NORMAIS 

a. Quando em Coluna 

(1) Distância entre os desbravadores - um braço esticado. 

(2) Distância entre frações elementares (unidades.) - um braço esticado. 

(3) Distância entre frações (Clubes) - 2 (dois) passos. 

b. Quando em Linha 

1. Intervalo normal entre os desbravadores - um braço esticado. 

2. Intervalo reduzido (“Sem intervalo”) entre os desbravadores - braço dobrado, 

mãos fechadas na cintura. 

3. Intervalo entre frações elementares (unidades) - um braço esticado. 

4. Intervalo entre frações (Clubes) - 2 (dois) passos. 

 
OBSERVAÇÕES: 

• 1 (um) passo corresponde a, aproximadamente, 70 cm. 

• 1 (um) braço esticado corresponde a, aproximadamente, 80 cm. 

• 1 (um) braço dobrado corresponde a, aproximadamente, 25 cm. 

 
 
FORMATURA 

ENTRADA EM FORMA 

a. Para se colocar em forma uma fração qualquer, é necessário dar-lhe um 

comando contendo a voz de advertência (designação da fração, da base e da 



frente), o comando propriamente dito (a formação que se deseje) e a voz de 

execução (Em forma!). Exemplo: “CLUBE! BASE TAL DESBRAVADOR! FRENTE 

PARA TAL PONTO! COLUNA POR TRÊS! EM FORMA!”. 

b. O homem-base terá de ser sempre um elemento da testa da fração. Ao ser 

enunciado seu nome (ou seu número), o homem-base tomará a posição de 

“Sentido”, levantará vivamente o braço esquerdo, mão espalmada, dedos unidos, 

palma voltada para frente e se identifica gritando seu nome. Em seguida, abaixará o 

braço tomando a posição de “descansar” e procederá de acordo com o comando 

que for dado. 

c. A seqüência dos comandos é sempre a seguinte: designação da fração, 

determinação do homem-base (ou fração-base), frente, formação e voz de execução 

de “EM FORMA!”. 

SAÍDA DE FORMA 

Para uma unidade ou clube sair de forma, será dado o comando de “FORA DE 

FORMA! MARCHE!”. 

a. Caso a unidade ou clube esteja na Posição de “Descansar” ao comando de 

“FORA DE FORMA!”, os desbravadores tomarão a posição de “Sentido”. À voz de 

“MARCHE!”, os desbravadores romperão a marcha e sairão de forma com 

vivacidade e energia, tomando os seus destinos. 

b. Caso a unidade ou clube esteja em marcha, ao comando de “FORA DE 

FORMA! MARCHE!”, os desbravadores farão “Alto”, e, em seguida, romperão a 

marcha e sairão de forma com vivacidade e energia, tomando os seus destinos. 

PERFILAR 

a. Estando a unidade ou clube em linha, para retificar o seu alinhamento, será dado 

o comando de “BASE TÀL DESBRAVADOR (FRAÇÃO), PELA DIREITA 

(ESQUERDA OU CENTRO)! PERFILAR!”. Após enunciar “BASE TAL 

DESBRAVADOR!”, o instrutor aguardará que o homem-base se identifique e 

prosseguirá comandando: “PELA DIREITA (ESQUERDA! ou PELO CENTRO!)”. 

Fará nova pausa, esperando que os desbravadores tomem a posição de “Sentido”. 

Em seguida, comandará “PERFILAR!”. 

b. À voz de execução “PERFILAR!”, os desbravadores da testa e os da coluna do 

homem-base procederão como no movimento de “Cobrir”. Ao mesmo tempo, todos 



os desbravadores voltarão vivamente o rosto para a coluna do homem-base. Em 

seguida, tomarão os intervalos e distâncias. 

c. Se o instrutor desejar reduzir os intervalos, comandará “BASE TAL 

DESBRAVADOR! (FRAÇÃO!) SEM INTERVALO! PELA DIREITA! PELA 

ESQUERDA! ou PELO CENTRO! PERFILAR!”. Os desbravadores da testa, com 

exceção do da esquerda (que permanecerá na posição de “Sentido”), colocarão a 

mão esquerda fechada na cintura, punho no prolongamento do antebraço, costas da 

mão para a frente, cotovelo para a esquerda, até tocar levemente o braço direito do 

companheiro à sua esquerda. Os desbravadores da coluna do homem-base 

estenderão o braço esquerdo à frente, até tocarem levemente à retaguarda do 

ombro direito do companheiro da frente. Todos os desbravadores voltarão vivamente 

o rosto para a coluna do homem-base. 

d. Os desbravadores estarão no alinhamento quando, tendo a cabeça voltada para a 

direita (esquerda), puderem ver com o olho direito (esquerdo), somente o 

companheiro imediatamente ao lado e, com o olho esquerdo (direito), divisar o resto 

da fileira do mesmo lado. 

e. Quando o instrutor da unidade ou clube verificar que o alinhamento e a cobertura 

estão corretos, comandará “FIRME!”. A esta voz, os desbravadores abaixarão o 

braço com energia, colando a mão à coxa, com uma batida, ao mesmo tempo em 

que voltarão a cabeça, com energia, para frente, permanecendo na posição de 

“Sentido”.  

EVOLUÇÃO 

 Durante anos se tem dito que na evolução não existe normas, mas sim a 

criatividade do instrutor. Com isso temos visto uma problemática que tem assolado 

as programações dos clubes de desbravadores, pois em muitos casos perdeu-se a 

marcialidade antes desenvolvida na ordem unida dentro dos clubes vemos mais um 

“festival de dança de rua” do que evoluções de ordem unida, com o intuito disso foi 

decidido abordar esse assunto nesse manual. Veja abaixo o que um de nossos 

lidere fala sobre a evolução nos clubes de desbravadores. 

Amigos líderes.  

O que vou escrever adiante é muito mais uma opinião pessoal do que um posição 

consolidada na organização dos Desbravadores. Segue a baixo alguns critérios para 

as Evoluções. 



Ordem unida é muito mais do que um meio de obter o milagre da disciplina. É na 

verdade, um meio de desenvolver o que chamamos de inteligencia temporal e 

espacial, que é aquela percepção de espaço e tempo (cadência), e um meio de 

demonstrar a seriedade do Clube de Desbravadores. 

Inicialmente as evoluções foram criadas para demonstrar o que se pode fazer 

quando há disciplina em um grupo de pessoas. Isto impressionava os nobres e reis. 

As evoluções tornavam as cerimônias mais atrativas e menos monótonas. 

Em pouco tempo, os Desbravadores descobriram que podem combinar movimêntos 

e cadências para formar ritimos musicais conhecidos, como de Rap e Rock'n roll (we 

will rock you). Alguns foram mais além, e alteraram os movimentos tradicionais dos 

pés e mãos, criando algo estranho à ordem unida. Aparentemente este tipo de 

ordem unida surgiu em São Paulo, seguindo o movimento das danças e rua, do 

funk, rap e hip hop. Os adeptos chamam isto de Ordem Unida Renovada. Devo 

admitir que é muito legal, e que é preciso um bom grau de criatividade e de 

disciplina para executá-los. Porém, não considero este show como Ordem Unida. 

Aquilo é algo do tipo "se vira nos 30". 

Para mim é inaceitável a idéia de utilizar um grupo de Desbravadores, o nome dos 

Desbravadores, e a Ordem Unida, para promover este tipo de espetáculo. Suponho 

que você já tenha visto algo parecido. 

Augusto Rocha – Clube de Líderes on-line 

 

Critérios para evoluções 

Seqüência de comandos, longas ou curtas são sempre admitidas; 

Seqüência de comandos, longas contém 5 ou mais comandos consecutivos, 

podendo haver repetições. 

Seqüência de comandos, curtas contém até 4 comandos consecutivos, podendo 

haver repetições. 

Os comandos básicos e avançados da Ordem Unida são sempre 

admitidos, desde que executados corretamente; 

É permitido ao grupo inovar, criando movimentos; 

A inovação e criação de movimentos são admitidas desde que o novo movimento 

seja resultado da combinação de comandos conhecidos, respeitando as regras 

gerais de Ordem Unida, como cadência, postura e passo. 



A Cadência 116 é a cadência padrão (116 passos por minuto); 

O grupo pode optar por outra cadência; 

Deverão ser evitadas a execução repetida de movimentos, evoluções e citações 

desnecessárias, bem como alocuções extensas, para não tornar a apresentação 

excessivamente longa, monótona e cansativa, particularmente quando houver a 

presença de convidados que não são ligados ao Clube de Desbravadores. 

São vedados comandos desconhecidos, tais como "corrida", "rolamento", 

"polichinelo", "parada com as mãos (plantar bananeira), ou outros movimentos 

similares. 

São vedados comando que as mão toquem o chão, exceto "sentado um- dois" e 

"deitado um-dois". 

São vedados movimentos nos quais haja insinuação de passos de dança ou 

movimentos coreográficos. 

 



CIVÍSMO 

 
USO DA BANDEIRA NACIONAL 

Regulada pela Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, alterada pela Lei nº 8. 421 

de 11 de maio de 1992 

EM LINHA DE MASTROS  

Posição central ou mais próxima do centro. Com número par de bandeiras, à direita 

do dispositivo 

(quando hasteada em janela, porta, sacada ou balcão, ficará ao centro, se isolada, 

ou se figurar com ela número par de bandeiras de outras nações; em posição que 

mais se aproxime do centro e à direita deste se figurar com ela número ímpar de 

bandeiras de outras nações. Essas disposições também serão observadas quando 

figurarem com a Bandeira Nacional Estandartes quer de corporações militares, quer 

de associações ou instituições civis) 

COMPOSIÇÃO ARTÍSTICA  

Em flâmulas, escudos e panóplias, igual ou maior que as demais e em destaque 

(quando em florão, sobre escudo ou outra qualquer peça que agrupe diversas 

bandeiras, ocupará o centro, não podendo ser menor que as outras, nem abaixo 

delas colocada). 

 

EM RECINTO FECHADO 

Em mastro, à direita da mesa ou Desfraldada, acima da cabeça do presidente da 

sessão 

(quando disposta em sala ou salão, por motivo de reuniões, conferências ou 

solenidades, ficará erguida por detrás da cadeira da presidência ou do local da 



tribuna, sempre acima da cabeça do respectivo ocupante e disposta como 

determinado no item "Em desfiles civis") 

(quando disposta em recinto privativo de autoridade, ficará ao lado direito de sua 

mesa de trabalho ou em outro local em que fique realçada). 

 

EM DESFILES CIVIS 

Desfraldada ou em mastro, destacada à frente das demais 

(quando em préstito ou procissão não será conduzida em posição horizontal e irá ao 

centro da testa da coluna, se isolada; à direita da testa da coluna, se houver outra 

bandeira; ao centro, e à frente da testa da coluna a dois metros adiante da linha 

formada pelas demais bandeiras que em número de duas ou mais com ela 

concorrerem) 

 

PORTA-BANDEIRA 

Posição de descansar, ombro-armas e em continência (na posição de "ombro 

armas" o Porta-bandeira conduz a bandeira apoiada no ombro direito e inclinada 

com o conto mais abaixo. A mão direita fica na altura do peito, mantendo o pano 

seguro e naturalmente caído ao lado recobrindo o braço do Porta-bandeira) 



 

SAUDAÇÕES CIVIS  

De pé, descoberto, em silêncio e com respeito 

 

DESFRALDADA 

Em edifícios 

(quando distendida e sem mastro, em rua ou praça, entre edifícios, ou em porta será 

colocada de modo que o lado maior do retângulo ou seja aquele em que é medido o 

comprimento da Bandeira, fique na horizontal e a estrela isolada (Espiga) em plano 

superior ao da faixa branca) 

 
 

Como símbolo da pátria, a Bandeira Nacional fica permanentemente hasteada na 

Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ela tem 20 metros por 14,3 metros é a maior 

bandeira brasileira. 



                Todos os dias, a bandeira precisa ser hasteada no palácio da Presidência 

da República e na residência do presidente; nos ministérios; no Congresso Nacional; 

no Supremo Tribunal Federal; nos tribunais superiores e federais; nos edifícios-sede 

dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; nas missões diplomáticas, em 

delegações com organismos internacionais e repartições consulares; em repartições 

federais, estaduais e municipais situadas na faixa da fronteira; e em unidades da 

Marinha Mercante.  

                Mesmo quando é substituída, o novo exemplar deve ser hasteado antes 

que a bandeira antiga seja arriada. O hasteamento e o arriamento podem ser feitos 

a qualquer hora do dia ou da noite, mas tradicionalmente a bandeira é hasteada às 8 

horas e arriada às 18 horas. Quando permanece exposta durante a noite, ela deve 

ser iluminada. 

                Nas escolas, públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene 

da Bandeira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. 

                Nenhuma bandeira de outra Nação pode ser hasteada no país sem que 

haja ao seu lado direito, de igual tamanho e em posição de destaque, a Bandeira 

Nacional. A exceção são as Embaixadas e os Consulados. 

                A posição da Bandeira Nacional na Guarda da Bandeira será no centro da 

testa ou em posição que mais se aproxime do centro e à direita deste. Na Guarda da 

Bandeira não poderão ser incluídos mais do que dois (2) Estandartes. 

                A bandeira em mau estado deve ser entregue a uma unidade militar para 

ser incinerada no Dia da Bandeira. 

PROCESSO PARA DOBRAGEM DA BANDEIRA NACIONAL 

A Bandeira que diariamente é hasteada no mastro do Clube, após ser 
desenvergada, tem a sua dobragem efetuada em três tempos: 
 
I) 1º Tempo 
 
Segura pela tralha e pelo lais, a bandeira é dobrada ao meio em seu sentido 
longitudinal, ficando voltada para baixo a parte em que aparecem a estrela isolada 
“espiga” e parte da inscrição “ordem e progresso” 
 



 
Dobragem da Bandeira Nacional (1o Tempo) 

 
II) 2º Tempo 
 
Ainda segura pela tralha e pelo lais, a Bandeira é, pela segunda vez, dobrada ao 
meio, novamente no seu sentido longitudinal, ficando voltada para cima a parte em 
que aparece a ponta de um dos ângulos obtusos do losango amarelo. 
 

 
Dobragem da Bandeira Nacional (2o Tempo) 

 
III) 3º Tempo 
A partir da segunda dobra, a face em que aparece a inscrição ordem e progresso 
deverá ser voltada para frente do grupamento. A seguir a bandeira é dobrada no seu 
sentido transversal, em três partes, indo à tralha e o lais, tocarem o pano, pela parte 
de baixo, aproximadamente na posição correspondente das extremidades do círculo 
azul que são opostas. Permanece voltada para cima e para frente à parte em que 
aparecem a estrela isolada e a inscrição. 
 



 
Dobragem da Bandeira Nacional (3o Tempo) 

 
Ao final da dobragem a bandeira apresenta a maior parte do dístico ordem e 
progresso para cima e é passada para o antebraço (esquerdo) flexionado do mais 
antigo. Esta é a posição para o transporte 
 

 
Posição de transporte da Bandeira Nacional 

 
Para sua guarda, a bandeira poderá sofrer uma outra dobragem, no seu sentido 
longitudinal, permanecendo o campo azul voltado para cima. 
 

PROIBIÇÕES COM A BANDEIRA NACIONAL  

É proibido: 

a) fazer saudação com a Bandeira Nacional, salvo em retribuição a saudação 

idêntica feita por outro navio ou estabelecimento; 

b) utilizar bandeiras de Nação como parte de embandeiramento em arco ou fazer 

uso nesse embandeiramento de bandeiras de sinais que possam com elas 

confundir-se; 

c) fazer uso nos navios e órgãos da Marinha de qualquer Bandeira-Distintivo ou 

Bandeira-Insígnia não aprovada oficialmente pela autoridade competente; 



d) fazer uso, no cerimonial dos navios e órgãos da Marinha, de Bandeira-Distintivo 

ou Bandeira-Insígnia confeccionada com material diferente daquele que for 

determinado como padrão; 

e) fazer uso de Bandeira Nacional que não se encontre em bom estado de 

conservação; 

f) fazer uso da Bandeira Nacional como reposteiro ou pano de boca, guarnição de 

mesa ou revestimento de tribuna, cobertura de placas, retratos, painéis ou 

monumentos a serem inaugurados; 

g) fazer uso da Bandeira Nacional para prestação de honras de caráter particular por 

parte de qualquer pessoa natural ou entidade coletiva; 

 

POSICIONAMENTO DAS BANDEIRAS 

 Com referência ao posicionamento das bandeiras, um dos aspectos mais 

importantes é aquele referente à hierarquia das bandeiras em relação ao evento. 

 A única certeza é que o pavilhão nacional deverá sempre estar no mastro do 

centro. As demais dependerá dos departamentos ou órgãos envolvidos: Por ex: 

bandeira dos desbravadores, do estado em que se realiza o evento, outras 

estaduais (se for o caso), dos JA, da Associação etc, etc. 

 Após a escolha das bandeiras que serão hasteadas e estabelecer a 

precedência das mesmas em relação ao pavilhão nacional, tomar-se-á por base dois 

diagramas possíveis: 

NÚMERO ÍMPAR DE BANDEIRAS  

bandeiras 

_________________________ 

N  4  2 1 3  5  N’ 
platéia 

 

 

bandeira nº 1 =   Bandeira do Brasil 

bandeira nº 2  = à direita da Bandeira do Brasil 

bandeira nº 3 =  à esquerda da Bandeira do Brasil 



bandeira nº 4 

bandeira nº 5 

N'; N =  ordem em que continua a montagem, para dispositivos para 7, 9... bandeiras 

etc 

 

NÚMERO PAR DE BANDEIRAS  

  Aqui, muitos têm dificuldade em proceder ao posicionamento: Mas, um 

truque simples para posicioná-las é fazer o seguinte esquema mental: o centro deve 

ser da Bandeira do Brasil. Mas como saber qual o centro? Traça-se uma linha 

imaginária no centro do alinhamento e a esse centro se dá o nome de x. 

 

  A direita de x será a bandeira número 1, à esquerda de x será a 

bandeira número 2,  

bandeiras  
___________   x    ______________ 

N   3 1         2  4 N’ 
Platéia 

 

 

 Bandeira nº 1 (á direita de x)  =   Bandeira do Brasil 
Bandeira nº 2 (à esquerda de x) 

Bandeira nº 3    
Bandeira nº 4  

   N'; N = ordem em que continua a montagem, para dispositivos para 6, 8... 
bandeiras etc. 

Dica importantíssima 

 No dispositivo de bandeiras, a direita é o lado direito de quem está hasteando 

e à esquerda de quem está assistindo. (platéia). Observar diagramas acima. 

 Num recinto fechado onde as bandeiras não serão hasteadas mas 

acomodadas em porta bandeiras,  observa-se o lado direito de quem  está à mesa - 

e não de quem a observa. 

 



ORDEM DE PRECEDÊNCIA DAS BANDEIRAS DOS ESTADOS 

BAHIA 

 

RIO DE JANEIRO 

 

MARANHÃO 

 

PARÁ 

 

PERNAMBUCO 

 

SÃO PAULO 

 

MINAS GERAIS 

 

GOIÁS 

 

MATO GROSSO 

 

RIO DGRANDE 

DO SUL 
 

CEARÁ 

 

PARAÍBA 

 

ESPÍRITO SANTO 

 

PÍAUÍ 

 

RIO GRANDE DO 

NORTE 
 

SANTA CATARINA 

 

ALAGOAS 

 

SERGIPE 

 



AMAZONAS 

 

PARANÁ 

 

ACRE 

 

MATO GROSSO 

DO SUL 
 

RONDÔNIA 

 

TOCANTINS 

 

AMAPÁ 

 

RORAIMA 

 

DISTRITO 

FEDERAL 
 

 

 

 

 

  



  



Países em ordem alfabética (depois do anfitrião). 

Em linha de mastro  (com número par de bandeiras) 

A bandeira do Brasil deve se posicionar ao centro-direita do  dispositivo, ou seja, a 

esquerda do observador.  Sempre do lado direito deverá estar com uma bandeira a 

menos. 

• Por ordem de importância países, estados, municípios  e instituições, sempre 

levando em consideração o numero de bandeiras a serem hasteadas. 

Rosemary Carmo Mascarenhas 
Coord. Regional Aplac 

Para maiores detalhamentos, estudar Lei 5.700 de 1º de setembro de 1971. 

ORDEM DE ABERTURA DE EVENTOS 

Como seguimos uma ordem, uma hierarquia tanto para bandeiras como para entrar 

em forma, temos ordem para tudo tanto na vida como no clube de desbravadores, 

isso também deve ser seguido nos cerimoniais que realizamos tanto a cada reunião 

de cada domingo como também em eventos especiais como investiduras, como em 

camporis ou outro evento realizado pelo Min. Jovem. 

Tenho observado que cada campo tem uma seqüência, para aberturas, e isso 

termina confundindo os desbravadores, quando participamos em eventos de grande 

proporção, tais como camporis de união bem como de divisão isso termina ficando 

mais evidente. 

Quando colocamos as bandeiras para hasteamento respeitamos a ordem de 

importância, ou de antiguidade, e isso também deve ser observado quando 

recitamos os ideais. 

Os ideais estão divididos em dois grandes blocos, ideais gerais do ministério jovem 

e idéias dos desbravadores.  

Esses ideais poderão ser recitados pelos desbravadores, ou seja, ideais gerais do 

ministério jovem e após os ideais do desbravador, sendo que poderá ser suprimido 

algum ou alguns dos ideais gerais do ministério jovem aqui mencionado para serem 

recitados. 

Porém os ideais do desbravador deverão ser recitados em todos os eventos, 

acampamentos e reuniões, realizadas pelos desbravadores em suas cerimônias de 

aberturas. 



IDEAIS GERAIS DO MINISTÉRIO JOVEM 

Os ideais gerais do ministério jovem, são ideais recitados e aprendidos por todos os 

departamentos do ministério jovem (J.A, Desbravadores, Aventureiros). E esses são 

explicitados no R.U (regulamento de Uniformes do Ministério Jovem Divisão Sul-

Americana) 

Lema 
O Amor de Cristo me motiva. 

Alvo 
A mensagem do advento a todo o mundo em minha geração. 

Objetivo 

Salvar do pecado e guiar no serviço. 

IDEAIS DO DESBRAVADOR 

Voto à bíblia 

Prometo fidelidade à Bíblia, sua mensagem de um Salvador, crucificado ressurreto e 

prestes a vir, doador de vida e liberdade à todos que nEle crêem. 

Em 1921 foram criados o Voto e a Lei dos MV de autoria de Harriel Holt e 

A.W.Spalding

 

 

. e que até hoje são recitados pelos desbravadores de todo o mundo 

O clube de desbravadores tem um voto e uma lei enaltecendo o fundamento 

espiritual ao qual o clube está firmado. 

Já o Hino dos Desbravadores surgiu por volta de maio de 1949, o Pr. Henry Berg 

dirigia seu carro por uma estrada pensando em um cântico para os Desbravadores. 

Logo lhe vieram à mente algumas palavras: "Deus lhe deu um Cântico". 

Chegando a sua casa, a primeira coisa que fez foi apresentar o hino à sua esposa, 

esta que se assentando ao piano começou a tocar e cantar. Mais tarde o hino foi 

levado a comissão de musica do "Kings of Heralds", que aprovou sem nenhuma 

alteração. 

O Hino dos Desbravadores foi oficializado em1952. A letra que temos em português 

foi traduzida e adaptada por Isolina Waldvogel. 



Voto 

Pela graça de Deu 

Serei puro, bondoso e leal. 

Guardarei a Lei do Desbravador 

Serei um servo de Deus 

E um amigo de todos. 

Lei 

“A lei do desbravador ordena-me” 

Observar a devoção matinal;  

Cumprir fielmente a parte que me corresponde;  

Cuidar do meu corpo;  

Ter a consciência limpa;  

Ser Cortez e obediente;  

Andar com reverência na casa de Deus;  

Ter sempre um cântico no coração;  

Ir onde Deus mandar.  

Hino do desbravador 

Nós somos os desbravadores, 
Os servos do Rei dos reis 
Sempre avante assim marchamos, 
Fieis à suas Leis 
Devemos ao mundo anunciar 

As novas da salvação, 

Que Cristo virá em breve 

Dar o galardão. 

ORDEM DOS IDEAIS 

I. Lema 

II. Alvo 

III. Objetivo 

IV. Legião de honra 

 

 

V. Voto à bíblia 

VI. Voto do Desbravador 

VII. Lei do Desbravador 

VIII. Hino do desbravador 
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