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RESUMO 

Esse estudo visa explorar a temática das condecorações no âmbito do Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito Federal e a sua relação com os bombeiros militares da 

corporação. Motivado pela ausência de um instrumento facilitador de consulta e 

estudo das condecorações do CBMDF. Buscou-se apresentar aos bombeiros militares 

as condecorações ofertadas pelo CBMDF e os respectivos critérios para concessão, 

a importância dessas honrarias como instrumento de reconhecimento do serviço 

prestado à população do Distrito Federal e à corporação e, ainda, listar as principais 

condecorações ofertadas pelas Forças Armadas do Brasil e as principais comendas 

ofertadas por outros órgãos do Distrito Federal. Foi realizada também uma pesquisa 

sobre as condecorações do CBMDF, as principais condecorações das Forças 

Armadas e de instituições públicas do Distrito Federal. Além disso, foi realizada uma 

entrevista com o Comandante do Centro de Comunicação Social do CBMDF e com o 

pesquisador da área de condecorações, Ten-Cel. RRm MAURO ANDRÉ KAISER 

CABRAL. Diante do cenário apresentado o estudo trouxe como recomendações a 

difusão do tema para reforçar a importância do conhecimento de tais honrarias e as 

consequências positivas de ser agraciado; a disponibilização do instrumento 

facilitador de consulta e estudo das condecorações, ora produzido, na forma digital no 

endereço eletrônico da corporação e, se possível, a disponibilização também na forma 

impressa para divulgação do tema para a tropa; e a apresentação do produto aos 

comandantes de unidade visando à divulgação do conteúdo aos militares de sua 

unidade com o intuito de aumentar o alcance no âmbito da corporação. 

Palavras-chave: CBMDF. Comendas. Condecorações. Medalhas. Valores. Mérito. 

  



 
 

ABSTRACT 

This study aims to explore the theme of condecorations in the scope of the Federal 

District Military Fire Brigade and its relationship  with the corporation’s military 

firefighters. Motivated by the absence of an instrument to facilitate consultation and 

study of CBMDF awards. One of the goals is to present to the military firefighters the 

condecorations offered by the CBMDF and the respective criteria for granting, the 

importance of these honors as an instrument of recognition of the service provided to 

the population of the Federal District and to the corporation, and also list the main 

condecorations offered by the Armed Forces of Brazil and the main commands offered 

by other bodies in the Federal District. A survey was also carried out on the CBMDF 

awards, the main awards from the Armed Forces and public institutions in the Federal 

District. In addition, an interview was carried out with the Commander of the CBMDF 

Social Communication Center and with the researcher in the area of condecorations, 

Ten-Cel RRm MAURO ANDRÉ KAISER CABRAL. Given the scenario presented, the 

study brought as recommendations the dissemination od the theme to reinforce the 

importance of knowing such honors and the positive consequences of being honored; 

the availability of the instrument to facilitate consultation and study of the awards, now 

produced, in digital form on the corporation’s website and, if possible, availability also 

in printed form for dissemination of the topic to the troops; and presenting the product 

to unit commanders with a view to disseminating the content to their unit’s military 

personnel in order to increase the reach within the corporation. 

Palavras-chave: CBMDF. Commendations. Condecorations. Medals. Valeus. Merit 
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1. INTRODUÇÃO 

As comendas, secularmente, vêm sendo utilizadas como instrumento de 

motivação e controle nas instituições militares (CABRAL, 2011), com valor 

medido na razão direta do critério adotado na atribuição dos respectivos graus 

ou classes (POLIANO, 1943).  

No âmbito da legislação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

(CBMDF), as condecorações estão previstas no artigo 132, §1º, b) da Lei 7.479, 

de 1986, que versa sobre o Estatuto do CBMDF. São classificadas como 

recompensas e representam o reconhecimento aos bons serviços prestados 

pelos bombeiros militares. Registra-se ainda que legislações específicas 

estabelecerão as normas e os requisitos para outorga das referidas comendas. 

Esse estudo visa explorar a temática das condecorações no âmbito do 

CBMDF e a sua relação com os bombeiros militares da corporação. 

Nessa esteira, após verificação preliminar no âmbito do CBMDF e nos 

documentos que criaram tais honrarias vislumbrou-se a necessidade de unificar 

os principais pontos num só dispositivo com o intuito de facilitar a consulta 

dessas condecorações.  

Por sua vez, observou-se que no Regulamento de Uniformes do CBMDF, 

instituído pelo Decreto Nº 32.784, de 1º de março de 2011, publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal Nº 43 de 02 de março de 2011, tem-se, apenas, uma 

menção sobre o uso de condecorações no âmbito do CBMDF, mas nada se fala 

sobre quais são as condecorações existentes.  

Assim, este trabalho teve por objetivo analisar a importância das 

condecorações para o bombeiro militar através da elaboração de uma proposta 

de um Manual de Condecorações do CBMDF. Como também, apresentar aos 

bombeiros militares as condecorações ofertadas pelo CBMDF e os respectivos 

critérios para concessão, a importância dessas honrarias como instrumento de 

reconhecimento do serviço prestado à população do Distrito Federal e à 

corporação e, ainda, listar as principais condecorações ofertadas pelas Forças 
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Armadas do Brasil e as principais comendas ofertadas por outros órgãos do 

Distrito Federal. 

Este assunto se coaduna com os objetivos estratégicos nº 9: Valorizar o 

profissional bombeiro militar e nº 10: Desenvolver Pesquisas e a Gestão do 

Conhecimento, previstos no Plano Estratégico 2017-2024 do CBMDF, de 15 de 

dezembro de 2016. 

Diante dos argumentos supracitados e registrando que outras instituições 

militares possuem instrumentos facilitadores para consulta e estudo de suas 

comendas, entende-se a viabilidade da realização dessa pesquisa por se tratar 

de um tema que incentiva o culto aos valores dos bombeiros militares e que visa 

preencher essa lacuna. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O que são Condecorações? 

Segundo Força Aérea Brasileira (FAB) (2011), a palavra condecoração 

deriva do latim “condecorare”, com o sentido de adornar, conferir honra. 

Registra-se uma definição ainda mais analítica para o termo 

condecoração:  

A condecoração é um monumento metálico destinado a preservar na 
história a lembrança de fatos e feitos do condecorado. Todas as 
instituições militares brasileiras adotam seu uso como forma de 
valorização do mérito, assim como muitas organizações civis o fazem. 
(CABRAL, 2011, p. 16) 

Segundo o Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil (RUMB), as 

condecorações outorgadas pelos governos e instituições militares ou civis 

classificam-se em três grandes grupos: as Medalhas Condecorativas, as Ordens 

Honoríficas e as Medalhas- Prêmio. 

2.2 Origem das Condecorações 

Segundo Exército Brasileiro (EB) (2019), a origem das condecorações 

data da Antiguidade: 
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As condecorações surgiram na antiguidade. Estima-se que as mais 
antigas remontem ao Egito do tempo dos faraós. Gregos e romanos 
manifestavam recompensa por intermédio de práticas como a Coroa, 
a Ovação e o Triunfo. Essas práticas foram substituídas pelas 
condecorações, que ressurgiram e ganharam grande impulso a partir 
da criação das Ordens de Cavalaria, na Idade Média. (EB, 2019, p. 3). 

2.3 O CBMDF como instituição militar 

O surgimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal data do 

Século XIX como podemos inferir da obra “Bombeiros, Bravos Heróis: 50 Anos 

de História no Planalto Central”: 

A instituição do Corpo de Bombeiros no Brasil foi obra de D. Pedro II, 
nos idos de 1856 (…). Decidiu então reunir as embrionárias tropas 
existentes, formadas por operários dos arsenais de Guerra e Marinha, 
das obras públicas e da Casa de Correções e, por meio do Decreto 
Imperial nº 1.775, de 2 de julho de 1856, criar o Corpo Provisório de 
Bombeiros da Corte, com um efetivo de 130 homens. (CBMDF, 2016, 
p. 14). 

A condição de militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

não coincide com a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte em 1856, 

mas sim alguns anos depois como pode-se inferir a seguir:  

(…) mais tarde (1880), deu-se a sua primeira organização militar, pelo 
fato de os bombeiros não serem reconhecidos nem respeitados como 
tais nos locais de incêndio, sobretudo por oficiais das Forças Armadas. 
(CBMDF, 2016, p. 14, grifo nosso). 

Ainda segundo CBMDF (2016), em 1887, com a reforma da instituição 

passou a ser possível empregar a Corporação em casos de guerra, como força 

auxiliar do Exército. 

A condição atual do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal pode 

ser constatada através da leitura do art. 2º da Lei 7479/86 que aprova o Estatuto 

dos bombeiros militares do CBMDF: 

Art. 2º O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição 
permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa 
civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina, e ainda 
força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou 
mobilização (…)  
(BRASIL, 1986, grifo nosso). 

Ainda valendo-se do arcabouço jurídico brasileiro, pode-se evidenciar 

com a leitura do artigo 42 da Constituição Federal de 1988 a condição dos 

bombeiros do CBMDF: 



8 
 

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, 
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
(BRASIL, 1988). 

2.4 As Condecorações e a Carreira Bombeiro Militar 

2.4.1 Valores do Bombeiro Militar 

Aquele que foi agraciado com alguma condecoração precisou ter atendido 

aos requisitos exigidos na norma de instituição da respectiva comenda. Nessa 

esteira, registra-se a necessidade de destacar alguns dos valores dos bombeiros 

militares previstos no Plano Estratégico 2017-2024 da Corporação que são 

incentivados e exigidos pelo CBMDF, alinhando-se com o exigido pela maioria 

das condecorações: 

2.4.1.1 Bravura 

Todo bombeiro militar é corajoso e firme de espírito para enfrentar 

situações emocionalmente ou moralmente difíceis. (CBMDF, 2016, p. 17) 

2.4.1.2 Dignidade 

Todo bombeiro militar é digno no modo de proceder ou de se apresentar, 

inspirando respeito, honra e brio por parte de seus superiores, pares, 

subordinados e sociedade brasileira. (CBMDF, 2016, p. 17) 

2.4.1.3 Disciplina 

Todo bombeiro militar é disciplinado no cumprimento dos deveres 

militares, de modo a não se desviar da conduta padrão esperada de todos os 

membros do CBMDF, desejável para o bem comum da tropa, mesmo em 

situações críticas de pressão. (CBMDF, 2016, p. 17) 
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2.4.1.4 Ética 

Todo bombeiro militar é ético em suas ações, ensejando o respeito entre 

os bombeiros militares e entre estes profissionais e a sociedade. (CBMDF, 2016, 

p. 17) 

2.4.1.5 Hierarquia 

É a base da organização a qual pertence todo bombeiro militar, visando a 

ordenação da autoridade, em níveis diferentes, de modo a possibilitar maior 

agilidade na mobilização e emprego do efetivo da Instituição. (CBMDF, 2016, p. 

18) 

2.4.1.6 Respeito à vida 

Todo bombeiro militar é consciente de que a vida é o bem mais importante 

dentre todos os outros e para tanto não hesitará em sacrifícios para preservá-la. 

(CBMDF, 2016, p. 18) 

2.4.1.7 Patriotismo 

Todo bombeiro militar é patriota, valorizando, respeitando e amando a 

Pátria e os seus símbolos nacionais. (CBMDF, 2016, p. 18) 

2.4.1.8 Tradição 

O CBMDF busca conservar, respeitar e transmitir as boas práticas e 

valores forjados pelas gerações de bombeiros militares. (CBMDF, 2016, p. 18) 

2.4.2 Possibilidade de obter condecorações externas ao CBMDF 

Convergindo para o cumprimento da missão institucional do CBMDF, 

estão os seus recursos humanos, que a desempenham tanto no âmbito interno 

(atuando na própria corporação), quanto externamente, em outros órgãos 

públicos. 

Segundo o Mapa Demonstrativo do Efetivo do CBMDF (publicado no BG 

nº 190, de 07 de outubro de 2021), 230 bombeiros militares encontram-se 

agregados e desempenhando suas funções em outros órgãos, levando os 
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valores e o profissionalismo para além do CBMDF, sendo 84 oficiais e 146 

praças. 

Devido ao exposto, registra-se o fato de que os bombeiros militares 

agregados podem vir a ser agraciados por condecorações de outros órgãos 

devido ao reconhecimento pelos relevantes serviços prestados a determinado 

órgão público. 

Ainda nessa esteira, destaca-se também a possibilidade de premiação 

dos recursos humanos do CBMDF por parte de outros órgãos mesmo que o 

bombeiro militar esteja atuando em sua corporação, desde que tenha 

desempenhado relevantes serviços em prol de determinada área de atuação e 

seja reconhecido externamente por isso. 

2.4.3 Valorização do Profissional Bombeiro Militar 

Faz-se necessário destacar o objetivo estratégico nº 9, que trata sobre a 

“valorização do profissional bombeiro militar”, previsto no Plano Estratégico 

2017-2014 da corporação. 

Dentro dos 4 (quatro) eixos de atuação previstos no Mapa Estratégico da 

Corporação (CBMDF, 2016, p. 21) que orientarão o caminho do CBMDF nos 

próximos anos, destaca-se o eixo “Pessoas, aprendizagem e crescimento” que 

estabelece como meta a valorização do profissional bombeiro militar. 

Dentro dessa perspectiva de reconhecimento dos seus recursos 

humanos, uma das formas da corporação atender esse objetivo estratégico é 

através da outorga de comendas.  

2.4.4 Consequências para o Bombeiro Militar agraciado 

Pode-se extrair da Lei 12.086, de 2009, que dispõe sobre os militares da 

PMDF e do CBMDF, o conceito de promoção: 

Art. 5o Promoção é ato administrativo e tem como finalidade básica a 
ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos 
interstícios de cada grau hierárquico, (…). (BRASIL, 2009) 
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Ainda nessa esteira, registra-se na mesma norma a definição de 

promoção por merecimento, que visa a ascensão ao último posto do respectivo 

Quadro do bombeiro militar: 

Art. 8o Promoção por merecimento é aquela que se baseia: 

(...) 

II - no conjunto de atributos e qualidades que distingue e realça o valor 
do Oficial entre seus pares, avaliado no decurso da Carreira e no 
desempenho de cargos, funções, missões e comissões exercidas, em 
particular no posto que ocupe ao ser cogitado para a promoção. 
(BRASIL, 2009) 

Nesse sentido, um fator que pode auxiliar a corporação no momento de 

analisar os atributos e qualidades exigidos para a promoção por merecimento do 

bombeiro militar cogitado para promoção são as condecorações obtidas ao longo 

da carreira, em particular as obtidas no posto que ocupe no momento da 

cogitação. 

Outro fator que merece destaque é que o bombeiro militar que venha a 

cometer algum tipo de transgressão disciplinar, tipificada no Regulamento 

Disciplinar do Exército (RDE), utilizado no âmbito do CBMDF, e que possua 

condecorações, pode ter sua punição diminuída. As comendas recebidas ao 

longo de sua carreira podem ser levadas em consideração no momento da 

dosimetria da punição disciplinar como atenuante a favor do bombeiro militar 

transgressor e possivelmente diminuir a sua pena. Isso pode ser constatado ao 

analisar alguns Boletins de Acesso Restrito publicados no portal do CBMDF que 

tratam sobre soluções de sindicância que apuraram transgressões disciplinares 

praticadas por bombeiros militares que possuíam condecorações no momento 

da prática proibida pelos regulamentos militares. 

Reitera-se também que as condecorações outorgadas aos bombeiros 

militares podem servir como indicador para os comandantes da corporação. 

Pode-se afirmar isso visto que o fato de terem sido condecorados indica que tais 

militares se destacaram no desempenho de suas funções. Por isso, as 

comendas podem servir como ferramenta de escolha de militares para diversas 

missões: indicação para missões no exterior, indicação para cargos de 

confiança, cargos de assessoria, dentre outros. 
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Para Bento (2006): 

O conhecimento do assunto condecorações é muito restrito, 
geralmente somente o agraciado, com raras exceções, sabe identificar 
as condecorações que ostenta em seu peito ou as miniaturas, barretas 
ou rosetas que as representam. (BENTO, 2006). 

2.5 Condecorações do CBMDF 

2.5.1 Medalha de Instalação do CBMDF em Brasília 

A Medalha de Recompensa por Serviço Prestado na Instalação do Corpo 

de Bombeiros do Distrito Federal trata-se de medalha comemorativa e foi criada 

pelo Decreto nº 996, de 26 de maio de 1969. 

Destina-se a recompensar Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros do 

Distrito Federal, militares de outras corporações e autoridades civis que tenham 

prestado serviços relevantes na instalação do Corpo de Bombeiros do Distrito 

Federal em Brasília. 

Figura 1: Medalha de Instalação do CBMDF em Brasília 

 

Fonte: CABRAL (2011)  
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2.5.2 Medalha Mérito Cinquentenário da Implantação do CBMDF – 

Cel. Osmar Alves Pinheiro 

A comenda em análise foi criada pelo Decreto nº 35.523, de 10 de junho 

de 2014 e foi destinada a condecorar civis e militares pelo reconhecimento de 

suas contribuições com a história da implantação e trajetória da corporação na 

Capital Federal nos últimos cinquenta anos. 

Cabe destacar que a comenda em questão foi outorgada apenas no ano 

de 2014, durante as comemorações dos cinquenta anos da corporação na 

Capital Federal. 

Figura 2 – Medalha Mérito Cinquentenário da Implantação do CBMDF – Cel. 

Osmar Alves Pinheiro 

 

Fonte: CBMDF (2021)  

2.5.3 Barreta Comemorativa do Sesquicentenário do CBMDF 

A Barreta do Sesquicentenário do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 

Federal foi criada pelo Decreto nº 27.549, de 22 de dezembro de 2006 e destina-

se a condecorar os bombeiros militares que se encontravam em serviço ativo no 

dia 02 de julho de 2006, ocasião em que se comemorou o aniversário de 150 

anos de criação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 
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Figura 3 – Barreta Comemorativa do Sesquicentenário do CBMDF 

 

Fonte: DISTRITO FEDERAL (2006) 

2.5.4 Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Federal 

“Imperador Dom Pedro II” 

A Ordem em questão foi instituída pelo Decreto nº 24.275, de 8 de 

dezembro de 2003 e, de acordo com o artigo 1º do Decreto de instituição da 

Ordem, destina-se a agraciar: 

Art. 1º A Ordem (...) será concedida: 

(...) 

a) os Bombeiros Militares do Distrito Federal que tenham prestado 
notáveis serviços à Corporação, ao Distrito Federal ou ao país ou se 
hajam distinguido no exercício de sua profissão; 
b) os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares que, pelos 
serviços prestados, se tenham tornado credores de homenagem do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 
c) os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, que hajam prestado 
relevantes serviços ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; 
d) as organizações militares e instituições civis, nacionais ou 
estrangeiras, que se tenham tornado credoras de homenagem especial 
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (DISTRITO 
FEDERAL, 2003) 

Em seu artigo 2º, o Decreto de criação desta comenda estabelece os 

graus em que o agraciado será admitido na Ordem, quais sejam: 

Comendador, Oficial e Cavaleiro. 

Pode-se extrair da leitura do artigo 22, da norma instituidora da Ordem, 

os critérios para admissão em cada grau: 

Art. 22. A admissão ao Corpo de Graduados Especiais far-se-á em 
qualquer grau a juízo do Conselho, devendo, no entanto, ser conce-
dido, em princípio, na seguinte correspondência: 
I - Comendador: aos oficiais-generais e coronéis das forças armadas e 
demais forças auxiliares e civis assemelhados; 
II - Oficial: aos tenentes-coronéis e majores das forças armadas e de-
mais forças auxiliares e civis assemelhados; e 
III - Cavaleiro: aos demais militares e civis assemelhados.  
(DISTRITO FEDERAL, 2003) 
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Figura 4 - Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Federal “Imperador Dom 

Pedro II” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CABRAL (2011) 

2.5.5 Medalha Sangue de Brasília 

A Medalha Sangue de Brasília foi instituída pelo Decreto nº 9.490, de 29 

de maio de 1986 e destina-se a agraciar os bombeiros militares da ativa, da 

reserva remunerada ou reformados, feridos ou acidentados no exercício da 

missão profissional do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ou enfermidade 

contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente. Assim como os 

militares das Forças Armadas ou das demais Forças Auxiliares e os civis que 

tenham recebido ferimentos ou sido acidentados em consequência de ação de 

salvamento, ou de extinção de incêndio. A entrega da medalha será feita 

anualmente, em solenidade presidida pelo Governador do Distrito Federal, 

preferencialmente, no dia 07 de maio, no Quartel do Comando Geral. 
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Figura 5 – Medalha Sangue de Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DISTRITO FEDERAL (1986) 

2.5.6 Medalha de Mérito por Tempo de Serviço do CBMDF 

Esta Medalha foi criada pelo Decreto nº 25.212, de 07 de outubro de 2004 

e destina-se a reconhecer os relevantes serviços prestados pelos oficiais e 

praças do CBMDF. A medalha de mérito por tempo de serviço é classificada em 

três tipos de acordo com os critérios de concessão e tipo da medalha, sendo de 

ouro (mais de 25 anos de bons serviços prestados), de prata (mais de 15 anos 

de bons serviços prestados) e de cobre (mais de 10 anos de bons serviços 

prestados).  
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Figura 6 – Medalha de Mérito por Tempo de Serviço do CBMDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DISTRITO FEDERAL (2004) 

2.5.7 Medalha Coronel Aristarcho Pessoa – Aplicação e Estudo 

A Medalha Coronel Aristarcho Pessoa – Aplicação e Estudo foi instituída 

pela Portaria nº 9 de, 13 de abril de 2007 e tem como intuito agraciar os 

bombeiros militares que concluírem em primeiro lugar, em primeira época, os 

seguintes cursos regulares realizados na Corporação, Curso de Altos Estudos 

para Oficiais - CAEO, Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO, Curso de 
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Formação de Oficiais - CFO, Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP, Curso 

de Aperfeiçoamento de Praças - CAP e Curso de Formação de Praças - CFP. 

Destaca-se o fato dessa medalha não ter sido criada por Decreto conforme as 

demais, e sim por Portaria Interna, ato do Comandante-Geral do CBMDF. 

Destaca-se que foi publicada, no Boletim Geral nº 193 de 14 de outubro de 2021, 

a Portaria nº 21, de 16 de junho de 2021, que estendeu a outorga desta medalha 

ao Curso de Habilitação de Oficiais – CHO e revogou a Portaria nº 9 de 13 de 

abril de 2007. 

A medalha em estudo possui gradação hierárquica conforme podemos 

inferir do artigo 7º de sua norma instituidora: 

Art. 7º A gradação hierárquica da medalha é a seguinte: 
I – dourada: para Oficial Superior ou Sargento que fizer jus à medalha, 
em virtude da conclusão do Curso de Altos Estudos; 
II – prateada: para o Oficial Intermediário/Subalterno ou Sargento que 
fizer jus à medalha, em virtude da conclusão do respectivo Curso de 
Aperfeiçoamento; 
III – bronze: para o Aspirante-a-Oficial, Subtenente, Sargento ou 
Soldado, em virtude da conclusão do respectivo Curso de Habilitação 
de Oficiais, Preparação de Oficiais, Formação de Oficiais ou Formação 
de Praças. (CBMDF, 2021) 

Figura 7 - Medalha Coronel Aristarcho Pessoa – Aplicação e Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CBMDF (2021) 
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2.5.8 Medalha Mérito Musical “Anacleto De Medeiros” 

A Medalha Mérito Musical “Anacleto de Medeiros” foi criada pelo Decreto 

nº 35.846, de 25 de setembro de 2014 e destina-se a agraciar músicos, civis, 

militares e personalidades como reconhecimento as suas contribuições com a 

história do segmento na trajetória da Corporação e sua existência no âmbito da 

Capital Federal. 

Esta comenda foi criada pelo Décimo Oitavo Ano da Implantação da 

Banda de Música no CBMDF e será outorgada no mês de novembro, como parte 

das comemorações alusivas ao aniversário da Banda de Música do CBMDF e 

ao Dia do Músico. 

Figura 8 - Medalha Mérito Musical “Anacleto de Medeiros” 

 

Fonte: DISTRITO FEDERAL (2014) 

2.5.9 Medalha Mérito Ensino Bombeiro Militar – Major Lacir Côrtes 

De Araújo 

A Medalha Mérito Ensino Bombeiro Militar – Major Lacir Côrtes Araújo, foi 

criada pela Portaria nº 16, de 21 de agosto de 2020, do CBMDF. A condecoração 

destina-se a condecorar instrutores, monitores, tutores, militares, professores 

civis, personalidades e instituições, a título de reconhecimento por serviços 
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prestados ao Sistema de Ensino Bombeiro militar do CBMDF, em âmbito 

nacional e internacional. 

Figura 9 - Medalha Mérito Ensino Bombeiro Militar “Major Lacir Côrtes” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: CBMDF (2020) 

2.5.10 Medalha Mérito do TAF 

Medalha em fase de aprovação no âmbito do Gabinete do Comando Geral 

e incluída na lista de projetos estratégicos da corporação com entrega prevista 

para o ano de 2021. 

2.5.11 Medalha Mérito Operacional 

Medalha em fase de aprovação no âmbito do Comando Operacional da 

corporação e incluída na lista de projetos estratégicos da corporação com 

entrega prevista para o ano de 2021. 

2.5.12 Medalha Mérito Socorrista 

Medalha em fase de elaboração no âmbito do Comando Operacional da 

corporação. Ainda se trata de uma proposta a ser aprovada. Trata-se de uma 

comenda que visa agraciar os militares que atuam ou atuaram nas Unidades de 
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Resgate ou no Grupamento de Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar ou 

ainda que prestaram relevantes serviços como socorrista. 

2.6 Condecorações das Forças Armadas 

2.6.1 Comendas da Marinha do Brasil 

Após consulta no Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil 

(RUMB) e no Decreto nº 40.556, de 17 de dezembro de 1956, que regula o uso 

de condecorações nos uniformes militares e dá outras providências, seguem as 

comendas da Marinha do Brasil: 

2.6.1.1 Bravura Militar 

- Cruz Naval 

2.6.1.2 Participação em campanha e cumprimento de missões ou 

operações de guerra 

- Cruz de Campanha 

- Medalha de Serviços Relevantes 

- Medalha de Serviços De Guerra Com 3, 2 Ou 1 Estrela 

- Medalha da Força Naval Do Nordeste 

- Medalha da Força Naval Do Sul 

2.6.1.3 Mérito – quando recebida por bravura em missões ou 

operações de guerra, precederá todas as demais. 

- Ordem do Mérito Naval 

2.6.1.4 Bons serviços militares 

- Medalha Militar 

2.6.1.5 Recompensa à contribuição ao esforço nacional de 

guerra 

- Medalha de Serviços de Guerra, Sem Estrela 

  



22 
 

2.6.1.6 Serviços prestados às Forças Armadas 

- Medalha Naval de Serviços Distintos 

- Medalha Mérito Tamandaré 

- Medalha Mérito Riachuelo 

2.6.1.7 Aplicação nos estudos militares 

- Medalha-Prêmio Greenhalgh 

- Medalha-Prêmio "Escola de Guerra Naval"; 

- Medalha-prêmio "Marcilio Dias"; 

- Medalha-prêmio "Saldanha da Gama"; 

- Medalha-prêmio "Almirante Alexandrino de Alencar"; 

- Medalha-prêmio "Faraday"; 

- Medalha-prêmio "Almirante Jaceguai"; 

- Medalha-prêmio "Revista Marítima Brasileira"; 

- Medalha-prêmio "Conde de Anadia"; 

- Medalha-prêmio "Almirante Júlio de Noronha"; 

- Medalha-prêmio "Intendência da Marinha"; 

- Medalha-prêmio "Almirante Gastão Motta"; 

- Medalha-Prêmio "Almirante Wandenkolk; 

- Medalha-Prêmio "Militar Feminino da Marinha". 

- Medalha-Prêmio Sargento Francisco Borges de Souza 

- Medalha-Prêmio Almirante José Maria do Amaral Oliveira 

- Medalha-Prêmio Almirante Àtilla Monteiro Aché 

- Medalha-Prêmio Comandante Vital de Oliveira 

- Medalha-Prêmio Almirante Newton Braga 

- Medalha-Prêmio Almirante Sylvio de Camargo 

- Medalha-Prêmio Almirante Marques de Leão 

2.6.1.8 Dedicação à profissão e o interesse pelo seu 

aprimoramento 

- Medalha Mérito Marinheiro 

- Medalha Mérito Anfíbio 

- Medalha Mérito Acanto 
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- Medalha Mérito Saúde Naval 

- Medalha Mérito Engenharia da Marinha 

2.6.2 Comendas do Exército Brasileiro 

2.6.2.1 Medalhas destinadas às Missões de Guerra 

- Cruz de Campanha 

- Medalha da Vitória 

- Cruz de Combate 

- Medalha Sangue do Brasil 

- Medalha de Campanha 

2.6.2.2 Demais Comendas do Exército Brasileiro 

- Ordem do Mérito Militar 

- Medalha do Exército Brasileiro 

- Medalha Militar 

- Medalha Tributo à FEB 

- Medalha Corpo de Tropa 

- Medalha do Pacificador 

- Medalha do Serviço Amazônico 

- Medalha Mérito Aeroterrestre 

- Medalha Soldado do Silêncio 

- Medalha Marechal Osório – O Legendário 

- Medalha Sargento Max Wolff Filho 

- Medalha Praça Mais Distinta 

2.6.3 Comendas da Força Aérea Brasileira 

2.6.3.1 Medalhas destinadas às Missões de Guerra 

- Cruz de Bravura 

- Cruz de Sangue 

- Cruz de Aviação (Fita A) 

- Cruz de Aviação (Fita B) 

- Campanha Na Itália 
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- Cruz de Serviços Relevantes 

- Campanha no Atlântico Sul 

2.6.3.2 Demais Comendas da Força Aérea Brasileira 

- Ordem do Mérito Aeronáutico 

- Medalha Mérito Santos Dumont 

- Medalha Bartolomeu de Gusmão 

- Medalha Mérito Operacional Brigadeiro Nero Moura 

- Medalha Militar 

- Medalha Prêmio Força Aérea Brasileira 

- Medalha Prêmio Santos Dumont 

- Medalha Prêmio Salgado Filho 

2.7 Principais Comendas de outros órgãos do Distrito Federal 

2.7.1 Comendas do Governo do Distrito Federal 

- Ordem do Mérito Brasília - GDF 

- Medalha Mérito Buriti 

- Medalha Mérito Alvorada 

- Medalha Mérito Segurança Pública do Distrito Federal 

- Medalha da Defesa Civil do Distrito Federal 

2.7.2 Comendas da Câmara Legislativa do Distrito Federal 

- Ordem do Mérito Legislativo 

2.7.3 Comendas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios 

- Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e Territórios 

2.7.4 Comendas da Polícia Militar do Distrito Federal 

- Ordem do Mérito Alferes Joaquim José da Silva Xavier 

2.7.5 Comendas da Polícia Civil do Distrito Federal 

- Medalha do Mérito Policial Civil Juscelino Kubitschek de Oliveira 
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3. METODOLOGIA 

Para fundamentar a elaboração da proposta de um Manual de 

Condecorações do CBMDF, foi realizada uma pesquisa teórica em artigos 

científicos, manuais de condecorações das Forças Armadas, regulamentos, 

dentre outros, com o intuito de compreender o assunto e assim fornecer robustez 

ao produto final. Foi realizada também uma pesquisa sobre as condecorações 

do CBMDF, as principais condecorações das Forças Armadas e de instituições 

públicas do Distrito Federal. 

Além disso, foi realizada uma entrevista com o Comandante do Centro de 

Comunicação Social do CBMDF no dia 12 de julho de 2021 e outra com o 

pesquisador da área de condecorações, Ten-Cel. RRm MAURO ANDRÉ 

KAISER CABRAL, no dia 13 de julho de 2021. Foram abordados nas duas 

entrevistas as comendas recebidas pelas autoridades, a importância do tema 

para o CBMDF, se é cabível a criação de novas condecorações e qual seria a 

relevância de um Manual de Condecorações do CBMDF para a corporação. 

Registra-se que a entrevista com o Comandante do CECOM do CBMDF foi 

realizada na modalidade a distância e a entrevista com o Ten-Cel. RRm KAISER 

foi realizada presencialmente nas instalações do Ministério da Justiça. 

Diante do exposto e levando em consideração o intuito desta produção 

científica, segundo Gil (2010) a pesquisa foi classificada quanto à natureza como 

aplicada. 

Foi utilizado o método dedutivo que, segundo Gil (2010), tem como 

enfoque apresentar no projeto os resultados obtidos durante a pesquisa 

provenientes de estudos e estatísticas. 

No que tange à classificação da pesquisa quanto aos objetivos, segundo 

Gil (2010), apesar de ter sido encontrada obra que abrangesse o tema em 

questão, o foco do estudo deste autor diverge do mencionado anteriormente. 

Sendo assim, esta pesquisa foi classificada como exploratória. 

Segundo Gil (2010), quanto à abordagem, a pesquisa foi classificada 

como quantitativa devido às amostras a serem analisadas e qualitativa devido 
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às peculiaridades da intenção do projeto, portanto foi classificada como quali-

quanti. 

Segundo Gil (2010), quanto aos procedimentos de obtenção de dados, o 

de  estudo foi classificado como bibliográfico devido ao fato de terem sido 

utilizados como fontes: livros e artigos científicos; e documental, visto que foram 

utilizadas legislações federais, distritais e normas internas do CBMDF e de 

outros órgãos no que tange o foco da pesquisa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Um questionário foi aplicado aos militares do CBMDF no mês de julho de 

2021 e os pesquisados foram orientados a responderem as perguntas propostas 

de acordo com a vivência na corporação. 

O questionário continha 10 perguntas, sendo 9 de múltipla escolha, todas 

obrigatórias e uma pergunta facultativa que permitia o convidado a fazer algum 

comentário sobre o tema caso julgasse necessário, não foi exigido a identificação 

dos pesquisados. 

O questionário foi divulgado no âmbito da ABM, grupos de mensagens de 

oficiais e praças da corporação englobando um universo de 5778 militares em 

todo o CBMDF, segundo consta no Quadro Demonstrativo de Efetivo publicado 

no Boletim Geral nº 190, de 07 de outubro de 2021. No total, 177 militares 

responderam o questionário e o mesmo pode ser encontrado no “Apêndice A” 

deste trabalho. Com a amostra de 177 militares, a margem de erro dos dados 

analisados foi de 6%, resultando num nível de confiança de 94%. 

No que tange a pergunta 1, objetivou-se questionar quanto tempo de 

serviço militar tinha o pesquisado, visto que algumas condecorações exigem 

determinado tempo de serviço como requisito para que o militar possa ser 

agraciado. Sendo assim, militares com mais tempo de serviço atenderão os 

requisitos para serem agraciados antes dos demais vindo a fazer jus a comenda. 

Destaca-se que o critério para concessão dessa medalha é objetivo, 

diferenciando-a das demais. Pode-se verificar a distribuição das respostas de 

acordo com a ilustração do Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Ilustração dos resultados da pergunta 1: “Quantos anos de serviço 

militar o (a) senhor (a) tem?” 

 

Fonte: O autor. 

Já na pergunta 2, foi questionado se o pesquisado saberia informar 

quantas medalhas são ofertadas pelo CBMDF. Dos 177 entrevistados, 81,9% 

não sabiam responder. Isso reforça a iniciativa da produção desse trabalho 

científico, que é apresentar as condecorações ofertadas pela corporação para a 

tropa. Na ilustração do Gráfico 2, pode-se verificar os dados dessa pergunta. 

Gráfico 2 – Ilustração dos resultados da pergunta 2: “O (A) senhor (a) saberia 

informar quantas medalhas são ofertadas pelo CBMDF?” 

 

Fonte: O autor. 

A pergunta 3 consistia em questionar se o pesquisado conhecia alguma 

medalha ofertada pelo CBMDF, visando mensurar o conhecimento da tropa 

sobre o tema em questão. Se a resposta fosse “sim”, o pesquisado era convidado 

a informar qual medalha ele (a) conhecia. Dos 177 entrevistados, 163 
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informaram conhecer pelo menos uma comenda. Diante da análise das 

respostas obtidas, a condecoração mais conhecida pelos entrevistados é a 

Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Federal “Imperador Dom Pedro II”, 

respondida por 90 pesquisados, ou seja, mais de 50% dos que disseram que 

conhecia pelo menos uma medalha. Pode-se verificar os resultados dessa 

pergunta na ilustração do Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Ilustração dos resultados da pergunta 3: “O (A) senhor (a) conhece 

alguma medalha ofertada pelo CBMDF?” 

 

Fonte: O autor. 

Na pergunta 4, foi questionado se o pesquisado já havia sido condecorado 

com alguma comenda do CBMDF. Caso respondesse que “sim”, ele seria 

convidado a informar qual a condecoração recebida dentro as oito ofertadas pela 

corporação. Dos 177 entrevistados, 81 informaram que já receberam alguma 

comenda. Isso nos mostra que 54,2% dos entrevistados nunca foram 

agraciados. Dos 81 agraciados, a maioria já foi agraciado com a Ordem do Mérito 

Bombeiro Militar do Distrito Federal “Imperador Dom Pedro II” e com a Medalha 

de Mérito por Tempo de Serviço. Esse resultado mostra que as outras 

condecorações são pouco outorgadas, devendo ser reforçada a divulgação para 

conhecimento da tropa dessas comendas e dos critérios exigidos para ser 

agraciado (a).  Nas ilustrações dos Gráficos 4 e 5 é possível observar 

respectivamente, as respostas da pergunta efetuada e o complemento da 

pergunta com a indicação da comenda recebida pelo militar pesquisado. 
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Gráfico 4 – Ilustração dos resultados da pergunta 4: “O (A) senhor (a) já foi 

agraciado (a) com alguma medalha do CBMDF?” 

Fonte: O autor. 

Gráfico 5 – Ilustração do complemento da pergunta 4: “Informe a medalha 

recebida, pode marcar mais de uma opção.” 

 

Fonte: O autor. 

Na pergunta 5, foi questionado se o entrevistado já havia sido agraciado 

com alguma comenda de outra instituição. Pode-se verificar na ilustração do 

Gráfico 6 que 78% dos entrevistados nunca receberam comendas de outros 

órgãos, corroborando para a necessidade de apresentação de condecorações 

de outros órgãos e dos critérios exigidos para outorga. 
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Gráfico 6 – Ilustração dos resultados da pergunta 5: “O (A) senhor (a) já recebeu 

alguma medalha de outra instituição?”  

 

Fonte: O autor. 

Na pergunta 6, objetivou-se questionar os pesquisados sobre o 

procedimento de entrega da medalha para o (a) agraciado (a). E 

aproximadamente 90% dos entrevistados responderam que a corporação deve 

adquirir a comenda e entregá-la para o agraciado numa solenidade militar. Isso 

indica a necessidade de se manter essa tradição, de se registrar publicamente 

perante a tropa o reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo militar 

agraciado. Como exemplo cita-se o desuso nas solenidades de entrega da 

Medalha de Mérito por Tempo de Serviço nas Organizações Bombeiro Militar 

nos últimos anos. Pode-se verificar os resultados da pergunta na ilustração do 

Gráfico 7. 

Gráfico 7 – Ilustração dos resultados da pergunta 6: “Na opinião do (a) senhor 

(a), como deve ser o procedimento de entrega de uma medalha para um (a) 

militar agraciado (a)?”  

 

Fonte: O autor. 
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Na pergunta 7, questionou-se onde seria possível encontrar os critérios 

para que alguém seja agraciado com uma medalha. E aproximadamente 80% 

dos entrevistados informaram que não sabia onde encontrá-los. Isso justifica de 

uma forma significativa a elaboração de uma proposta de construção de um 

Manual de Condecorações do CBMDF, visando apresentar esses critérios num 

só instrumento para a tropa. 

Gráfico 8 – Ilustração dos resultados da pergunta 7: “O (A) senhor (a) saberia 

informar onde é possível encontrar os critérios para que um (a) militar possa ser 

agraciado (a) com uma medalha?” 

 

Fonte: O autor. 

Na pergunta 8, foi questionado como o militar se sentiria ao ser agraciado 

com uma comenda. 57,6% dos entrevistados relataram que o fato de ser 

agraciado aumentaria a sua motivação e o seu rendimento no serviço. Isso 

mostra que as condecorações podem ser um instrumento para melhora do 

rendimento dos militares do CBMDF e para um aumento na qualidade dos 

serviços prestados à população do Distrito Federal pela corporação, 

corroborando o disposto no objetivo estratégico nº 1: atender as ocorrências 

emergenciais nos padrões internacionais, previsto no Plano Estratégico 2017-

2024 do CBMDF.  
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Gráfico 9 – Ilustração dos resultados da pergunta 8: “Como o (a) senhor (a) se 

sentiria ao ser agraciado (a) com uma medalha?” 

 

Fonte: O autor. 

Na questão 9, foi perguntado se a elaboração e divulgação de um Manual 

de Condecorações para o efetivo da Corporação seria útil. 91,5% responderam 

que sim, reforçando a iniciativa desta produção científica e indicando que se trata 

de um assunto importante para a corporação. Podem-se observar os resultados 

na ilustração do Gráfico 10. 

Gráfico 10 – Ilustração dos resultados da pergunta 9: “O (A) senhor (a) acredita 

que a elaboração e divulgação de um Manual de Condecorações para o efetivo,  

seria útil para a Corporação?” 

 

Fonte: O autor. 

Por fim, a pergunta 10 tratou-se de um espaço aberto para comentários 

em geral sobre a temática em questão. Ocorreram diversos comentários 

favoráveis à elaboração do Manual de Condecorações do CBMDF e à divulgação 
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das informações atinentes às condecorações e aos critérios para outorga dessas 

comendas. Destacam-se alguns desses comentários abaixo: 

“Seria interessante a criação de um manual, pois regulamentaria as 

normas, os critérios para receber a medalha, além de compilar as informações 

em um local.” 

“Parabéns pela iniciativa de elaborar um manual de condecorações. 

Assim, os militares do CBMDF e de outras forças saberão quais são as medalhas 

da corporação e os motivos de estarem recebendo.” 

“Ótima sugestão para a corporação. Afinal, celebrações de entrega de 

medalhas são cultuadas há tempos na corporação, mas os próprios militares não 

conhecem bem as medalhas e caminhos para recebê-las. Um manual 

informativo parece ótimo!” 

Ainda nesse sentido, também foi realizada uma entrevista com o Ten-Cel. Mauro 

André Kaiser Cabral, pesquisador da área de Condecorações. O Ten-Cel. Kaiser 

apresentou Trabalho Monográfico como requisito para conclusão do Curso de 

Altos Estudos para Oficiais no ano de 2011, que tratou sobre A Concessão de 

Medalhas como Instrumento de Meritocracia no CBMDF. A entrevista foi 

realizada com o intuito de buscar a opinião de um especialista na área 

objetivando justificar e reforçar a importância do tema em questão para o 

CBMDF. O entrevistado destacou que: “Acho que as medalhas são muito 

importantes. Elas são instrumentos muito relevantes e deveriam ser mais bem 

aproveitadas como instrumentos de gestão.” Questionado sobre a elaboração e 

divulgação de um Manual de Condecorações do CBMDF, respondeu que: “Eu 

acho de extrema relevância, pois visa o resgate das tradições históricas, em 

especial regulando a forma de concessão e se possível a relação de agraciados 

das respectivas medalhas.” A entrevista por ser encontrada na sua íntegra no 

“Apêndice B”. 

Por fim, uma entrevista foi realizada com o atual Comandante do Centro 

de Comunicação Social (CECOM) do CBMDF, órgão responsável pelo 

cerimonial de todas as solenidades de outorga de condecorações no âmbito do 

CBMDF. O comandante do CECOM já foi agraciado com diversas comendas, 
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dentre elas a maior comenda do CBMDF, a Ordem do Mérito Bombeiro Militar 

do Distrito Federal “Imperador Dom Pedro II”. Sobre o impacto no rendimento de 

um bombeiro militar ao receber uma condecoração, o entrevistado respondeu 

que: “Considero que ao receber uma comenda o agraciado deve sentir orgulho 

e na maioria dos casos, o recebimento da comenda pode ser um fator 

motivacional para o desenvolvimento do trabalho por um certo período de 

tempo.” Destacou também sobre o impacto da elaboração e divulgação de um 

Manual de Condecorações da corporação dizendo: “Acredito que toda e 

qualquer iniciativa no sentido de trazer informações que visem esclarecer o 

público interno sobre temas de interesse institucional podem ser importantes e 

devem ser fomentados e trabalhados nos cursos de carreira.” A entrevista pode 

ser encontrada na sua íntegra no “Apêndice C”. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente produção científica teve por objetivo analisar as 

condecorações no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a 

sua relação com os bombeiros militares da corporação. 

Inicialmente, foi feita uma pesquisa documental, visando analisar as 

legislações referentes às condecorações e constatou-se que existem 

condecorações instituídas por Portaria e outras por Decreto. Registra-se que, 

esse pesquisador teve considerável dificuldade em encontrar todas as normas 

instituidoras das condecorações com suas respectivas características. 

Ainda nesse sentido, vislumbrou-se produzir um instrumento que visasse 

facilitar a consulta e o estudo do tema condecorações no âmbito do CBMDF. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental no âmbito das Forças 

Armadas do Brasil e verificou-se que as três Forças possuem instrumentos 

facilitadores de consulta e estudos de suas respectivas condecorações, 

corroborando com a iniciativa desta produção científica. 

Nessa esteira, buscou-se também fazer uma relação entre as medalhas 

e a carreira bombeiro militar, destacando a importância de tais honrarias para a 

carreira dos militares. Fez-se necessário destacar também as consequências 
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positivas provenientes da outorga das condecorações na vida profissional dos 

agraciados. 

Adiante, foram apresentadas as condecorações do CBMDF, Marinha, 

Exército, Aeronáutica e de outras instituições civis e militares no âmbito do 

Distrito Federal, visando proporcionar uma visão mais abrangente do tema. 

Em outra fase do trabalho, este pesquisador aplicou um questionário 

visando analisar o conhecimento dos militares da tropa sobre o tema. Realizou 

também duas entrevistas com oficiais da corporação que possuem 

conhecimento sobre o assunto em questão. 

Após análise das respostas dos questionários verificou-se que a iniciativa 

desse trabalho foi validada diante dos dados obtidos. Verificou-se também que 

poucos militares possuem conhecimento sobre o tema. Ainda nesse sentido, 

foram apresentadas por parte dos militares questionados, objeções e críticas ao 

fato de não existir na corporação um instrumento que reúna todas as 

condecorações e facilite a consulta de tais honrarias. 

Foram apresentados também vários elogios sobre a inciativa dessa 

produção científica e reforçada a importância do resgate aos valores, às 

tradições e aos costumes das instituições militares. Ainda nesse sentido, foi 

destacado também a correlação entre o reconhecimento de militares por meio 

da outorga de medalhas e o sentimento de gratidão, aumento do desempenho e 

a satisfação dos agraciados por terem seus esforços recompensados durante o 

desempenho de seus serviços. 

Por fim, analisando os objetivos que fundamentaram a iniciativa desta 

produção científica, as pesquisas documentais realizadas no âmbito do CBMDF 

e no âmbito externo e analisando o feedback das respostas do questionário 

aplicado à tropa e das entrevistas realizadas, conclui-se que o trabalho cumpriu 

com seus objetivos, em especial ofertar um instrumento facilitador de consulta e 

estudo das medalhas do CBMDF.  

Reitera-se que, por se tratar de tema referente aos valores e tradições 

militares, é recomendado que seja difundido no âmbito da tropa para reforçar a 
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importância do conhecimento de tais honrarias e as consequências positivas de 

ser agraciado. 

Recomenda-se também que o instrumento facilitador de consulta e estudo 

das condecorações, ora produzido, seja disponibilizado de forma digital no 

endereço eletrônico da corporação e, se possível, seja disponibilizado também 

de forma impressa para divulgação do tema para a tropa nas diversas 

organizações bombeiro militar da corporação. 

Finalmente, recomenda-se que o produto produzido por esse pesquisador 

seja apresentado aos comandantes de unidade visando à divulgação do 

conteúdo aos militares de sua unidade com o intuito de aumentar o alcance no 

âmbito da corporação. 
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APÊNDICE A 
 

Questionário aplicado aos grupos de pesquisa 
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QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Este questionário foi elaborado no intuito de obter dados para o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) do Cad./39 QOBM/Comb. ROBSON FRANCISCO 
DOS SANTOS, com objetivo de analisar o conhecimento dos militares do 
CBMDF acerca das condecorações da Corporação. Solicito a ajuda do(a) 
senhor(a) para que responda às perguntas que seguem. São poucas perguntas 
e as respostas são sigilosas, não precisa se identificar. Agradeço a colaboração. 

 

1 - Quantos anos de serviço militar o (a) senhor (a) tem? 

Menos de 10 

Entre 10 e 20 

Entre 20 e 30 

Mais de 30 

 

2 - O (A) senhor (a) saberia informar quantas medalhas são ofertadas pelo 
CBMDF? 

Sim 

Não 

 

3 - O (A) senhor (a) conhece alguma medalha ofertada pelo CBMDF? 

Sim 

Não 

 

Se “Sim”, qual medalha ofertada pelo CBMDF o (a) senhor (a) conhece? 

___________________________________________________________ 

 

4 - O (A) senhor (a) já foi agraciado com alguma medalha do CBMDF? 

Sim 

Não 

 

Se “Sim”, pode marcar mais de uma opção. 

 

Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Federal "Imperador Dom Pedro II" 
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Medalha Sangue de Brasília 

Medalha de Mérito por Tempo de Serviço do CBMDF (cobre, prata e ouro) 

Medalha Coronel Aristarcho Pessoa - Aplicação e Estudo 

Medalha Mérito Musical Anacleto de Medeiros 

Medalha Mérito Ensino Bombeiro Militar - Major Lacir Côrtes de Araújo 

Medalha Mérito Cinquentenário da Implantação do CBMDF - Cel. Osmar Alves 
Pinheiro 

Medalha de Instalação do CBMDF em Brasília 

 

5 - O (a) senhor (a) já recebeu alguma medalha de outra instituição? 

Sim 

Não 

 

Se “Sim”, qual medalha e de qual instituição o (a) senhor (a) recebeu? 

_________________________________________________________ 

 

6 - Na opinião do (a) senhor (a), como deve ser o procedimento de entrega de 
uma medalha para um (a) militar agraciado (a)? 

a) O (a)  próprio (a) militar deve comprar a medalha após a publicação no DODF 
ou BG. 

b) A Corporação deve adquirir a medalha e o militar deve recebê-la 
informalmente na sala de seu Comandante. 

c) A Corporação deve adquirir a medalha e o militar deve recebê-la numa 
solenidade militar. 

 

7 - O (A) senhor (a) saberia informar onde é possível encontrar os critérios para 
que um (a) militar possa ser agraciado (a) com uma medalha? 

Sim 

Não 

 

8 - Como o (a) senhor (a) se sentiria ao ser agraciado (a) com uma medalha? 

Muito Satisfeito. Aumentaria a minha motivação e rendimento no trabalho. 

Satisfeito, mas não iria interferir no meu rendimento profissional. 

Indiferente. Não iria interferir no meu rendimento profissional. 
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Insatisfeito. Me sentiria exposto, preferia apenas um elogio verbal. 

 

9 – O (A) senhor (a) acredita que a elaboração e divulgação de um Manual de 
Condecorações para o efetivo seria útil para a Corporação? 

Sim 

Não 

 

Esse é um campo para observações gerais, fique à vontade para escrever o que 
achar conveniente. 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

Entrevistas realizadas com autoridades do CBMDF 
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Entrevista com pesquisador na área de Condecorações 

Entrevistado: Senhor Ten-Cel. RRm Mauro André Kaiser Cabral – Pesquisador 

do tema Condecorações. 

Entrevistador: A entrevista se dá em virtude de pesquisa de campo realizada 

por este pesquisador para o Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 

Formação de Oficiais e trata sobre o tema “A importância das condecorações 

para o Bombeiro militar: proposta de construção de um manual de 

condecorações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”. 

Entrevistador: O senhor já recebeu alguma condecoração do CBMDF? Se 

“sim”, qual (is)? 

Entrevistado: Sim, Mérito cinquentenário, Dom Pedro II, dentre outras.  

Entrevistador: Como o senhor se sentiu ao receber a primeira medalha? Ela 

influenciou o rendimento do senhor no serviço? 

Entrevistado: Eu me senti muito prestigiado e influenciou bastante o meu 

rendimento. Foi muito marcante para mim. A minha primeira medalha foi a 

Ordem do Mérito São Joaquim do Corpo de Bombeiros de Roraima devido a 

atuação do CBMDF em incêndios florestais em apoio ao referido Estado. 

Entrevistador: Qual foi a condecoração mais importante que o senhor recebeu? 

Por quê? 

Entrevistado: A Ordem Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais, por ter o meu trabalho reconhecido de forma considerável por outro 

Estado. 

Entrevistador: O senhor acha que as medalhas são importantes para a nossa 

instituição? Por quê? 

Entrevistado: Sim, acho muito importantes. Elas são instrumentos muito 

relevantes e deveriam ser mais bem aproveitadas como instrumentos de gestão. 
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Entrevistador: Como o senhor avalia o impacto da outorga de uma medalha na 

carreira de um militar? 

Entrevistado: É um momento único da carreira militar, a medalha é um caractere 

distintivo pela natureza militar da atividade e é um divisor de águas na carreira. 

Entrevistador: O senhor acredita que as condecorações podem ser um 

indicador para analisar um perfil profissional de um militar? 

Entrevistado: Sem dúvidas, entendo que devem existir mais comendas com 

pré-requisitos e elas devem ser mais bem aproveitadas. Acho importante a 

divisão em medalhas dadas e medalhas conquistadas.  

Entrevistador: Como o senhor visualiza o conhecimento dos militares da 

Corporação sobre o assunto? 

Entrevistado: Entendo que o conhecimento é bastante superficial. As principais 

medalhas, como a Ordem Dom Pedro II é bastante conhecida, mas as outras de 

uma forma geral não são e isso deve ser mudado devido à importância do 

assunto. 

Entrevistador: Qual seria o impacto da elaboração e divulgação de um Manual 

de Condecorações do CBMDF para a tropa? 

Entrevistado: Eu acho de extrema relevância, pois visa o resgate das tradições 

históricas, em especial regulando a forma de concessão e se possível a relação 

de agraciados das respectivas medalhas. 

Entrevistador: O senhor criaria mais alguma condecoração no âmbito do 

CBMDF? 

Entrevistado: Sim, sem dúvidas, visando analisar um perfil profissional, 

dividindo-as em medalhas dadas e medalhas conquistadas, usar determinadas 

medalhas como pré-requisitos para determinadas benesses (missões externas, 

dentro e fora do país, cursos especiais, dentre outras). Mudaria também o critério 

da Medalha Aristarcho Pessoa, condecorando vários militares que superarem 

uma determinada média ao fim dos cursos e não somente o primeiro colocado. 
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Entrevista com o Comandante do Centro de Comunicação Social do 

CBMDF 

Entrevistador: A entrevista se dá em virtude de pesquisa de campo realizada 

por este pesquisador para o Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 

Formação de Oficiais e trata sobre o tema “A importância das condecorações 

para o Bombeiro militar: proposta de construção de um manual de 

condecorações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”. 

Entrevistador: O senhor já recebeu alguma condecoração do CBMDF? Se 

“sim”, qual (is)? 

Entrevistado: Já recebi algumas, dentre elas as medalhas de tempo de serviço 

10-15 e 25 anos, Comenda Dom Pedro II graus cavaleiro e oficial e Medalha do 

Sesquicentenário do CBMDF. 

Entrevistador: Como o senhor se sentiu ao receber a primeira medalha? Ela 

influenciou o rendimento do senhor no serviço? 

Entrevistado: Considero que ao receber uma comenda o agraciado deve sentir 

orgulho e na maioria dos casos, o recebimento da comenda pode ser um fator 

motivacional para o desenvolvimento do trabalho por um certo período de tempo. 

Entrevistador: Qual foi a condecoração mais importante que o senhor recebeu? 

Por quê? 

Entrevistado: A medalha de ouro, pelos 25 anos de serviços prestados ao 

CBMDF. Porque essa medalha não precisa de indicação externa, nem tão pouco 

algum reconhecimento de alguma autoridade para te indicar ao recebimento. 

Entrevistador: O senhor acha que as medalhas são importantes para a nossa 

instituição? Por quê? 

Entrevistado: Na minha visão, as medalhas podem ser fatores motivacionais 

para os integrantes da corporação, bem como podem ser utilizadas como 

estratégia de política institucional, visando ampliar e melhorar o relacionamento 

com outros setores do governo e sociedade civil. 
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Entrevistador: Como o senhor avalia o impacto da outorga de uma medalha na 

carreira de um militar? 

Entrevistado: Avalio como positiva, além de fator de reconhecimento pela 

carreira, podendo inclusive ser fator motivacional para o agraciado. 

Entrevistador: O senhor acredita que as condecorações podem ser um 

indicador para analisar um perfil profissional de um militar? 

Entrevistado: Sabendo como funcionam os critérios e os processos de 

indicação das medalhas, acredito que as comendas não deveriam ser utilizadas 

como critérios de análise de perfil profissional de qualquer militar, porque em 

muitas situações, diversos militares considerados excelentes ou acima da média, 

não são indicados para receber determinadas comendas pelo simples fato de 

não conhecerem ou não trabalharem diretamente com as autoridades que fazem 

parte do Conselho da Medalha. 

Entrevistador: Como o senhor visualiza o conhecimento dos militares da 

Corporação sobre o assunto? 

Entrevistado: Não posso afirmar pelas outras pessoas, mas acredito que a 

opinião comum dos bombeiros militares deva ser no sentido de pouco 

conhecimento sobre o tema, critérios de indicações, real significado da medalha 

para a carreira do militar, etc. 

Entrevistador: Qual seria o impacto da elaboração e divulgação de um Manual 

de Condecorações do CBMDF para a tropa? 

Entrevistado: Não sei qual será o escopo do manual de condecorações 

proposto, mas acredito que toda e qualquer iniciativa no sentido de trazer 

informações que visem esclarecer o público interno sobre temas de interesse 

institucional podem ser importantes e devem ser fomentados e trabalhados nos 

cursos de carreira. 

Entrevistador: O senhor criaria mais alguma condecoração no âmbito do 

CBMDF? 
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Entrevistado: O CBMDF já possui diversas condecorações, e tenho percebido 

o desejo de determinados setores em criar algumas comendas específicas para 

valorizar o trabalho dos seus setores, dentre eles cito a medalha da banda de 

música, a medalha recém-criada do mérito do ensino e a tentativa do GAEPH de 

aprovar uma medalha de mérito para os socorristas, portanto, entendo já haver 

comendas internas suficientes para valorizar os profissionais que se destacam 

em várias áreas, não sendo necessário a criação de qualquer outra 

condecoração na corporação. 


