
PROJETO MEMÓRIA VIVA 
 
FICHA DE ENTREVISTA 

I - INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

Nome Completo 

Endereço 

Cidade 

Estado 

Telefone(s) de Contato 

e-mail 

Se militar da reserva posto/graduação 

II- HISTÓRICO DE SERVIÇO 
 

Porque o Brasil entrou na Guerra? 

O Sr. foi convocado/sorteado/voluntário? 

Em que cidade se apresentou como convocado/voluntário? 

Unidade do Exército onde se apresentou 

Serviu em que posto/graduação? 

Qual era sua especialidade? (fuzileiro, artilheiro, telefonista, motorista, cozinheiro, etc...) 

Embarcou em que escalão para a Itália? (1º/2º etc...) 

Como foi a viagem? 

Permaneceu no Exército após a convocação? Por quê? 

Foi promovido durante a IIGM? Por quê? 

Qual (quais) foi (foram) a(as) unidades em quem serviu durante a guerra? 

(Regimento/batalhão/Cia/Pelotão etc...) 

Como era a alimentação na Guerra? Havia diferença da que era servida no Brasil? 



Como era o nosso fardamento e calçados? Era de boa qualidade? Atendia às nossas 

necessidades? 

Como era o nosso equipamento e armamento? Atendia às nossas necessidades? Em 

comparação aos dos inimigos como era? 

Como era o armamento inimigo? Qual era o mais perigoso? 

Os brasileiros estavam bem treinados para a guerra? 

Como foi enfrentar o inverno da Itália? 

Alguma música lhe vem a memória, dos tempos da guerra? Pode cantar um trecho dela? 

O que o Sr. lembra dos seus comandantes/companheiros/subordinados? (oficiais/graduados) 

Como era o relacionamento entre os homens dentro da sua fração de tropa? (camaradagem, 

união, respeito, etc...) 

Qual foi o episódio mais hilário/engraçado que o senhor se lembra? Há outros mais? 

O Sr. participou de algum combate? Como foi? 

Qual foi o combate mais difícil? (s.f.c.) 

Como foi a sua primeira experiência em combate? 

Recebeu alguma medalha? Por quê? 

Foi ferido ou acidentado? Como isso aconteceu? 

Qual foi a situação mais perigos que o Sr. vivenciou em toda a Guerra? 

Teve contato com os inimigos? Como eram? (valentes, covardes, altivos, cansados, etc...)  

O Sr. perdeu algum companheiro durante a Guerra? Como aconteceu? 

Como foi o regresso ao Brasil e a recepção no RJ? 

Como foi a recepção na sua cidade natal? 

O Sr. deixou família (esposa, mãe, filhos) quando embarcou para a guerra? Sentiu muita 

saudade? 

Alguma lembrança ou situação o faz voltar no passado ou ainda o incomoda após tanto 

tempo? 

Teve alguma sequela física ou emocional após a IIGM? 

A sua participação na IIGM  teve alguma influência na sua religiosidade ou na visão pessoal da 

vida? 



III – HISTÓRICO CIVIL 
 

Qual era o seu nível escolar antes da IIGM? 

Após a IIGM continuou os estudos? Até que nível escolar alcançou? 

Qual era a sua ocupação profissional antes da IIGM? 

Após a IIGM teve seu emprego de volta? (s.f.c.) 

Quais foram as suas ocupações profissionais após a IIGM? 

O Sr. participa de alguma Associação de Veteranos? Conte-nos um pouco sobre ela (finalidade, 

atividades etc...) 

Qual será o futuro da associação? 

O Sr. se considera um herói? 

O quê a IIGM mudou em sua vida? 

A participação brasileira na IIGM é conhecida atualmente na sociedade? 

O Sr. acha que valeu a pena o Brasil ter lutado na IIGM? Por quê? 

IV- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Gostaria de deixar uma mensagem? 

Gostaria de doar, no futuro, algum material (fotografia, documento, souvenir) quando for 

concretizado o Centro Cultural da Força Expedicionária Brasileira? 

 

 

 

 


