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RESUMO 

 

Esta dissertação estuda e analisa narrativas orais de experiência pessoal de dois militares do 

Exército Brasileiro que servem na Amazônia Ocidental, especificamente, militares da 17ª 

Brigada de Infantaria de Selva que narram suas experiências vividas no Exército e, em 

particular, na selva amazônica. Seus depoimentos foram coletados em pesquisa de campo, 

durante a qual foi utilizada, como instrumento de coleta de dados, a entrevista sociolinguística 

com gravação. Sob a ótica eminentemente laboviana contida nos estudos apresentados por 

Joshua Waletzky, William Labov, Waldemar Ferreira Netto e Mércia Regina de Santana 

Flannery, este trabalho tem por objetivo verificar as categorias formais da narrativa, entre as 

quais, as do resumo, da orientação, da complicação, da resolução e da coda, bem como 

investigar suas categorias funcionais, tais como, a avaliação, a relatabilidade, a credibilidade, 

a causalidade, a atribuição de elogio e culpa e a objetividade. Paralelamente a isso, a 

dissertação analisa também, com base nos manuais e regulamentos do Exército Brasileiro, 

fragmentos das características e peculiaridades da vida e da carreira militar hauridas das duas 

narrativas. Entre os principais resultados alcançados estão: os narradores militares estruturam 

e orientam os seus relatos segundo o que prevê o modelo laboviano; a sentença restritiva, o 

resumo e o evento relatável iniciam a história; as sentenças sequenciais/presas, as ações 

complicadoras, desenvolvem a narrativa e, segundo um teorema de causalidade, conduzem-na 

até o evento mais relatável; a resolução encaminha para o fecho e a coda encerra os fatos 

contados pelo narrador. As histórias apresentam exclusivamente o ponto de vista de seus 

narradores que, inclusive, avaliam os eventos e atribuem culpa a si ou a outrem, como 

personagens protagonistas que são dos eventos relatados. No desenvolver das experiências no 

Exército e na selva amazônica, a realidade das transferências, da mobilidade geográfica, da 

disponibilidade permanente e do risco foram levadas em consideração, bem como, 

reproduzidos os valores do aprimoramento técnico-profissional, da coragem, da 

camaradagem, do espírito de corpo, da fé na missão do Exército e do amor pela profissão 

militar.  

 

Palavras-Chaves: Narrativa oral; Exército brasileiro; Vida militar; Selva amazônica. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation studies and analyzes oral narratives of personal experience of two soldiers of 

the Brazilian Army, who serve in the Western Amazon, especially in the 17th Jungle Infantry 

Brigade, who narrate their experiences in the Army and, in particular, in the Amazon jungle. 

Their narratives were collected in field research during a recorded sociolinguistic interview, 

which was the data collection instrument.  From an eminently labovian perspective contained 

in the studies presented by Joshua Waletzky, William Labov, Waldemar Ferreira Netto and 

Mércia Regina de Santana Flannery, this work aims to verify the formal categories of the 

narrative, among them, the summary, the orientation, the complication, the resolution and the 

coda, as well as investigate their functional categories, such as evaluation, relatability, 

credibility, causality, attribution of praise and blame, and objectivity. Parallel to this, based on 

the manuals and regulations of the Brazilian Army, this dissertation also analyzes fragments 

of the characteristics and peculiarities of their life and military career in both narratives. 

Among the main results are: the soldiers narrators structure and guide their reports according 

to what the labovian model predicts; the restricted clauses, the summary and the reportable 

event begin the narrative; the sequential/restricted clauses, the complicating actions, develop 

the narrative and, according to a theorem of causality, lead it to the most reportable event; the 

resolution leads to the closing and the coda closes the facts told by the narrator. The stories 

present exclusively the narrators‘ point of view, who even evaluate the events and blame 

themselves or others as protagonists characters of the reported events. In the development of 

experiences in the Army and in the Amazon jungle, the reality of transfers, geographical 

mobility, permanent availability and risk were taken into account, as well as reproducing the 

values of technical and professional improvement, courage, camaraderie, spirit of corps, faith 

in the Army's mission and love for the military profession. 

 

Keywords: Oral narrative; Brazilian army; Military life; Amazon rainforest. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida é cheia de acontecimentos, momentos que, às vezes, passam despercebidos, 

sem relevância, no curso da história; outros marcam sobremaneira essa trajetória e fincam 

pontos que jamais serão esquecidos. A história que se conhece nos livros conta os fatos 

descritos segundo a ótica do escritor, historiador, pesquisador, observador etc, mas esses 

eventos não retratam e nem retratariam tudo o que realmente aconteceu; ela é e sempre será 

parcial, pois apresenta somente um olhar, no máximo diversos olhares, sempre fragmentários, 

que passam adiante como sendo a ―história oficial‖. Entretanto, isso não lhe garante um 

retrato fidedigno dos fatos ocorridos porque, com certeza, restam inúmeras lacunas a serem 

preenchidas ou versões não conhecidas da história real. Não restam dúvidas de que a ―história 

oficial‖ não abrange toda a história.  

De outra forma, todo homem tem sua história particular, seus bons e maus 

momentos, tudo fica registrado em sua memória; alguns causos são mais relatáveis; outros, 

porém, podem até cair no esquecimento. Essa experiência de vida pode e, normalmente, é 

transmitida e contada por meio de narrativas, aquelas que se ouvem dos avós, pais, irmãos, 

esposo, esposa, namorado, namorada, professores, amigos, vizinhos, enfim, de todo aquele 

que narra, que conta alguma coisa, fatos como ele viveu e os observou.  

Para Bruner (1997), a narrativa é tão comum como a própria linguagem. Segundo o 

autor, não há cultura que não possua formas de contar estórias, e esses modos de narrar são 

tão diversos como são as variações de agregados humanos. É nesse sentido que Flannery 

(2015, p. 11) afirma: ―vivemos estórias e, por meio dela, reportamo-nos a momentos 

anteriores ou futuros, criamos e representamos a nossa fala e a de outros que descrevemos e 

com quem nos relacionamos‖. Dessa forma, através de narrativas, das histórias contadas e 

vividas pelo homem, pode-se conhecer um mundo que, para muitos, é desconhecido. 

O Exército Brasileiro, instituição nacional, permanente, presente na história do Brasil 

desde o seu nascimento, instituição regular cujos preceitos estão consagrados na Constituição 

Federal, organizado com base na hierarquia e disciplina, tem como missão defender o 

território nacional, dentre tantas outras atribuições, com o seu efetivo militar espalhado pelas 

Organizações Militares em todas as regiões da nação. Esses homens e mulheres, a serviço da 

Pátria, um dia podem servir na Região Amazônica, um ambiente de trabalho árduo e intenso 

que cobra o seu preço, muito caro às vezes, mas que, também, apresenta seus encantos, mitos 

e valores culturais riquíssimos. Os militares que aqui chegam vivem experiências que só o 



14 

 

ambiente de selva lhes pode apresentar, uma realidade não conhecida pela grande maioria da 

população brasileira. 

Este trabalho tem como objetivo geral o estudo linguístico de narrativas orais de dois 

militares que servem na Amazônia Ocidental, especificamente, na 17ª Brigada de Infantaria 

de Selva, guerreiros da selva especializados ou não, que têm narrativas para serem contadas 

sobre suas experiências vividas no Exército Brasileiro e, em particular, na selva Amazônica. 

Nesse sentido, sob uma ótica eminentemente laboviana, embasados nos estudos apresentados 

por Waletzky e Labov (1967), Labov (1997), Ferreira Netto (2008) e Flannery (2015), os 

objetivos específicos desta dissertação são, em um primeiro momento, verificar as categorias 

formais da narrativa, entre as quais, as do resumo, da orientação, da complicação, da 

resolução e da coda; num segundo momento, investigar suas categorias funcionais, tais como, 

a avaliação, a relatabilidade, a credibilidade, a causalidade, a atribuição de elogio e culpa e a 

objetividade. Seguindo esses autores e as orientações do professor Dr. Valdir Vegini, 

professor da disciplina de Linguística Textual do curso do Mestrado em Letras da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), o qual trabalha com abordagens específicas em 

narrativas orais de experiência pessoal (NOEP), o autor desta dissertação pretende elucidar 

caminhos para analisar as duas narrativas coletadas em trabalho de campo. Ainda, em última 

análise, com base no referencial bibliográfico do Exército Brasileiro, apontar fragmentos das 

características e peculiaridades da vida e da carreira militar apresentadas nas duas narrativas.  

A presente dissertação contempla, em sua seção inicial, aspectos relevantes e 

contextuais sobre o Exército Brasileiro, sua missão constitucional e organização. A segunda 

seção retrata as peculiaridades da vida militar, características da profissão que impactam 

sobremaneira o estilo de vida dos homens e mulheres que escolhem doar suas vidas a serviço 

da Pátria. Nesse momento, também são verificados os valores militares difundidos na Força 

Terrestre. A terceira seção apresenta conceitos relevantes correlatos ao tema "narrativas", 

entre os quais: cultura, memória e tradição oral, com ênfase na cultura e na mítica do 

ambiente silvícola. Na quarta seção, são apresentados a estrutura e o embasamento teórico 

relativo às NOEP. A quinta seção é dedicada para indicar os procedimentos metodológicos 

(métodos e técnicas) utilizados, a pesquisa bibliográfica e de campo, para a coleta do corpus 

de análise, detalhes acerca dos informantes ou enunciadores-narradores (E-N), bem como 

sobre o modus operandi do trabalho realizado durante a pesquisa de campo, que busca 

responder aos questionamentos norteadores do trabalho: ―a partir de uma pergunta 

disparadora, será que o narrador vai revelar sua experiência militar no ambiente de selva?‖ e, 

em resposta a esse questionamento, ―na narrativa produzida, emergirão as características do 
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modelo laboviano?‖. As hipóteses levantadas para os dois questionamentos são que os 

militares apresentarão os aspectos e características da vida e da profissão militar em suas 

experiências narradas e as estruturarão passíveis de análise segundo o modelo proposto por 

Labov.  

Apresentados os embasamentos teóricos e os procedimentos metodológicos, a sexta 

seção traz a análise, um trabalho dialético ou um trabalho trinitário em busca da verdade 

científica composta pelas vozes contidas nas narrativas, pelos autores teóricos nomeados na 

seção quatro e pelo autor da dissertação. Finalmente, como coroamento do trabalho, na seção 

das considerações finais, são retomados os objetivos determinados na introdução e, a partir 

deles, apresentada uma síntese dos resultados mais relevantes obtidos ao longo da dissertação. 
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SEÇÃO 1: O EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

O Exército Brasileiro (EB), instituição nacional, permanente e regular, cuja origem 

repousa no ano de 1648, na 1ª Batalha dos Guararapes, organizado com base na hierarquia e 

disciplina, é reconhecido por seu braço forte e por sua mão amiga, duas vertentes de onde se 

extraem nobres missões; a primeira, guardar e defender a nação do estrangeiro; a segunda, 

socorrer e apoiar o seu povo nos momentos mais difíceis. A missão constitucional do EB está 

expressa no artigo 142 da Constituição Federal que, sob autoridade suprema do Presidente da 

República, destina-se ―à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (BRASIL, 2014, p. 1-1)
1
 

O EB, para cumprir sua missão constitucional, vale-se de sua Força Terrestre (F Ter), 

dispositivo operacional que inclui todos os elementos capazes de serem empregados 

taticamente em todo território nacional e fora dele quando necessário. A F Ter, para o 

cumprimento de missões operacionais, está distribuída nos Comandos Militares de Área (C 

Mil A), o mais alto escalão de enquadramento das Organizações Militares (OM). Esses 

Comandos têm como comandante um General de Exército, maior posto hierárquico do EB em 

tempo de paz, e são diretamente subordinados ao Comandante do Exército (Cmt Ex).  

 

1.1 COMANDOS MILITARES DE ÁREA 

 

Os Comandos Militares de Área estão espalhados estrategicamente pelo Brasil e são 

compostos de Comandos, Grandes Comandos Operativos e Grandes Unidades. Esses 

Comandos Militares têm uma missão específica e determinante no contexto de defesa do 

Brasil: ―Aos C Mil A, compete o preparo, o planejamento e o emprego operacional da F Ter, 

desdobrada na área sob sua jurisdição‖ (BRASIL, 2014, p. 6-7).   

Atualmente, a distribuição dos C Mil A, no território nacional, contempla oito sedes: 

Manaus-AM (Comando Militar da Amazônia - CMA), Belém-PA (Comando Militar do Norte 

- CMN), Recife-PE (Comando Militar do Nordeste - CMNE), Brasília-DF (Comando Militar 

do Planalto - CMP), Rio de Janeiro-RJ (Comando Militar do Leste - CML), São Paulo-SP 

                                                 
1
 Os manuais militares, normalmente, enumeram suas páginas pelo número do capítulo e da página: o primeiro 

número corresponde ao capítulo; o segundo, ao número da página dentro daquele capítulo. Logo, o pesquisador, 

nesta dissertação, quando consultar as fontes militares, utilizará este modelo de citação. 
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(Comando Militar do Sudeste - CMSE), Campo Grande-MS (Comando Militar do Oeste - 

CMO) e Porto Alegre – RS (Comando Militar do Sul - CMS). 

 

Figura 1 - Comandos Militares de Área 

 

Fonte: Exército Brasileiro (2014) 

 

O Comando Militar da Amazônia, conforme se vê na figura acima, contempla 

exatamente a área da Amazônia Ocidental. Convém conhecer esse Comando. 

 

1.1.1 Comando Militar da Amazônia (CMA) 

 

O CMA, com sede na cidade de Manaus-AM, é responsável por defender e 

desenvolver uma importante porção da Amazônia brasileira, a Amazônia Ocidental, que 

contempla os estados de Roraima (RR), Amazonas (AM), Rondônia (RO) e Acre (AC). Nesse 

contexto, conforme seu organograma, em anexo, tem sob sua jurisdição a 12ª Região Militar 

(12ª RM), Grande Comando administrativo responsável por prover o apoio logístico às 

Brigadas e Organizações Militares em sua área de atuação. Também, o CMA é composto por 

quatro Grandes Unidades (GU) operacionais, são elas: a 1ª Brigada de Infantaria de Selva 

localizada em Boa Vista (RR), a 2ª Brigada de Infantaria de Selva localizada em São Gabriel 

da Cachoeira (AM), a 16ª Brigada de Infantaria de Selva localizada em Tefé (AM) e a 17ª 

Brigada de Infantaria de Selva localizada em Porto Velho (RO).  

A definição de uma Brigada de Infantaria de Selva é encontrada no Manual Militar C 

100-5, Operações, nos seguintes termos: 
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É uma GU formada basicamente por Batalhões de Infantaria de Selva. É organizada 

para operar na selva, utilizando-se, basicamente, de meios fluviais e aéreos e sendo 

empregada prioritariamente em manobras de flanco. Suas principais características 

são a fluidez e a capacidade de sobrevivência em ambiente hostil de selva. Quando 

estiver sobrevivendo na selva, necessita dispersar-se numa grande área e sua 

capacidade de combater fica extremamente limitada. (BRASIL, 1997, 2-11) 

 

Em seu organograma, o CMA conta também com o 2º Grupamento de Engenharia 

(2º Gpt E), Grande Comando que tem a responsabilidade de construir e manutenir 

infraestruturas militares e estradas de rodagem, dentre outras missões. Ainda, existem no 

contexto do CMA, as Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) e 

Organizações Militares Vinculadas (OMV), Organizações Militares de Fronteira (OM FRON) 

e Tiros de Guerra; desses, cabe destacar o 5º Batalhão de Engenharia de Construção (5º BEC) 

sediado em Porto Velho-RO, subordinado ao 2º Gpt E, vinculado a 17ª Bda Inf Sl. 

Para fins de contextualizar a pesquisa, convém conhecer a 17ª Brigada de Infantaria 

de Selva com sua sede em Porto Velho (RO) uma vez que é nela que se concentram os 

militares e as narrativas analisadas nesta dissertação. A seguir, apresentam-se a organização e 

a missão da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. 

 

1.1.1.1 A 17ª Brigada de Infantaria de Selva 

 

Conforme publicação do Comando da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (2014), a 

Brigada Príncipe da Beira, denominação histórica da 17ª Bda Inf Sl, GU militar do Exército 

Brasileiro, subordinada ao Comando Militar da Amazônia, está inserida historicamente na 

defesa da soberania nacional do extremo oeste do país e no desenvolvimento de uma porção 

da Amazônia Ocidental, os Estados de Rondônia, Acre e o sul do Amazonas. Nessas 

localidades, o EB destaca seus Batalhões de Infantaria de Selva (BIS) subordinados a 17ª Bda 

Inf Sl.  

Como se viu na subseção anterior, uma Brigada de Infantaria de Selva tem como OM 

básicas e fundamentais subordinadas a sua estrutura os BIS; a 17ª Bda Inf Sl, estrategicamente 

distribuídos na área sob sua responsabilidade, possui quatro batalhões dessa natureza, são 

eles: o 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS) em Rio Branco-AC, o 6º Batalhão de 

Infantaria de Selva (6º BIS) em Guajará Mirim-RO, o 54º Batalhão de Infantaria de Selva (54º 

BIS) em Humaitá-AM, e o 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS) em Cruzeiro do Sul-

AC. 
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Convém conhecer a definição de um Batalhão de Infantaria (BI): 

 

Um BI, qualquer que seja sua natureza, é uma tropa valor U, particularmente, apta 

para realizar o combate a pé, ainda que, utilizando-se de meios de transportes 

terrestres, aéreos ou aquáticos para o seu deslocamento. É, por excelência, a tropa do 

combate aproximado, com capacidade de operar em qualquer terreno e sob 

quaisquer condições climáticas ou meteorológicas. (BRASIL, 2003, p. 1-1)  

 

Os BIS da 17ª Bda Inf Sl, em um ambiente de Selva, têm a missão de defender o 

território nacional combatendo, quando necessário, próximo ao inimigo que quiser ultrajar a 

soberania brasileira. Esses Batalhões, com suas companhias e pelotões subordinados, vigiam e 

defendem as fronteiras do extremo oeste do Brasil.  

Também, além de seus batalhões, a 17ª Bda Inf Sl, sob sua subordinação, em Porto 

Velho-RO, conta com a 17ª Companhia de Infantaria de Selva (17ª Cia Inf Sl), que exerce 

missão semelhante a dos BIS, tropa de pronto emprego, porém com um efetivo menor, a 

Companhia de Comando (Cia C), responsável pelo apoio de pessoal e material ao Comando 

da Brigada, a 17ª Base Logística (17ª Ba Log) que abastece logisticamente todas as OM da 

Brigada, o 17º Pelotão de Polícia do Exército (17º Pel PE), que exerce poder de polícia junto 

as OM da Brigada e o 17º Pelotão de Comunicações de Selva (17º Pel Com Sl), cuja 

responsabilidade é instalar, explorar e manter o sistema de comunicações de toda Brigada 

ligando o Comando da 17ª Bda Inf Sl a sua tropa. 

Conhecida, de maneira breve, porém contextual e ilustrativa, a missão do EB, sua 

organização estruturada em Comandos Militares de Área e as Organizações Militares que 

fazem parte da Brigada Príncipe da Beira; a seguir, verificam-se aspectos da vida militar dos 

homens e mulheres que se dedicam ao serviço militar nas OM espalhadas pelos quatro cantos 

do país. 
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SEÇÃO 2: A VIDA MILITAR 

 

A vida militar é intensa, cheia de desafios e obstáculos a serem vencidos, quer seja 

em tempo de paz, quer seja em tempo de guerra, pois é na paz que se prepara para a guerra. 

Qual profissional, em seu compromisso de formação, dá a vida pelo cumprimento de sua 

atividade, de sua missão? O militar jura esse sacrifício: 

 

Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a quem estiver 

subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de 

armas e, com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da 

pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria 

vida. (BRASIL, 2014, p. 4-2) 

 

Anexo a esse juramento, o militar trabalha em caráter de dedicação exclusiva e 

disponibilidade permanente, está pronto para o serviço ao longo das 24 horas do dia, se a 

missão assim o convocar. Imerso nessa atividade intensa, o militar, em toda sua carreira, 

convive com o risco, quer em treinamentos, quer em missões reais, a profissão lhe apresenta 

essa realidade. O dano à integridade física e, em alguns casos, a morte são constantes sempre 

possíveis em sua vida.  

Também, o ―militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da 

atividade militar, a servir em qualquer parte do país ou no exterior‖ (BRASIL, 1996, p. 1). 

Essa característica de seu trabalho é conhecida como Mobilidade Geográfica. 

A vida de um militar do Exército Brasileiro é uma aventura nacional, ele serve nas 

mais diversas Organizações Militares do país, de norte a sul, de leste a oeste. Nos rincões 

mais distantes, em todas as regiões do imenso território nacional, o combatente está apto a 

atuar operacionalmente para guardar a integridade das fronteiras do Brasil e do povo 

brasileiro. Isso, sem dúvida, traz inúmeras dificuldades à família do militar; entretanto, a 

riqueza cultural e a vivência nacional que lhes são proporcionadas, a ele e a sua família, são 

experiências de vida encontradas em poucas profissões. Dessa forma, o militar apresenta uma 

maneira própria e especial de viver, a essência verde-oliva do cumprimento da missão e da 

adaptação, a farda lhe exige isso. O Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do 

Exército (R-50) apresenta o seguinte conceito: ―A movimentação é o ato administrativo que 

se realiza para atender a necessidade do serviço e tem por finalidade principal assegurar a 

presença, nas Organizações Militares (OM), do efetivo necessário a sua eficiência operacional 

e administrativa‖ (BRASIL, 1996, p. 1). Esse processo, as transferências militares, pode ser 

entendido em acordo com os seguintes conceitos: desterritorialização e reterritorialização. 
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Segundo Canclini (2008), os fenômenos de desterritorialização e reterritorialização 

são processos de entrada e saída da modernidade. Desterritorializar é a ―perda‖ da relação 

natural da cultura com os territórios geográficos e sociais. ―Reterritorializar é um processo de 

reelaborar as definições de identidade e cultura a partir das experiências de fronteira‖.  

O militar do EB tem a capacidade de reelaborar as definições de cultura a partir de 

suas experiências de fronteira. É isso que ele faz em toda sua carreira militar de trinta anos de 

serviço ou mais; ele sai de uma cultura e imerge em outra, geralmente de dois em dois anos 

para os oficiais, e de três em três anos para os subtenentes e sargentos; e a vida continua, 

novos amigos, selva ou cidade, grandes centros ou pequenas vilas, frio ou calor, enfim, novas 

relações culturais em todos os níveis. Assim, esses homens e mulheres, oriundos dos mais 

longínquos lugares do Brasil, no cumprimento de sua missão, trazem e levam consigo uma 

rica diversidade cultural que, verdadeiramente, é evidenciada em seu viver.  

Pode-se analisar um pouco o que é essa vida militar em duas breves narrativas e em 

uma carta escrita ao Rei de Portugal. A primeira é de Rafaela Caro, jornalista, escritora, 

esposa de militar, que, escrevendo seu livro, apresenta, em sua página no Facebook, a 

seguinte experiência pessoal por ela intitulada: ―Ser esposa de Militar‖. 

 

 Ser esposa de militar é ―falar "uai", "tchê", "trem", "receba", "caraca", "ei", "tu 

queres", "meu", "pila", "oxenti", "guri", "tu é doido, é?", "maninho", "bora lá", 

"agorinha", "meu rei", "cara", "bah", "brother", "é massa", "irado", tudo na mesma 

frase. É ter a possibilidade de conhecer o Brasil inteiro viajando. É adaptação, é 

fazer amizades eternas e ter amigos em qualquer lugar do Brasil. É ser acolhida por 

estranhos e fazer uma nova família em cada canto. É sempre chegar numa nova 

cidade chorando de saudades e ir embora chorando porque vai morrer de saudades. 

É descobrir a imensidão do Brasil e do mundo. É administrar conflitos e procurar ser 

feliz, mesmo quando tudo dá errado. É estar sempre grudada no telefone e gastar 

absurdos falando nele com quem está longe. É pegar o carro, colocar tudo que 

couber dentro dele e ir pra estrada. É nunca saber de onde vem tanta coragem, é se 

sentir fraca e logo depois forte quando olha pra trás e vê mais um ciclo se fechando 

com a sensação de missão cumprida. É não ter raízes, não ter frescura. É carregar o 

maior amor do mundo dentro do peito, aquele que é capaz de tudo. É saber conviver 

com a saudade, mesmo quando o coração parece ficar do tamanho de um grão de 

arroz. É ser independente, se virar em qualquer lugar, descobrir dons e profissões 

que você não escolheu, mas que começam a fazer todo o sentido. É ser virada do 

avesso e descobrir que, talvez, esse tenha sido sempre seu lado certo. Fazer parte da 

família militar é saber que em cada transferência você nunca mais será a mesma. É 

vencer os seus medos e acordar disposta a ser feliz todos os dias, mesmo que as 

circunstâncias digam o contrário. É nunca desistir, jamais se abater. É ser pai e mãe. 

E além disso tudo, ter muitas histórias pra contar e sentir falta até dos perrengues 

que já passou!   

 

No relato de Rafaela, dentre tantos aspectos a serem analisados, fica evidente que 

viajar o Brasil inteiro, em consequência das inúmeras transferências inerentes à profissão 

militar, proporciona aos militares uma bagagem cultural riquíssima. É o que se pode verificar 
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nos falares regionais que emprega em seu relato, o linguajar de gaúchos, nordestinos, 

amazonenses, paulistas, cariocas etc, um vocabulário rico e diversificado do português 

brasileiro. Essa diversidade, na qual todo militar do Exército é inserido, é explicada pelas 

teorias da Sociolinguística. Bagno (1999), por exemplo, confirma a riqueza linguística do 

português brasileiro ou suas variações da linguagem da seguinte forma: 

 

Na verdade, como costumo dizer, o que habitualmente chamamos de português é um 

grande ‗balaio de gatos‘, onde há gatos dos mais diversos tipos: machos, fêmeas, 

brancos, pretos, malhados, grandes, pequenos, adultos, idosos, recém-nascidos, 

gordos, magros, bem-nutridos, famintos etc. Cada um desses ‗gatos‘ é uma 

variedade do português brasileiro, com sua gramática específica, coerente, lógica e 

funcional. (BAGNO, 1999, p. 18) 

 

Para Oliveira (2010, p. 37), ―O português falado no Brasil varia de região para 

região, de grupo social para grupo social. E essa variação se deve a maneira como nos 

constituímos historicamente‖.  

A constituição histórica do Brasil, sua colonização, a mescla de raças e a imensidão 

geográfica dão o suporte para que essa diversidade cultural expressa na língua aconteça. O 

militar imerso nessa realidade carrega consigo sua linguagem regional que, ao ser colocada no 

seio de outra cultura, vai tomando outras formas, sotaques vão se perdendo, outros surgindo, o 

militar vai se forjando. Ser militar também é isso, falar diferente em cada canto do Brasil. 

Rafaela também deixou expresso em sua fala que ser militar é ter um monte de 

histórias para contar; isso, sem dúvida, faz parte da vida militar, ser um narrador por 

excelência, pois suas experiências de vida despertam o interesse e a curiosidade de muita 

gente, a começar de sua família, também de seus amigos, enfim, de todos aqueles que veem o 

militar indo e vindo das mais e para as mais distantes cidades e regiões do Brasil, trazendo e 

levando consigo uma riquíssima bagagem cultural. 

Diferente de Rafaela, mas com semelhanças em sua abordagem, Bárbara Miranda, 

jornalista, filha de militar, apresenta outra realidade no relato ―Filhos de militares‖: 

 

Todo mundo sabe que os filhos de militares têm uma capacidade quase camaleônica 

de se misturar ao novo meio, somos geneticamente mimados para gostar de tudo a 

nosso volta, seja frio, calor, elegância, pobreza, água, seca ou qualquer outra 

condição física, psicológica, geográfica, climática, financeira, etc... Para quem está 

de fora, criticar tudo isso é muito bom, os pobres coitados dos filhos de militares não 

tem amigos e nem laços afetivos com lugar nenhum! Os fofoqueiros que me 

desculpem, mas meus laços afetivos são com o Brasil e meus amigos estão 

espalhados pelo mundo.  

Quantas pessoas podem dizer que tem vivência nacional? Aprender sobre a 

Amazônia no meio da selva, ouvir os dois lados da história e escolher em qual 

acreditar, ter orgulho de ver seu pai tentar resolver os problemas de outros países. 
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Quantas pessoas podem dizer que seu herói está dentro de casa? E não adianta um 

civil tentar se comparar com os nossos capitães, sargentos, coronéis, tenentes... Eles 

nunca vão entender que você se muda sim, mas que dentro da sua casa, onde 

realmente importa, nada muda. 

Os filhos de militares aprendem a amar a distância, a entender o lado bom de tudo, a 

montar e desmontar uma casa em dois dias, a acolher até quem morou a vida toda na 

mesma casa, a conservar bons amigos com o carinho, mesmo sem a presença. A 

cidade que você mora pode não ser a melhor de todas, pode até ser a pior, mas 

dentro de casa, lá sim, está o melhor lugar do mundo e os filhos de militares sabem 

fazer o melhor lugar do mundo em qualquer lugar, não importa aonde você chegue, 

dentro da casa de um militar sempre haverá um refúgio de carinho e amizade criado 

pelos nossos laços com o Brasil e pelos nossos amigos espalhados pelo mundo. 

Os militares sabem que suas escolhas afetam a vida de suas famílias e sofrem ao ver 

seus filhos deixando os amigos, namorados e suas casas para trás, mas compensam 

suas famílias com uma chuva de amor e cultura. Engana-se quem acredita que 

somos pobres filhos de militares, somos orgulhosos, gratos, felizes, ricos, 

privilegiados e acima de tudo amados filhos de militares, as casas podem mudar, 

mas nossos lares são construídos em torno de uma família, não de um lugar. O estilo 

de vida que meu pai me proporcionou fez de mim quem eu sou hoje, uma aspirante a 

jornalista com uma bagagem cultural gigante, que pode encher a boca e dizer que 

viveu, e não leu toda essa cultura. Obrigada Pai por escolher ser militar. 

 

No relato de Bárbara, mais uma vez, pode-se perceber a realidade de migrar o Brasil 

e o mundo a serviço da Pátria. Mas o que pode ser analisado também é o conceito de família, 

o lar. Os militares realmente têm dentro de suas casas conforto e carinho, pois servem de 

apoio uns aos outros em cada mudança, em cada movimentação, nos momentos mais difíceis. 

Mas, quando se fala em família, enganam-se aqueles que pensam que o conceito referencia 

apenas os familiares de sangue, pai, mãe, irmãos etc. O Exército proporciona outro conceito 

de família, a família ―verde-oliva‖, a ―família militar‖. É esse sentimento que é ensinado e 

aprendido em toda a formação militar, quer seja em uma escola de formação de oficiais, quer 

seja em uma escola de formação de sargentos, quer seja, ainda, na formação básica do 

soldado. O conceito de ―família militar‖ abrange os irmãos de farda, os militares como um 

todo. Por isso, é comum o conceito de casa ser a extensão do quartel, e o quartel ser a 

extensão da casa, tudo gira em torno de ―ser militar‖, afinal, o militar é militar 24 horas por 

dia, sete dias da semana, trinta dias do mês, doze meses do ano, a vida toda, isso mesmo, a 

vida toda, pois mesmo depois da reserva remunerada, um militar pode ser convocado para 

defender o seu país se necessário for. Daí vem o bordão expresso em todos os quartéis do 

Brasil: ―Uma vez militar, sempre militar‖. 

Ainda, ser militar nas palavras de Bárbara é ter um grande orgulho dentro do peito, é 

ter vivido a cultura que o Brasil proporciona em todas suas regiões com suas peculiaridades. 

A carta de Moniz Barreto ao Rei de Portugal, escrita em 1893, descreve com 

propriedade traços da vida militar e características desses homens e mulheres que trabalham a 

serviço da Pátria: 
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Senhor, umas casas existem, no vosso reino onde homens vivem em comum, 

comendo do mesmo alimento, dormindo em leitos iguais. De manhã, a um toque de 

corneta, se levantam para obedecer. De noite, a outro toque de corneta, se deitam 

obedecendo. Da vontade fizeram renúncia como da vida.  

Seu nome é sacrifício. Por ofício desprezam a morte e o sofrimento físico. Seus 

pecados mesmo são generosos, facilmente esplêndidos. A beleza de suas ações é tão 

grande que os poetas não se cansam de a celebrar. Quando eles passam juntos, 

fazendo barulho, os corações mais cansados sentem estremecer alguma coisa dentro 

de si. A gente conhece-os por militares... Corações mesquinhos lançam-lhes em 

rosto o pão que comem; como se os cobres do pré pudessem pagar a liberdade e a 

vida. Publicistas de vista curta acham-nos caros demais, como se alguma coisa 

houvesse mais cara que a servidão. Eles, porém, calados, continuam guardando a 

Nação do estrangeiro e de si mesma. Pelo preço de sua sujeição, eles compram a 

liberdade para todos e os defendem da invasão estranha e do jugo das paixões. Se a 

força das coisas os impede agora de fazer em rigor tudo isto, algum dia o fizeram, 

algum dia o farão. E, desde hoje, é como se o fizessem. Porque, por definição, o 

homem da guerra é nobre. E quando ele se põe em marcha, à sua esquerda vai 

coragem, e à sua direita a disciplina.  (BRASIL, 2012, p. 9) 

 

Além de todos os aspectos apresentados até agora, convém destacar os valores, 

crenças, memória e tradições caracterizam o que a Instituição tem de mais caro: o patrimônio 

imaterial, que traduz a alma do soldado e a nobreza da profissão das armas. O General de 

Exército Ivan de Mendonça Bastos, antigo chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa 

(DEP), assim se refere aos valores militares: 

 

Os Valores Militares são a sedimentação das inúmeras experiências vividas pelos 

profissionais fardados e por sua instituição armada, e que são transmitidas de 

geração para geração ao longo da história de um povo, até que se transformem, 

naturalmente, em princípios e costumes, verdadeiras normas de conduta, que passam 

a orientar o ser e o fazer da coletividade em questão. (CENTRO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO, 2010 p. 8-9) 

 

Os valores militares sempre transmitidos e ensinados nos quartéis apresentam 

princípios e costumes que, ao longo dos anos, moldam e orientam a conduta e o caráter dos 

soldados. A seguir, encontra-se a definição oficial dos valores militares. 

 

2.1 VALORES MILITARES 

 

O Manual de Fundamentos EB20-MF-10.101 do Exército Brasileiro apresenta a 

importância da fiel observância e culto aos valores militares para que a instituição permaneça 

viva: 

As Instituições Militares possuem referenciais fixos, fundamentos imutáveis e 

universais. São os valores militares que influenciam, de forma consciente ou 

inconsciente, o comportamento e, em particular, a conduta pessoal de cada 

integrante da Instituição. A eficiência, a eficácia e mesmo a sobrevivência das 

Forças Armadas decorrem de um fervoroso culto a tais valores. (BRASIL, 2014, p. 

1-1) 
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A seguir, verificam-se cada conceito e característica dos valores militares ensinados 

e desenvolvidos no Exército Brasileiro, a saber: o patriotismo, o civismo, a fé na missão do 

Exército, o amor à profissão, o espírito de corpo, o aprimoramento técnico-profissional e a 

coragem.  

 

2.1.1 Patriotismo 

 

O primeiro conceito a ser definido e caracterizado dos valores militares é o 

patriotismo. Segundo o manual militar, ele pode ser entendido como amor à Pátria: ―O 

patriotismo pode ser entendido como o amor incondicional à Pátria. Esse amor impele o 

militar a estar pronto a defender sua soberania, integridade territorial, unidade nacional e paz 

social‖ (BRASIL, 2014, p. 4-8). 

Com esse sentimento de amor, o militar exerce sua servidão à nação brasileira e 

cumpre com lema amplamente difundido e conhecido em todos os quartéis do Brasil: ―Servir 

à Pátria‖. O cumprimento dessa missão, mesmo com o sacrifício da própria vida se necessário 

for, deve e é seguido à risca pelos militares. A seguir, o segundo conceito, o civismo. 

 

2.1.2 Civismo 

 

Por civismo entende-se o ―culto aos símbolos nacionais, aos valores e tradições 

históricas, à História-Pátria, em especial a militar, aos heróis nacionais e chefes militares do 

passado‖ (BRASIL, 2014, p. 4-8). Conhecer a história do Brasil, em especial a militar, é um 

valor cultuado em todas as escolas e Organizações Militares; os alunos, quer em sua formação 

de oficiais, quer em sua formação de sargentos, ou os recrutas, em sua formação de soldados, 

recebem esses ensinamentos, aprendem a admirar e a seguir os feitos dos heróis militares do 

passado, dos Patronos Militares.  

O próximo tópico fala da fé na missão militar. 

 

2.1.3 Fé na missão do Exército 

 

A Bíblia Sagrada apresenta uma definição para a palavra fé: ―é a certeza das coisas 

que se esperam [...]‖ (HEBREUS, 11:1). Esse sentimento é bastante forte; semelhante à fé 

bíblica, o militar deve acreditar na missão que desempenha e ter a certeza do cumprimento de 

todas elas. A Pátria espera exatamente isso de cada militar.  
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Logo, a fé na missão do Exército advém: 

 
Da crença inabalável na missão do Exército Brasileiro, e das Forças Armadas, em 

defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, cooperar com 

o desenvolvimento nacional e a defesa civil e participar de operações internacionais. 

(BRASIL, 2014, p. 4-8) 

 

Essa crença, que não se pode abalar, na missão militar, é característica indelével da 

força: ―Não nos pergunte se somos capazes, dê-nos a missão‖. Essa frase anônima marca o 

EB, ela está caracterizada e difundida na Força Terrestre desde um simples lema de um 

pelotão, até na afirmação de um militar quando do recebimento de uma ordem, de uma 

missão, e do seu cumprimento.  Logo, o soldado tem fé em sua missão, ele nunca desiste, 

busca a todo custo cumpri-la. Esse sentimento é sintetizado no amor à profissão, o próximo 

conceito dos valores militares. 

 

2.1.4 Amor à profissão  

 

 

O amor, assim como a fé, é um sentimento bastante forte e puro. Talvez, pelo 

simbolismo enraizado nessas palavras, o Exército os atribui a seus valores militares, devido à 

importância da assunção e prática desses conceitos no proceder militar. Assim, o amor à 

profissão é: 

 

A demonstração da satisfação por pertencer à Instituição, externada pela 

demonstração cotidiana de culto de valores como o entusiasmo, a motivação 

profissional, a dedicação integral ao serviço, o trabalho por prazer, a irretocável 

apresentação individual, a consciência profissional, o espírito de sacrifício, o gosto 

pelo trabalho bem-feito, a prática consciente dos deveres e da ética militar e a 

satisfação do dever cumprido. (BRASIL, 2014, p. 4-9) 

 

Existe um jargão militar que diz: ―vibrar com as coisas do Exército‖. Essa máxima 

traduz verdadeiramente o que é amar a profissão militar, ou seja, é vibrar pelo trabalho digno 

e sacrifical; muitas vezes, é dedicar-se por inteiro à Pátria Brasil. Essa dedicação, quando 

praticada em equipe, proporciona o próximo tema, o espírito de corpo. 

 

2.1.5 Espírito de corpo  

 

Existe um ditado popular que diz: ―a união faz a força‖. Essa máxima, no Exército, é 

a mais pura verdade; os soldados unidos vencem os mais difíceis desafios; alguns obstáculos, 
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em missões reais, só são ultrapassados com a ajuda do companheiro do lado. A coletividade, 

no cumprimento das missões, é conhecida como espírito de corpo, um dos valores mais 

importantes da profissão militar: 

 

É o orgulho inato aos homens de farda por integrar o Exército Brasileiro, atuando 

em uma de suas Organizações Militares, exercendo suas atividades profissionais, por 

meio de suas competências, junto aos seus superiores, pares e subordinados. Deve 

ser entendido como um "orgulho coletivo", uma "vontade coletiva". (BRASIL, 

2014, p. 4-9) 

 

O espírito de corpo demonstra o quanto uma tropa é coesa, evidencia a sã 

camaradagem entre os seus integrantes. Esse espírito pode ser exteriorizado através de 

canções militares, de gritos de guerra, de ajuda ao companheiro nos momentos de dificuldade. 

Ainda, através de lemas evocativos, tais como: ―Quem sai junto chega junto‖. Um militar, 

cujo valor espírito de corpo está impregnado a sua conduta, jamais abandona o companheiro 

em batalha, em uma guerra ou situações de perigo; há um apoio mútuo e constante que os 

fazem acreditar uns nos outros, pois nos piores momentos, o soldado do lado será o seu maior 

amigo, irmão e camarada. 

A seguir, o aprimoramento técnico-profissional é apresentado. 

 

2.1.6 Aprimoramento técnico-profissional  

 

O mundo está sempre em constante evolução; o EB, nesse mesmo sentido, embora 

tradicional em seus valores, busca cada vez mais o aprimoramento técnico e profissional: 

―Um exército moderno, operativo e eficiente exige de seus integrantes, cada vez mais, uma 

elevada capacitação profissional‖ (BRASIL, 2014, p. 4-9). 

O militar, além de todo aprimoramento que o Exército lhe proporciona ao longo de 

sua carreira, busca, por iniciativa própria, aprimora-se. Esse aprimoramento, sedimentado 

com o exercício profissional pertinente as suas atribuições, contempla áreas cognitivas, 

psicomotoras e afetivas. Essa capacitação encoraja o soldado a seguir sempre adiante. Aliás, a 

coragem é o último conceito a ser apresentado dos valores militares. 

 

2.1.7 Coragem  

 

O militar, em defesa de seu país e de seu povo, jura sacrificar a própria vida se 

necessário for, isso se chama coragem.  
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A definição militar para coragem é: 

 

A coragem é o senso moral intenso diante dos riscos ou do perigo, onde o militar 

demonstra bravura e intrepidez. É a capacidade de decidir e a iniciativa de 

implementar a decisão, mesmo com o risco de vida ou o sacrifício de interesses 

pessoais, no intuito de cumprir o dever, assumindo a responsabilidade por sua 

atitude. (BRASIL, 2014, p. 4-9) 

 

Ainda que o medo possa ser constante em virtude dos riscos da profissão militar, o 

impulso ao cumprimento do dever rompe essa barreira levando o militar a ir adiante. A 

coragem permite ao militar enfrentar os desafios com confiança sabendo, sim, dos riscos, mas 

acreditando sempre na vitória. 

A seguir, ainda imerso nesse contexto, vida militar e narrativas, serão abordados 

temas sobre cultura, memória e tradição oral, aspectos relevantes e correlatos ao conceito 

"narrativas". 
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SEÇÃO 3: CULTURA, MEMÓRIA E TRADIÇÃO ORAL 

 

Ao trabalhar a temática ―narrativa‖, alguns conceitos estão tão ligados a sua 

realidade que os estudar promove o entendimento que a narrativa carrega consigo a riqueza da 

cultura e os traços da memória e da tradição oral. A seguir, a começar pela cultura, abordam-

se, de forma breve, essas definições.  

 

3.1 CULTURA  

 

A palavra cultura é bastante utilizada e discutida atualmente; entretanto, o seu 

significado, por trazer consigo inúmeros conceitos, é, por vezes, de difícil compreensão. 

Segundo Laraia (2015), no final do século XVIII e no princípio do XIX, o termo 

Kultur (germânico) simbolizava aspectos espirituais de uma comunidade; já a palavra 

Civilisation (francesa) fazia referência às realizações materiais de um povo. Os dois termos 

foram sintetizados por Edward Tylor no vocábulo Culture (inglês) assim conceituado por ele: 

―tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo o complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade‖ (TYLOR, 1871, p.1 apud LARAIA 2015, p. 25). 

Bosi (2004, p. 14) define de forma sucinta o termo cultura como ―uma coleção de 

hábitos – um conjunto de ideias, de valores e de padrões de comportamento‖. 

Ainda, de uma forma simples, porém objetiva, Machado (2002, p. 24) resume o 

conceito de cultura em alguns pontos, dentre os quais, destacam-se: ―A cultura determina o 

comportamento do homem e justifica suas realizações. [...] O ser humano age de acordo com 

os seus padrões culturais. [...] A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda 

experiência histórica das gerações antecessoras‖.   

Bem, pode-se afirmar que alguns conceitos básicos, porém elucidativos sobre o que é 

cultura, foram apresentados acima. Entretanto, para os militares, o que viria a ser cultura, ou 

melhor, a cultura militar? Segundo a publicação da Revista Verde Oliva, editada e distribuída 

pelo Centro de Comunicação Social do Exército,  CComSEx,  (2010, p. 7), a ―Cultura Militar 

é a herança legada pelas gerações antecessoras" e "Fazer cultura é perseverar, pois, no 

presente, de olhar fixo no futuro, rememorando e aprendendo com o passado. A cultura é um 

legado que se fortalece e se constrói a cada dia‖. 

Com essas breves citações sobre cultura, pode-se chegar a um denominador comum 

sobre a cultura militar. Ela é a herança passada pelas gerações antecessoras, ela traz 
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embutidos nessa bagagem os conhecimentos adquiridos, suas crenças, sua história, suas leis e 

moral, enfim, seus hábitos, normas e conduta.  

É importante ressaltar, também, que a cultura militar não é única, rígida e estanque. 

Bhabha (1998, p. 65) sustenta essa realidade: ―Nenhuma cultura é jamais unitária em si 

mesma‖.   Dessa forma, conclui-se que a cultura militar é a simbiose de inúmeras outras, pois 

o Exército é depositário de homens e mulheres de todas as regiões do Brasil, diversidade que, 

culturalmente, enriquece o Exército que, em contrapartida, ensina-lhes a importância de viver 

e manter a tradição militar para fortalecer a Instituição.  

 

3.1.1 A cultura militar amazônica, seus símbolos e mitos 

 

A selva amazônica sempre foi carregada de mitos e lendas, histórias contadas por 

ribeirinhos, narrativas mirabolantes, tradições passadas de pai para filho, os povos ainda não 

alcançados, os indígenas, a natureza exuberante, o El Dourado perdido, muitas vezes o 

desconhecido. No Exército não poderia ser diferente, a Força cultua as tradições e a mística da 

Selva. Basta chegar a uma Organização Militar do Comando Militar da Amazônia que se 

depara com o cumprimento e o brado de ―selva!‖. 

A origem do brado de selva: 

 

Quando do início das atividades do Centro de Instrução de Guerra na Selva, CIGS, 

as idas à área de selva eram muito frequentes. O movimento de viaturas era grande 

[...]. Normalmente, ao ver a saída de uma viatura, a sentinela perguntava qual o seu 

destino, e o motorista, ou quem ia à boleia, respondia ―SELVA‖, pois a maioria das 

saídas era para a área de instrução. Daí nasceu uma tradição, de maneira simples e 

espontânea. 

Até agosto de 1968, a saudação ―SELVA‖ era restrita ao CIGS e de caráter interno. 

Porém, no desfile do dia Sete de Setembro daquele ano, o grito foi utilizado pela 

primeira vez em público e em formatura oficial. Para manter a cadência da tropa, os 

instrutores contavam o tradicional ―um, dois, três, quatro‖ e depois gritavam 

―SELVA!‖. A partir daí, o brado espalhou-se e, hoje, caracteriza, em todo o 

Exército, os Guerreiros de Selva e a tropa da Amazônia.‖ (CENTRO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO, 2014, p.18) 

 

A palavra ―selva‖ já se tornou, portanto, expressão típica do universo verde-oliva, o 

que para população brasileira, em geral, significa floresta, variedade de arvores, a Amazônia 

etc; para um povo, em especial, para aqueles que servem na região norte do país, evidencia 

um cumprimento que não é simples como um ―oi‖ ou um ―olá‖, mas que mantém a mística do 

servir aqui e defender a maior riqueza brasileira, a Amazônia. Ainda, é uma espécie de grito 

de guerra nas formaturas que ocorrem nas dezenas de Organizações Militares subordinadas e 

vinculadas ao Comando Militar da Amazônia. 
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O militar transferido para uma OM do norte do país, ao chegar pela primeira vez à 

Amazônia, passa por um período de adaptação conhecido como "Estágio de Adaptação a Vida 

na Selva" (EAVS), um período de dez dias, geralmente, em que o militar aprende a respeitar a 

selva e sobreviver a partir dela. Na selva, ele recebe instruções básicas de sobrevivência e de 

combate na floresta. Nesse período, é comum escutar as expressões dos instrutores, 

Guerreiros de Selva: ―A selva é um shopping‖, ―o facão é o cartão de crédito‖.  As referidas 

expressões afirmam que para sobreviver na selva, um militar adestrado, Guerreiro de Selva, 

militar especializado, formado no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), deve ser 

capaz de sobreviver e combater valendo-se essencialmente da selva, a sua fiel e inseparável 

aliada; aliás, o militar só necessita de seu facão para extrair tudo aquilo que precisa do 

shopping, a Amazônia.  Logo, o facão de mato, ou terçado, é outro símbolo do Guerreiro de 

Selva, pois é artefato indispensável ao combatente da Amazônia: ―As tropas de elite mais 

famosas do mundo estão associadas a facas ou a facões que a identificam‖ (CENTRO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO, 2014, s/n). Assim, o Facão do Guerreiro de 

Selva (FGS) é uma materialização, um prêmio, ao término do curso, concedido aos 

concludentes que, formados, merecem, a partir de então, ostentar essa ferramenta de trabalho 

e de combate indispensável na selva.  

 

A entrega do facão é feita em um ritual no meio da Floresta Amazônica. Os militares 

mais antigos levam os novos guerreiros de selva por um caminho de terra, com 

tochas, até uma construção indígena conhecida como tapiri. Lá, os aprovados 

formam um círculo e, após a cerimônia onde contam e ouvem histórias de luta e 

bravura, recebem o facão. (G1/GLOBO AMAZONAS) 

 

O FGS tem em seu cabo a cara da onça pintada, ou a da onça preta, o puma, 

mantendo a mística e a tradição da selva como se pode ver na figura abaixo.  

 

Figura 2 - Facão do Guerreiro de Selva 

 

Fonte: Centro de Comunicação Social do Exército (2014) 
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O tapiri, local onde ocorre a cerimônia de recebimento do FGS, não é uma simples 

construção, na verdade, para os Guerreiros de Selva, ele é um lugar sagrado e mantém uma 

mística especial. Por isso, ele é chamado de ―Tapiri da Mística‖.  Nesse tapiri, semelhante à 

lenda dos Cavaleiros da Távola Redonda, em um ambiente ornamentado com os símbolos da 

guerra na selva e com uma mesa redonda, os novos Guerreiros de Selva são condecorados e 

recebem o FGS; ainda, nesse ato são cultuados os valores e as tradições do EB. A figura a 

seguir apresenta essa cerimônia.  

 

Figura 3 - Tapiri da Mística 

 

Fonte: http://www.eb.mil.br, Acesso em: 02/06/17. 

 

 

Além da expressão ―selva!‖, do símbolo do facão de mato e do Tapiri da Mística, a 

cultura militar, nessa região amazônica, cultua outros símbolos, valores sedimentados pela 

experiência vivida pelos homens e mulheres de farda, tradição que é passada de geração para 

geração, o que faz perpetuar esses rituais militares. 

O maior símbolo de inspiração para os Guerreiros de Selva é a onça, pois os militares 

especialistas na selva, como o felino, sabem ―cercar, inquietar e emboscar o inimigo com 

facilidade. Atuam de surpresa e sempre acreditam na vitória‖ (CENTRO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO, 2014, s/n).  Aos que vencem um dos mais 

desafiantes cursos militares, o Curso de Operações na Selva (COS), lhes é dado o direito de 

usar o símbolo da onça em seu chapéu bandeirante e em seu peito. Esse feito é registrado em 

uma canção militar conhecida como ―Onça‖, cantada pela tropa em um Treinamento Físico 

Militar (TFM): 

 

 

 

http://www.eb.mil.br/
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Olha a onça dele no chapéu, 

Olha que essa onça é o seu troféu, 

Olha que essa onça não é fácil de se ter, 

Com ela se rala pra valer, 

Onça pintada que tanto me orgulha, 

Será o estandarte da minha patrulha, 

Onça pintada na terra e no céu, 

Pregada em meu peito serás meu troféu 

Somos guerreiros de mata 

Estamos sempre em prontidão 

De fuzil, pistola e faca 

E muita disposição [...] 

 

Assim, o Guerreiro de Selva, no distintivo em seu chapéu bandeirante, ou no brevê 

em seu peito, ostenta o maior símbolo da selva, a onça pintada. 

 

Figura 4 - Distintivo no chapéu bandeirante 

 

Fonte: Centro de Comunicação Social do Exército (2014) 

 

Figura 5 - Brevê do Guerreiro de Selva 

 

Fonte: Centro de Comunicação Social do Exército (2014) 
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Dentre esses ritos e tradições, a oração do Guerreiro de Selva é marcante e 

característica em toda formatura militar no CMA: 

 

Senhor! 

Tu que ordenaste ao Guerreiro de Selva 

Sobrepujai todos os vossos oponentes 

Dai-nos hoje da floresta: 

A sobriedade para persistir; 

A paciência para emboscar; 

A perseverança para sobreviver; 

A astúcia para dissimular; 

A fé para resistir e vencer. 

E dai-nos também, Senhor, 

A esperança e a certeza do retorno 

Mas se defendendo esta brasileira Amazônia 

Tivermos que perecer, ó Deus 

Que façamos com dignidade 

E mereçamos a vitória! 

Selva! 

(CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO, 2014, p. 17)  

 

Mantendo a tradição, em uma formatura militar, a oração é entoada por um militar 

Guerreiro de Selva e repetida por toda a tropa. Ela reafirma o compromisso de morrer em 

defesa do Brasil e pede a sobriedade, a paciência, a perseverança, a astúcia, a fé e a esperança 

para vencer todos os desafios e cumprir a missão militar. 

Para combater na selva, o soldado deve, ainda, ter em mente, como conduta, as leis 

da guerra na selva, que têm como finalidade incutir na mente dos guerreiros algumas regras e 

atitudes que sintetizam a maneira com se deve combater para tornar a selva uma aliada: 

 

1ª- Tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações,  

tenha em vista o objetivo final; 

2ª- Procure a surpresa por todos os modos; 

3ª- Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições; 

4ª- Aprenda a suportar o desconforto e as fadigas sem queixar-se, 

 e seja moderado em suas necessidades; 

5ª- Pense e aja como caçador, não como caça; e 

6ª- Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. 

(CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO, 2014, p.18) 

 

A cultura e a mística da selva são experiências únicas, onde só quem serve, ou serviu 

na Amazônia pode descrevê-las. O militar, ao labutar por essas terras, deve, sim, imergir 

nessa realidade e tradição porque isso também faz parte da vida e da carreira militar. E é dessa 

forma que ele trabalha e vive intensamente, levando para outras culturas muitas histórias para 

contar, memórias inesquecíveis, narrativas que marcam o serviço amazônico.  

 

 



35 

 

3.2 MEMÓRIAS E NARRATIVAS 

 

―Recordar é viver‖ é um provérbio popular dito e ouvido por milhares de pessoas 

inúmeras vezes. Essa afirmação realmente é verdadeira, pois quando se recordam fatos, 

podem-se reviver momentos; isso poderia ser confirmado, ainda, por outra expressão popular: 

―recordar é viver duas vezes‖.  

Para Ecléa Bosi (2007), mais que reviver momentos, lembrar é uma etapa de 

reconstrução: ―Na maioria das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, 

com imagens e ideias de hoje as experiências do passado‖ (BOSI, 2007, p. 55). Para ela, com 

referenciais do presente, lembra-se do passado reconstruindo experiências daquele tempo. 

Para a autora, ―A lembrança é a sobrevivência do passado‖ (BOSI, 2007, p. 53). E 

para o passado continuar vivo, a lembrança é de suma importância, pois ela resgata 

acontecimentos de outrora, trazendo-os para o presente, vivificando, dessa forma, 

experiências. De outra forma, contrário ao ato de lembrar, os esquecimentos, o lapso de 

memória que, por ventura, deixam rastros da história para trás, ocultos no silêncio, sem que os 

possam ser narrados, matam uma parte do passado. Logo, pode dizer-se que a lembrança é 

vida para as narrativas; o esquecimento momentâneo é o princípio da morte, o esquecimento 

total, a falência de todos os órgãos, o óbito. 

Ainda, tratando do tema lembrança, Halbwachs (2006, p. 55) diz que ―a lembrança 

corresponde a um acontecimento distante no tempo, a um momento de nosso passado‖. Nesse 

sentido, ao recordar, o homem pode trazer para o tempo presente acontecimentos do passado e 

colher ensinamentos e reflexões para o futuro. As suas recordações estão guardadas em sua 

memória; ali está tudo o que se viveu, os momentos de inesquecível felicidade como o 

primeiro beijo, o dia do casamento, o nascimento de um filho, a aprovação em um concurso 

público, a compra do primeiro carro, a vitória de seu time do coração, enfim, os seus melhores 

dias, bem como os de profunda tristeza, aqueles que se gostaria esquecer e apagar da 

memória, mas que, na maioria das vezes, não é possível porque tudo nela está armazenado.  

Para Ferreira Netto (2008), uma das características mais notáveis da memória é que 

ela pode ser recuperada a partir de estímulos externos incidentes sobre o seu narrador. Logo, 

lembrar-se não necessita, necessariamente, sozinho, de buscar lembranças apenas com 

referências em seu viver, mas é possível buscar em outros meios, em outras causas, os 

estímulos externos que trarão como consequência a vida do passado, as lembranças mais ricas 

e dignas de serem narradas. 
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Trazendo a memória para o campo da pesquisa, Halbwachs (2006) apresenta três 

importantes conceitos: memória individual, memória coletiva e memória histórica. 

 

3.2.1 Memória individual x Memória coletiva x Memória histórica 

 

A primeira premissa que cabe destacar dos estudos de Halbwachs (2006), é que, 

segundo o autor, nunca se está só quando se trata de buscar em sua memória acontecimentos 

do passado, pois, com frequência, recorre-se a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e 

também completar o que se sabe de um evento. Todavia, o primeiro testemunho que se pode 

tirar de uma lembrança para reconstruir, ou reviver uma história, sempre será o seu próprio 

testemunho (individual). Além disso, esse testemunho pode apoiar-se em outros testemunhos 

para preencher as lacunas de um acontecimento; assim, é possível pensar também no lado 

social das memórias (coletivo). 

Halbwachs (2006) afirma assim essa coletividade das lembranças humanas: 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que 

se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente 

nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros 

estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e 

em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 2006, 

p. 30) 

 

Ainda, para esse autor, não basta apenas que se apresentem outros testemunhos como 

apoio a sua memória na reconstrução de uma história; necessário é, também, que haja 

concordância entre essas memórias, pontos comuns, relevantes, que sustentem a narrativa. 

Nesse sentido, o grupo, o pertencimento social é uma importante e essencial força para que 

memórias não sejam esquecidas. ―Esquecer um período da vida é perder contato com os que 

nos rodeavam‖ (HALBWACHS, 2006, p. 37). Quando se perde contato com o grupo ao qual 

se fez parte um dia, as lembranças daquele tempo tendem a cair no esquecimento, pois não há 

mais estímulos desencadeadores dos fatos passados; de outra maneira, as rodas de conversas, 

os causos contados entre os amigos, aqueles que viveram experiências comuns, são os que 

proporcionam vida às narrativas. 

Diferentemente da memória coletiva, Halbwachs diz que a memória individual é a 

memória original, pois só se consegue lembrar o que se viu, o que se fez, o que se sentiu e o 

que se pensou em um determinado lugar, em um determinado tempo.  Dessa forma, para 

reproduzi-la é necessário que se tenha testemunhado o fato como ator principal, ou mesmo 

como coadjuvante. Essa memória, embora cheia de sensações e emoções que retratam 



37 

 

experiências pessoais do narrador, é fragmentária, uma vez que, no universo do ―todo‖ 

narrativo ou histórico, apenas apresenta pequenos recortes dos acontecimentos, aqueles 

relevantes às suas memórias mais pessoais. 

Embora, conceitualmente, pode-se diferenciar essas duas memórias, a individual e a 

coletiva, elas se entrecruzam a todo momento, mantêm laços em comum, apoiam-se uma a 

outra. Isso é o que sociólogo descreve: ―A memória coletiva tira sua força e duração por ter 

como base um conjunto de pessoas, são os indivíduos, que se lembram, enquanto integrantes 

desse grupo. [...] De bom grado, diríamos que cada memória individual é um ponto de vista 

sobre a memória coletiva‖ (HALBWACHS, 2006, p. 69). Ainda, para ele, ―a memória 

coletiva contêm as memórias individuais‖ (HALBWACHS, 2006, p. 72). 

A memória histórica, por sua vez, é a compilação de fatos que ocuparam maior 

espaço na memória dos homens. Esses dados, diferentes das memórias individuais e coletivas, 

estão registrados nos livros, são ensinados e aprendidos nas escolas. Quando as memórias de 

sequência de acontecimentos não têm mais suporte no grupo, quando elas se encontram tão 

distantes no passado, ou perdidas e dispersas nos indivíduos, a melhor ou única maneira de 

preservá-las é fixá-las por escrito, pois ―os escritos permanecem, enquanto as palavras e o 

pensamento morrem‖ (HALBWACHS, 2006, p. 101). 

Pensando nesse aspecto das memórias, a escrita em livros, bem como aquelas que 

permanecem vivas nos indivíduos, ou nos grupos, Le Goff (1990) apresenta outros dois 

importantes conceitos, que serão apresentados na próxima seção.  

 

3.2.2 Memória monumento x Memória documento 

 

Tratando ainda de memória, importante é conhecer os estudos de Le Goff (1990) 

porque ele apresenta mais dois importantes conceitos para se entender um pouco mais sobre a 

memória humana e suas formas de se perpetuar, quer como lembranças, quer como história. 

Para esse autor, de fato, o que sobrevive não é exatamente o que realmente existiu no 

passado, pelo menos não como tudo aconteceu. Em verdade, o que se pode extrair desses 

acontecimentos são meras escolhas realizadas por aqueles que se dedicaram, no passado, a 

registrar fatos, ou seja, os historiadores que, a partir dos seus olhares e de muitos outros, 

escreveram livros e enciclopédias acerca da ―história da humanidade‖, ou segundo 

Halbwachs, acerca da memória histórica. Para Le Goff (1990, p. 535), ―A memória coletiva e 

a sua forma científica, a história, aplicam-se a dois tipos de materiais: os documentos e os 
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monumentos‖. Segundo ele, a memória sobrevive sobre esses dois pilares distintos, ora ela 

pode estar associada a monumentos, ora a documentos.  

Le Goff entende por monumento ―tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar 

a recordação‖ (LE GOFF, 1990, p. 535). Assim, os monumentos seriam os desencadeadores 

das lembranças passadas, um estímulo externo para a recuperação da memória. Como um 

gatilho, o monumento é capaz de disparar a recordação de narrativas. Ainda que se pense que 

os monumentos são apenas peças esculturais, estátuas, marcos que remetem a heróis do 

passado e suas histórias, esse conceito, tratando-se de disparadores de narrativas, é bastante 

limitado. Os nomes próprios dados às pessoas, aos locais, aos símbolos, às figuras, às imagens 

em geral, uma palavra ou várias, enfim, tudo aquilo que pode trazer a tona lembranças do 

passado pode ser definido como monumento. 

Já os documentos, segundo Le Goff (1990), são todas as coisas que permanecem do 

passado até a atualidade, ou seja, a permanência de dados cujos suportes midiáticos ofereçam 

condições de armazenar esses registros. O documento, dessa maneira, disponibiliza, no tempo 

presente, àqueles que desejarem obter as informações e memórias do passado, toda história 

registrada daquele período nesse dispositivo. 

Fazendo uma releitura dos dois conceitos, do monumento e do documento, Ferreira 

Netto (2008) afirma que ―o monumento é o gatilho para recordações, o documento é o 

conjunto dos dados específicos dessas recordações‖ (FERREIRA NETTO, 2008, p. 20).  

Esse último autor apresenta outra abordagem relevante relacionada à memória 

humana cujos detalhes serão apresentados a seguir.  

 

3.2.3 Memória explícita x Memória implícita 

 

Ferreira Netto (2008, p. 16) afirma que é possível diferenciar na memória o que ela 

tem de explícito e implícito:  

 

A memória explícita envolve a lembrança consciente de episódios passados, por 

meio de recuperação intencional desses episódios, enquanto a memória implícita 

envolve a influência de episódios passados no comportamento atual sem 

recuperação intencional e, algumas vezes, sem lembrança consciente daqueles 

episódios. (FERREIRA NETTO, 2008, p. 16) 

 

Para o autor, tanto o indivíduo quanto outras pessoas detêm poder sobre a memória. 

As diferentes manipulações da memória entre os indivíduos e as sociedades estão diretamente 

relacionadas à história de cada um deles, pois as estratégias para recobrar tais memórias 

dependem de suas experiências e necessidades. A seguir, a tradição oral será apresentada. 
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3.4 TRADIÇÃO ORAL 

 

Embora, no mundo moderno, pense-se, muitas vezes, que somente ―vale o que está 

escrito‖, senso corroborado também no provérbio chinês, ―a tinta mais fraca é preferível à 

mais forte palavra‖. Sentimento que somente a escrita dá legalidade a compromissos, 

contratos, etc; bem como, ela que perpetua a história através dos documentos. Essa realidade 

não expressa o viver das sociedades de tradição oral e daqueles que conhecem e acreditam na 

força da palavra. Estes, diferentes daqueles, algumas vezes, fecham seus compromissos da 

seguinte forma: ―te dou a minha palavra‖. Claro, isso pode ser levado para interpretação do 

caráter das pessoas; entretanto, aqui, ocupa-se em abordar e entender a tradição da oralidade.  

Segundo Vansina (2010, p. 139), ―uma sociedade oral reconhece a fala não apenas 

como um meio de comunicação diária, mas também como um meio de preservação da 

sabedoria dos ancestrais‖. Ele define a tradição oral como ―um testemunho transmitido 

verbalmente de uma geração à outra‖ (VANSINA, 2010, p. 140).  Também, o antropólogo 

apresenta as principais características dessa oralidade: o verbalismo e a maneira diferente de 

transmissão em relação à escrita. Na escrita, a transmissão dos saberes, da história, da 

educação e da tradição, dentre outros, dá-se através de documentos, está lá. Entretanto, na 

oralidade, essa transmissão pode ser interrompida, corrigida e recomeçada de imediato.  

Ainda, o autor apresenta que ―a tradição é uma mensagem transmitida de uma 

geração para a seguinte. Mas nem toda informação verbal é uma tradição‖ (VANSINA, 2010, 

p. 141). Desse último aspecto, ele distingue o ―testemunho ocular‖ do ―boato‖: no testemunho 

ocular, a visão dos acontecimentos permite pouca ou nenhuma distorção dos fatos; eles, se 

transmitidos, apresentarão uma imagem mais próxima do evento original; de outra forma, no 

boato, a pessoa sabe do que ouviu falar apenas. Caso a história seja transmitida baseada em 

boatos, nem tudo o que se passa adiante pode ser verdade; ou se verdade for, pode haver 

conceitos e fatos distorcidos.  Nesse sentido, quando se fala em transmissão de tradições, o 

autor conclui que somente serão válidas aquelas que se basearem em narrativas de 

testemunhos oculares. Nesse aspecto, vê-se a importância da narrativa para perpetuar as 

tradições de um povo, em particular, as narrativas de testemunhos observados pelo narrador.   

A próxima seção trata exatamente sobre a oralidade e narrativas. A seguir, apresenta-

se o foco principal desta dissertação, os fundamentos teóricos e metodológicos que vão 

iluminar, elucidar e esclarecer a análise linguístico-narrativa das experiências dos Guerreiros 

da Selva no Exército Brasileiro e, em especial, na selva amazônica.  
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SEÇÃO 4: ESTUDOS NARRATOLÓGICOS 

 

Os países ao redor do mundo, seus povos com seus modos de vida peculiares, ainda 

que em um número bastante considerável, são finitos; entretanto, cada cultura tem suas 

narrativas particulares que marcam e constituem sobremaneira a história de sua gente.  Essas 

narrativas, de outra forma, são inumeráveis. Barthes (2011, p. 19) afirma que ―a narrativa 

começa com a própria história da humanidade; não há, não há em parte alguma, povo algum 

sem narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas‖. Logo, a 

narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades. 

Ainda, para ele, as narrativas podem ser sustentadas por diversos meios: 

 

A narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada oral ou escrita, pela 

imagem fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas estas 

substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na 

epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura 

(recorde-se de Santa Úrsula de Carpaccio), no vitral, no cinema, nas histórias em 

quadrinhos, no fait divers, na conversação. (BARTHES, 2011, p.19) 

 

Observando a narrativa sob a ótica acima, presente em todos os lugares, em todos os 

tempos e em todos os modos de vida, inclusive, nas situações mais cotidianas como na 

conversação, esse gênero desperta interesse e atenção de inúmeros estudiosos e pesquisadores.  

Quando se fala em estudos narrativos, a ―Poética‖ de Aristóteles, escrita em torno do 

ano de 335 a.C, é obra clássica e precursora a conceituar a narrativa. Segundo Vieira (2001, p. 

599), a profundidade com que o filósofo grego analisou a tragédia foi tão grande que, até hoje, 

esta permanece sendo uma obra de referência para o entendimento da narrativa. A ―Poética‖, 

de maneira geral, apresenta como objeto de estudo a poesia, essa imita a ação dos homens e, 

através da narração e do drama, com linguagem verbal (elocução, ritmo, canto e metro) são 

representadas as imagens dos homens superiores nos gêneros epopeia e tragédia, e dos 

homens inferiores na sátira, comédia e paródia.  Ainda, para o filósofo, a narrativa permite ao 

homem demonstrar sua competência linguística.  

Aristóteles (2008, p. 42) afirma, que para poesia em geral, há duas causas naturais: a 

primeira, é que o homem adquire seus primeiros conhecimentos através da imitação; a 

segunda, é que todos sentem prazer nas imitações. Dessa forma, a poesia e, em consequência 

desta, a narrativa, por verossimilhança, retratam a vida e transmitem para o homem aspectos 

culturais, sociais e literários, dentre outros. Nesse mesmo pensamento, o psicólogo Jerome 

Bruner (2001, p. 4) afirma que ―as construções narrativas só podem alcançar verossimilhança. 
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Assim, as narrativas são uma versão de realidade cuja aceitabilidade é governada apenas por 

convenção e por necessidade narrativa‖. De outra forma, as narrativas não são verificadas por 

precisão lógica e procedimentos empíricos.  Logo, para o autor, não há nenhuma obrigação de 

chamar as histórias contadas de falsas ou verdadeiras.  

Além dos aspectos culturais, sociais, literários e históricos, dentre outros, que a 

narrativa apresenta transmitidos de geração a geração, as narrativas trazem consigo funções e 

estruturas especiais.  Nesse contexto, Propp (1928-1970), analisando os contos de fadas 

russos, os contos maravilhosos, propõe-se a fazer uma morfologia desse gênero. O autor, ao 

analisar e comparar contos de magia, descobre que muitas vezes as narrativas emprestam as 

mesmas ações a personagens diferentes. Ou seja, há algo em comum nessas histórias 

miraculosas e, disso, chega-se a seguinte conclusão:  

 

O que muda são os nomes (e, com eles, os atributos) dos personagens; o que não 

muda são suas ações, ou funções. Daí a conclusão de que o conto maravilhoso 

atribui frequentemente ações iguais a personagens diferentes. Isto nos permite 

estudar os contos a partir das funções dos personagens. (PROPP, 2001, p.16) 

 

Posteriormente, quanto à estrutura narrativa, Greimas (1965-1966) e Bremond  

(1964-1966) apresentam trabalhos no mesmo contexto de Propp, entretanto distintos entre 

eles:  

 

Se Greimas transfere para o mito as conclusões de Propp referentes ao conto de 

magia, Claude Bremond, por sua vez, procura extrair da análise de Propp regras 

gerais sobre o desenvolvimento de todo e qualquer enredo narrativo. Além disso, 

diferentemente de Greimas, Bremond não se concentra no contexto mitológico do 

conto, mas na própria lógica narrativa, e não em oposições paradigmáticas, mas na 

sintaxe dos comportamentos humanos. Acredita que a função (que ele situa no 

mesmo nível de Propp) é realmente um ―átomo narrativo", e que a narrativa se 

forma com o agrupamento desses átomos. (PROPP, 2001, p.103) 

 

Mais recentemente, Bruner (1991, p. 4) afirma que a experiência e a memória dos 

acontecimentos humanos são organizadas em forma de narrativas: ―história, desculpas, mitos, 

razões para fazer ou não fazer, e assim adiante‖. Nesse sentido, o psicólogo (1991, p. 5-17) 

apresenta 10 características da narrativa com a preocupação central de saber como o texto 

narrativo opera na mente humana construindo a realidade. A saber, as dez características 

apresentadas por ele são: diacronicidade narrativa, particularidade, vínculos de estados 

emocionais, composicionalidade hermenêutica, canonicidade e violação, referencialidade, 

genericidade, normatividade, sensibilidade de contexto e negociabilidade e acréscimo 

narrativo.  
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A narrativa oral, como se vê nessa pequena abordagem cronológica e conceitual de 

alguns dos seus principais pesquisadores, é tema central de inúmeros estudos e pode ser 

sustentada por diversos gêneros. Nesse sentido, este trabalho, em particular, ocupa-se em 

trabalhar e analisar as Narrativas Orais de Experiência Pessoal (NOEP) apresentadas por 

Labov (1967-1997). A seguir, apresenta-se o modelo de análise laboviano que surgiu em meio 

aos estudos da Sociolinguística na década de sessenta. Esse modelo será a base teórica para o 

estudo e análise das narrativas militares dos Guerreiros da Selva amazônica. 

 

4.1 A PESQUISA SOCIOLINGUÍSTICA 

 

Segundo Alkmin (2012), linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo que 

não se pode questionar essa realidade. Para ela, a ―história da humanidade é a história de seres 

organizados em sociedade e detentores de um sistema de comunicação oral, ou seja, de uma 

língua‖ (ALKMIN, 2012, p. 23). Logo, para autora, essa relação é a base que constitui o 

homem. 

Partindo desse conceito, isto é, de que o homem vive em comunidade e que se 

relaciona com os seus membros por meio da língua, surgiu na década de sessenta uma nova 

ciência para dar conta da inextricabilidade entre língua e sociedade, a Sociolinguística. 

Os primeiros estudos para se definir esse novo conceito ou ponto de vista de pesquisa 

ocorrem quando William Bright, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), 

realiza um congresso com a participação de vários estudiosos atrelados a essa relação 

linguagem e sociedade, dentre eles, John Gumperz, Einar  Haugem, William Labov, John 

Fisher, Dell Hymes e Jose Pedro Roma. No ano de 1966, como resultado daquele congresso, 

Bright escreve um texto introdutório chamado ―As dimensões da Sociolinguística‖, definindo 

que sua proposta de pesquisa tem por objetivo ―demonstrar a covariação sistemática das 

variações linguística e social. Ou seja, relacionar as variações linguísticas observáveis em 

uma comunidade às diferenciações existentes na estrutura social desta mesma comunidade‖ 

(BRIGHT, 1966 apud ALKMIN, 2012, p. 30). 

De acordo com Tarallo (2007, p. 17), toda ciência tem uma teoria que lhe é própria, 

seu método de pesquisa e seu objeto de estudo. Dessa forma, no campo da Sociolinguística, 

para o autor, existe o objeto, a língua falada, o vernáculo, o fato sociolinguístico, que é o 

ponto de partida para análise. 

Tarallo (2007) define melhor esse objeto ao afirmar que ―a língua falada a que nós 

temos nos referido é o veículo linguístico de comunicação usado em situações naturais de 
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interação social, do tipo de comunicação face a face‖ (TARALLO, 2007, p. 19). Para ele, 

ainda, essa língua é usada tanto nos lares para interagir com a família, como nos clubes, 

botequins, roda de amigos e outras situações que proporcionem a interação oral. 

Labov (1997, p. 1) afirma que os primeiros passos na análise de narrativas 

desenvolvidos em coautoria com Waletzky, na década de 60, são um subproduto dos métodos 

de trabalhos de campo sociolinguístico. Dessa forma, em decorrência da Sociolinguística e de 

seu objeto de estudo, a língua oral, empenham-se, Waletzky e Labov, em pesquisar e estudar a 

fala não formal dos usuários da língua inglesa de forma quantitativa, uma vez que os dados 

coletados eram operados com números e tratamento estatístico. Tarallo (2012, p. 7), ao 

analisar o trabalho de Labov, afirma que o sociolinguista ―estudou sobre a estratificação 

social do inglês falado na cidade de Nova Iorque em (1966); a língua do gueto: um estudo 

sobre o inglês vernáculo dos adolescentes do Harlem, Nova Iorque, e estudos 

sociolinguísticos da Filadélfia, entre outros‖. Esses estudos introduzem o que é, no ano de 

1967, o trabalho pioneiro do modelo laboviano, ―Análise Narrativa: versões orais de 

experiência pessoal‖, produzido por Joshua Waletzky e William Labov. 

É importante destacar que no universo das pesquisas sociolinguistas, busca-se 

estudar a língua falada em situações naturais de comunicação; essa naturalidade, em virtude 

da presença do pesquisador no momento da interação face a face, geralmente, sofre 

interferência. Disso, surge, então, um paradoxo, o do ―observador‖, isto é, a presença 

necessária do pesquisador durante a coleta dos dados é um fator perturbador porque interfere 

na naturalidade e na espontaneidade da fala. Diante desse paradoxo, como solução parcial, a 

fim de se coletar dados da língua mais naturais, conforme Labov (1997, p. 1), ―o estímulo à 

produção de experiências pessoais mostraram-se mais eficazes‖.  

Concordando com Labov, Tarallo (2007, p. 23) afirma que ―a narrativa de 

experiência pessoal é a mina de ouro que o pesquisador-sociolinguista procura‖. Para ele, ao 

narrar suas experiências pessoais mais envolventes no gênero narrativa, o enunciador-narrador 

(E-N) desapega-se de qualquer preocupação com a forma. Essa desatenção com a forma, no 

entanto, vem sempre embutida em uma forma de relato que traz consigo, inconscientemente, 

uma estrutura narrativa. 

Bem, pode-se pensar, assim, que as pesquisas sociolinguísticas iam ganhando forma 

e conteúdo em seu campo; obstáculos a sua coleta de dados surgindo e, com isso, novas 

estratégias para vencê-los sendo aplicadas. Uma estratégia eficaz, com o objetivo de 

neutralizar o paradoxo do observador, foi estimular as narrativas orais de experiência pessoal. 

Ao serem gravadas essas narrativas, em um primeiro momento como ferramenta para buscar 
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dados quantitativos, observou-se que sua estrutura, por si só, já seria um vasto campo de 

pesquisa. Por conta disso, logo surge um novo enfoque a ser estudado, a estrutura de uma 

narrativa oral de experiência pessoal (NOEP) apresentada por Labov e Waletzky (1967), 

posteriormente, por Labov (1997), retomados por Ferreira Netto (2008) e, mais recentemente, 

por Flannery (2015). Essa análise, dentre outras, tem ocupado espaço no cenário dos estudos 

das narrativas. 

A seguir, abordam-se com propriedade essa estrutura apresentada, seus mecanismos 

e características.  

 

4.2 OS PRIMEIROS ESTUDOS DE LABOV E WALETZKY (1967) 

 

Neste campo das narrativas orais de experiência pessoal, William Labov e Joshua 

Waletzky publicaram em 1967 um primeiro artigo intitulado ―Análise Narrativa: versões orais 

de experiência pessoal‖. Segundo Labov (1997, p. 1), com aquele trabalho inicial, eles 

―apresentaram uma estrutura que se mostrou útil para a narrativa em geral‖. Após analisarem 

600 entrevistas gravadas, individualmente ou em grupo, com informantes negros e brancos 

em idade entre 10 e 72 anos, sem escolaridade superior completa, os pesquisadores 

propuseram a: apresentar um quadro analítico para analisar as versões orais de experiência 

pessoal, introduzir definições das unidades básicas da narrativa, esboçar a estrutura normal da 

narrativa como um todo e, finalmente, apresentar proposições gerais sobre a relação das 

propriedades formais das funções narrativas. A seguir, os resultados desse trabalho pioneiro, 

bem como sua complementação posterior, autores e obras de referência, serão expostos. 

 

4.2.1 Estrutura narrativa em 1967, sua complementação em 1997, autores e obras de 

referência 

 

No trabalho pioneiro, ―Análise Narrativa: versões orais de experiência pessoal‖, 

Labov e Waletzky (1967, p. 20-30) concluem que a narrativa se divide em seis partes: 

resumo, orientação, complicação, avaliação, resolução e coda. Mais tarde, convém estudar e 

avaliar cada um desses conceitos. 

Desde o estudo de 1967, conforme aponta Labov (1997, p. 1), ele publica poucos 

estudos sobre narrativas (LABOV 1972; LABOV; FANSHEL, 1977; LABOV 1981), mas 

isso não significa dizer que ele tenha perdido o interesse pela pesquisa; é que naquele período 

seus estudos narrativos estavam em competição com os estudos sociolinguísticos. Entretanto, 
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em 1997, trinta anos depois daqueles estudos iniciais, sozinho, Labov complementa sua 

pesquisa sobre narrativas com o artigo ―Alguns passos iniciais na análise narrativa‖. Nesse 

trabalho, Labov apresenta algumas alterações ao modelo pioneiro e acrescenta a sua estrutura 

os seguintes conceitos: relatabilidade, credibilidade, causalidade, atribuição do elogio e culpa, 

ponto de vista e objetividade. A avaliação e a resolução, conceitos que já existiam no trabalho 

de 1967, nessa abordagem, ganham novas reformulações e classificação. 

Em 2008, Ferreira Netto, no rumo desses mesmos estudos, publica o livro ―Tradição 

Oral e produção de narrativas‖ e Flannery, em 2015, em seu livro ―Uma Introdução à Analise 

Linguística da Narrativa Oral: Abordagens e Modelos‖, apresenta um capítulo inteiro sobre 

modelo laboviano. 

Seguindo esses autores e as orientações do professor Dr. Valdir Vegini, o autor desta 

dissertação pretende  apontar caminhos para analisar as duas narrativas coletadas em trabalho 

de campo cujos detalhes descritos estarão na seção cinco (5) intitulada "Procedimentos 

metodológicos".  

Conhecido o modelo inicial, sua complementação, os principais autores e suas obras, 

convém aprofundar esse conhecimento. A seguir, observam-se os estudos de Labov (1997), de 

Ferreira Netto (2008) e Flannery (2015), a começar com a definição desse gênero, NOEP. 

 

 4.3 DEFINIÇÕES DAS NARRATIVAS ORAIS DE EXPERIÊNCIA PESSOAL  

 

A arte de narrar, contar histórias, reviver experiências e lembrar o passado são 

habilidades que, mesmo inconscientemente, fazem parte da vida de todo homem. Quem nunca 

ouviu um conto dos pais, dos avós, algo que eles viveram pessoalmente e querem deixar para 

posteridade? Ainda, quando se vive uma experiência incrível, ou mesmo trágica, como 

expressar a outros essa realidade? Respondendo a primeira pergunta, acredita-se que todos, 

um dia, já ouviram histórias, narrativas dos pais ou dos avós, se não, um dia as ouvirão; a 

segunda resposta é que através de narrativas, em especial, as orais, podem-se expressar 

experiências vividas. Logo, importante é conhecer conceitualmente a definição das NOEP. 

Para Labov (1997, p. 3), ―Uma narrativa de experiência pessoal é o relato de uma 

sequência de eventos que teve lugar na biografia do falante por consequência de sentenças 

que correspondem à ordem dos eventos originais‖. Essa definição, para o autor, separa a 

narrativa de outras formas de contar histórias, ou recontar o passado. Dessa maneira, o conto 

de fábulas, mitos e mentiras, bem como aqueles causos criados do nada pelos exímios 

contadores de história, ainda que bem elaborados, exclusos são da teoria laboviana caso o 
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narrador não os tenha vivenciado realmente. Essa abordagem, mesmo que arbitrária, tornou-se 

bastante útil ao estudo das narrativas. 

Flannery (2015, p. 14) reafirma o conceito de Labov, para ela ―experiências pessoais 

são recapituladas, obedecendo-se a sequência temporal‖. Logo, os fatos narrados, 

cronologicamente, recapitulam experiências vividas pelo narrador. 

Para Ferreira Netto (2008, p. 41), ―o vínculo entre sentenças e seus respectivos 

eventos dá-se na mesma dimensão temporal‖. Para o autor, ―a juntura temporal‖ é a relação 

perfeita que estabelece a ordem dos fatos conforme o tempo em que ocorreram na história 

relatada pelo enunciador.   

Bem, é possível com essas três definições apresentadas, ainda que breves, porém 

elucidativas,  saber do que se trata uma narrativa oral de experiência pessoal. Uma NOEP é 

um relato que fez parte da vida do narrador; ele viveu, observou e sentiu tudo o que vai 

apresentar em sua história. Assim, ao narrar essa experiência a outros, contando as 

peculiaridades do evento particular, ele recapitula em sua memória os fatos conforme eles 

aconteceram cronologicamente.  

Esse modelo, conforme Labov e Waletzky (1967), Labov (1997), Ferreira Netto 

(2008) e Flannery (2015) apresenta características especiais de estudo, pesquisa e análise.  

Esta dissertação, a fim de estruturar a apresentação do modelo laboviano, segue a 

divisão: eixo formal e eixo funcional. O primeiro compreende a organização temporal da 

narrativa, os tipos temporais de sentenças narrativas e os tipos estruturais de sentenças 

narrativas (resumo, orientação, ação complicadora e coda); o segundo contempla a avaliação, 

a relatabilidade, a credibilidade, a causalidade, a atribuição do elogio e culpa, o ponto de 

vista, a objetividade e a resolução. 

A seguir, conhece-se e analisa-se cada conceito para aplicar na análise das narrativas 

colhidas na pesquisa de campo. A começar com as definições do eixo formal. 

 

4.4 EIXO FORMAL DAS NOEP 

 

O primeiro tópico que o eixo formal apresenta é a sua organização temporal. A 

seguir, as definições dessa organização, bem como todos os outros conceitos desse eixo, serão 

apresentadas.   
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4.4.1 A organização temporal da narrativa 

 

Como se pôde ver na definição básica de uma NOEP, ela se divide em sentenças 

narradas cujo relato, cronologicamente, apresenta a história conforme os eventos aconteceram 

na realidade. Logo, a narrativa se organiza de forma temporal. Assim, de acordo com Labov 

(1997, p. 3-5), Ferreira Netto (2008, p. 41-42) e Flannery (2015), a organização temporal da 

narrativa compreende os seguintes parâmetros, juntura temporal, sentença sequencial, 

narrativa mínima e sentença narrativa: 

 

a) Juntura temporal (JT): as narrativas são sequências de eventos que contam o 

passado, esses fatos narrados se conectam através de junturas temporais que relatam 

a história como ela aconteceu temporalmente. Logo, é a JT que estabelece o vínculo 

entre duas sentenças cuja ordem não pode ser invertida, sob o risco da mudança e 

da perda do sentido original; 

 

Flannery (2015, p. 20) aponta que uma ―narrativa consiste em um texto que 

recapitula uma experiência pessoal e que é caracterizado pela juntura temporal‖. Para ela, a 

juntura temporal é o elemento fundamental em uma narrativa, pois determina a sequência na 

qual os eventos aconteceram. A autora apresenta um pequeno exemplo no qual a ordem dos 

eventos constitui uma JT: 

 
E1: Julie casou. 

E2: Então, veja bem, eh ela teve uma filha. 

E3: A menina nasceu assim bem vermelhinha. 

(FLANNERY, 2015, p. 20) 

 

Caso a ordem dos eventos fosse invertida, seguindo, por exemplo, a sequência E3 – 

E2 – E1, não haveria JT, e o sentido original da narrativa estaria comprometido. 

  

b) Sentença sequencial (SS): são sentenças vinculadas a uma juntura temporal, ou 

seja, aquelas cuja ordem do aparecimento temporal está correlacionada à ordem de 

ocorrência dos eventos. Para ser uma SS em uma NOEP, o narrador e o enunciador 

devem ser o mesmo indivíduo, os verbos devem estar no modo realis (modo 

indicativo, tempo presente com função de passado, passado perfeito ou imperfeito) 

e os fatos serem apresentados de forma objetiva com a priorização dos substantivos; 

c) Narrativa mínima: uma narrativa mínima apresenta uma juntura temporal ligando 

duas sentenças sequenciais; 
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d) Sentença narrativa (SN): é a descrição dos eventos sequenciados através do tempo, 

compõem-se de SS ligadas por JT.  

 

Além de sua organização temporal, as narrativas do modelo em questão apresentam 

tipos temporais de sentenças narrativas conforme descrito a seguir. 

 

4.4.2 Tipos temporais de sentenças narrativas 

 

Para Labov (1997, p. 4-5) e Ferreira Netto (2008, p. 40-44), segundo os tipos 

temporais, as sentenças narrativas são classificadas como raio de ação, sentença livre, 

sentença presa e sentença restritiva: 

 

a) Raio de ação (RA): é o conjunto específico de SS que formam uma SN ligadas por 

uma JT; 

b) Sentença livre (SL): são sentenças que têm mais liberdade que as SS, assim elas 

podem aparecer livremente durante toda a narrativa. As SL não estão ligadas por 

JT, ou seja, não fazem parte da SN, entretanto têm o seu valor de verdade mantido 

durante toda a narrativa. As SL, definidas semanticamente, ainda que não 

sequenciais, são importantes, pois têm a função, geralmente, de complementar a 

narrativa; 

c) Sentença presa (SP): são todas as sentenças que formam a SN, com exceção da 

primeira, restritiva, e da última, coda. Elas estão presas à sentença antecedente e à 

subsequente unidas por JT, ou seja, as SS formam as SP; 

d) Sentença restritiva (SR): a primeira sentença da narrativa é chamada de restritiva, 

pois se liga somente à sentença subsequente. Ela também é conhecida como cabeça, 

uma vez que o desencadeamento de toda narrativa depende do sucesso da SR. 

 

Compreendido as sentenças narrativas quanto ao tempo, adiante, as sentenças 

narrativas serão apresentadas quanto aos seus tipos estruturais. 

 

4.4.3 Tipos estruturais de sentenças narrativas 

 

O último tópico de análise do eixo formal aborda os tipos estruturais de sentenças 

narrativas. Essa estrutura contempla o resumo, a orientação, a ação complicadora e a coda. 
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Essas sentenças podem ser classificadas mediante o tipo de consideração que se faz em 

relação à narrativa. 

A seguir, é apresentada essa classificação estrutural das sentenças narrativas segundo 

Labov (1997, p. 6), Ferreira Netto (2008, p. 43) e Flannery (2015, p. 22-24):  

  

a) Resumo (RE): as sentenças resumo, que também são sentenças livres (SL), 

geralmente, iniciam a narrativa apresentando uma ideia sobre o que a história 

apresentará, o seu tópico, ou seja, introduzem a sequência de eventos narrados 

apresentando um pequeno resumo dos eventos; 

b) Orientação (OR): assim como a sentença resumo, a sentença orientação é uma SL; 

ela, que também pode iniciar a narrativa, apresenta informações relativas ao enredo 

da história (o quê?), ao tempo (quando?), ao lugar (onde?) e aos personagens 

(quem?). É nesse momento que o narrador oferece à audiência os elementos 

contextuais que permitirão o acompanhamento da narrativa; 

 

Segundo Ferreira Netto (2008, p. 43), as sentenças resumo e orientação ―atuam na 

forma de estabelecer o pano de fundo da narrativa, formando uma base que orienta o ouvinte 

na sua interpretação da narrativa‖. Ainda, além dessas duas classificações para as sentenças 

livres, o autor propõe que as sentenças presas, as sequenciais, possam ser avaliadas como ação 

complicadora e coda.  

 

c) Ação complicadora (AC): são as sentenças que dão conta de desenvolver os eventos 

propriamente ditos conforme eles aconteceram temporalmente, elas fazem o 

encadeamento narrativo por meio de junturas temporais, à exceção da primeira, 

restritiva, e da última, coda. Logo, as SP e SS podem ser classificadas também 

como sentenças de AC. Ainda, as AC relatam o evento seguinte como uma resposta 

à questão potencial ―e, então, o que aconteceu?‖; 

d) Coda (CO): a coda é a sentença de finalização da narrativa, pois reinsere a narrativa 

ao momento presente de interação entre o enunciador-narrador (E-N) e o 

interlocutor-ouvinte (I-O). Ela pode ser presa, com juntura temporal, em relação à 

sentença antecedente, bem como livre, sem juntura temporal ao final da narrativa. 

Ainda, a CO pode impedir aquela questão potencial ―e, então, o que aconteceu?‖, 

tendo em vista que o narrador encerrou o seu relato. 
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Aqui, encerra-se o estudo do eixo formal. A seguir, serão apontadas as 

particularidades do eixo funcional.  

 

4.5 EIXO FUNCIONAL DAS NOEP 

 

O eixo funcional das NOEP é composto pelos seguintes conceitos: avaliação, 

relatabilidade, credibilidade, causalidade, atribuição do elogio e culpa, ponto de vista, 

objetividade e resolução. Abaixo, seguem as definições de cada um deles. 

 

4.5.1 Avaliação  

 

A avaliação em uma NOEP merece atenção especial, essa definição, como se viu 

anteriormente, foi apresentada na primeira divisão estrutural de uma narrativa segundo Labov 

e Waletzky (1967). Naquele primeiro estudo, embora a avaliação apresentasse características 

mais centradas no campo semântico, esse conceito configurou dentre os demais termos 

estruturais de uma narrativa. Entretanto, Labov (1997), ao complementar o seu trabalho 

inicial, reclassificou a avaliação no eixo funcional.  

Segundo Labov (1997), as sentenças de uma narrativa podem assumir um caráter 

avaliativo. Nesse sentido, as sentenças podem ser classificadas como sentenças avaliadoras 

(SA). Ainda, para o autor, ―a avaliação de um evento narrativo é a informação sobre a 

consequência desse evento para as necessidades e desejos humanos‖ (LABOV, 1997, p. 7).  

Flannery (2015, p. 22), analisando o modelo laboviano, ressalta a importância da 

avaliação, pois é dela que se extrai o quão significantes, ou não, foram os eventos para o 

narrador. 

Segundo Ferreira Netto (2008, p. 44), as SA são principalmente SL, uma vez que não 

estão ligadas por JT. Ainda, para ele, as SA, diferente das sentenças sequenciais que se 

empregavam no modo realis, são formadas no modo irrealis, ou seja, manifestam-se pelo 

emprego do subjuntivo. Também, o indicativo nas formas de imperfeito, condicional e futuro 

proporcionam avaliação, bem como outras possibilidades.  

Há, ainda, estruturas linguísticas capazes de avaliar eventos em uma narrativa, são 

elas: as ênfases, as estruturas paralelas, os comentários, as sentenças ou expressões 

comparativas, os modais, que são os verbos auxiliares, os negativos e os futuros. 
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Segundo Labov (1997), o material avaliador está normalmente distribuído ao longo 

da narrativa; também para autor, o narrador avalia eventos comparando-os com eventos em 

uma realidade alternativa que não foi realizada. Daí, o modo irrealis das SA. 

A seguir, apresenta-se o conceito relatabilidade e, em consequência deste, o evento 

relatável e o evento mais relatável.  

 

4.5.2 Relatabilidade 

 

Esta categoria narrativa não fazia parte do trabalho publicado por Labov e Waletzky 

em 1967. Foram estudos pessoais e posteriores realizados por Labov que mostraram a 

necessidade de acrescentá-la juntamente com outras categorias, credibilidade, causalidade, 

atribuição do elogio e da culpa, ponto de vista e objetividade, à estrutura das NOEP. Esses 

novos conceitos enriqueceram ainda mais esse modelo de análise narrativa. Por hora, 

apresenta-se, abaixo, o conceito relatabilidade; mais adiante, os demais serão descritos com 

precisão.  

Conforme Labov (1997, p. 8), ―o conceito original é que fazer uma narrativa requer 

que uma pessoa ocupe um espaço social maior que em outras trocas conversacionais [...], e a 

narrativa tem de produzir muito interesse nos ouvintes para que se justifique essa ação‖. Esse 

maior espaço na interação Enunciador-Narrador/Interlocutor-Ouvinte (E-N/I-O) e o interesse 

pela audiência passam por dois processos bastante importantes: o primeiro é a reatribuição de 

turno (RT) requerida pelo E-N ao I-O quando do início de sua narrativa, trata-se de um acordo 

que garantirá ao E-N poder apresentar, sem interrupções frequentes, o relato dos eventos por 

ele experimentados; o segundo é a manutenção de turno (MT) pelo E-N, uma vez que a 

narrativa, caso não seja aprovada pelo I-O, pode ser cortada a qualquer momento impedindo, 

dessa maneira, que E-N a conclua. Assim, nesse acordo que permite o E-N contar uma NOEP, 

onde o I-O permanece silencioso a maior parte do tempo aguardando ser recompensado por 

uma boa história, são apresentados pelo menos um evento relatável e, como ―a cereja do 

bolo‖, o evento mais relatável, o motivo pelo qual a narrativa pode ser classificada como, no 

mínimo, uma "boa história" ou, idealmente, uma "história fascinante". Em relação ao evento 

relatável e o mais relatável, esses dois componentes da categoria "relatabilidade" são 

definidos por Labov (1997) e Ferreira Netto (2008) da seguinte forma: 

 

a) Evento relatável (ER): ―um evento relatável é aquele que justifica a automática 

reatribuição do papel do falante ao narrador‖ (LABOV, 1997, p. 9). Ainda, o autor 
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apresenta que para ser um ato social aceitável, uma NOEP necessita ter pelo menos 

um evento relatável;  

 

Para Ferreira Netto (2008, p. 45), ―pode-se se pensar que o evento relatável é a 

sentença restritiva que encabeça a sentença narrativa [...]‖. Ainda, para ele, o ER é a promessa 

de um evento mais relatável, aquele que, ao final da narrativa, apresenta um fato interessante 

que traz algum tipo de satisfação ao I-O. 

 

b) Evento mais relatável (E+R): ―é o evento que é menos comum que qualquer outro 

na narrativa e que tem grande efeito nas necessidades e desejos dos participantes da 

narrativa [é mais fortemente avaliado]‖ (LABOV, 1997, p. 9). Para ele, uma NOEP 

é essencialmente a narrativa do evento mais relatável por si só, esse E+R é a maior 

justificativa da RT ao narrador. 

 

Ferreira Netto (2008, p. 45) aponta que o E+R é o evento final da sentença narrativa, 

é justamente o ponto de chegada de uma SN. Os eventos intermediários entre a SR, a cabeça 

da narrativa, que também pode ser o ER, e a CO são os complicadores da ação.  

Para Labov (1997), os eventos portadores de maior grau de relatabilidade são os 

casos que tratam de morte, sexo e indignações morais. Ainda, para o autor, ―o evento mais 

relatável de uma narrativa é a maior justificativa para uma reatribuição automática do papel 

do falante ao narrador‖ (LABOV, 1997, p. 10). Isso cria o paradoxo da credibilidade, assunto 

da próxima seção. 

 

4.5.3 Credibilidade 

 

De acordo com Labov (1997, p. 10), ―a credibilidade de uma narrativa é a extensão 

em que os ouvintes acreditam que os eventos descritos tenham ocorrido de fato na forma 

descrita pelo narrador‖. Como já mencionado, as NOEP tratadas na teoria laboviana 

apresentam histórias sérias com explicações diretas de experiências vividas pelo narrador, e 

não piadas, fábulas, contos, sonhos e outros gêneros de natureza não verídica. Por conta disso, 

quanto mais mirabolante ou esdrúxulo forem os eventos narrados, maior será a possibilidade 

da perda da credibilidade uma vez que fatos menos comuns de acontecer aproximem-se mais 

de eventos surreais. Nesse sentido, o autor acrescenta que ―a possibilidade de ser relatável é 

inversamente proporcional à credibilidade‖. Esse teorema apresenta o paradoxo da 
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credibilidade, pois quanto mais fantástica for a história, menor será a credibilidade. Entretanto 

cabe destacar também que as histórias mais fascinantes, embora se possam até duvidar de sua 

veracidade, despertam maior interesse e tendem a prender a atenção do ouvinte por turnos 

mais longos. 

Para Ferreira Netto (2008), o fato de uma NOEP apresentar cronologicamente os 

eventos vividos pelo E-N, os acontecimentos apresentados por ele tratam de um ponto de vista 

exclusivo do E-N, na medida em que só ele os experimentou. Assim, todo e qualquer ponto de 

vista, que não o do E-N, deve ser excluído da narrativa, pois acarretaria a perda de 

credibilidade e a negativa à RT. Ainda, as descrições que apresentam fatos que não foram 

apreendidos pelos sentidos do E-N no momento preciso da experiência pessoal, ou os fatos 

descritos por outros que tragam reflexão posterior não vivida pelo E-N acarretariam idêntica 

perda de credibilidade porque nem tudo ali seria experiência pessoal. 

Logo, ―ao mais relatável dos eventos de uma narrativa, o narrador deve devotar-lhe 

maior esforço possível para dar-lhe credibilidade‖ (LABOV, 1997, p. 11). Segundo Ferreira 

Netto (2008, p. 47), ―a narrativa terá maior credibilidade quanto mais descritiva for dos 

eventos que apresentar‖. 

Vê-se que a narrativa consiste, de maneira geral, em narrar o E+R. Para que se 

chegue até esse ponto máximo da narrativa, convém encadear progressivamente as causas que 

levam a essa consequência. O próximo tema a ser explicado trata exatamente desse assunto, a 

causalidade. 

 

4.5.4 Causalidade 

 

Para Labov (1997), uma vez que o narrador decide produzir uma narrativa sobre um 

E+R, condições de credibilidade o dirigem de maneira lógica a um mecanismo de construção 

narrativa. Para ele, a construção narrativa requer uma teoria pessoal de causalidade segundo o 

seguinte teorema: 

 

1. O narrador seleciona primeiro o E+R. Embora o E+R não inicie a narrativa 

propriamente dita, pode-se se dizer que é a partir dele que a narrativa vai se 

desenvolver, pois toda a sequência de ações lavará até o ápice da narrativa, que é 

o E+R; 
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2. O narrador, então, seleciona o primeiro evento que responda a questão levantada 

pelo E+R: ―Como isso aconteceu?‖. Esse primeiro evento é uma das causas do 

E+R; 

3. O narrador continua o processo do passo 2, recursivamente, apresentando os fatos 

sequenciados e causais que levarão até o E+R. 

 

Ainda, para Labov (1997), a questão ―como isso aconteceu?‖ não é apropriada 

quando a resposta é ―porque esse tipo de coisa acontece normalmente‖. Dessa resposta, um 

evento que acontece normalmente, surge a orientação da narrativa, mais especificamente, o 

contexto comportamental da orientação. 

Para entender essas relações causais que levaram ao E+R, a narrativa de Shambaugh 

apresentada por Labov e transcrita a seguir é lapidar e paradigmática: 

 

a — Ah! Eu tava sentado numa mesa bebendo  

b — E esse marinheiro norueguês veio pra cima de mim  

c — e, então, ele continuou falando um monte de merda sobre eu estar sentado com 

a mulher dele.  

d — E todo mundo que tava sentado na mesa comigo era meu companheiro de 

navio.  

e — Então eu virei para trás  

f — e empurrei ele  

g — e eu falei para ele, eu disse  

―Sai!  

h — Eu nem mesmo quero mexer com você.‖  

i — E a próxima coisa que eu me lembro é que eu estava no chão, com sangue em 

cima de mim  

j — E um cara que me dizia, dizia  

―Não mexe sua cabeça.  

k — Sua garganta tá cortada.‖   

(LABOV, 1997, p. 3) 

 

No exemplo narrativo de Shambaugh, seguindo o teorema de causalidade de Labov 

(1997), busca-se, em primeiro lugar, o E+R, que está no fecho dessa narrativa, para onde 

todos os eventos causais apontam, ou seja, a sentença ―k‖ – ―Sua garganta está cortada‖. O 

segundo passo é selecionar o evento primeiro que é resposta causal de ―como isso 

aconteceu?‖ do E+R. 

A sentença ―a‖ – ―Ah! Eu tava sentado numa mesa bebendo‖ não é resposta causal à 

pergunta do E+R: ―como isso aconteceu?‖. Na verdade, essa sentença é a orientação da 

narrativa, uma vez que o fato de Shambaugh estar bebendo com seus amigos em um porto 

pode ser considerado como algo normal. Já, as demais sentenças apresentam as causas do 

E+R: ―Como isso aconteceu?‖. 

b — E esse marinheiro norueguês veio pra cima de mim  
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A sentença ―b‖ é a primeira resposta válida para a pergunta ―e como isso 

aconteceu?‖ do E+R. 

c — e, então, ele continuou falando um monte de merda sobre eu estar sentado com a 

mulher dele.  

d — E todo mundo que tava sentado na mesa comigo era meu companheiro de navio.  

Pelo fato do marinheiro norueguês ter falado um ―monte de merda‖ e Shambaugh 

estar sentado com seus amigos, sentenças ―c‖ e ―d‖ respectivamente, a consequência foi virar-

se para trás, empurrar o marinheiro e pedir que ele saia, sentenças ―e‖, ―f‖ e ―g‖ 

respectivamente. 

e — Então eu virei para trás  

f — e empurrei ele  

g — e eu falei para ele, eu disse  

―Sai! [...]‖   

O fato de Shambaugh ter sua garganta cortada, sentença ―k‖, é consequência de sua 

atitude imediata de virar-se de encontro ao marinheiro empurrando-o e pedindo para que saia. 

Essas atitudes (causas) fizeram com que o marinheiro cortasse sua garganta (consequência). 

k — ―Sua garganta tá cortada.‖   

 

Labov (1997) conclui que, mesmo havendo controvérsia na redução de uma 

afirmação narrativa a uma causal, a qual pode conter variações de interpretação, há uma 

construção essencial propondo uma cadeia de eventos que levam ao E+R. 

Na narrativa de Shambaugh, acima, seria possível atribuir culpa ou elogio a um dos 

personagens em questão? O próximo tema trata exatamente desse contexto. 

 

4.5.5 Atribuição do elogio e da culpa 

 

De acordo com Labov (1997, p. 12), em uma narrativa, ―na explicação do conflito 

entre atores humanos, ou o esforço humano contra forças naturais, o narrador e o ouvinte 

inevitavelmente atribuem elogio e culpa aos atores envolvidos nas ações‖. Essa máxima 

carrega consigo forte estrutura ideológica, uma vez que não é comum o narrador atribuir culpa 

ou elogio de forma consciente; mas sim, através de sua visão, os eventos são transmitidos aos 

ouvintes coloridos por sua postura moral. Assim, para o autor, de um jeito ou de outro, o 

narrador leva seus ouvintes a ver o mundo através de seus olhos. 
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Na narrativa de Shambaugh, pelos olhos do narrador, pode-se afirmar que há um 

antagonista, um marinheiro irracional que, sem motivo aparente, resolve cortar o pescoço de 

um homem que estava bebendo com seus amigos. De outra forma, Shambaugh, o protagonista 

da história, um ser racional, foi agredido de forma violenta quase o levando a morte. Essa é a 

versão de Shambaugh, mas se fosse possível ouvir a narrativa do marinheiro, quem seriam os 

culpados ou os elogiados da história? Uma alternativa possível poderia ser de um marinheiro 

que teve sua mulher flertada por um jovem e seus amigos e, que diante da afronta do 

antagonista, nesse caso, Shambaugh, viu-se obrigado a defender sua honra e, mesmo que de 

maneira não conveniente, cortou o pescoço do atrevido. Seria, talvez, esse um crime 

passional? 

Também, para Labov (1997), as narrativas podem ser polarizadas, quando o 

antogonista é visto violando regras e normas sociais, e os protagonistas conformando-se 

maximamente com elas.  

Ainda, é possível pensar que aqueles que comungam da mesma moral tomada pelo 

narrador serão mais impressionados pela narrativa do que aqueles que não e, assim, 

encontrarão maior credibilidade, interesse e engajamento ao aceitar a narrativa. 

O próximo conceito a ser compreendido é o do ponto de vista. 

 

4.5.6 Ponto de vista 

 

Labov (1997, p. 13) define que ―o ponto de vista de uma sentença narrativa é o 

domínio espacial e temporal a partir da qual a informação transmitida por uma sentença pode 

ser obtida por um observador‖. Para o autor, sem dúvida, o observador de uma NOEP é o E-N 

que viveu e experimentou aqueles eventos narrados. Logo, o ponto de vista, nas NOEP, é o do 

narrador dos eventos no momento exato em que aconteceram os fatos que causaram a ele as 

emoções que podem ser transmitidas aos outros. 

Na literatura, os pontos de vista são negociados, podem, inclusive, ser impessoais; 

não é raro mudar o ponto de vista para dar informação sobre eventos que ocorreram em um 

ponto anterior no tempo. Isso, classicamente, é chamado de flashback: ―enquanto isso, 

voltando à fazenda...‖. Entretanto, nas NOEP, não há outra opção, os eventos são vistos pelos 

olhos do narrador e, a partir deles, são transmitidas suas sensações, experiências e ponto de 

vista aos I-O. Ainda, para Labov (1997), em um primeiro momento, nas NOEP, não há 

flashbacks. 
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Vegini
2
 (2015) apresenta que a NOEP tem quatro princípios fundamentais: 

 

a) A descrição dos eventos devem ter sido vividos efetivamente pelo E-N; 

b) O I-O tem que acreditar nisso; 

c) Deve haver correlação perfeita entre a ordem cronológica estrita dos eventos 

apresentados e as SS; 

d) A descrição dos eventos deve se dar especialmente como foram apreendidos pelo 

E-N no momento em que ele os experimentou e sentiu. 

 

Por isso, segundo o professor, o ponto de vista, em uma NOEP, é exclusivo do E-N. 

Ainda, para ele, como pressuposto de manter a credibilidade em uma narrativa, todos os 

pontos de vista externos ao do E-N devem ser excluídos da história. 

Abaixo, segue o conceito objetividade, importante atributo a ser considerado em uma 

NOEP. 

 

4.5.7 Objetividade  

 

As NOEP podem trazer consigo uma forte gama de subjetividade; bem como, mais 

comum de acontecer, apresentar os fatos de forma objetiva. Da subjetividade, os narradores 

tendem a apresentar suas emoções, o seu estado com características subjetivas. De outra 

forma, objetivamente, os narradores vão direto ao ponto sem entrar naquele lado emocional e 

subjetivo de seus sentidos.  

Labov (1997) apresenta uma definição para esse aspecto das NOEP:  

 
Um evento objetivo é aquele que se torna conhecido do narrador por meio de 

experiência dos sentidos. Um evento subjetivo é aquele de que o narrador é 

informado através da memória, da reação emocional ou sensação interna. (LABOV, 

1997, p. 14) 

 

Segundo o autor, as narrativas que expõem as experiências do narrador e que 

prendem a atenção dos ouvintes são as que usam expressões mais objetivas acerca dos fatos. 

De outra maneira, relatos subjetivos tendem a diminuir essa atenção e a credibilidade da 

narrativa. Logo, a objetividade aumenta a credibilidade. 

Ainda, para Labov (1997, p. 14), ―a transferência de experiência do narrador para 

audiência ocorre na extensão de que eles se tornem conscientes disso como sua própria 

                                                 
2
  Anotações, em sala de aula do Mestrado em Letras, sobre Narrativas Orais de Experiência Pessoal.  
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experiência‖. Para ele, a transferência de experiência do narrador para o ouvinte é bastante 

limitada, uma vez que não é possível mensurá-la; também a expressão verbal transfere 

somente alguns recortes da informação que o narrador recebe das imagens e sons e, também, 

captadas por outros sentidos no momento exato dos acontecimentos.  

De tudo, Labov (1997, p. 15) conclui que a objetividade e a subjetividade, em uma 

NOEP, tratam de outro paradoxo, pois a transferência de informação do E-N para o I-O 

acontece de maneira subjetiva, não é possível medi-la, entretanto o I-O só obtém essa 

experiência subjetiva por meio da apresentação objetiva dos eventos pelo E-N. Dessa forma, a 

objetividade é uma condição necessária para a transferência de experiência em uma NOEP.  

A seguir, o último conceito do eixo funcional será apresentado, a saber, a resolução. 

 

4.5.8 Resolução  

 

Na publicação de 1967, Labov e Waletzky apresentam a resolução (RS) de uma 

narrativa como sendo o seu fim ou a sua consequência. Entretanto, no ensaio de Labov de 

1997, ele apresenta novas categorias constituintes de uma NOEP, dentre eles, o E+R. Daí a 

necessidade de readequar uma nova definição para a categoria ―resolução‖ em uma narrativa 

de experiência pessoal com base no trabalho de Labov de 1997.  

Labov (1997, p. 16) define que ―a resolução de uma narrativa pessoal é o conjunto 

das ações complicadoras que seguem o evento mais relatável‖. É importante dizer que são as 

sentenças que seguem o E+R, não as que precedem, noção essencial para a análise da RS em 

uma NOEP. 

No caso da narrativa da Shambaugh, a resolução coincide com o E+R: 

 

j — E um cara que me dizia, dizia  

―Não mexe sua cabeça.  

k — Sua garganta tá cortada.‖ 

(LABOV, 1997, p. 3) 

 

As sentenças ―j‖ e ―k‖ são a resolução da narrativa; elas coincidem com o E+R ―k‖ e 

se confundem com a CO, retornando a narrativa ao tempo presente dos E-N/I-O. 

Conhecido, estudado e analisado cada conceito das NOEP que servirão de apoio à 

análise linguística das narrativas militares, divididos de forma didática em dois eixos, formal e 

funcional; a seguir, na seção cinco (5) desta dissertação serão apresentados os métodos e 

técnicas, os procedimentos metodológicos, para realisar esta pesquisa. 
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SEÇÃO 5: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Todo trabalho desenvolvido, desde o seu planejamento, projeto e execução, pode ser 

dividido em fases de produção. Para se obter um resultado específico, técnicas, métodos e 

estratégias são realizadas para este ou aquele fim. Nesse sentido, na realização deste trabalho, 

para se chegar aos objetivos propostos na introdução, o autor apresenta, a seguir, alguns 

métodos e estratégias, bem como caracteriza os informantes que contribuíram com suas 

histórias de vida, suas experiências vividas no Exército Brasileiro e na selva amazônica.   

 

5.1 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

O presente trabalho segue a metodologia das pesquisas bibliográficas e de campo. 

Em um primeiro momento, conforme (GIL, 1996, p. 48-50), a pesquisa é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, livros, revistas, artigos científicos, teses, dissertações, 

trabalhos acadêmicos, manuais e regulamentos militares, dentre outros, bem como, de 

consultas a sites disponibilizados na World Wide Web. Nesses, segundo (GIL, 1996, p. 66-

70), através de leituras exploratórias, seletivas, analíticas e interpretativas, levanta-se a 

bibliografia necessária à redação teórica desta dissertação.  Posteriormente, em campo, são 

buscados e identificados os militares, os guerreiros da selva, a fim de coletar suas NOEP, 

corpus desta pesquisa. 

Como instrumento de coleta de dados, é utilizada a entrevista livre e informal, 

conhecida também, segundo Tarallo (2007, p. 21), como ―entrevista sociolinguística‖. 

Também, utiliza-se um questionário de questões mistas. Com a primeira, coletam-se e se 

gravam as NOEP; com a segunda, levantam-se aspectos sociais, culturais e militares dos 

informantes. 

Esta pesquisa, conforme aponta Gil (1996, p. 46) é descritiva, uma vez que 

―pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relação entre variáveis‖. Em 

cada uma das NOEP coletadas neste trabalho, são descritas as categorias de análises 

linguísticas preconizadas por Labov (1967-1997); e, com o embasamento teórico do Exército 

Brasileiro e testemunhos da família verde-oliva, apontam-se as características da vida e da 

carreira militar encontradas nessas narrativas. 
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5.2 LOCAL DA PESQUISA E SELEÇÃO DOS INFORMANTES 

  

Os informantes desta pesquisa são selecionados a partir de um primeiro contato com 

eles em suas Organizações Militares Subordinadas a 17ª Brigada de Infantaria de Selva; ou, 

com outra abordagem, em suas casas, ou local de encontro previamente estabelecido via 

contato telefônico. Nesse contato inicial, além da apresentação introdutória da pesquisa 

acadêmica que, seguindo a orientação das pesquisas sociolinguísticas, não expôs 

especificamente o objetivo central de estudar a estrutura narrativa em seus testemunhos, o 

pesquisador procura estabelecer um vínculo de confiança e seriedade no trabalho proposto. 

Essa técnica, que ameniza a presença do pesquisador e do gravador, é apresentada por Tarallo 

(2007, p. 27): ―Seja qual for a comunidade, seja qual for o grupo, jamais deixe claro que seu 

objetivo é estudar a língua tal como ela é usada pela comunidade ou grupo‖. Assim, esta  

pesquisa, para os informantes, passa a ser de cunho militar, uma vez que ela narra suas 

experiências no serviço amazônico. No primeiro encontro, bem como em todos os outros, 

conversa-se também sobre temas diversos, militares ou não, tendo em vista a identificação do 

pesquisador com os informantes, ambos militares do Exército Brasileiro. Esse último aspecto 

facilita bastante o interesse e a voluntariedade dos guerreiros da selva contatados para 

colaborar e participar da pesquisa. Nesse sentido, dezenas de militares voluntariaram-se a 

narrar suas experiências. Entretanto foram coletadas seis narrativas e, dessas, escolhidas duas 

para serem analisadas. Os demais encontros com os informantes ocorrem para gravar suas 

narrativas, objeto de estudo desta pesquisa.  

Os colaboradores participantes da pesquisa, após ouvirem sobre a importância do 

Termo de Consentimento Livremente Esclarecido (TCLE) que, dentre outros aspectos, 

apresenta a voluntariedade de participação, bem como o anonimato, caso os informantes 

assim o desejem. Após, os voluntários preenchem e respondem ao questionário misto (consta 

no apêndice).  

Ao gravar as NOEP, evitando-se o ―paradoxo do observador‖ apontado por Labov 

(1967-1997), lança-se a pergunta disparadora: ―conte para mim sua história militar, por que 

ingressou nas forças armadas, como veio servir na Amazônia e qual experiência pessoal 

marcou sua vida no ambiente de selva?‖. Observa-se que antes da pergunta disparadora 

propriamente dita, abordam-se outros questionamentos introdutórios: ―conte para mim sua 

história militar‖, ―por que ingressou nas forças armadas?‖ e ―como veio servir na 

Amazônia?‖. Esse procedimento, intencionalmente, realizado pelo pesquisador atua como 

estratégia e visa resgatar aspectos gerais da vida e da carreira militar dos informantes, bem 
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como, ―quebrar o gelo‖ e deixar os narradores à vontade para, então, responder com 

naturalidade ao questionamento chave disparador: ―qual experiência pessoal marcou sua vida 

no ambiente de selva?‖. Tarallo (2007, p. 21) corrobora essa estratégia, pois quando o 

pesquisador, como ―aprendiz-interessado‖, insere-se na comunidade dos falantes, em suas 

peculiaridades, ele neutraliza a força exercida pelo gravador e por sua própria presença. 

Ainda, para o autor, dentre os módulos que cobrem uma série de tópicos para fins de 

conversação, os ―dados pessoais do informante (sua história)‖ provocam narrativas de 

experiência pessoal (TARALLO, 2007, p. 22). Nesta pesquisa, o fato de o pesquisador ser 

militar e os informantes narrarem suas histórias de vida no Exército proporcionaram amenizar 

o paradoxo do observador.  

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DOS NARRADORES E DO AUTOR DESTE TRABALHO 

 

O informante 1 (E-N 1) é natural de Porto Velho-RO, tem 40 anos de idade, formou-

se  3º Sargento Mecânico de Viatura na Escola de Material Bélico (ESMB) no Rio de Janeiro-

RJ, em 1999. Serviu também em Manaus-AM no COMAR 7. Atualmente, na graduação de 2º 

Sargento, serve na 17ª Companhia de Infantaria de Selva em Porto Velho-RO.  

O informante 2 (E-N 2) é natural de Aracaju-SE, tem 33 anos de idade, formou-se  3º 

Sargento de Infantaria na Escola de Sargentos das Armas (EsSA) em Três Corações-MG, em 

2004, e Guerreiro de Selva no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) em Manaus-

AM, em 2013. Serviu também no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília-DF; no 54º 

Batalhão de Infantaria de Selva em Humaitá-AM e na Base de Aviação de Taubaté-SP. 

Atualmente, na graduação de 2º Sargento, está cedido à Agência Brasileira de Inteligência 

(ABIN) em Porto Velho-RO.  

Tendo em vista que o pesquisador deste trabalho também é militar do Exército 

Brasileiro, situação que proporcionou identificação direta entre os E-N/I-O, amenizando o 

paradoxo do observador, convém caracterizá-lo também. 

O Pesquisador é natural de Jaguari-RS, tem 35 anos, formou-se 3º Sargento de 

Comunicações na Escola de Sargentos das Armas (EsSA) em Três Corações-MG, em 2004. 

Serviu também na 11ª Companhia de Comunicações em Santiago-RS. Atualmente, na 

graduação de 2º Sargento, serve no 17º Pelotão de Comunicações de Selva em Porto Velho-

RO.  

A seguir, serão analisadas as NOEP dos Guerreiros da Selva. 
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SEÇÃO 6: ANÁLISE LINGUÍSTICA DAS NOEP DOS GUERREIROS DA SELVA 

 

Conforme os objetivos gerais e específicos desta dissertação, em um primeiro 

momento, o estudo das NOEP dos Guerreiros da Selva amazônica analisa suas categorias do 

eixo formal: a organização temporal da narrativa, os tipos temporais de sentenças narrativas e 

os tipos estruturais de sentenças narrativas: resumo, orientação, ação complicadora e coda. 

Posteriormente, analisa o eixo funcional, constituído da avaliação, da relatabilidade, da 

credibilidade, da causalidade, da atribuição do elogio e culpa, do ponto de vista, da 

objetividade e da resolução. 

O referencial teórico que sustenta a análise linguística leva em conta os conceitos 

amplamente apresentados e discutidos na seção 4, ―Estudos narratológicos‖, sob a ótica 

eminentemente laboviana, embasado nos estudos de Labov e Waletzky (1967), Labov (1997), 

Ferreira Netto (2008) e Flannery (2015). 

Ainda, e de acordo com a seção 5, ―Procedimentos metodológicos‖, observa-se que a 

estratégia para ―quebrar o gelo‖, evitar o paradoxo do observador e conseguir narrativas de 

experiências pessoais, no ambiente de selva, mais naturais possíveis, são realizados 

questionamentos introdutórios à pergunta disparadora. Assim, o contar suas histórias 

militares, o porquê do ingresso nas Forças Armadas e a vinda à Amazônia exibem aspectos 

gerais da vida e da carreira militar dos informantes, características que, em um segundo 

momento, também serão analisadas com base no referencial bibliográfico militar. 

Como resposta à pergunta disparadora, ―conte para mim sua história militar, por que 

ingressou nas forças armadas, como veio servir na Amazônia e qual experiência pessoal 

marcou sua vida no ambiente de selva?‖, os informantes voluntários e anônimos apresentam 

duas grandes narrativas, NOEP 1, nominada pelo pesquisador ―O Tiro‖ e NOEP 2, ―A 

Cilada‖. Essas se subdividem em relatos introdutórios e narrativas marcantes no ambiente de 

selva. Em um primeiro momento, o estudo formal será realizado tendo como foco a NOEP 1 

e, posteriormente, a NOEP 2, e ambas serão subdivididas em sentenças restritivas (SR), 

sentenças livres (SL), sentenças presas (SS) e codas (CO) e seguidas de análise.    
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6.1 ANÁLISE FORMAL DA NOEP 1  

 

 

O tiro 

01 

02 
SR 

Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha 

família não tem ninguém, nenhuma outra pessoa militar. 

03 SL Foi um acaso, 

04 

05 
SS 

um grupo de amigos de escola que a gente resolveu servir o ano 

obrigatório, eu fui para Aeronáutica. 

06 

07 
SS 

E nesse período, esse mesmo grupo se reuniu, começou a estudar pra 

fazer um concurso, pra ser militar de carreira,  

08 

09 
SL 

tendo em vista que na nossa região amazônica não tem uma cultura pra 

concurso, não tem uma cultura pra carreira militar. 

10 SS E assim, nós resolvemos estudar,  

11 SL esse grupo se reunia algumas vezes por semana, 

12 

13 
SS 

e tentamos três vezes os concursos militares, tanto pra Aeronáutica 

quanto pro Exército. 

14 

15 
SS 

E no terceiro ano, os cinco foram aprovados, e fomos pra Escola de 

Sargentos do Exército, eu,  

16 SL particularmente, 

17 

18 
SS 

fui pro Rio de Janeiro e passei um ano no Rio de Janeiro, formação e, 

ao final do curso, 

19 

20 
SL 

começa já uma história peculiar, diferente de qualquer outra pessoa que 

faz o mesmo concurso, 

21 SL eu fui o segundo colocado da minha turma,  

22 SL que era regional, 

23 

24 
SL 

e nesse período, final de curso, houve o momento da escolha para o 

local de retorno e, 

25 

26 
SL 

como eu era o segundo colocado, eu poderia escolher qualquer lugar da 

minha região pra voltar, 

27 SS e abriram-se as vagas, e lá apareceu Porto Velho, 

28 

29 
SL 

que eu sou natural de Porto Velho e eu queria voltar pra minha cidade 

na época 

30 

31 
SL 

e apareceu um quartel que o nome não existia aqui em Porto Velho, 

Comando de Fronteira Acre Rondônia,  

32 SL que era antigo nome da Brigada, só que esse, não existia. 

33 SS E eu falei pro Comandante da Escola,  

34 SL que tava no auditório, 

35 SS que eu era o segundo colocado e queria escolher pela cidade, 

36 

37 
SL 

se ele me colocaria aqui em Porto Velho, independente do que eu 

escolhesse, 

38 

39 

40 

SS 

e  ele  falou  assim,  pode  escolher  esse  quartel aí, você vai  embora, 

quando  você chegar, antes de terminar o trânsito, eu te aviso para onde 

você vai, 

41 

42 
SS 

e eu tava na metade do trânsito depois da escola, e ele me ligou e falou 

o quartel que eu ia,  

43 

44 
SL 

que hoje, que era a 3ª Companhia do 54, que hoje é a 17 Companhia de 

Infantaria. 

45 SS E assim, em 24  de  dezembro  de 2000,  eu cheguei aqui em  Porto 
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46  Velho na 3ª Companhia do 54º BIS,  

47 SL e vivi muitas experiências, 

48 

49 

50 

SL 

um quartel de infantaria é um quartel que te, uma Companhia de 

Infantaria te proporciona a vivenciar várias, é, várias, varias, várias 

experiências, e você faz de tudo aqui dentro, 

51 

52 

53 

SL 

foi um momento muito importante quando eu cheguei aqui, fui bem 

recebido, bem acolhido, diferente do que a expectativa que as outras 

pessoas tinham, fui bem orientado, 

54 SS eh, cheguei aqui,  

55 

56 
SL 

eu já tinha cinco anos de serviço porque eu fui soldado, então já tinha 

uma certa experiência 

57 

58 
SS 

e o tempo foi passando, fui pra muitas missões, muitos reconhecimento 

de fronteira, muito ACISO, eh, comandei GC, 

59 SL mesmo sendo de Mat Bel, 

60 SS formei soldado,  

61 SL e, assim, pude ter grande, muita experiência. 

62 

63 
SS 

E o tempo foi passando, eh, no meio da minha carreira, eu tive 

oportunidade de permanecer aqui por muito tempo, 

64 

65 
SL 

e numa época que o Exército tava movimentando as pessoas 

compulsoriamente por estar muito tempo na região, 

66 

67 

68 

SL 

eu vou falar que foi um, um, propósito de Deus na minha vida, onde 

ele permitiu que acontecesse uma fato na minha vida que me deixasse 

aqui na minha cidade pois eu não queria sair daqui de Porto Velho, 

69 

70 
SL 

eu sei que o fato não foi muito agradável, mas hoje eu posso falar que 

deu certo pra todo mundo porque o resultado já, já finalizou. 

71 

72 

73 

74 

SR 

No ano de 2008, eu tirava serviço  de  comandante  da guarda  e, ao 

final do serviço, o auxiliar do armeiro, a  gente foi guardar as armas 

que estavam na  minha  reserva  de  armamento, da guarda,  para  

guardar  na  reserva  de armamento,  

75 

76 

77 

SS 

e tinham várias pistolas, vários armamentos lá, e dentro de uma dessas 

pistolas, eu realmente deixei de fazer alguns procedimentos e 

simplesmente acionei o gatilho fechando a pistola que tava lá dentro, 

78 SS eh, acionei o gatilho, e nessa arma tinha uma munição, 

79 SL até hoje, ninguém sabe como essa munição apareceu nesse armamento,  

80 SL esse armamento foi deixado um dia antes nessa sala, 

81 

82 

83 

SS 

e essa arma disparou, e essa arma, esse disparo chegou a pegar na 

femoral do soldado que  tava  me  auxiliando  no,  no,  no transporte 

desse armamento. 

84 SS Do disparo até o centro cirúrgico,  

85 SL que aqui é o Hospital João Paulo Segundo, que era o mais próximo, 

86 SS a gente demorou doze minutos, 

87 SS ele já tava dentro do centro cirúrgico, 

88 

89 
SL 

nesse dia, minha esposa estava entrando de plantão no hospital, que era 

um final de semana, um sábado, 

90 

91 
SL 

e assim que o soldado saiu daqui, eu já liguei pra ela, sem falar que eu 

que tinha dado o tiro, 

92 

93 
SL 

e falei assim, prepara o centro cirúrgico, está indo um soldado baleado, 

e é um tiro na perna, 

94 SL e por Deus, 
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95 

96 
SS 

lá tinha dois cirurgiões vascular na hora, fizeram a cirurgia dele com 

sucesso, 

97 SL hoje o soldado não tem nenhuma sequela, foi reformado. 

98 

99 

100 

SL 

Esse vínculo com ele é muito bom, hoje, não vou dizer que ele me 

agradece pelo tiro, mas ele tá muito feliz, recebe o salário dele e tal, 

não tem uma sequela que possa deixar inválido, 

101 SS e eu, assim, permaneci muito tempo, 

102 SL claro que fiquei aqui porque  

103 SS fiquei respondendo processo criminal, 

104 SS eh, ao final de tudo, terminou o processo, eu fui condenado no processo 

105 SL é claro, porque eu errei, 

106 SL e quando o processo todo acabou, eu já tinha tempo pra me aposentar  

107 

108 
SL 

porque aqui na Amazônia tem, a cada um tempo, o tempo é menor pra 

você  aposentar. 

109 SL E assim Deus fez na minha vida, 

110 SL eu permaneci na minha cidade o tempo todo que eu queria, 

111 

112 

113 

114 

SL 

da forma que ele achou que era necessário, eu precisava passar pelo 

que eu passei pra eu poder até me aproximar um pouco mais de Deus 

que, casualmente, nesse período eu tava um pouco afastado, e com esse 

propósito ele me atendeu de várias formas né, 

115 

116 
SL 

fiquei na minha cidade, me aproximei de Deus e tive tempo pra me 

aposentar. 

117 

118 

119 

120 

CO 

Hoje, eu to desimpedido, assim, de todas as responsabilidades por esse 

evento, fui transferido pra uma outra cidade finalizar a minha carreira.  

E, se Deus permitir, se for a vontade dele, eu volto pra cá e continuo 

fazendo outra atividade que ele orientar. 

121 

122 
SL 

E assim, falar da carreira militar eu, particularmente, gosto muito e eu 

falo que não tem o que reclamar da minha profissão,  

123 

124 

125 

SL 

passei o que passei e só tenho a agradecer porque realmente não existe 

trabalho, eu não to falando de remuneração, mas trabalho igual ao 

nosso não tem, 

126 

127 
SL 

não existe profissão que te proporciona as emoções que eu vivi nesse 

período todo. 

 

 

Tendo como base a pergunta disparadora propriamente dita, ―qual experiência 

pessoal marcou sua vida no ambiente de selva?‖, e entendendo que os questionamentos ―conte 

para mim sua história militar‖, ―por que ingressou nas forças armadas?‖ e ―como veio servir 

na Amazônia?‖ são introdutórios e fazem parte de uma estratégia para pontuar aspectos gerais 

da vida e da carreira militar dos informantes, este pesquisador divide o relato da NOEP 1 da 

seguinte maneira: da linha 1 a 70, relato introdutório, e da linha 71 a 127, narrativa marcante 

de experiência na selva.   

A narrativa ―O tiro‖ apresenta, neste primeiro estudo formal, as sentenças: SR, SS, 

SL e a CO. As SS e SL estão espalhadas ao longo das 127 linhas transcritas; as SR encabeçam 

as narrativas e a CO finaliza a história. Convém compreendê-las.  
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Quanto aos tipos temporais de narrativas, Labov (1997, p. 5) afirma que elas ―são o 

conjunto de sentenças presas, restritivas e livres‖. Também, o autor, analisando sua 

organização temporal, define que ―duas sentenças estão separadas por juntura temporal se a 

inversão de sua ordem resultar na mudança que o ouvinte faz na interpretação da ordem dos 

eventos descritos‖ (LABOV, 1997, p. 4). Essas sentenças, em particular, são as SS. Também, 

para ele, todas as SP são SS.  

Ferreira Netto (2008, p. 4), de outra forma, contrastando com as SS, define que as 

―sentenças livres, por sua vez, são as que não estão vinculadas numa juntura temporal, 

formando uma sentença narrativa, mas podem ser inseridas entre as sequenciais, 

independentemente, para complementar alguma informação‖.  

Conforme Labov (1997, p. 4-5) e Ferreira Netto (2008, p. 40-44), a SN compreende 

todas as SS ligadas por JT com exceção da primeira, SR, e da última, CO. A SR é a sentença 

cabeça da narrativa, e a CO é a marca de finalização, o encerramento da história, uma vez que 

reinsere a narrativa ao momento presente de interação entre o E-N e o I-O. Visto que a SR 

encabeça a narrativa, na NOEP 1, foram identificadas duas SR, uma para abordar o assunto 

introdutório do relato (linhas 1-2), outra para encabeçar a narrativa de experiência marcante 

na selva (linha 71-74). 

O próximo objeto de análise passa exatamente sob a perspectiva da SN: avaliar a SN 

da NOEP 1, ou seja, suas SS/SP. Nesse sentido, as SL serão exclusas da próxima transcrição.  

 

6.1.1 Exame das sentenças narrativas  

 

Conforme convencionado anteriormente, seguem-se as SN do relato introdutório e da 

experiência marcante na selva. 

 

a) SN do relato introdutório  

 

01 

02 
SR 

Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha família 

não tem ninguém, nenhuma outra pessoa militar. 

04 

05 
SS 

um grupo de amigos de escola que a gente resolveu servir o ano 

obrigatório, eu fui para Aeronáutica. 

06 

07 
SS 

E nesse período, esse mesmo grupo se reuniu, começou a estudar pra 

fazer um concurso, pra ser militar de carreira,  

10 SS E assim, nós resolvemos estudar,  

12 

13 
SS 

e tentamos três vezes os concursos militares, tanto pra Aeronáutica 

quanto pro Exército. 
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14 

15 
SS 

E no terceiro ano, os cinco foram aprovados, e fomos pra Escola de 

Sargentos do Exército, eu,  

17 

18 
SS 

fui pro Rio de Janeiro e passei um ano no Rio de Janeiro, formação e, ao 

final do curso, 

27 SS e abriram-se as vagas, e lá apareceu Porto Velho, 

33 SS E eu falei pro Comandante da Escola,  

35 SS que eu era o segundo colocado e queria escolher pela cidade, 

38 

39 

40 

SS 

e ele  falou  assim,  pode  escolher  esse  quartel  aí,  você  vai  embora,  

quando  você  chegar,  antes  de  terminar  o  trânsito, eu  te  aviso  para   

onde você vai, 

41 

42 
SS 

e eu tava na metade do trânsito depois da escola, e ele me ligou e falou o 

quartel que eu ia,  

45 

46 
SS 

E assim, em 24 de dezembro de 2000, eu cheguei aqui em Porto Velho 

na 3ª Companhia do 54º BIS,  

54 SS eh, cheguei aqui,  

57 

58 
SS 

e o tempo foi passando, fui pra muitas missões, muitos reconhecimento 

de fronteira, muito ACISO, eh, comandei GC, 

60 SS formei soldado,  

62 

63 
SS 

E o tempo foi passando, eh, no meio da minha carreira, eu tive 

oportunidade de permanecer aqui por muito tempo, 

 

 

b) SN da experiência marcante na selva 

 

71 

72 

73 

74 

SR 

No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda e, ao final 

do serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que 

estavam na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na 

reserva de armamento,  

75 

76 

77 

SS 

e tinham várias pistolas, vários armamentos lá, e dentro de uma dessas 

pistolas, eu realmente deixei de fazer alguns procedimentos e 

simplesmente acionei o gatilho fechando a pistola que tava lá dentro, 

78 SS eh, acionei o gatilho, e nessa arma tinha uma munição, 

81 

82 

83 

SS 

e essa  arma  disparou,  e  essa  arma,  esse  disparo  chegou  a  pegar na 

femoral do soldado que tava me auxiliando no, no, no transporte desse 

armamento. 

84 SS Do disparo até o centro cirúrgico,  

86 SS a gente demorou doze minutos, 

87 SS ele já tava dentro do centro cirúrgico, 

95 

96 
SS 

lá  tinha  dois  cirurgiões  vascular na  hora, fizeram  a cirurgia dele com 

sucesso, 

101 SS e eu, assim, permaneci muito tempo, 

103 SS fiquei respondendo processo criminal, 

104 SS eh, ao final de tudo, terminou o processo, eu fui condenado no processo 

117 

118 

119 

120 

CO 

Hoje, eu to desimpedido, assim, de todas as responsabilidades por esse 

evento, fui transferido pra uma outra cidade finalizar a minha carreira.  

E, se Deus permitir, se for a vontade dele, eu volto pra cá e continuo 

fazendo outra atividade que ele orientar. 
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Analisadas as primeiras propriedades do eixo formal da NOEP 1, os tipos temporais 

e sua organização temporal; abaixo, serão verificadas as particularidades de sua estrutura 

narrativa: resumo (RE), orientação (OR) e ação complicadora (AC).  

 

6.1.2 Estrutura Narrativa  

 

Segundo Labov (1997, p. 6), a estrutura narrativa contempla: RE, OR, AC e CO. 

Destaca-se que a Coda (CO) já foi identificada e analisada na NOEP transcrita anteriormente; 

assim, no próximo estudo, ela não estará presente. Também, a AC será analisada em outro 

momento, junto com a relatabilidade e causalidade do eixo funcional. 

 

 

6.1.2.1 Resumo  

 

O RE inicia a narrativa apresentando uma ideia sobre o que a história apresentará, 

sua sequência de eventos de forma resumida. Ele, junto com a OR, atua como o pano de 

fundo que orienta o I-O na interpretação da narrativa.  

A NOEP 1 apresenta não somente uma narrativa, ela narra, em seu relato 

introdutório, aspectos gerais da vida e da carreira militar do informante 1 e, em sua 

experiência na selva, o evento que marcou sua trajetória na Amazônia.  Logo, ela apresenta 

duas sentenças RE; a primeira coincide com a SR do relato introdutório (linhas 1-2), a 

segunda coincide com SR da experiência marcante na selva (linhas 71-74): 

 

01 

02 
SR/RE 

Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha família 

não tem ninguém, nenhuma outra pessoa militar. 

 

71 

72 

73 

74 

SR/RE 

No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda e, ao final 

do serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que 

estavam na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na 

reserva de armamento,  

 

 

A seguir, a outra propriedade que orienta o I-O a respeito da história narrada será 

apresentada; a saber, a orientação. 
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6.1.2.2 Orientação  

 

 

Uma OR ―dá informação sobre o tempo, o lugar dos eventos de uma narrativa, a 

identidade dos participantes e seu comportamento inicial‖ (LABOV, 1997, p. 6). Logo, as OR 

respondem aos questionamentos (o quê?) do enredo, (quando?) do tempo, (onde?) do lugar e 

(quem?) das personagens dando informações contextuais da narrativa.  

A NOEP 1 apresenta, em seu relato introdutório, enredo, tempo, espaço e 

personagens particulares. Na experiência marcante na selva, outro enredo, tempo, espaço e 

personagens fazem parte da narrativa. Logo, é possível analisar a OR da NOEP 1 em dois 

momentos distintos: um na introdução, outro na experiência na selva. A seguir, serão 

analisados os seus elementos da OR. 

 

6.1.2.2.1 Orientação do relato introdutório 

 

a) O quê? 

  

O relato introdutório da NOEP 1 contém os primeiros eventos vividos pelo E-N 1 no 

contexto militar. Nesse sentido, ele conta como, junto com seus amigos de escola, ingressa 

nas Forças Armadas, servindo o ano obrigatório na Aeronáutica (linhas 1-5); posteriormente, 

apresenta como ele e seus amigos começam a estudar para realizar concursos militares e, 

aprovados, ingressam na Escola de Sargentos do Exército (linhas 6-15). Depois, narra o 

período de escola militar e como surge a possibilidade de servir na Amazônia, em Porto 

Velho (linhas 17-44). Em Porto Velho, o informante 1 explica sua chegada a 3ª Companhia do 

54º BIS e suas primeiras atividades operacionais naquela OM (linhas 45-70). 

 

b) Quando? 

 

O enredo do relato introdutório, resumidamente, apresenta a sequência de eventos que 

proporcionam ao narrador o ingresso no Exército Brasileiro e sua vinda para Amazônia. 

Importante, também, é saber quando acontecem tais episódios. O narrador apresenta vários 

marcadores temporais que contextualizam a história, a saber: em ―1995‖ (linha 1) começa a 

história militar do E-N 1 na Aeronáutica; o próximo marcador temporal ―nesse período‖ 

(linha 6) remete ao mesmo ano, momento em que ele e seus amigos começam a estudar para 

concursos militares. Após os estudos, ―no terceiro ano‖ (linha 14), os cinco amigos são 
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aprovados para Escola de Sargentos do Exército. Os próximos marcadores de tempo, ―nesse 

período, final de curso‖ (linha 23) e ―na época‖ (linhas 28-29), remetem ao período na escola 

militar e à escolha das vagas para servir.  Os marcadores ―antes de terminar o trânsito‖ e 

―metade do trânsito‖ (linhas 39 e 41) encaminham ao período após a formação, o 

deslocamento da escola até a Organização Militar de destino. No ―dia 24 de dezembro de 

2000‖ (linha 45), o E-N 1 chega a 3ª Companhia do 54º BIS, quartel militar onde viverá suas 

experiências na Amazônia. Os marcadores de tempo posteriores ―e o tempo foi passando‖ 

(linhas 57 e 62) e ―numa época‖ (linha 64) levam ao tempo entre o ano 2000 e 2008. 

 

c) Onde? 

 

Os eventos narrados no relato introdutório da NOEP 1 acontecem: na ―Força Aérea 

Brasileira‖, ―Aeronáutica‖ (linhas 1 e 5), na ―região amazônica‖ (linha 8), na ―Escola de 

Sargentos do Exército, Rio de Janeiro‖ ( linhas 14, 15 e 17), no ―auditório‖ da escola (linha 

34), na ―3ª Companhia do 54º BIS em Porto Velho‖ (linhas 45 e 46). Ainda, os dêiticos 

―aqui‖ (linhas 51, 54, 63 e 67), bem como os marcadores de tempo ―na região‖ e ―na minha 

cidade‖ (linhas 64 e 68) remetem à cidade de Porto Velho. 

 

d) Quem? 

 

Os atores mencionados pelo E-N 1 que participam  dos eventos narrados no relato 

introdutório, além E-N 1 como protagonista, são os seguintes:  ―grupo de amigos da escola‖ 

(linha 4) e o ―Comandante da Escola‖ (linha 33). 

 

6.1.2.2.2 Orientação da experiência marcante na selva 

 

a) O quê? 

 

A narrativa marcante na selva da NOEP 1 apresenta o evento que está gravado na 

memória do E-N 1 com maior destaque, aquilo que determinou, inclusive, sua carreira militar. 

Assim, ele conta sobre um dia de serviço na guarda do quartel e como ocorreu um disparo de 

pistola ocasionando o ferimento no soldado que o estava auxiliando no transporte e na guarda 

do armamento (linhas 71-83). Posteriormente, narra uma sequência de eventos desde o 

disparo até a realização da cirurgia no Hospital João Paulo Segundo (linhas 84-96). 
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Finalmente, o informante 1 explica como se deu a resolução dos acontecimentos: o processo 

criminal e sua condenação, a reforma do soldado, o tempo de permanência em Porto Velho e 

a transferência para outro quartel finalizar sua carreira militar (linhas 97-127). 

 

b) Quando? 

 

O enredo da experiência marcante na selva da NOEP 1 apresenta a sequência de 

eventos de um disparo de pistola e do ferimento de um soldado na guarda do quartel, bem 

como as consequências do fato até a sua resolução. Esse acontecimento marcante na vida do 

E-N 1 acontece ―no ano de 2008‖ (linha 72), em ―um final de semana, sábado‖ (linha 90). Os 

marcadores de tempo ―ao final de tudo‖, ―quando o processo acabou‖ e ―nesse período‖ 

(linhas 104, 106 e 113) orientam a um período entre o ano de 2008 e o término do processo 

criminal cuja data precisa não foi mencionada. Os marcadores ―hoje‖ (linhas 97, 98 e 117) 

remetem ao tempo do narrador, ao presente.  

 

c) Onde? 

 

Os eventos narrados na experiência marcante na selva da NOEP 1 acontecem: ―na 

reserva de armamento, da guarda‖ (linha 73), local do disparo; no ―centro cirúrgico do 

Hospital João Paulo Segundo‖ (linhas 73 e 74), local da cirurgia; na Amazônia (linha 107), 

região militar enquadrante. 

Os dêiticos ―lá‖ (linha 75) e ―daqui‖ (linha 90), bem como o termo ―nessa sala‖ 

(linha 80) remetem à reserva de armamento da guarda. Ainda, o termo ―minha cidade‖ (linhas 

110 e 115) e o dêitico ―cá‖ referem-se à cidade de Porto Velho. 

 

d) Quem? 

 

Os personagens que participam dos eventos narrados na experiência marcante na 

selva da NOEP 1, além E-N 1, são os seguintes: ―o soldado auxiliar do armeiro‖(linhas 72 e 

82), a esposa no narrador, ―minha esposa‖(linha 88) e ―dois cirurgiões vascular‖ (linha 95). O 

pronome pessoal reto ―eu‖ (linhas 71, 76, 101, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 121 e 126) faz 

referência ao E-N 1; o pronome pessoal reto ―ele‖ (linhas 98 e 99) e o pronome possessivo 

―dele‖ (linhas 95 e 99) referem-se ao soldado ferido. Ainda, o pronome pessoal reto ―ela‖ 

(linha 90) remete à esposa do narrador. 
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A seguir, os mesmos estudos e análises realizados com a NOEP 1 serão realizados 

em relação à NOEP 2. 

 

6.2 ANÁLISE FORMAL DA NOEP 2 

 

A cilada 

01 SR Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser militar, 

02 SS desde jovem, comecei a fazer concurso pra militar aos quatorze anos, 

03 

04 

05 

SS 

logrei êxito alguns anos depois, e acabei  ingressando na Escola de 

Sargento das Armas, e  me  formei  3º Sargento  do Exército  da  Arma  de  

Infantaria  no ano de 2004. 

06 

07 

08 

09 

SL 

Éh... a partir daí, comecei a construir minha carreira, mas ouvindo dos 

companheiros, dos  colegas  mais  experientes  a  respeito da Amazônia, 

do serviço amazônico, e de que era uma experiência, é que todo militar 

deveria passar, 

10 

11 

12 

13 

SL 

e isso foi criando em mim um desejo de poder também ter essa 

experiência pessoal de poder vivenciar o serviço amazônico, de poder ir 

para a região amazônica e prestar um serviço pelo tempo mínimo de dois 

anos, quem sabe até um pouco mais, 

14 SL éh, mas não consegui ir logo,  

15 

16 
SS 

na  minha  primeira  movimentação, depois  que  eu saí da escola, foi pra 

Brasília, 

17 SS depois que eu saí de Brasília, fui pra Recife, 

18 SS de lá tive a oportunidade de ir para o Haiti, 

19 SS mas no retorno, 

20 SL graças a Deus, 

21 SL fui contemplado com a possibilidade de servir na Amazônia. 

22 SS No ano de 2012, vim servir aqui na cidade de Humaitá, sul do Amazonas,  

23 SL servi lá no biênio 2012/2013, 

24 

25 

26 

27 

SL 

e desde que a minha transferência foi publicada é, ante as congratulações 

dos colegas,  todos  me dizendo, olha  tem que fazer  o  curso  de Guerra 

na Selva, tem que fazer o  Curso  de Guerra  na  Selva, tem  que  fazer o 

curso de Guerra na Selva, 

28 SL e havia uma mística muito grande a respeito do curso, 

29 

30 
SL 

todo mundo falava que tinha que se prepará bastante, intelectualmente, 

fisicamente, 

31 SL e aquilo criou em mim um desejo 

32 

33 

34 

SS 

então,  no  dia  da  minha  apresentação, já  fui  questionado  pelo  

comandante do  batalhão  se  era  voluntário, se era  desejoso de  fazer  o  

curso de Guerra na Selva, 

35 SS e eu disse que sim, que vim preparado psicologicamente pra isso, 

36 SS ele me desejou boa sorte, que eu começasse a treinar desde já, 

37 

38 

39 

SS 

no dia seguinte  minha apresentação, eu já entrei na escala de serviço e na 

minha saída da escala de serviço, fui pra piscina e comecei a treinar pra 

fazer o curso de Guerra na Selva no segundo dia de serviço lá no 54 BIS, 

40 

41 
SL 

é, e a intenção era fazer o curso no, na segunda etapa do segundo semestre 

né, de 2012, 
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42 SL infelizmente, por conta de algumas questões administrativas,  

43 SL não logrei êxito, não foi possível, mas, 

44 SL graças a Deus,   

45 

46 
SL 

tive mais de um ano me preparar fisicamente, intelectualmente e 

psicologicamente, 

47 SL preparei a minha família  

48 

49 
SS 

e, em 2013, no começo de março, tive o privilégio de estar lá no Centro 

de Instrução de Guerra na Selva iniciando o curso, 

50 SL graças a Deus, 

51 SS no final de maio, logrei êxito e concluí, e me formei um Guerreiro de Selva. 

52 

53 

54 

55 

SL 

O Serviço na Amazônia é muito característico, desde o primeiro momento 

que você chega, que você põe os pés na Amazônia, que você sente o calor 

da selva amazônica, que você sente a umidade, aquela pressão, é tudo 

muito diferente, é tudo muito intenso,  

56 

57 

58 

59 

SL 

e independente do militar ser ou não Guerra na Selva, ele já trava contato 

ali com os militares que já são mais antigos, os soldados, os cabos que são 

habitantes locais, que têm bastante experiência de selva, e não tem como 

você não se fascinar, não gostar, não aprender com eles. 

60 SR Então, pra falar a verdade, sobre experiência de selva, eu tenho muitas, 

61 

62 

63 

SL 

eu fazia  parte  da  Companhia  de  Forças  Especiais  do  Batalhão e eu 

participei de praticamente de todas as missões que apareceram no 

batalhão no ano de 2012, 

64 SS depois quando voltei do CIGS, no ano de 2013, abracei todas as missões ali, 

65 SL então tem muita história pra contar, 

66 SL mas eu posso destacar é, algumas né, eu vou citar aqui como exemplo, 

67 

68 
SS 

no ano  de  2012,  logo depois do carnaval, uma cheia muito intensa no rio 

Branco 

69 

70 

71 

72 

SS 

e, na  quarta-feira  de cinzas, o batalhão selecionou e preparou um  

pelotão  pra se deslocar  pra  região de  Rio Branco para  apoiar  os  

militares  lá  do  Acre  à ajuda  humanitária  dos  populares  que  foram 

atingidos pela cheia do rio Branco, 

73 

74 
SL 

o rio encheu demais, transbordou, inundou casas, bairros inteiros e muita 

gente perdeu muita coisa, praticamente tudo, enfim, 

75 

76 

77 

SS 

na quarta de feira de cinzas mesmo, nós tivemos duas horas pra ir em casa 

avisar a família que a gente estava saindo, prepara a bagagem sem ter data 

pra voltar, 

78 

79 
SS 

embarcamos na aeronave militar, nos deslocamos e alcançamos o Estado 

do Acre, a capital Rio Branco naquela mesma tarde 

80 

81 
SS 

e, depois de uma ambientação operacional, já começamos a ser 

deslocados ali pra cumprir as missões de ajuda, 

82 

83 
SL 

particularmente,  no tocante ao meu pelotão, nós participávamos ali do 

resgate de material dos bairros que tinham sido inundados 

84 

85 
SL 

Recordo-me, agora, que, inclusive, teve uma situação bastante incomoda 

pra todos nós que estávamos trabalhando lá, 

86 

87 

88 

SS 

em um determinado setor do bairro, o Corpo de Bombeiros lá não, não 

entrou em contato com a operadora de energia elétrica pedindo pra que 

aquele setor fosse, tivesse a sua energia desligada, 

89 

90 
SS 

e um voluntário que tava trabalhando ali na ajuda das vítimas da enchente 

acabou tendo contato físico com um fio, 
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91 SS esse fio tava passando corrente elétrica e ele veio a óbito, 

92 SL então, foi uma situação, assim, bastante, bastante intensa 

93 SL e, a partir daquele momento, todo mundo já ficou muito mais preocupado, 

94 SL e então gerou muita tensão, todo mundo ficou muito preocupado,  

95 SL graças a Deus, foi um incidente isolado. 

96 

97 
SS 

E posteriormente, acabamos indo, hã, participar de uma Ação Cívico 

Social numa praça onde havia uma ponte, no centro de Rio Branco, 

98 SS e da onde estavam saindo ali as voadeiras né, 

99 

100 
SL 

são as embarcações militares, hã, operadas pelos militares da arma de 

engenharia que estavam prestando o apoio direto a população, 

101 

102 
SL 

hã, o rio, recordo-me, estava muito caudaloso passando por aquele ponto 

ali, a correnteza tava muito forte, 

103 

104 

105 

SL 

é, e aí havia uma orientação pra que os militares, ao deslocarem, com a 

voadeira, que eles não fizessem um deslocamento num ângulo de noventa 

graus em relação ao rio, 

106 

107 
SL 

fizessem um deslocamento inclinado pra vencer a correnteza aos poucos, 

era um deslocamento lento, 

108 SL mas, apenas assim, proporcionava uma segurança suficiente pra o operador. 

109 SL Contrariando as normas de segurança, 

110 

111 
SS 

duas embarcações militares realizaram o seu deslocamento ali num ângulo 

de noventa graus, 

112 

113 
SL 

eles quiseram atravessar diretamente ali de onde eles estavam para o outro 

lado da margem, 

114 

115 
SS 

e aí o motor não teve potencia suficiente para vencer a correnteza e, em 

um determinado momento, falhou, 

116 

117 
SS 

como o rio tava muito caudaloso, acabou empurrando rapidamente esses 

militares, essa embarcação na direção da ponte, 

118 

119 
SL 

e essa ponte estava, ela já não havia mais espaço para passar por baixo, a 

água já tinha dominado a parte inferior à ponte. 

120 

121 
SS 

E aí  os  militares  não  tiveram  outra  escolha a não ser abandonar a 

embarcação, 

122 

123 
SS 

se lançaram ali ao rio pra que não se chocassem com a, com a parte 

inferior da ponte, 

124 

125 
SS 

uma das embarcações ficou presa, um militar ficou embaixo né, nessa 

embarcação 

126 

127 

128 

SS 

e, rapidamente eu e a minha equipe nos deslocamos para ponte e 

iniciamos ali um processo de tentativa de resgate desse militar que ficou, 

ficou preso na embarcação. 

129 

130 
SS 

Ao chegar até a metade da ponte, onde mais ou menos a embarcação ficou 

presa, conseguimos contato com ele, 

131 

132 
SS 

e  aonde ele conseguiu lançar para uma corda que estava amarrada a 

embarcação, 

133 

134 
SS 

essa corda nós conseguimos fazer um nó na estrutura metálica da ponte e 

garantirmos que essa embarcação não fosse perdida, 

135 

136 

137 

SL 

recordo que essa embarcação estava cheia de mantimentos, doações que 

estavam sendo levadas para as famílias né, e essas doações, elas foram 

todas perdidas, o rio acabou levando tudo. 

138 SS E depois de um trabalho,  

139 SL muito intenso, muito delicado, 
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140 

141 
SS 

juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós conseguimos, ainda, resgatar 

esse militar dessa embarcação com segurança, ele não se machucou, 

142 SS a embarcação posteriormente,  

143 SL um trabalho, um processo muito complexo, 

144 

145 
SS 

com o auxílio do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de navios rebocadores 

é que se voluntariaram a ajudar ali naquela retirada do, da embarcação, 

146 

147 

148 

SS 

nós conseguimos fazer com que a embarcação passasse por baixo da 

ponte liberando  a corda  aos  poucos  e  quando  conseguimos  passar  

para o outro lado, 

149 

150 
SS 

hã, voluntários conseguiram amarrá essa embarcação a um dos 

rebocadores e conseguiu levar o rebocador até a margem 

151 

152 

153 

SL 

e, graças a Deus, o único prejuízo que veio em decorrência desse acidente 

aí foi apenas um remo perdido mais as, os mantimentos as doações que 

estavam ali sobre as embarcações, 

154 CO nós conseguimos reaver todas as embarcações e os motores. 

155 

156 
SR 

Falando um pouco sobre a questão da mística, falando um pouco sobre 

questão da selva amazônica, há muitas histórias né, 

157 

158 
SL 

mas eu me recordo especificamente de uma história bastante curiosa que 

aconteceu comigo, no ano de 2013, 

159 

160 
SL 

eu já tinha concluído o curso de Guerra na Selva, já tinha passado 

bastante experiência, 

161 

162 

163 

SL 

e é um fator curioso é que o caboclo amazônico, ele tem muitas histórias, 

ele conta histórias sobre a fauna, sobre a flora e conta histórias sobre os 

mitos amazônicos né, e tem várias histórias, 

164 

165 

166 

SL 

essas histórias geralmente são contadas durante o dia, elas são proibidas 

de serem contadas durante a noite em virtude de assustar os militares ali e 

pode acabar ocorrendo algum acidente. 

167 SL Pois bem, hã, 

168 

169 
SS 

estávamos preparando um Estágio de Adaptação à Vida na Selva para os, 

os  militares do Exército no 54 BIS 

170 

171 
SS 

e, como Guerreiro de Selva, eu recebi a incumbência de preparar uma 

instrução sobre a pista flora, 

172 

173 

174 

175 

SL 

é  uma  pista  de  proporções,  hã,  bastante  extensas né, chega a ser 

quilométrica, na qual o Guerreiro de Selva vai passando com o turno e 

explicando,  falando, abordando  sobre  as  espécies  da  flora que estão 

presentes ali na pista, 

176 

177 

178 

179 

SL 

me recordo que eu já havia trabalhado nessa pista já umas duas semanas 

indo e voltando incansavelmente pela pista para poder decorá-la, para 

poder fixar placas de identificação, para poder fixar, hã, fita zebrada que 

indicava ali o caminho correto a ser seguido, 

180 SL então eu já tinha um conhecimento bastante aprofundado daquela região 

181 

182 
SS 

e, numa determinada tarde, hã, após findo os trabalhos do dia, na hora da 

contagem do  efetivo, percebemos a falta de um soldado, 

183 

184 

185 

SS 

e aí,  juntamente com um outro colega que havia feito o Curso de Guerra 

na Selva  comigo,  decidimos  entrar  de  novo ali  na  região da  mata  

para procurá-lo, 

186 

187 
SS 

hê, determinado momento, a gente tava gritando o nome dele, quando nós 

percebemos que a área era muito extensa,  

188 SL e tomamos uma decisão errada, 
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189 SL e todo mundo sabe que na selva não se anda sozinho, 

190 

191 
SL 

mas  naquele  momento,  em  virtude  da  premissa  do tempo, estava 

anoitecendo já,  

192 SS decidimos nos separar, 

193 SS tomei a direção da pista a qual já estava familiarizado, 

194 

195 
SS 

meu amigo entrou para o outro lado numa região que ele também estava 

familiarizado, 

196 

197 
SS 

e ali comecei a percorrer esse trajeto que  já era conhecido e gritando ali o 

nome daquele militar que estaria perdido né. 

198 SL Hã, em um determinado momento,  

199 SL não sei quanto tempo se passou mas... 

200 SS um determinado momento, eu  comecei a, a  perceber, 

201 SL talvez  pelo cansaço, 

202 SL que a mata começou a ficar diferente, começou a ficar estranha, 

203 

204 
SS 

os caminhos já não estavam mais, já não estavam mais iguais a, ao que eu 

lembrava, 

205 SS e quando eu comecei a perceber que havia algo errado, 

206 SS eu escutei o meu nome ser gritado na mata,  

207 SL de longe, inicialmente, bem distante, 

208 SS alguém , uma voz gritou o meu nome ―Morãaaes!‖, 

209 SS e ali eu parei e... 

210 SL ―olha chego a me arrepiar‖, (Nesse momento. o narrador mostra o braço.) 

211 SS parei e respondi achando que era o meu amigo que estava gritando por mim 

212 SS respondi ―Tô aquiii!, aquuiii!, estou aqui!, é você Barros?‖ 

213 SS e não obtive resposta, 

214 SS e momentos depois, meu nome foi gritado novamente,  

215 SL mais já não estava mais tão distante, tão baixo quanto antes, 

216 SL essa cena, essa situação começou a se repetir, 

217 SL e eu estava, comecei a ficar assustado,  

218 SS comecei a responder cada vez  mais, 

219 

220 
SL 

e a medida que aquela voz foi  se aproximando, eu percebi que eu tinha 

caído numa cilada, 

221 SS que eu comecei a caminhar, comecei a caminhar  

222 

223 
SL 

e um momento crucial pra que eu determinasse que eu realmente tinha 

caído numa cilada mística, 

224 

225 

226 

SL 

foi  um  ponto  que  eu  tinha  certeza  mais  que  absoluta  que eu tinha 

fazer uma curva pra esquerda, a pista acabava e eu tinha que fazer uma 

curva pra esquerda 

227 

228 
SL 

e, naquele local, não tinha curva pra esquerda, só tinha uma mata, um 

caminho aberto na mata para frente 

229 SL e recordo-me como se fosse hoje que não tinha fim, 

230 SL eu olhava e era uma imensidão, um caminho, ele se perdurava, 

231 

232 
SL 

quem entende de mata sabe que isso não é possível, não existe, é, não 

existe caminho sem fim. 

233 

234 
SS 

Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei 

uma decisão né, 

235 

236 
SS 

eu sabia de onde eu tinha vindo, eu virei para essa direção e comecei a 

correr, corri, corri, corri bastante,  

237 SL muito assustado, ofegante, 
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238 SL é a situação que estava ali beirando o pânico, 

239 SL e aí eu me recordei que o pânico é o inimigo do combatente. 

240 

241 

242 

SS 

Naquele momento eu comecei a, coloquei na minha cabeça que eu precisava 

me acalmar, então eu parei de correr, comecei a caminhar, fui aos poucos 

retomando o fôlego, aos poucos fui colocando a cabeça no lugar, 

243 

244 
SS 

comecei a prestar atenção o local onde eu estava e, ainda assim, eu não 

conseguia reconhecer o local aonde, exato onde eu estava, 

245 SS escolhi, então, uma árvore  

246 SL de tronco considerável, 

247 SS apoiei as minhas costas nessa, nesse troco, sentei-me, 

248 

249 
SL 

é uma das, é um dos ditados do, do Exército, se você está perdido, 

ESAON, estaciona, senta, alimenta, orienta e navega, 

250 SS sentei-me, fechei os olhos, respirei fundo, fiz uma oração, 

251 SL sou temente a Deus, 

252 

253 
SS 

naquele momento pedi orientação a Deus, pedi para que Deus me tirasse 

daquela, daquela situação de aperto, 

254 SS me acalmei, levantei, 

255 SL sabia de de onde tinha vindo, sabia pra onde não podia ir, 

256 

257 

258 

SS 

tomei o outro caminho, comecei a subir a trilha e comecei a me acalmar, e 

comecei a prestar atenção na mata a fim de encontrar uma pista que me 

colocasse de novo no trajeto que eu conhecia 

259 SL e, graças a Deus, 

260 SS num determinado momento, eu identifiquei novamente ali a mata. 

261 

262 
SL 

A  essa  altura  a  voz  já  não mais  me perseguia, já não mais chamava 

meu nome  

263 SS e no momento em que eu me localizei,  

264 SL confesso, não tenho vergonha, 

265 SS saí correndo, 

266 SL ehehe (Nesse momento, o narrador dá risada), 

267 

268 
SS 

tomei o rumo da trilha, subi correndo em direção ao caminho que eu 

conhecia de saída da trilha 

269 SS e, ao encontrar a rota principal, continuei correndo, saí da mata, 

270 SL e graças a Deus, me livrei daquela armadilha. 

271 SS Lá, lá fora já estava me esperando o meu amigo junto com o outro soldado,  

272 

273 
SL 

que revelou que ele tinha dormido e, escutando os gritos do meu amigo, 

ele acordou, arrumou a rede e sairá da selva. 

274 

275 
SS 

Perguntei ao meu amigo se ele, se era ele que estava gritando o meu 

nome, se era ele que estava me chamando, estava me procurando 

276 SL e, para minha surpresa, total surpresa, 

277 

278 
SS 

ele me revelou que não, que não era ele que estava me procurando, que 

não era ele que estava gritando o meu nome, 

279 SL naquele momento, eu tive certeza do livramento que eu tinha recebido, 

280 

281 
SL 

e  com  certeza, uma entidade mística da selva tentou ali me, me, é, me 

emboscar, 

282 SL mas graças a Deus, eu obtive êxito e consegui me safar né. 

283 

284 

285 

CO 

Então, isso foi um aperto que eu passei, um relato verídico, não é história 

pra boi dormir, é um relato que eu vivi e, graças a Deus, sobrevivi a ele. 

E é isso, espero que seja de bom grado. 
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Tendo como base a pergunta disparadora e a estratégia para alcançar as narrativas 

desta pesquisa já apresentadas, este pesquisador divide o relato da NOEP 2 da seguinte 

maneira: relato introdutório (linhas 1-59), narrativa marcante de experiência na selva 1 (linhas 

60-154) e narrativa marcante de experiência na selva 2 (linhas 155-285).   

Trabalho semelhante ao executado na NOEP 1 é realizado com a NOEP 2, suas SR, 

SS, SL e CO são observadas ao longo de suas 285 linhas transcritas acima. 

Tendo em vista que a história narrada pelo E-N 2 apresenta três partes enumeradas 

pelo pesquisador, nela, foi possível identificar três SR, a primeira na linha 1,  a segunda na 

linha 60 e a terceira nas linhas 155 e 156. Aliás, a segunda SR, ―Então, pra falar a verdade, 

sobre experiência de selva, eu tenho muitas‖ (linha 60), aponta que o relato trará mais de uma 

experiência na selva. Logo, é possível identificar também duas CO, uma para encerrar a 

narrativa marcante na selva 1 (linha 154); outra para encerrar a segunda experiência (linhas 

283-285). 

A seguir, será apresentada a SN da NOEP 2. 

 

6.2.1 Exame das sentenças narrativas 

 

Convém destacar que a NOEP 2, além do relato de introdução, apresenta, na verdade, 

não uma experiência marcante na selva, mas sim duas conforme destacadas abaixo. 

 

a) SN do relato introdutório 

 

01 SR Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser militar, 

02 SS desde jovem comecei a fazer concurso pra militar aos quatorze anos, 

03 

04 

05 

SS 

logrei êxito alguns anos depois, e acabei ingressando na Escola de 

Sargento das Armas, e me formei 3º Sargento do Exército da Arma de 

Infantaria no ano de 2004. 

15 

16 
SS 

na  minha  primeira  movimentação,  depois  que  eu  saí da escola, foi pra 

Brasília, 

17 SS depois que eu saí de Brasília, fui pra Recife, 

18 SS de lá tive a oportunidade de ir para o Haiti, 

19 SS mas no retorno, 

22 SS No ano de 2012, vim servir aqui na cidade de Humaitá, sul do Amazonas,  

32 

33 

34 

SS 

então, no dia da minha apresentação, já fui questionado pelo comandante 

do batalhão  se  era  voluntário, se  era  desejoso  de  fazer  o curso de 

Guerra na Selva, 

35 SS e eu disse que sim, que vim preparado psicologicamente pra isso, 

36 SS ele me desejou boa sorte, que eu começasse a treinar desde já, 

37 SS no dia seguinte  minha apresentação, eu já entrei na escala de serviço e na 
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38 

39 

minha saída da escala de serviço, fui pra piscina e comecei a treinar pra 

fazer o curso de Guerra na Selva no segundo dia de serviço lá no 54 BIS, 

48 

49 
SS 

e, em 2013, no começo de março, tive o privilégio de estar lá no Centro 

de Instrução de Guerra na Selva iniciando o curso, 

51 SS no final de maio, logrei êxito e concluí, e me formei um Guerreiro de Selva. 

 

 

b) SN da experiência marcante na selva 1  

 

60 SR Então, pra falar a verdade, sobre experiência de selva, eu tenho muitas, 

64 SS depois quando voltei do CIGS, no ano de 2013, abracei todas as missões ali, 

67 

68 
SS 

no ano de 2012, logo depois do carnaval, uma  cheia muito intensa no rio 

Branco 

69 

70 

71 

72 

SS 

e, na quarta-feira de cinzas, o batalhão selecionou e preparou um  pelotão  

pra se deslocar pra região de  Rio  Branco para apoiar os militares lá do 

Acre à ajuda humanitária dos  populares  que  foram  atingidos  pela  

cheia  do rio Branco, 

75 

76 

77 

SS 

na quarta de feira de cinzas mesmo, nós tivemos duas horas pra ir em casa 

avisar a família que a gente estava saindo, prepará a bagagem sem ter data 

pra voltar, 

78 

79 
SS 

embarcamos na aeronave militar, nos deslocamos e alcançamos o estado 

do Acre, a capital Rio Branco naquela mesma tarde 

80 

81 
SS 

e, depois de uma ambientação operacional, já começamos a ser 

deslocados ali pra cumprir as missões de ajuda, 

86 

87 

88 

SS 

em um determinado setor do bairro, o Corpo de Bombeiros lá não, não 

entrou em contato com a operadora de energia elétrica pedindo pra que 

aquele setor fosse, tivesse a sua energia desligada, 

89 

90 
SS 

e um voluntário que tava trabalhando ali na ajuda das vítimas da enchente 

acabou tendo contato físico com um fio, 

91 SS esse fio tava passando corrente elétrica e ele veio a óbito, 

96 

97 
SS 

E posteriormente, acabamos indo, hã, participar de uma Ação Cívico 

Social numa praça onde havia uma ponte, no centro de Rio Branco, 

98 SS e da onde estavam saindo ali as voadeiras né, 

110 

111 
SS 

duas embarcações militares realizaram o seu deslocamento ali num ângulo 

de noventa graus, 

114 

115 
SS 

e aí o motor não teve potencia suficiente para vencer a correnteza e, em 

um determinado momento, falhou, 

116 

117 
SS 

como o rio tava muito caudaloso, acabou empurrando rapidamente esses 

militares, essa embarcação na direção da ponte, 

120 

121 
SS 

E  aí  os  militares  não tiveram  outra escolha a não ser abandonar a 

embarcação, 

122 

123 
SS 

se lançaram ali ao rio pra que não se chocassem com a, com a parte 

inferior da ponte, 

124 

125 
SS 

uma das embarcações ficou presa, um militar ficou embaixo né, nessa 

embarcação 

126 

127 

128 

SS 

e, rapidamente eu e a minha equipe nos deslocamos para ponte e 

iniciamos ali um processo de tentativa de resgate desse militar que ficou, 

ficou preso na embarcação. 
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129 

130 
SS 

Ao chegar até a metade da ponte, onde mais ou menos a embarcação ficou 

presa, conseguimos contato com ele, 

131 

132 
SS 

e aonde ele conseguiu lançar para uma corda que estava amarrada a 

embarcação, 

133 

134 
SS 

essa corda nós conseguimos fazer um nó na estrutura metálica da ponte e 

garantirmos que essa embarcação não fosse perdida, 

138 SS E depois de um trabalho,  

140 

141 
SS 

juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós conseguimos, ainda, resgatar 

esse militar dessa embarcação com segurança, ele não se machucou, 

142 SS a embarcação posteriormente,  

144 

145 
SS 

com o auxílio do Corpo de Bombeiros com o auxílio de navios rebocadores é 

que se voluntariaram a ajudar ali naquela retirada do, da embarcação, 

146 

147 

148 

SS 

nós conseguimos fazer com que a embarcação passasse por baixo da 

ponte liberando a   corda  aos  poucos e  quando conseguimos  passar  

para  o  outro lado, 

149 

150 
SS 

hã, voluntários conseguiram amarra essa embarcação a um dos 

rebocadores e conseguiu levar o rebocador até a margem 

154 CO nós conseguimos reaver todas as embarcações e os motores. 

 

 

c) SN da experiência marcante na selva 2  

 

155 

156 
SR 

Falando um pouco sobre a questão da mística, falando um pouco sobre 

questão da selva amazônica, há muitas histórias né, 

168 

169 
SS 

estávamos preparando um Estágio de Adaptação à Vida na Selva para os, 

os  militares do Exército no 54 BIS 

170 

171 
SS 

e, como Guerreiro de Selva, eu recebi a incumbência de preparar uma 

instrução sobre a pista flora, 

181 

182 
SS 

e, numa determinada tarde, hã, após findo os trabalhos do dia,  na hora da 

contagem do  efetivo, percebemos a falta de um soldado, 

183 

184 

185 

SS 

e aí,  juntamente  com  um  outro  colega  que  havia  feito  o Curso de 

Guerra na Selva  comigo,  decidimos  entrar de  novo  ali  na  região da 

mata para procurá-lo, 

186 

187 
SS 

hê, determinado momento, a gente tava gritando o nome dele, quando nós 

percebemos que a área era muito extensa,  

192 SS decidimos nos separar, 

193 SS tomei a direção da pista a qual já estava familiarizado, 

194 

195 
SS 

meu amigo entrou para o outro lado numa região que ele também estava 

familiarizado, 

196 

197 
SS 

e ali comecei a percorrer esse trajeto que  já era conhecido e gritando ali o 

nome daquele militar que estaria perdido né. 

200 SS um determinado momento, eu  comecei a, a  perceber, 

203 

204 
SS 

os caminhos já não estavam mais, já não estavam mais iguais a, ao que eu 

lembrava, 

205 SS e quando eu comecei a perceber que havia algo errado, 

206 SS eu escutei o meu nome ser gritado na mata,  

208 SS alguém , uma voz gritou o meu nome ―Morãaaes!‖, 

209 SS e ali eu parei e... 
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211 SS parei e respondi achando que era o meu amigo que estava gritando por mim 

212 SS respondi ―Tô aquiii!, aquuiii!, estou aqui!, é você Barros?‖ 

213 SS e não obtive resposta, 

214 SS e momentos depois, meu nome foi gritado novamente,  

218 SS comecei a responder cada vez  mais, 

221 SS que eu comecei a caminhar, comecei a caminhar  

233 

234 
SS 

Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei 

uma decisão né, 

235 

236 
SS 

eu sabia de onde eu tinha vindo, eu virei para essa direção e comecei a 

correr, corri, corri, corri bastante,  

240 

241 

242 

SS 

Naquele momento eu comecei a, coloquei na minha cabeça que eu precisava 

me acalmar, então eu parei de correr, comecei a caminhar, fui aos poucos 

retomando o fôlego, aos poucos fui colocando a cabeça no lugar, 

243 

244 
SS 

comecei a prestar atenção o local onde eu estava e, ainda assim, eu não 

conseguia reconhecer o local aonde, exato onde eu estava, 

245 SS escolhi, então, uma árvore  

247 SS apoiei as minhas costas nessa, nesse troco, sentei-me, 

250 SS sentei-me, fechei os olhos, respirei fundo, fiz uma oração, 

252 

253 
SS 

naquele momento pedi orientação a Deus, pedi para que Deus me tirasse 

daquela, daquela situação de aperto, 

254 SS me acalmei, levantei, 

256 

257 

258 

SS 

tomei o outro caminho, comecei a subir a trilha e comecei a me acalmar, e 

comecei a prestar atenção na mata a fim de encontrar uma pista que me 

colocasse de novo no trajeto que eu conhecia 

260 SS num determinado momento, eu identifiquei novamente ali a mata. 

263 SS e no momento em que eu me localizei,  

265 SS saí correndo, 

267 

268 
SS 

tomei o rumo da trilha, subi correndo em direção ao caminho que eu 

conhecia de saída da trilha 

269 SS e, ao encontrar a rota principal, continuei correndo, saí da mata, 

271 SS Lá, lá fora já estava me esperando o meu amigo junto com o outro soldado,  

274 

275 
SS 

Perguntei ao meu amigo se ele, se era ele que estava gritando o meu 

nome, se era ele que estava me chamando, estava me procurando 

277 

278 
SS 

ele me revelou que não, que não era ele que estava me procurando, que 

não era ele que estava gritando o meu nome, 

283 

284 

285 

CO 

Então isso foi um aperto que eu passei, um relato verídico, não é história 

pra boi dormir, é um relato que eu vivi e, graças a Deus sobrevivi a ele. 

E é isso, espero que seja de bom grado. 

 

 

Analisadas as primeiras propriedades do eixo formal da narrativa ―A cilada‖, os tipos 

temporais e sua organização temporal; abaixo, verificadas serão as particularidades de sua 

estrutura narrativa: RE e OR. 
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6.2.2 Estrutura narrativa  

 

Conforme analisado na NOEP 1, neste momento, o RE e a OR da NOEP 2 serão 

apresentados, considerando que eles são elementos essenciais que orientam o I-O a respeito 

dos eventos narrados pelo E-N 2. 

 

6.2.2.1 Resumo  

 

A NOEP 2 narra três eventos: o primeiro apresenta aspectos gerais da vida e da 

carreira militar do informante 2; os dois seguintes trazem as experiências que marcam sua 

vida no ambiente de selva. Logo, ela apresenta três sentenças RE: a primeira coincide com a 

SR do relato introdutório (linha 1); a segunda coincide com SR da experiência marcante na 

selva 1 (linha 60); e a terceira coincide com a SR da experiência marcante na selva 2 (linhas 

155 e 156): 

 

01 SR/RE Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser militar, 

 

60 SR/RE Então, pra falar a verdade, sobre experiência de selva, eu tenho muitas, 

 

155 

156 
SR/RE 

Falando um pouco sobre a questão da mística, falando um pouco sobre 

questão da selva amazônica, há muitas histórias né, 

 

 

A seguir, a Orientação será apresentada. 

 

 

6.2.2.2 Orientação  

 

 

A NOEP 2 apresenta três narrativas distintas, cada uma com seu enredo, tempo, 

espaço e personagens particulares. Dessa maneira, é possível analisar a OR da NOEP 2 em 

três momentos: na introdução, na experiência marcante na selva 1 e na experiência marcante 

na selva 2. 
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6.2.2.2.1 Orientação do relato introdutório 

 

a) O quê? 

 

O relato introdutório da NOEP 2 é o relato dos primeiros eventos vividos pelo E-N 2 

no contexto militar. Nesse sentido, ele conta o desejo de ser militar, a preparação intelectual 

para o concurso, o ingresso na Escola de Sargentos das Armas e a formação como 3ª Sargento 

da Arma de Infantaria (linhas 1-5). A partir de sua formação militar, o narrador fala da 

construção de sua carreira, das guarnições militares e missão onde serviu, Brasília-DF, 

Recife-PE e Haiti, e do desejo de servir na Amazônia (linhas 6-21). Posteriormente, apresenta 

sua chegada a Humaitá-AM, Organização Militar onde trabalhou na Amazônia e se preparou 

para o Curso de Guerra na Selva (linhas 22-47). Finalizando o relato de introdução às 

narrativas marcantes na selva da Amazônia, o informante 2 fala do curso e da formação como 

Guerreiro de Selva, bem como do serviço amazônico (linhas 48-59). 

 

b) Quando? 

 

O enredo do relato introdutório, resumidamente, apresenta a sequência de eventos 

vividos pelo E-N 1 que proporcionam o ingresso no Exército Brasileiro, a vinda para 

Amazônia e a formação como Guerreiro de Selva, bem como destaca os quartéis onde ele 

serviu. O narrador começa a viver esses eventos ―desde jovem‖, ―aos quatorze anos‖ (linha 2), 

início dos estudos para a carreira militar. O marcador de tempo ―alguns anos depois‖ (linha 3) 

remete ao ano de ingresso e formação como 3º Sargento no ―ano de 2004‖ (linha 5). ―No ano 

de 2012‖, ―biênio 2012/2013‖ (linhas 22-23), o narrador fala de sua chegada à Amazônia e do 

tempo serve nessa região, os dois anos em que ele vive suas experiências na selva. Os 

marcadores ―no dia da minha apresentação‖ (linha 32) e ―no dia seguinte‖ (linha 37) narram 

os dois primeiros dias no 54º BIS, o dia de serviço e o início do treinamento para o Curso de 

Guerra na Selva. ―Em 2013, no começo de março‖ (linha 48), o E-N 1 inicia o curso e, ―no 

final de maio‖ (linha 51), forma-se Guerreiro de Selva. 

 

c) Onde? 

 

Os eventos narrados no relato de introdução da NOEP 2 acontecem: na ―Escola de 

Sargentos das Armas‖ (linhas 3-4), escola de formação militar; em ―Brasília‖ (linha 16), 
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―Recife‖ (linha 17) e ―Haití‖ (linha 18), guarnições militares e país onde o narrador serviu. A 

―cidade de Humaitá, sul do Amazonas‖ (linha 22), ―no 54º BIS‖, é o local onde o narrador 

tem o primeiro contato com a Amazônia, onde cumpre suas primeiras missões na selva. 

Finalmente, no ―Centro de Instrução de Guerra na Selva‖ (linha 48-49), o informante 2 cursa 

e se forma Guerreiro de Selva.  

 

d) Quem? 

 

 

Os personagens que participam dos eventos narrados no relato de introdução da 

NOEP 2, além do E-N 2, são os seguintes: ―companheiros‖e ―colegas‖ (linhas 7 e 25) que o 

incentivam a servir na Amazônia e a cursar o Guerra na Selva, o ―comandante do batalhão‖, 

seu comandante no 54º BIS. O pronome pessoal reto ―eu‖ (linhas 15, 35 e 37) e o pronome 

pessoal oblíquo ―mim‖ (linha 10) remetem ao narrador; o pronome pessoal reto ―ele‖ (linha 

36) faz referência ao comandante do batalhão. Também, o narrador cita os ―militares que já 

são mais antigos, os soldados, os cabos que são habitantes locais‖ (linhas 57-58) que, com sua 

vasta experiência, o ensinam sobre a selva.  

 

6.2.2.2.2 Orientação da experiência marcante na selva 1 

 

a) O quê? 

 

A primeira narrativa marcante na selva da NOEP 2 apresenta uma missão real de 

ajuda humanitária à população atingida pela cheia do Rio Branco no Estado do Acre. Antes, o 

narrador fala sobre a realidade de fazer parte de uma Companhia de Forças Especiais de um 

Batalhão de Infantaria, do número e da intensidade de missões que participa no ano de 2012 e, 

depois de sua formação como Guerreiro de Selva, no ano de 2013 (linhas 60-64). Após, ele 

relata uma das experiências que marca sua vida no serviço amazônico: a convocação, a 

preparação, a viagem e o emprego no auxílio às vítimas da enchente da capital acriana (linhas 

67-97).  Nessa missão específica, o militar apresenta uma sequência de eventos que causam o 

afundamento de duas embarcações que atuam naquela operação, bem como as medidas de 

resgate e de salvamento que ele e seu pelotão, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e de 

voluntários, têm que tomar para retirar do rio os soldados e os barcos que hão naufragado 

(linhas 98-153). 
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b) Quando? 

 

O enredo da primeira experiência marcante na selva da NOEP 2 apresenta uma 

sequência de eventos desde a convocação até emprego em uma missão real de ajuda 

humanitária às vitimas da enchente no Estado do Acre. Esse evento marcante na vida do       

E-N 1 ocorre ―no ano de 2012, logo  depois do carnaval‖ (linha 67). Na ―quarta-feira de 

cinzas‖ (linha 75), houve a convocação, o preparo e o embarque para a capital do Acre.  Após, 

―naquela mesma tarde‖ (linha 79), ―depois de uma ambientação operacional‖ (linha 80), 

começam a cumprir as diversas missões daquela operação.  O narrador, ainda, para orientar a 

sequência de eventos dessa missão real, usa outros marcadores de tempo: ―a partir daquele 

momento‖ (linha 93), ―posteriormente‖ (linha 96), ―em um determinado momento‖ (linhas 

114-115) e ―depois do trabalho‖ (linha 138).  

 

c) Onde? 

 

Os eventos narrados na primeira experiência marcante na selva da NOEP 2 

acontecem: primeiramente,  na ―Companhia de Forças Especiais do Batalhão‖ (linha 61), 

convocação, preparo e embarque; posteriormente, na cheia do ―Rio Branco‖ (linhas 67-68),  

no ―rio‖ (linhas 116, 101 e 122),  na capital ―Rio Branco‖ (linhas 70 e 79), no ―Estado do 

Acre‖ (linhas 70, 72 e 79).  Outros locais que orientam a narrativa dos acontecimentos 

apontados pelo narrador são: ―casa‖ (linha 75), ―aeronave militar‖ (linha 78), ―bairros que 

tinham sido inundados‖ (linha 83), ―um determinado setor do bairro‖ (linha 86), ―numa praça, 

onde havia uma ponte, no centro de Rio Branco‖ (linha 97), ―ponte‖ (linhas 118, 126, 119 e 

133), ―embarcação‖ (linhas 99, 125, 128, 141 e 153). Ainda, o emprego dos dêiticos: ―ali‖ 

(linha 64) remetendo ao batalhão, ―lá‖ (linha 70) apontando para o Acre, ―ali‖ (linhas 81 e 82) 

referindo-se ao local da missão, ―lá‖ (linha 86) e ―ali‖ (linha 89) orientando a um determinado 

setor do bairro, ―ali‖ (linha 145) remetendo ao local de retirada da embarcação e, por fim, 

―ali‖ (linha 153) apontando para a embarcação.  

 

d) Quem? 

 

Os personagens que participam dos eventos narrados na primeira experiência 

marcante na selva da NOEP 2, além do protagonista E-N 2, são os seguintes: ―o 

pelotão‖(linhas  69 e 82) do qual faz parte o narrador, ―um voluntário‖ (linha 89) que veio a 
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óbito no decorrer da missão, ―os militares‖ da arma de Engenharia‖ (linhas 99, 117, 120, 127 

e 141) que viram as duas embarcações no rio, ―o Corpo de Bombeiros‖ (linhas 140 e 144)  e 

os ―voluntários‖ (linha 149)  que auxiliam no resgate dos militares e das embarcações. O 

pronome pessoal reto ―nós‖ (linha 154) se refere ao pelotão; o pronome pessoal ―ele‖ (linha 

91) remete ao voluntário que morreu na operação; os pronomes pessoais retos ―eles‖ (linha 

112) e ―ele‖ (linhas 130 e 131) apontam para os militares que afundam a embarcação e para o 

soldado que fica embaixo do barco no rio, respectivamente. 

 

6.2.2.2.3 Orientação da experiência marcante na selva 2 

 

a) O quê? 

 

A segunda narrativa marcante na selva da NOEP 2 apresenta uma missão de 

preparação de instrução militar para o Estágio de Adaptação à Vida na Selva dos militares do 

54º BIS. No início de sua fala, o E-N 2 comenta a respeito da mística que envolve a selva 

amazônica, das histórias contadas pelos caboclos amazônicos sobre os mitos nesse ambiente 

(linhas 155-166).  Posteriormente, ele narra a missão específica da montagem da pista flora 

para o estágio na selva (linha 180). Naquele momento, um soldado, ao final do dia, não 

retorna à saída da mata, motivo que leva o informante 1 e seu colega, ambos Guerreiros de 

Selva, voltarem para procurá-lo (linhas 181-185). As ações de busca ao militar na selva 

acontecem no desenvolver dos próximos eventos (linhas 183-232). A partir daí, o narrador 

percebe algo estranho na mata, que ele há caído em uma armadilha mística, e resolve retornar 

à saída da selva (linhas 233-269). Então chega o momento de saída daquela situação, o 

encontro com o seu colega e com o soldado fora da mata, o encerramento da história (linhas 

270-285).   

 

b) Quando? 

 

O enredo da segunda experiência marcante na selva da NOEP 2 apresenta uma 

sequência de eventos desde a preparação de uma instrução na selva até a busca e o encontro 

de um soldado que se teria perdido mata. Essa história marcante na vida do E-N 2, mística 

inclusive, ocorreu ―no ano de 2013‖ (linha 158), ―numa determinada tarde, após findo os 

trabalhos do dia, na hora da contagem do efetivo‖ (linhas 181 e 182). Os demais marcadores 

de tempo usados pelo narrador: ―determinado momento‖ (linha 86), ―naquele momento‖ 
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(linhas 190, 233, 240, 252 e 279), ―anoitecendo‖ (linha 191), ―um determinado momento‖ 

(linhas 198, 200 e 260), ―momentos depois‖ (linha 214) e ―no momento‖ (linha 26) orientam 

o I-O sobre o tempo em que os acontecimentos ocorrem no decorrer daquele mesmo dia. 

 

c) Onde?  

 

Os eventos narrados na segunda experiência marcante na selva da NOEP 2 

acontecem:  ―no 54º BIS‖ (linha 169), batalhão onde o E-N 2 serve; especificamente, ―na 

pista flora‖ (linha 71), instrução montada na ―selva‖ (linha 189). Os demais localizadores: 

―pista‖ (linhas 172, 175 e 176), ―daquela região‖ (linha 180), ―na região da mata‖ (linha 184), 

―na mata‖ (linhas 202 e 257), ―naquele local‖ (linha 227), ―uma mata‖ (linha 227), ―outro 

caminho‖ (linha 256), ―a trilha‖ (linha 256), ―a mata‖ (linha 260) e ―da mata‖ (linha 269) 

remetem ao ambiente de selva onde acontece a narrativa.  O termo ―lá fora‖ (linha 271) 

encaminha para o final da história, momento em que o narrador consegue sair da selva e 

encontra seu amigo e o soldado.  

 

d) Quem? 

 

Os personagens que participam dos eventos narrados na segunda experiência 

marcante na selva da NOEP 2, além do E-N 2, são os seguintes: ―um soldado‖ (linha 182) que 

se teria perdido na mata, ―outro colega‖ (linha 183), também Guerreiro de Selva, que sai junto 

com o narrador em busca do soldado perdido. O nome ―Morães‖ (linha 208) e o pronome 

pessoal reto ―eu‖ (linha 222 e 243) remetem ao narrador da história; o nome ―Barros‖ (linha 

212), ―meu amigo‖ (linhas 194, 211, 271, 272 e 274) e o pronome pessoal reto ―ele‖ (linha 

194) apontam para o colega do narrador.  Os termos ―outro soldado‖ (linha 271) e o pronome 

―ele‖ (linha 272) se referem ao soldado perdido. Ainda, o informante 2 conclui que os 

eventos, todo o desenvolver da história, são consequência de ―uma entidade mística‖ (linha 

280) tentar embocá-lo na mata.  

Analisado o eixo formal das narrativas ―O tiro‖ e ―A cilada‖; a seguir, as 

propriedades de seus eixos funcionais serão exploradas. Primeiramente, apresentam-se os 

estudos na NOEP 1; posteriormente, na NOEP 2. 
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6.3 ANÁLISE FUNCIONAL DA NOEP 1 

 

Avaliação, relatabilidade, credibilidade, causalidade, atribuição do elogio e culpa, 

ponto de vista, objetividade e resolução são propriedades que fazem parte da formação da 

NOEP 1. Segue-se, abaixo, o primeiro conceito, a avaliação. 

 

6.3.1 Avaliação  

 

Segundo Labov (1997, p. 7), ―uma sentença avaliadora apresenta uma avaliação de 

um evento narrativo‖. Para ele, a avaliação é a informação das consequências do evento para 

os desejos e necessidades humanas. Ainda, as avaliações demonstram a significância dos 

eventos para o narrador.  

As sentenças avaliadoras (SA), que geralmente são sentenças livres, manifestam-se 

no modo ―irrealis‖, subjuntivo, e podem aparecer também nas formas do imperfeito, 

condicional e futuro do indicativo. Ainda, as ênfases, as estruturas paralelas, os comentários, 

as sentenças ou expressões comparativas, os modais, que são os verbos auxiliares (como 

poder, dever), pelos quais o predicado da frase é interpretado como necessário ou contingente, 

provável ou possível, e os negativos, dentre outros, apresentam avaliação.  

A estrutura da NOEP 1 contém várias manifestações avaliativas. Primeiramente, o 

tempo e o modo verbais são analisados: ―era‖ (linhas 1, 22, 43, 85 e 88), ―reunia‖ (linha 11), 

―queria‖ (linhas 28 e 110), ―existia‖ (linhas 30 e 32), ―tava‖ (linhas 41, 64 e 87), ―estava‖ 

(linha 88), ―estavam‖ (linha 73) ―ia‖ (linha 42), ―tinha‖ (linhas 55 e 106) e ―tinham‖ (linha 

75), todos no pretérito imperfeito do indicativo. Também, ―poderia‖ (linha 25) e ―colocaria‖ 

(linha 36) no futuro do pretérito do indicativo. Ainda, ―escolhesse‖ (linha 37), ―acontecesse‖ 

(linha 67) e ―deixasse‖ (linha 67) no pretérito imperfeito do subjuntivo, modo irrealis. As 

sentenças que contêm esses tempos e modos verbais apresentam avaliação.  

A próxima propriedade a ser examinada é a negação: ―não‖ (linhas 2, 8, 9, 32, 68, 

69, 97, 99, 122, 123, 125 e 126), um advérbio que também expressa avaliação.  

Além dos tempos e modos do verbo e da negação, a NOEP 1 apresenta comentários, 

expressões comparativas, dentre outros, que determinam avaliação.  Abaixo, um recorte das 

principais SA, em blocos temáticos, será apresentado. Os elementos gramaticais e os demais 

indicadores de avaliação serão destacados para melhor identificação das sentenças. 
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a) A carreira militar foi um acaso 

 

01 

02 
SR 

Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha família 

não tem ninguém, nenhuma outra pessoa militar. 

03 SL Foi um acaso, 

04 

05 
SS 

um grupo de amigos de escola que a gente resolveu servir o ano 

obrigatório, eu fui para Aeronáutica. 

 

 

Acima, observa-se, através do comentário, que a família do E-N 1 não tem tradição 

militar.  O narrador avalia ser um acaso o seu ingresso nas Forças Armadas, acontece porque 

um grupo de amigos resolve servir o ano obrigatório. 

 

b) A região amazônica não tem cultura para concursos militares 

 

08 

09 
SL 

tendo em vista que na nossa região amazônica não tem uma cultura pra 

concurso, não tem uma cultura pra carreira militar. 

 

Colaborando com o acaso em ter ingressado no Exército, o narrador avalia que na 

região amazônica não tem uma cultura voltada para os concursos militares. O advérbio ―não‖ 

reforça sua avaliação negativa. 

 

c) História inédita 

 

19 

20 
SL 

começa já uma história peculiar, diferente de qualquer outra pessoa que 

faz o mesmo concurso, 

 

O narrador, através da expressão comparativa em destaque, avalia ter vivido uma 

situação diferente de qualquer outra pessoa que tenha realizado o mesmo concurso militar.  

 

d) Desejo de retornar e permanecer em Porto Velho 

 

28 

29 
SL 

que  eu  sou  natural de  Porto Velho e  eu queria voltar pra minha cidade 

na época 

 

36 

37 
SL 

se  ele  me  colocaria  aqui em Porto Velho, independente do que eu 

escolhesse, 

 

110 SL eu permaneci na minha cidade o tempo todo que eu queria, 
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Nas SL acima, os tempos e modos verbais ―queria‖ (pretérito imperfeito do 

indicativo) e ―colocaria‖ (futuro do pretérito do indicativo), além de ―escolhesse‖, (pretérito 

imperfeito do subjuntivo) e o advérbio de negação apresentam o desejo do narrador em voltar 

a Porto Velho e permanecer em sua cidade natal.  

 

e) A Infantaria proporciona várias experiências 

 

48 

49 

50 

SL 

um quartel de infantaria é um quartel que te, uma Companhia de 

Infantaria te proporciona a vivenciar várias, é, várias, varias, várias 

experiências, e você faz de tudo aqui dentro, 

 

O narrador, ao servir em uma Companhia de Infantaria, comenta as várias 

experiências que se vive ao trabalhar em um quartel de Infantaria. 

 

f) Propósito e vontade de Deus  

 

66 

67 

68 

SL 

eu vou falar que foi um, um, propósito de Deus na minha vida, onde ele 

permitiu que acontecesse uma fato na minha vida que me deixasse aqui 

na minha cidade pois eu não queria sair daqui de Porto Velho, 

69 

70 
SL 

eu sei que o fato não foi muito agradável, mas hoje eu posso falar que 

deu certo pra todo mundo porque o resultado já, já finalizou. 

 

109 SL E assim Deus fez na minha vida, 

110 SL eu permaneci na minha cidade o tempo todo que eu queria, 

111 

112 

113 

114 

SL 

da forma que ele achou que era necessário, eu precisava passar pelo que 

eu passei pra eu poder até me aproximar um pouco mais de Deus que, 

casualmente, nesse período eu tava um pouco afastado, e com esse 

propósito ele me atendeu de várias formas né, 

 

119 

120 
SL 

E, se Deus permitir, se for a vontade dele, eu volto pra cá e continuo 

fazendo outra atividade que ele orientar. 

 

O E-N 1, nas sequência das sentenças acima, avalia ser a vontade e o propósito de 

Deus ter passado o que passou no Exército. Ainda que tenha sido um fato desagradável, ele 

avalia ter sido atendido de várias formas: permanecendo em sua cidade e se aproximando 

66 

67 

68 

SL 

eu vou falar que foi um, um, propósito de Deus na minha vida, onde ele 

permitiu que acontecesse uma fato na minha vida que me deixasse aqui 

na minha cidade pois eu não queria sair daqui de Porto Velho, 
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mais de Deus.  A reiteração da conjunção condicional ―se‖ reforça a avaliação do narrador 

quanto à vontade de Deus. 

Finalizando esse recorte das SA da NOEP 1, abaixo, o E-N demonstra o gosto pela 

carreira militar. 

 

g) Gosto pela profissão militar 

 

121 

122 
SL 

E assim, falar da carreira militar eu, particularmente, gosto muito e eu 

falo que não tem o que reclamar da minha profissão,  

123 

124 

125 

SL 

passei o que passei e só tenho a agradecer porque realmente não existe 

trabalho, eu não to falando de remuneração, mas trabalho igual ao nosso 

não tem, 

126 

127 
SL 

não existe profissão que te proporciona as emoções que eu vivi nesse 

período todo. 

 

 

Os advérbios de negação acima em destaque, além do advérbio ―muito‖ 

intensificando o verbo gostar, bem como a expressão comparativa ―igual‖, avaliam o gosto do 

narrador pela carreira que abraça.  

A seguir, as características da relatabilidade, (ER, E+R), da causalidade e da 

resolução (RS) serão apresentadas e avaliadas em uma única seção tendo em vista o 

entrelaçamento e a dependência de seus conceitos. Também, a ação complicadora (AC), 

elemento do eixo formal, será analisada com maior foco neste momento em virtude da mesma 

correlação com as definições que serão apresentadas.  

 

6.3.2 Relatabilidade (ER, E+R), causalidade, resolução e ação complicadora 

 

Há certa relação entre estes conceitos, relatabilidade, causalidade, resolução (RS) e 

ação complicadora, que permite estudá-los em um único bloco. Na verdade, analisá-los 

juntos, possivelmente, facilitará a compreensão de como se desenvolvem as NOEP dos 

militares deste trabalho. Convém retomar essas definições. 

Segundo Labov (1997, p. 8), ―um dos conceitos mais difíceis, apesar de essencial, na 

análise da narrativa é a relatabilidade‖. Para ele, o narrador, ao contar um evento, requer a 

palavra por turnos mais longos que em outras trocas conversacionais. A narrativa começa com 

um evento relatável (ER) e, a partir dele, uma sequência de atividades e fatos, os 

complicadores da ação, levam até o evento mais relatável (E+R), que é o ápice da história e o 

real motivo da reatribuição do turno (RT) ao narrador. 
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Para Ferreira Netto (2008, p. 45), o E+R é o final da sentença narrativa (SN), o seu 

ponto de chegada. Os elementos intermediários entre a sentença restritiva (SR), que 

normalmente apresenta o ER, e a coda (CO), ou mesmo, a resolução da narrativa, o final da 

história, são as ações complicadoras (AC).  Ainda, para o autor, uma NOEP é essencialmente 

o relato do E+R.  

Para Labov (1997, p. 11), o narrador, para produzir uma narrativa do E+R segue uma 

sequência de eventos causais que proporcionam aquele evento. Dessa forma, mesmo que 

inconscientemente, sua construção narrativa parte do E+R. Entretanto, o E-N normalmente 

inicia o relato com uma série de causas que conduzem, consequentemente, até o ponto alto da 

história. Para isso, há um teorema da causalidade: do E+R surgem questionamentos ―como 

isso aconteceu?‖, as respostas a essa pergunta apontam as causas do E+R.  

A seguir, serão analisadas as propriedades retomadas acima. 

 

6.3.2.1 ER, E+R, AC, causalidade e resolução do relato introdutório  

 

É importante ressaltar que esta dissertação trabalha com duas grandes NOEP; 

entretanto, essas narrativas contêm mais de uma história, há diversos eventos narrados. 

Assim, foi possível identificar mais de um ER e, consequentemente, mais de um E+R na 

NOEP 1. A análise partirá da SN abaixo, suas sentenças SS serão reclassificadas como AC. 

As SR, quando coincidirem como o Evento Relatável, serão nominadas ER; e o ponto 

máximo da história, E+R. Ainda, as SS que seguem o E+R serão reclassificadas como RS. 

 

01 

02 
ER 

Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha família 

não tem ninguém, nenhuma outra pessoa militar. 

04 

05 
AC 

um grupo de amigos de escola que a gente resolveu servir o ano 

obrigatório, eu fui para Aeronáutica. 

06 

07 
AC 

E nesse período, esse mesmo grupo se reuniu, começou a estudar pra 

fazer um concurso, pra ser militar de carreira,  

10 AC E assim, nós resolvemos estudar,  

12 

13 
AC 

e tentamos três vezes os concursos militares, tanto pra Aeronáutica 

quanto pro Exército. 

14 

15 
AC 

E no terceiro ano, os cinco foram aprovados, e fomos pra Escola de 

Sargentos do Exército, eu,  

17 

18 
AC 

fui pro Rio de Janeiro e passei um ano no Rio de Janeiro, formação e, ao 

final do curso, 

27 AC e abriram-se as vagas, e lá apareceu Porto Velho, 

33 AC E eu falei pro Comandante da Escola,  

35 AC que eu era o segundo colocado e queria escolher pela cidade, 

38 AC e ele  falou  assim,  pode  escolher  esse  quartel  aí,  você  vai  embora,  



93 

 

39 

40 

quando  você  chegar,  antes  de  terminar  o  trânsito,  eu  te  aviso  para  

onde você vai, 

41 

42 
AC 

e eu tava na metade do trânsito depois da escola, e ele me ligou e falou o 

quartel que eu ia,  

45 

46 
E+R 

E assim, em 24 de dezembro de 2000, eu cheguei aqui em Porto Velho 

na 3ª Companhia do 54º BIS,  

54 RS eh, cheguei aqui,  

57 

58 
RS 

e o tempo foi passando, fui pra muitas missões, muitos reconhecimento 

de fronteira, muito ACISO, eh, comandei GC, 

60 RS formei soldado,  

62 

63 
RS 

E o tempo foi passando, eh, no meio da minha carreira, eu tive 

oportunidade de permanecer aqui por muito tempo, 

 

No relato de introdução da NOEP 1, segundo o teorema da causalidade de Labov, o 

narrador parte do E+R: ―E assim, em 24 de dezembro de 2000, eu cheguei aqui em Porto 

Velho na 3ª Companhia do 54º BIS‖ (linhas 45-46). Esse é o ponto alto do inicio da história 

militar do informante 1 em resposta a pergunta disparadora ―conte para mim sua história 

militar, por que ingressou nas forças armadas, como veio servir na Amazônia e qual 

experiência pessoal marcou sua vida no ambiente de selva?‖, particularmente, neste momento, 

respondendo ao questionamento de ingresso nas Forças Armadas e a vinda à Amazônia.  

A SR, cabeça da narrativa, por apresentar o evento relatável, ―Sou praça de 1995, eu 

era da Força Aérea Brasileira, e na minha família não tem ninguém, nenhuma outra pessoa 

militar‖ (linhas 1-2), foi renomeada como ER. 

As sentenças entre o ER e o E+R são os complicadores da ação. Fazendo a pergunta 

causal ―como isso aconteceu?‖, observa-se que as AC respondem ao questionamento 

apresentando as causas do ponto máximo da narrativa. Resumidamente, verificam-se as 

causas do E+R: um grupo de amigos da escola resolve servir o ano obrigatório; 

posteriormente, resolvem estudar para concurso militar; depois, são aprovados; mais tarde, 

ingressam na escola militar; após, especificamente, o E-N 1 escolhe Porto Velho para servir e, 

finalmente, a consequência de todas essas AC, o E+R (linhas 45-46), a chegada na 3ª 

Companhia do 54º BIS em Porto Velho. 

As sentenças que seguem o E+R (linhas 54-63) apresentam a resolução da narrativa. 

A seguir, o mesmo estudo e análise será realizado na narrativa da experiência na selva. 
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6.3.2.2 ER, E+R, AC, causalidade e resolução da experiência na selva  

 

71 

72 

73 

74 

ER 

No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda e, ao final 

do serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que 

estavam na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na 

reserva de armamento,  

75 

76 

77 

AC 

e tinham várias pistolas, vários armamentos lá, e dentro de uma dessas 

pistolas, eu realmente deixei de fazer alguns procedimentos e 

simplesmente acionei o gatilho fechando a pistola que tava lá dentro, 

78 AC eh, acionei o gatilho, e nessa arma tinha uma munição, 

81 

82 

83 

E+R 

e essa arma disparou, e essa arma, esse disparo chegou a pegar na 

femoral do soldado que tava me auxiliando no, no, no transporte desse 

armamento. 

84 RS Do disparo até o centro cirúrgico,  

86 RS a gente demorou doze minutos, 

87 RS ele já tava dentro do centro cirúrgico, 

95 

96 
RS 

lá tinha dois cirurgiões vascular na hora, fizeram a cirurgia dele com 

sucesso, 

101 RS e eu, assim, permaneci muito tempo, 

103 RS fiquei respondendo processo criminal, 

104 RS eh, ao final de tudo, terminou o processo, eu fui condenado no processo 

 

 

No relato da experiência na selva da NOEP 1, aponta-se o E+R: ―e essa arma 

disparou, e essa arma, esse disparo chegou a pegar na femoral do soldado que tava me 

auxiliando no, no, no transporte desse armamento‖ (linhas 81-83). Esse é o ápice da 

experiência marcante do informante 1 em resposta a pergunta disparadora; particularmente, 

neste momento, respondendo ao questionamento de experiência marcante no ambiente de 

selva.  

A SR, por apresentar o evento relatável, ―No ano de 2008, eu tirava serviço de 

comandante da guarda e, ao final do serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as 

armas que estavam na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na reserva de 

armamento‖ (linhas 71-74), é renomeada como ER. 

As sentenças entre o ER e o E+R apresentam as AC; as sentenças que seguem o E+R 

(linhas 84-104) apresentam a RS da narrativa, a cirurgia realizada com sucesso, o processo 

criminal e a posterior condenação do E-N 1.  

 Fazendo a pergunta causal ―como isso aconteceu?‖, as causas do E+R são: o 

narrador e o auxiliar do armeiro vão guardar as armas na reserva de armamento; 

posteriormente, o narrador, sem executar procedimentos de segurança, aciona o gatilho de 
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uma pistola e, finalmente, a consequência de todas essas AC, o E+R (linhas 81-83), o disparo 

que atinge a femoral do soldado.  

Os próximos temas a serem analisados são: o ponto de vista, a atribuição do elogio e 

culpa, a objetividade e, por fim, a credibilidade. A seguir, veem-se que esses conceitos se 

correlacionam de maneira que os retomar juntos poderá facilitar a análise das narrativas. 

 

6.3.3 Ponto de vista, atribuição de elogio e culpa, objetividade e credibilidade 

 

O ponto de vista, em uma NOEP, é a descrição temporal e espacial dos eventos 

conforme são experimentados pelo observador. Nesse caso, o ponto de vista deverá ser 

exclusivo do E-N, é ele quem, segundo o seu o seu olhar, apresenta os fatos e as emoções 

vividas aos I-O. 

Para Labov (1997, p. 13), a ―sequência temporal dos eventos nas narrativas orais de 

experiência pessoal segue a ordem na qual os eventos tornaram-se conhecidos para o 

narrador‖. Pare ele, ao contar uma história, a sequência de eventos conforme eles 

aconteceram, inconscientemente, o narrador pode atribuir culpa ou elogio aos personagens da 

narrativa. Nesse sentido, os antagonistas são vistos como violadores de regras e normas 

sociais, e os protagonistas como os seguidores delas.  

Quanto à objetividade em uma NOEP, a transmissão das experiências do narrador 

que levam os ouvintes a interpretarem e sentirem as emoções da narrativa como se as 

tivessem vivido igual ou de maneira semelhante ao narrador são aquelas que descrevem os 

eventos com maior objetividade. De outra forma, quando o narrador explica suas emoções, 

como se sente em determinada situação, ele só permite ao I-O interpretá-las como sendo as 

sensações vividas exclusivamente pelo narrador.  Convém retomar que ―um evento objetivo é 

aquele que se torna conhecido para o narrador por meio da experiência dos sentidos. Um 

evento subjetivo é aquele de que o narrador é informado por sua memória‖ (LABOV, 1997, p. 

14). Também, um evento subjetivo pode informar o narrador por reação emocional ou 

sensação interna.  

Por último, não menos importante, a credibilidade é aqui recuperada. Ela se dá 

quanto os ouvintes acreditam que os eventos descritos pelo narrador acontecem exatamente 

conforme ele os descreve temporalmente. Lembra-se que esse conceito está relacionado com 

os conceitos da relatabilidade; quanto mais relatável um evento, maior a possibilidade de ele 

perder a credibilidade. Também, a objetividade aumenta a credibilidade; a subjetividade a 

diminui. 
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Ainda, para Labov (1997, p. 13), ―pode-se pensar que aqueles que tomam a mesma 

moral tomada pelo narrador serão mais impressionados pela narrativa [...] e encontrarão maior 

credibilidade e maior interesse e engajamento‖.  

A NOEP 1 reflete unicamente o ponto de vista do E-N 1 acerca dos eventos 

conforme eles acontecem sequencialmente. Dessa forma, o ouvinte passa a ver a narrativa 

exclusivamente pelo olhar do narrador. A seguir, um recorte das principais passagens da 

narrativa que expressam o ponto de vista do narrador será apresentado. Nelas, as palavras-

chave serão destacadas para melhor compreensão do olhar do informante 1. 

 

03 SL Foi um acaso,  

04 

05 
SS 

um grupo de amigos de escola que a gente resolveu servir o ano 

obrigatório, eu fui para Aeronáutica. 

 

48 

49 

50 

SL 

um quartel de infantaria é um quartel que te, uma Companhia de 

Infantaria te proporciona a vivenciar várias, é, várias, varias, várias 

experiências, e você faz de tudo aqui dentro, 

 

66 

67 

68 

SL 

eu vou falar que foi um, um, propósito de Deus na minha vida, onde ele 

permitiu que acontecesse uma fato na minha vida que me deixasse aqui 

na minha cidade pois eu não queria sair daqui de Porto Velho, 

69 

70 
SL 

eu sei que o fato não foi muito agradável, mas hoje eu posso falar que 

deu certo pra todo mundo porque o resultado já, já finalizou. 

 

94 SL e por Deus, 

95 

96 
SS 

Lá  tinha  dois  cirurgiões vascular na hora, fizeram a cirurgia dele com 

sucesso, 

 

98 

99 

100 

SL 

Esse vínculo com ele é muito bom, hoje, não vou dizer que ele me 

agradece pelo tiro, mas ele tá muito feliz, recebe o salário dele e tal, não 

tem uma sequela que possa deixar inválido, 

 

109 SL E assim Deus fez na minha vida, 

110 SL eu permaneci na minha cidade o tempo todo que eu queria, 

111 

112 

113 

114 

SL 

da forma que ele achou que era necessário, eu precisava passar pelo que 

eu passei pra eu poder até me aproximar um pouco mais de Deus que, 

casualmente, nesse período eu tava um pouco afastado, e com esse 

propósito ele me atendeu de várias formas né, 

 

121 

122 
SL 

E assim, falar da carreira militar eu, particularmente, gosto muito e eu 

falo que não tem o que reclamar da minha profissão,  

123 

124 
SL 

passei o que passei e só tenho a agradecer porque realmente não existe 

trabalho, eu não to falando de remuneração, mas trabalho igual ao nosso 
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125 não tem, 

126 

127 
SL 

não  existe  profissão  que  te  proporciona  as  emoções  que  eu vivi  

nesse  período todo. 

 

 

Ainda, em relação ao ponto de vista do narrador, ele atribui culpa a sua atitude 

especificamente: o deixar de realizar procedimentos de segurança com a pistola, o 

acionamento do gatilho e o disparo na perna do soldado que o auxiliava. Essa avaliação de 

culpa é encontrada em destaque nas sentenças abaixo: 

 

71 

72 

73 

74 

SR 

No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda e, ao final 

do serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que 

estavam na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na 

reserva de armamento,  

75 

76 

77 

SS 

e tinham várias pistolas, vários armamentos lá, e dentro de uma dessas 

pistolas, eu realmente deixei de fazer alguns procedimentos e 

simplesmente acionei o gatilho fechando a pistola que tava lá dentro, 

78 SS eh, acionei o gatilho, e nessa arma tinha uma munição, 

81 

82 

83 

SS 

e essa arma disparou, e essa arma, esse disparo chegou a pegar na 

femoral do soldado que tava me auxiliando no, no, no transporte desse 

armamento. 

 

O narrador admite sua culpa após a condenação no processo criminal. Essa assunção 

do erro encontra-se nas sentenças em destaque abaixo: 

 

103 SS fiquei respondendo processo criminal, 

104 SS eh, ao final de tudo, terminou o processo, eu fui condenado no processo 

105 SL é claro, porque eu errei, 

 

 

Os fatos relatados na narrativa ―O tiro‖ não deixam dúvidas quanto à credibilidade; 

isso ocorre, não somente porque é essa a impressão do I-O, mas porque convencem de fato 

que os eventos fazem parte da biografia de vida do E-N 1.  

Como se vê, o relato introdutório apresenta os aspectos específicos da história militar 

do narrador como: ingresso nas Forças Armadas, formação na Escola de Sargentos e a vinda à 

Amazônia. Logo, o ingresso na Aeronáutica em 1995 (linhas 1-2), a ida para Escola de 

Sargentos após três anos de estudo (linhas 14-15), o fato curioso quanto à escolha do quartel 

para servir, tendo em vista que a vaga constou em uma Organização Militar cujo nome não 

existia em Porto Velho (linhas 30-32) e a chegada à Amazônia na 3ª Companhia do 54º BIS 

em dezembro do ano 2000 (linhas 45-46) confirmam, de forma objetiva, descritiva e clara, 
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que esses eventos são narrados conforme eles acontecem temporalmente e que fazem parte da 

história militar do narrador.  

Abaixo, observam-se esses recortes da vida militar do informante 1: 

 

01 

02 
SR 

Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha família 

não tem ninguém, nenhuma outra pessoa militar. 

 

14 

15 
SS 

E no terceiro ano, os cinco foram aprovados, e fomos pra Escola de 

Sargentos do Exército, eu,  

 

30 

31 
SL 

e apareceu um quartel que o nome não existia aqui em Porto Velho, 

Comando de Fronteira Acre Rondônia,  

32 SL que era antigo nome da Brigada, só que esse, não existia. 

 

45 

46 
SS 

E assim, em 24 de dezembro de 2000, eu cheguei aqui em Porto Velho 

na 3ª Companhia do 54º BIS,  

 

Ainda, um recorte da experiência marcante na selva vivida pelo E-N 1, o disparo de 

pistola na perna de um soldado no serviço de guarda do quartel (linhas 71-83) e a condenação 

em um processo criminal (linhas 101-105), como consequência, impactam diretamente na 

carreira militar do narrador, inclusive, determinando sua permanência na Guarnição de Porto 

Velho desde sua saída da Escola de Sargentos até os dias atuais, fato incomum no Exército 

Brasileiro em virtude das transferências militares. Observa-se essa realidade nas sentenças 

abaixo: 

 

71 

72 

73 

74 

SR 

No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda e, ao final 

do serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que 

estavam na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na 

reserva de armamento,  

75 

76 

77 

SS 

e tinham várias pistolas, vários armamentos lá, e dentro de uma dessas 

pistolas, eu realmente deixei de fazer alguns procedimentos e 

simplesmente acionei o gatilho fechando a pistola que tava lá dentro, 

78 SS eh, acionei o gatilho, e nessa arma tinha uma munição, 

81 

82 

83 

SS 

e essa arma disparou, e essa arma, esse disparo chegou a pegar na 

femoral do soldado que tava me auxiliando no, no, no transporte desse 

armamento. 

 

101 SS e eu, assim, permaneci muito tempo, 

103 SS fiquei respondendo processo criminal, 

104 SS eh, ao final de tudo, terminou o processo, eu fui condenado no processo 
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Após ter decorrido o processo criminal e sua condenação; agora, no ano de 2017, o 

narrador é transferido para outra cidade (linhas 117-118). Esse fato só é possível após o 

cumprimento de todas as responsabilidades pelo disparo de pistola. Abaixo, esse recorte da 

narrativa é apresentado: 

 

117 

118 
CO 

Hoje, eu to desimpedido, assim, de todas as responsabilidades por esse 

evento, fui transferido pra uma outra cidade finalizar a minha carreira.  

 

Analisada a NOEP 1 quanto as peculiaridades do seu e eixo funcional; trabalho igual 

será realizado com a NOEP 2. 

 

6.4 ANÁLISE FUNCIONAL DA NOEP 2 

 

A análise funcional da NOEP 2 começa com as avaliações de seu narrador. A seguir, 

as SA de ―A cilada‖ serão apresentadas; posteriormente, serão exibidas as demais 

particularidades. 

 

6.4.1 Avaliação 

 

A estrutura da NOEP 2 contém várias manifestações avaliativas. O tempo e o modo 

dos verbos serão analisados em um primeiro momento: ―era‖ (linhas 8, 33, 107, 230, 274, 

275, 277 e 278), ―havia‖ (linhas 28, 97, 103, 118, 176 e 183), ―falava‖ (linha 29), ―tinha‖ 

(linha 29, 159, 180, 219, 222, 224, 225, 227, 229, 233, 272 e 279), ―tinham‖ (linha 83), 

―trava‖ (linha 56), ―fazia‖ (linha 61), ―estava‖ (linhas 76, 101, 135, 193, 215, 217, 238, 243, 

244, 271, 274, 275, 277 e 278), ―tava‖ (linhas 89, 91, 102, 116 e 186), ―estavam‖ (linhas 98, 

100, 112,136, 153 e 203), ―estávamos‖ (linha 168), ―indicava‖ (linha 178), ―lembrava‖ (linha 

204), ―olhava‖ (linha 230), ―sabia‖ (linhas 235 e 255), ―precisava‖ (linha 241), ―conseguia‖ 

(linha 244), ―persegui‖ (linha 261), ―chamava‖ (linha 261) e ―conhecia‖ (linha 268), todos no 

pretérito imperfeito do indicativo. Também, ―estaria‖ (linha 197), no futuro do pretérito do 

indicativo. Ainda, ―começasse‖ (linha 36), ―fosse‖ (linha 88), ―tivesse‖ (linha 88), ―fizessem‖ 

(linha 104), ―chocassem‖ (linha 122), ―fosse‖ (linha 134), ―passasse‖ (linha 146) e 

―colocasse‖ (linha 258), no pretérito imperfeito do subjuntivo, modo irrealis. As sentenças, 

acima, que contêm esses tempos e modos do verbo, apresentam avaliação.  
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A negação é próxima propriedade a ser examinada: ―não‖ (linhas 43, 58, 59, 86, 104, 

120, 122, 134, 141, 189, 199, 215, 227, 229, 231, 243, 255, 261, 264 e 277), advérbio, 

expressa avaliação.  

Além dos tempos e modos verbais e do advérbio de negação, a NOEP 2 apresenta 

comentários, expressões comparativas, modais, que são os verbos auxiliares, dentre outros, 

que apontam avaliação.  Um recorte das principais SA será apresentado, abaixo, em blocos 

temáticos que traduzem o sentimento e a avaliação do narrador. Os elementos gramaticais e os 

demais indicadores de avaliação serão destacados para melhor identificar as sentenças. 

 

a) O desejo de ser militar e o privilégio de servir na Amazônia  

 

01 SR Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser militar, 

 

06 

07 

08 

09 

SL 

Éh... a partir daí, comecei a construir minha carreira, mas ouvindo dos 

companheiros, dos colegas mais experientes a respeito da Amazônia, do 

serviço amazônico, e de que era uma experiência, é que todo militar deveria 

passar, 

10 

11 

12 

13 

SL 

e isso foi criando em mim um desejo de poder também ter essa experiência 

pessoal de poder vivenciar o serviço amazônico, de poder ir para a região 

amazônica e prestar um serviço pelo tempo mínimo de dois anos, quem 

sabe até um pouco mais, 

 

20 SL graças a Deus, 

21 SL fui contemplado com a possibilidade de servir na Amazônia. 

 

Acima, observa-se, através do comentário, que o E-N 2 sempre teve o desejo de ser 

militar. O narrador comenta também que, após ouvir dos colegas sobre a Amazônia, ele sente 

o mesmo desejo de servir naquela região, o verbo auxiliar ―poder‖ destacado confirma esse 

sentimento. Ainda, para ele, o servir na Amazônia é um prêmio, o agradecimento a Deus e o 

adjetivo ―contemplado‖ (linha 21) confirmam essa avaliação.  

 

b) O desejo e o privilégio de cursar o Guerra na Selva  

 

32 

33 

34 

SS 

então, no dia da minha apresentação, já fui questionado pelo comandante 

do batalhão  se  era  voluntário,  se  era  desejoso  de  fazer  o  curso  de  

Guerra na Selva, 

35 SS e eu disse que sim, que vim preparado psicologicamente pra isso, 

 

40 

41 
SL 

é, e a intenção era fazer o curso no, na segunda etapa do segundo semestre 

né, de 2012, 
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42 SL infelizmente, por conta de algumas questões administrativas,  

43 SL não logrei êxito, não foi possível, mas, 

44 SL graças a Deus,   

 

48 

49 
SS 

e, em 2013, no começo de março, tive o privilégio de estar lá no Centro de 

Instrução de Guerra na Selva iniciando o curso, 

 

Nas sentenças acima, o narrador, ao ser questionado se deseja fazer o curso de 

Guerra na Selva, responde que sim e avalia estar psicologicamente preparado para o curso. O 

advérbio de negação ―não‖ (linha 43) e o advérbio ―infelizmente‖ (linha 42) julgam a 

impossibilidade, em um primeiro momento, de realizá-lo. Entretanto, no ano de 2013, o 

narrador aprecia como ―privilégio‖ o ingresso no tão desejado Curso de Guerra na Selva. 

 

c) As peculiaridades da selva e a fascinação pela Amazônia 

 

52 

53 

54 

55 

SL 

O Serviço na Amazônia é muito característico, desde o primeiro momento 

que você chega, que você põe os pés na Amazônia, que você sente o calor 

da selva amazônica, que você sente a umidade, aquela pressão, é tudo 

muito diferente, é tudo muito intenso,  

56 

57 

58 

59 

SL 

e independente do militar ser ou não Guerra na Selva, ele já trava contato 

ali com os  militares que já são mais antigos, os soldados, os cabos que são 

habitantes locais, que têm bastante experiência de selva, e não tem como 

você não se fascinar , não gostar, não aprender com eles. 

 

Acima, o narrador sente as características do serviço na Amazônia, a pressão causada 

pelo calor e a umidade. Também, ele avalia a grande experiência dos militares que são 

habitantes locais da região. Para ele, esse grande conhecimento por parte dos cabos e soldados 

mais experientes na selva gera fascínio, gosto e aprendizado.   

 

d) Situação incômoda, tensa e preocupante  

 

84 

85 
SL 

Recordo-me, agora, que, inclusive, teve uma situação bastante incômoda 

pra todos nós que estávamos trabalhando lá, 

86 

87 

88 

SS 

em um determinado setor do bairro, o Corpo de Bombeiros lá não, não 

entrou em contato com a operadora de energia elétrica pedindo pra que 

aquele setor fosse, tivesse a sua energia desligada, 

89 

90 
SS 

e um voluntário que tava trabalhando ali na ajuda das vítimas da enchente 

acabou tendo contato físico com um fio, 

91 SS esse fio tava passando corrente elétrica e ele veio a óbito, 

92 SL então, foi uma situação, assim, bastante, bastante intensa 

93 SL e, a partir daquele momento, todo mundo já ficou muito mais preocupado, 
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94 SL e então gerou muita tensão, todo mundo ficou muito preocupado,  

95 SL graças a Deus, foi um incidente isolado. 

 

A situação de morte de um voluntário que estava auxiliando as vítimas da enchente, 

apontada como uma situação incômoda pelo narrador, causa preocupação e tensão em todos 

que participam daquela missão. As palavras destacadas acima, os tempos e modos verbais, os 

advérbios e os adjetivos reforçam os sentimentos avaliados pelo narrador. 

 

f) Rio violento e perigoso 

 

101 

102 
SL 

hã, o rio, recordo-me, estava muito caudaloso passando por aquele ponto 

ali, a correnteza tava muito forte, 

103 

104 

105 

SL 

é, e aí havia uma orientação pra que os militares, ao deslocarem, com a 

voadeira, que eles não fizessem um deslocamento num ângulo de noventa 

graus em relação ao rio, 

106 

107 
SL 

fizessem um deslocamento inclinado pra vencer a correnteza aos poucos, 

era um deslocamento lento, 

108 SL mas, apenas assim, proporcionava uma segurança suficiente pra o operador. 

 

Observa-se, acima, a avaliação quanto ao estado do rio e seus perigos: ―caudaloso‖ 

(linha 101) e ―forte‖ (linha 102). O narrador comenta também a respeito de como proceder 

para atravessar o rio com segurança. Os tempos e modos verbais, o advérbio de negação e os 

adjetivos em destaque apontam as avaliações que informante 2 faz durante a apresentação 

desse evento narrativo. 

 

g) Prejuízo 

 

151 

152 

153 

SL 

e, graças a Deus, o único prejuízo que veio em decorrência desse acidente 

aí foi apenas um remo perdido mais as, os mantimentos, as doações que 

estavam ali sobre as embarcações, 

 

Acima, o narrador avalia o prejuízo do acidente: o remo e os mantimentos, apenas. 

 

h) A mística da selva, muitas histórias para contar 

 

155 

156 
SR 

Falando um pouco sobre a questão da mística, falando um pouco sobre 

questão da selva amazônica, há muitas histórias né, 

157 

158 
SL 

mas eu me recordo especificamente de uma história bastante curiosa que 

aconteceu comigo, no ano de 2013, 
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159 

160 
SL 

eu já tinha concluído o curso de Guerra na Selva, já tinha passado bastante 

experiência, 

161 

162 

163 

SL 

e é um fator curioso é que o caboclo amazônico, ele tem muitas histórias, 

ele conta histórias sobre a fauna, sobre a flora e conta histórias sobre os 

mitos amazônicos né, e tem várias histórias, 

164 

165 

166 

SL 

essas histórias geralmente são contadas durante o dia, elas são proibidas de 

serem contadas durante a noite em virtude de assustar os militares ali e 

pode acabar ocorrendo algum acidente. 

 

Sobre a mística da selva, o narrador aponta que há muita coisa, muita história para 

ser contada. Inclusive, nesse sentido, ele avalia ter vivido uma situação curiosa no ano de 

2013. Das palavras em destaque acima, que remetem às SA do informante 2, o verbo auxiliar 

―poder‖ modificando o verbo ―acabar‖ tem caráter avaliativo na medida em que essas 

histórias sobre os mitos da Amazônia, se contadas à noite, podem causar acidentes.  

 

i) Decisão errada 

 

181 

182 
SS 

e, numa determinada tarde, hã, após findo os trabalhos do dia,  na hora da 

contagem do  efetivo, percebemos a falta de um soldado, 

183 

184 

185 

SS 

e aí,  juntamente com um outro colega que havia feito o Curso de Guerra na 

Selva  comigo, decidimos entrar de novo ali na região da mata para 

procurá-lo, 

186 

187 
SS 

hê, determinado momento, a gente tava gritando o nome dele, quando nós 

percebemos que a área era muito extensa,  

188 SL e tomamos uma decisão errada, 

189 SL e todo mundo sabe que na selva não se anda sozinho, 

190 

191 
SL 

mas naquele momento, em virtude da premissa do tempo, estava 

anoitecendo já,  

192 SS decidimos nos separar, 

 

O narrador e seu amigo, diante da falta de um soldado, entram novamente na mata 

para procurá-lo. Nesse momento, avaliando a extensão da selva e o fato de estar anoitecendo, 

eles resolvem separar-se como estratégia para encontrar o soldado. Na visão do narrador, isso 

foi um erro, ele comenta que na selva não se anda sozinho. Os verbos em destaque no 

pretérito imperfeito do indicativo e o advérbio de negação colaboram com as SA acima. 

 

j) Mata estranha, algo errado 

 

198 SL Hã, em um determinado momento,  

199 SL não sei quanto tempo se passou mas... 

200 SS um determinado momento, eu  comecei a, a  perceber, 
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201 SL talvez  pelo cansaço, 

202 SL que a mata começou a ficar diferente, começou a ficar estranha, 

203 

204 
SS 

os caminhos já não estavam mais, já não estavam mais iguais a, ao que eu 

lembrava, 

205 SS e quando eu comecei a perceber que havia algo errado, 

 

O narrador, passado algum tempo procurando o soldado na selva, nota que a mata 

começa a ficar diferente, estranha. Ele utiliza a expressão comparativa ―iguais‖ (linha 213) e o 

advérbio de negação para apresentar sua avaliação de que os caminhos são desconhecidos, 

diferentes dos que ele lembra. Logo, ele julga algo errado.  

 

k) Cilada mística, armadilha, medo e pânico 

 

219 

220 
SL 

e a medida que aquela voz foi  se aproximando, eu percebi que eu tinha 

caído numa cilada, 

221 SS que eu comecei a caminhar, comecei a caminhar  

222 

223 
SL 

e um momento crucial pra que eu determinasse que eu realmente tinha 

caído numa cilada mística, 

224 

225 

226 

SL 

foi  um ponto que eu tinha certeza mais que absoluta que eu tinha fazer 

uma curva pra esquerda, a pista acabava e eu tinha que fazer uma curva pra 

esquerda 

227 

228 
SL 

e, naquele local, não tinha curva pra esquerda, só tinha uma mata, um 

caminho aberto na mata para frente 

229 SL e recordo-me como se fosse hoje que não tinha fim, 

230 SL eu olhava e era uma imensidão, um caminho, ele se perdurava, 

231 

232 
SL 

quem entende de mata sabe que isso não é possível , não existe, é, não 

existe caminho sem fim. 

233 

234 
SS 

Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei 

uma decisão né, 

235 

236 
SS 

eu sabia de onde eu tinha vindo, eu virei para essa direção e comecei a 

correr, corri, corri, corri bastante,  

237 SL muito assustado, ofegante, 

238 SL é a situação que estava ali beirando o pânico, 

 

Conforme se vê, o narrador avalia ter caído em uma cilada mística, em uma 

armadilha. Ele apresenta essa informação carregada de elementos que denotam SA: tempos e 

modos verbais no pretérito imperfeito do indicativo e no imperfeito do subjuntivo, bem como 

comentários avaliativos, advérbios de negação e adjetivos que expressam o seu estado físico e 

emocional naquela situação de pânico. 
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l) Situação de aperto 

 

248 

249 
SL 

é uma das, é um dos ditados do, do Exército, se você está perdido, ESAON, 

estaciona, senta, alimenta, orienta e navega, 

250 SS sentei-me, fechei os olhos, respirei fundo, fiz uma oração, 

251 SL sou temente a Deus, 

252 

253 
SS 

naquele momento pedi orientação a Deus, pedi para que Deus me tirasse 

daquela, daquela situação de aperto, 

 

Nessas sentenças, o narrador avalia estar perdido na mata como uma situação de 

aperto. Nesse sentido, ele emprega a conjunção condicional ―se‖, destacada, para orientar sua 

atitude e amenizar esse problema.  

 

m) Livramento 

 

274 

275 
SS 

Perguntei ao meu amigo se ele, se era ele que estava gritando o meu nome, 

se era ele que estava me chamando, estava me procurando 

276 SL e, para minha surpresa, total surpresa, 

277 

278 
SS 

ele me revelou que não, que não era ele que estava me procurando, que não 

era ele que estava gritando o meu nome, 

279 SL naquele momento, eu tive certeza do livramento que eu tinha recebido, 

280 

281 
SL 

e com certeza, uma entidade mística da selva tentou ali me, me, é, me 

emboscar, 

282 SL mas graças a Deus, eu obtive êxito e consegui me safar né. 

 

Após conseguir sair da mata e encontrar seu amigo e o soldado, o narrador julga ter 

recebido um livramento de Deus. 

Seguem-se, abaixo, as demais análises do eixo funcional da NOEP 2. 

 

6.4.2 Relatabilidade (ER, E+R), causalidade, resolução e ação complicadora 

 

 A NOEP 2, conforme compreendido e apresentado, apresenta três narrativas: um 

relato introdutório e duas experiências marcantes na selva. Assim, o ER, o E+R, a 

causalidade, as AC e a RS serão analisadas em três seções a seguir.  
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6.4.2.1 ER, E+R, AC, causalidade e resolução do relato introdutório 

 

01 ER Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser militar, 

02 AC desde jovem comecei a fazer concurso pra militar aos quatorze anos, 

03 

04 

05 

AC 

logrei êxito alguns anos depois, e acabei ingressando na Escola de Sargento 

das Armas, e me formei 3º Sargento do Exército da Arma de Infantaria no 

ano de 2004. 

15 

16 
AC 

na minha primeira movimentação, depois que eu saí da escola, foi pra 

Brasília, 

17 AC depois que eu saí de Brasília, fui pra Recife, 

18 AC de lá tive a oportunidade de ir para o Haiti, 

19 AC mas no retorno, 

22 AC No ano de 2012, vim servir aqui na cidade de Humaitá, sul do Amazonas,  

32 

33 

34 

AC 

então, no dia da minha apresentação, já fui questionado pelo comandante 

do batalhão se era voluntário, se  era  desejoso  de  fazer  o  curso  de 

Guerra na Selva, 

35 AC e eu disse que sim, que vim preparado psicologicamente pra isso, 

36 AC ele me desejou boa sorte, que eu começasse a treinar desde já, 

37 

38 

39 

AC 

no dia seguinte  minha apresentação, eu já entrei na escala de serviço e na 

minha saída da escala de serviço, fui pra piscina e comecei a treinar pra 

fazer o curso de Guerra na Selva no segundo dia de serviço lá no 54 BIS, 

48 

49 
AC 

e, em 2013, no começo de março, tive o privilégio de estar lá no Centro de 

Instrução de Guerra na Selva iniciando o curso, 

51 E+R 
no final de maio, logrei êxito e concluí, e me formei um Guerreiro de 

Selva. 

 

No relato introdutório da NOEP 2, encontra-se o E+R: ―no final de maio, logrei êxito 

e concluí, e me formei um Guerreiro de Selva‖ (linha 51). Este é o ponto alto da introdução 

narrada pelo informante 2.  

A SR, que contém o evento relatável, ―Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser 

militar‖ (linha 1), é renomeada como ER. As sentenças entre o ER e o E+R apresentam as 

AC.  

Fazendo a pergunta causal ―como isso aconteceu?‖, podem-se verificar as causas do 

E+R de forma resumida: o narrador sempre teve o desejo de ser militar, nesse sentido, desde 

jovem, começa a estudar para ser militar de carreira. Em 2004, logra êxito e se forma 3º 

Sargento em Três Corações; posteriormente, serviu em Brasília, Recife e Haiti. No ano de 

2012, é transferido e chega a Humaitá-AM. Nessa Organização Militar, começa a treinar para 

o Curso de Guerra na Selva. Finalmente, como consequência de todas essas AC, o E+R, a 

formação como Guerreiro de Selva (linha 51). 

A resolução da narrativa coincide com o E+R (linha 51). 
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6.4.2.2 ER, E+R, AC, causalidade e resolução da experiência na selva 1  

 

60 SR Então, pra falar a verdade, sobre experiência de selva, eu tenho muitas, 

64 AC depois quando voltei do CIGS, no ano de 2013, abracei todas as missões ali, 

67 

68 
ER 

no ano de 2012, logo depois do carnaval, uma cheia muito intensa no rio 

Branco 

69 

70 

71 

72 

AC 

e, na quarta-feira de cinzas, o batalhão selecionou e preparou um  pelotão  

pra se deslocar pra região de  Rio Branco para apoiar os militares lá do 

Acre à ajuda humanitária dos populares que foram atingidos pela cheia do 

rio Branco, 

75 

76 

77 

AC 

na quarta de feira de cinzas mesmo, nós tivemos duas horas pra ir em casa 

avisar a família que a gente estava saindo, prepara a bagagem sem ter data 

pra voltar, 

78 

79 
AC 

embarcamos na aeronave militar, nos deslocamos e alcançamos o estado do 

Acre, a capital Rio Branco naquela mesma tarde 

80 

81 
AC 

e, depois de uma ambientação operacional, já começamos a ser deslocados 

ali pra cumprir as missões de ajuda, 

86 

87 

88 

AC 

em um determinado setor do bairro, o Corpo de Bombeiros lá não, não 

entrou em contato com a operadora de energia elétrica pedindo pra que 

aquele setor fosse, tivesse a sua energia desligada, 

89 

90 
AC 

e um voluntário que tava trabalhando ali na ajuda das vítimas da enchente 

acabou tendo contato físico com um fio, 

91 AC esse fio tava passando corrente elétrica e ele veio a óbito, 

96 

97 
AC 

E posteriormente, acabamos indo, hã, participar de uma Ação Cívico Social 

numa praça onde havia uma ponte, no centro de Rio Branco, 

98 AC e da onde estavam saindo ali as voadeiras né, 

110 

111 
AC 

duas embarcações militares realizaram o seu deslocamento ali num ângulo 

de noventa graus, 

114 

115 
AC 

e aí o motor não teve potencia suficiente para vencer a correnteza e, em um 

determinado momento, falhou, 

116 

117 
AC 

como o rio tava muito caudaloso, acabou empurrando rapidamente esses 

militares, essa embarcação na direção da ponte, 

120 

121 

E+R 

E aí os militares não tiveram outra escolha a não ser abandonar a 

embarcação, 

122 

123 

se lançaram ali ao rio pra que não se chocassem com a, com a parte inferior 

da ponte, 

124 

125 

uma das embarcações ficou presa, um militar ficou embaixo né, nessa 

embarcação 

126 

127 

128 

RS 

e, rapidamente eu e a minha equipe nos deslocamos para ponte e iniciamos 

ali um processo de tentativa de resgate desse militar que ficou, ficou preso 

na embarcação. 

129 

130 
RS 

Ao chegar até a metade da ponte, onde mais ou menos a embarcação ficou 

presa, conseguimos contato com ele, 

131 

132 
RS 

e aonde ele conseguiu lançar para uma corda que estava amarrada a 

embarcação, 

133 

134 
RS 

essa corda nós conseguimos fazer um nó na estrutura metálica da ponte e 

garantirmos que essa embarcação não fosse perdida, 

138 RS E depois de um trabalho,  
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140 

141 
RS 

juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós conseguimos, ainda, resgatar 

esse militar dessa embarcação com segurança, ele não se machucou, 

142 RS a embarcação posteriormente,  

144 

145 
RS 

com o auxílio do Corpo de Bombeiros com o auxílio de navios rebocadores 

é que se voluntariaram a ajudar ali naquela retirada do, da embarcação, 

146 

147 

148 

RS 

nós conseguimos fazer com que a embarcação passasse por baixo da ponte 

liberando a corda aos poucos e quando conseguimos passar para o outro 

lado, 

149 

150 
RS 

hã, voluntários conseguiram amarra essa embarcação a um dos rebocadores 

e conseguiu levar o rebocador até a margem 

154 CO nós conseguimos reaver todas as embarcações e os motores. 

 

 

No relato da primeira experiência na selva da NOEP 2, observa-se o E+R: ―E aí os 

militares não tiveram outra escolha a não ser abandonar a embarcação, se lançaram ali ao rio 

pra que não se chocassem com a, com a parte inferior da ponte, uma das embarcações ficou 

presa, um militar ficou embaixo né, nessa embarcação ‖ (linhas 120-125). Esse é o ponto de 

chegada da experiência marcante 1 do E-N 2.  Diferente das outras análises, nessa narrativa, o 

ER não coincidiu com a SR: ―no ano de 2012, logo depois do carnaval, uma cheia muito 

intensa no rio Branco‖ (linhas 67-68). As sentenças entre o SR e o E+R apresentam as AC.  

Fazendo a pergunta causal ―como isso aconteceu?‖, verificam-se as causas do E+R: em 2012, 

houve uma cheia no Rio Branco, Estado do Acre. Nesse contexto, um pelotão do 54º BIS é 

convocado para auxiliar as vítimas da enchente na capital daquele estado; esse grupamento 

embarca para Rio Branco e lá inicia os trabalhos de ajuda humanitária. Posteriormente, em 

um ACISO, os soldados tentam atravessar o rio de uma margem a outra fazendo a travessia 

em um ângulo de 90º em relação à correnteza; o motor falha, a correnteza os leva em direção 

a uma ponte, e para não se chocarem com ela, a consequência de todas essas AC, o E+R, 

abandonam a embarcação e se jogam no rio, um militar fica embaixo do barco (linhas 120-

125). As AC que seguem o E+R (linhas 121-154) apresentam a resolução da narrativa. 

 

6.4.2.3 ER, E+R, AC, causalidade e resolução da experiência na selva 2  

 

155 

156 
SR 

Falando um pouco sobre a questão da mística, falando um pouco sobre 

questão da selva amazônica, há muitas histórias né, 

168 

169 
ER 

estávamos preparando um Estágio de Adaptação à Vida na Selva para os, 

os  militares do Exército no 54 BIS 

170 

171 
AC 

e, como Guerreiro de Selva, eu recebi a incumbência de preparar uma 

instrução sobre a pista flora, 

181 

182 
AC 

e, numa determinada tarde, hã, após findo os trabalhos do dia, na hora da 

contagem do  efetivo, percebemos a falta de um soldado, 
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183 

184 

185 

AC 

e aí,  juntamente com um outro colega que havia feito o Curso de Guerra na 

Selva comigo, decidimos entrar de novo ali na região da  mata  para 

procurá-lo, 

186 

187 
AC 

hê, determinado momento, a gente tava gritando o nome dele, quando nós 

percebemos que a área era muito extensa,  

192 AC decidimos nos separar, 

193 AC tomei a direção da pista a qual já estava familiarizado, 

194 

195 
AC 

meu amigo entrou para o outro lado numa região que ele também estava 

familiarizado, 

196 

197 
AC 

e ali comecei a percorrer esse trajeto que  já era conhecido e gritando ali o 

nome daquele militar que estaria perdido né. 

200 AC um determinado momento, eu  comecei a, a  perceber, 

203 

204 
AC 

os caminhos já não estavam mais, já não estavam mais iguais a, ao que eu 

lembrava, 

205 AC e quando eu comecei a perceber que havia algo errado, 

206 AC eu escutei o meu nome ser gritado na mata,  

208 AC alguém , uma voz gritou o meu nome ―Morãaaes!‖, 

209 AC e ali eu parei e... 

211 AC parei e respondi achando que era o meu amigo que estava gritando por mim 

212 AC respondi ―Tô aquiii!, aquuiii!, estou aqui!, é você Barros?‖ 

213 AC e não obtive resposta, 

214 AC e momentos depois, meu nome foi gritado novamente,  

218 AC comecei a responder cada vez  mais, 

221 AC que eu comecei a caminhar, comecei a caminhar  

233 

234 
E+R 

Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei 

uma decisão né, 

235 

236 

eu sabia de onde eu tinha vindo, eu virei para essa direção e comecei a 

correr, corri, corri, corri bastante,  

240 

241 

242 

RS 

Naquele momento eu comecei a, coloquei na minha cabeça que eu 

precisava me acalmar, então eu parei de correr, comecei a caminhar, fui aos 

poucos retomando o fôlego, aos poucos fui colocando a cabeça no lugar, 

243 

244 
RS 

comecei a prestar atenção o local onde eu estava e, ainda assim, eu não 

conseguia reconhecer o local aonde, exato onde eu estava, 

245 RS escolhi, então, uma árvore  

247 RS apoiei as minhas costas nessa, nesse troco, sentei-me, 

250 RS sentei-me, fechei os olhos, respirei fundo, fiz uma oração, 

252 

253 
RS 

naquele momento pedi orientação a Deus, pedi para que Deus me tirasse 

daquela, daquela situação de aperto, 

254 RS me acalmei, levantei, 

256 

257 

258 

RS 

tomei o outro caminho, comecei a subir a trilha e comecei a me acalmar, e 

comecei a prestar atenção na mata a fim de encontrar uma pista que me 

colocasse de novo no trajeto que eu conhecia 

260 RS num determinado momento, eu identifiquei novamente ali a mata. 

263 RS e no momento em que eu me localizei,  

265 RS saí correndo, 

267 

268 
RS 

tomei o rumo da trilha, subi correndo em direção ao caminho que eu 

conhecia de saída da trilha 

269 RS e, ao encontrar a rota principal, continuei correndo, saí da mata, 

271 RS Lá, lá fora já estava me esperando o meu amigo junto com o outro soldado,  
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274 

275 
RS 

Perguntei ao meu amigo se ele, se era ele que estava gritando o meu nome, 

se era ele que estava me chamando, estava me procurando 

277 

278 
RS 

ele me revelou que não, que não era ele que estava me procurando, que não 

era ele que estava gritando o meu nome, 

283 

284 

285 

RS 

Então isso foi um aperto que eu passei, um relato verídico, não é história 

pra boi dormir, é um relato que eu vivi e, graças a Deus sobrevivi a ele. 

E é isso, espero que seja de bom grado. 

 

 

Na história da segunda experiência na selva da NOEP 2, encontra-se o E+R: 

―Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei uma decisão né, eu 

sabia de onde eu tinha vindo, eu virei para essa direção e comecei a correr, corri, corri, corri 

bastante‖ (linhas 233-236). Nessa narrativa, o ER também não coincide com a SR: 

―estávamos preparando um Estágio de Adaptação à Vida na Selva para os, os militares do 

Exército no 54 BIS‖ (linhas 168-169). As sentenças entre o ER e o E+R apontam para os 

complicadores da ação (AC).  

Em resumo, verificam-se as causas do E+R fazendo a pergunta causal ―como isso 

aconteceu?‖: o narrador e uma equipe estavam preparando um Estágio de Adaptação à Vida 

na Selva; ele, como era Guerreiro de Selva, recebeu a missão de preparar a pista flora. Em 

uma determinada tarde, aos términos dos trabalhos daquele dia, perceberam a falta de um 

soldado. Em consequência disso, ele e outro amigo Guerreiro de Selva resolveram entrar na 

mata para procurá-lo. Devido a área da mata ser extensa e estar quase anoitecendo, os dois 

resolveram separar-se. A partir daí, o narrador ao escutar gritos, pensando ser de seu amigo, 

Guerreiro de Selva Barros, responde e vai ao seu encontro; após gritos e resposta acontecerem 

em sequência, o narrador continua caminhando e, finalmente, a consequência de todas essas 

AC, o E+R, o entendimento de ter caído em uma armadilha e a decisão de correr em direção à 

saída da mata (linhas 233-236). 

As sentenças que seguem o E+R (linhas 234-285) apresentam a RS da narrativa. 

 

6.4.3 Ponto de vista, atribuição de elogio e culpa, objetividade e credibilidade 

 

O E-N da narrativa ―A cilada‖ leva o I-O a enxergar o mundo, a sequência de 

eventos apresentados em sua história militar e em suas experiências marcantes no ambiente de 

selva, sob a perspectiva do narrador. Nesse contexto, os eventos são apresentados com base 

em seu ponto de vista. A seguir, um recorte dos principais eventos da NOEP 2 que expressam 

o ponto de vista do narrador será apresentado. As palavras-chave em destaque orientam o 

olhar do informante 2 acerca dos eventos narrados, suas avaliações e julgamentos. 
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20 SL graças a Deus, 

21 SL fui contemplado com a possibilidade de servir na Amazônia. 

 

28 SL e havia uma mística muito grande a respeito do curso, 

29 

30 
SL 

todo mundo falava que tinha que se prepará bastante, intelectualmente, 

fisicamente, 

  

52 

53 

54 

55 

SL 

O Serviço na Amazônia é muito característico, desde o primeiro momento 

que você chega, que você põe os pés na Amazônia, que você sente o calor 

da selva amazônica, que você sente a umidade, aquela pressão, é tudo 

muito diferente, é tudo muito intenso,  

56 

57 

58 

59 

SL 

e independente do militar ser ou não Guerra na Selva, ele já trava contato 

ali com os  militares que já são mais antigos, os soldados, os cabos que são 

habitantes locais, que têm bastante experiência de selva, e não tem como 

você não se fascinar , não gostar, não aprender com eles. 

 

151 

152 

153 

SL 

e, graças a Deus, o único prejuízo que veio em decorrência desse acidente 

aí foi apenas um remo perdido mais as, os mantimentos as doações que 

estavam ali sobre as embarcações, 

 

155 

156 
SR 

Falando um pouco sobre a questão da mística, falando um pouco sobre 

questão da selva amazônica, há muitas histórias né, 

 

161 

162 

163 

SL 

e é um fator curioso é que o caboclo amazônico, ele tem muitas histórias, 

ele conta histórias sobre a fauna, sobre a flora e conta histórias sobre os 

mitos amazônicos né, e tem várias histórias, 

 

219 

220 
SL 

e a medida que aquela voz foi  se aproximando, eu percebi que eu tinha 

caído numa cilada, 

 

231 

232 
SL 

quem entende de mata sabe que isso não é possível , não existe, é, não 

existe caminho sem fim. 

233 

234 
SS 

Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei 

uma decisão né, 

 

279 SL naquele momento, eu tive certeza do livramento que eu tinha recebido, 

280 

281 
SL 

e com certeza, uma entidade mística da selva tentou ali me, me, é, me 

emboscar, 

282 SL mas graças a Deus, eu obtive êxito e consegui me safar né. 

283 

284 

285 

CO 

Então isso foi um aperto que eu passei, um relato verídico, não é história 

pra boi dormir, é um relato que eu vivi e, graças a Deus sobrevivi a ele. 

E é isso, espero que seja de bom grado. 

 

 

Ainda, em ralação ao ponto de vista, na primeira experiência marcante na selva, o 

narrador atribui culpa ao Corpo de Bombeiros por não ter acionado a operadora de energia 

elétrica pedindo que a energia elétrica de determinado bairro fosse cortada; essa situação 
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cooperou com a morte de um voluntário que estava auxiliando as vítimas da enchente. 

Abaixo, observa-se esse evento: 

 

86 

87 

88 

SS 

em um determinado setor do bairro, o Corpo de Bombeiros lá não, não 

entrou em contato com a operadora de energia elétrica pedindo pra que 

aquele setor fosse, tivesse a sua energia desligada, 

89 

90 
SS 

e um voluntário que tava trabalhando ali na ajuda das vítimas da enchente 

acabou tendo contato físico com um fio, 

91 SS esse fio tava passando corrente elétrica e ele veio a óbito, 

 

Também, os militares da arma de Engenharia que violam as orientações de segurança 

para atravessar o rio violento e caudaloso são considerados culpados; suas condutas causam o 

afundamento de duas voadeiras.  Abaixo, essa passagem está destacada: 

 

98 SS e da onde estavam saindo ali as voadeiras né, 

99 

100 
SL 

são as embarcações militares, hã, operadas pelos militares da arma de 

engenharia que estavam prestando o apoio direto a população, 

101 

102 
SL 

hã, o rio, recordo-me, estava muito caudaloso passando por aquele ponto 

ali, a correnteza tava muito forte, 

103 

104 

105 

SL 

é, e aí havia uma orientação pra que os militares, ao deslocarem, com a 

voadeira, que eles não fizessem um deslocamento num ângulo de noventa 

graus em relação ao rio, 

106 

107 
SL 

fizessem um deslocamento inclinado pra vencer a correnteza aos poucos, 

era um deslocamento lento, 

108 SL mas, apenas assim, proporcionava uma segurança suficiente pra o operador. 

109 SL Contrariando as normas de segurança, 

110 

111 
SS 

duas embarcações militares realizaram o seu deslocamento ali num ângulo 

de noventa graus, 

112 

113 
SL 

eles quiseram atravessar diretamente ali de onde eles estavam para o outro 

lado da margem, 

114 

115 
SS 

e aí o motor não teve potencia suficiente para vencer a correnteza e, em um 

determinado momento, falhou, 

116 

117 
SS 

como o rio tava muito caudaloso, acabou empurrando rapidamente esses 

militares, essa embarcação na direção da ponte, 

118 

119 
SL 

e essa ponte estava, ela já não havia mais espaço para passar por baixo, a 

água já tinha dominado a parte inferior à ponte. 

120 

121 
SS 

E aí os militares não tiveram outra escolha a não ser abandonar a 

embarcação, 

 

Na segunda experiência marcante na selva, o E-N 2 atribui culpa a atitude que ele e 

seu amigo tomam, a decisão de andarem sozinhos na mata. Esse julgamento é encontrado em 

destaque nas sentenças abaixo: 
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188 SL e tomamos uma decisão errada, 

189 SL e todo mundo sabe que na selva não se anda sozinho, 

 

Quanto à credibilidade, os fatos descritos objetivamente em ―A cilada‖ não deixam 

dúvidas; os eventos fazem parte da biografia de vida do E-N 2.  

Como se vê, o relato introdutório da NOEP 2 apresenta os aspectos específicos da 

história militar do narrador como: o ingresso na Escola de Sargentos das Armas e formação 

como 3º Sargento da Arma de Infantaria em 2004 (linhas 3-5), a chegada à Humaitá-AM em 

2012 (linha 22) e o ingresso e formação no Curso de Guerra na Selva em 2013 (linhas 48-51).  

Desses eventos, destaca-se que o pesquisador deste trabalho se formou no mesmo ano e 

Escola Militar do narrador; entretanto, em outro curso de qualificação, um formou-se infante; 

o outro, comunicante.  

Abaixo, observam-se os eventos conforme eles acontecem cronologicamente:  

 

03 

04 

05 

SS 

logrei êxito alguns anos depois, e acabei ingressando na Escola de Sargento 

das Armas, e me formei 3º Sargento do Exército da Arma de Infantaria no 

ano de 2004. 

 

22 SS No ano de 2012, vim servir aqui na cidade de Humaitá, sul do Amazonas,  

 

48 

49 
SS 

e, em 2013, no começo de março, tive o privilégio de estar lá no Centro de 

Instrução de Guerra na Selva iniciando o curso, 

50 SL graças a Deus, 

51 SS no final de maio, logrei êxito e concluí, e me formei um Guerreiro de Selva. 

 

Também, um recorte da experiência marcante na enchente do Rio Branco no Estado 

do Acre em 2012 (linhas 67-68), missão em que o pesquisador também participa naquele ano, 

confere ao I-O visualizar exatamente todos os fatos narrados sob duas experiências 

semelhantes: uma do narrador; outra do I-O.  O fato do I-O ter participado da mesma 

operação que o narrador confere maior credibilidade à história uma vez que os dois 

comungam experiências semelhantes dos fatos apresentados. Quanto a esse evento no Rio 

Branco, e a formação na Escola de Sargentos das Armas, o E-N 2 e o pesquisador podem, 

inclusive, buscar o passado em suas memórias coletivas. Abaixo, observam-se essas 

passagens: 

 

67 

68 
SS 

no ano de 2012, logo depois  do  carnaval, uma  cheia  muito  intensa  no  

rio Branco 

69 

70 
SS 

e, na quarta-feira de cinzas, o batalhão selecionou e preparou um  pelotão  

pra se deslocar pra região de  Rio Branco para apoiar os militares lá do 
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71 

72 

Acre à ajuda humanitária dos populares que foram atingidos pela cheia do 

rio Branco, 

73 

74 
SL 

o rio encheu demais, transbordou, inundou casas, bairros inteiros e muita 

gente perdeu muita coisa, praticamente tudo, enfim, 

 

Ainda, a segunda experiência marcante vivida pelo E-N 2 proporciona ao I-O uma 

história mística; esse acontecimento, na verdade, permitiu que o I-O nominasse a NOEP 2 

como ―A cilada‖ uma vez que o desenrolar dos eventos postos pelo narrador leva à conclusão 

de uma armadilha causada por uma entidade da selva. Nesse sentido, para que o narrador 

mantenha o turno por mais tempo, ele necessita esforçar-se bastante para conferir 

credibilidade a sua história na selva. Logo, os complicadores da ação, as diversas situações e 

suas consequências, são apresentados com tamanha descrição e emoção que proporcionam ao 

I-O ver os fatos como uma realidade tangível, algo que realmente aconteceu e fez parte da 

vida do narrador. A seguir, alguns trechos dessa narrativa fantástica merecem destaque. 

Percebe-se, abaixo, o quanto as passagens são descritivas, propriedade que confere 

credibilidade à narrativa. 

 

168 

169 
SS 

estávamos preparando um Estágio de Adaptação à Vida na Selva para os, 

os  militares do Exército no 54 BIS 

170 

171 
SS 

e, como Guerreiro de Selva, eu recebi a incumbência de preparar uma 

instrução sobre a pista flora, 

172 

173 

174 

175 

SL 

é uma pista de proporções, hã, bastante extensas né, chega a ser 

quilométrica, na qual o Guerreiro de Selva vai passando com o turno e 

explicando, falando, abordando sobre as espécies da flora que estão 

presentes ali na pista, 

 

200 SS um determinado momento, eu  comecei a, a  perceber, 

201 SL talvez  pelo cansaço, 

202 SL que a mata começou a ficar diferente, começou a ficar estranha, 

203 

204 
SS 

os caminhos já não estavam mais, já não estavam mais iguais a, ao que eu 

lembrava, 

205 SS e quando eu comecei a perceber que havia algo errado, 

206 SS eu escutei o meu nome ser gritado na mata,  

207 SL de longe, inicialmente, bem distante, 

208 SS alguém , uma voz gritou o meu nome ―Morãaaes!‖, 

209 SS e ali eu parei e... 

210 SL ―olha chego a me arrepiar‖, (Nesse momento. o narrador mostra o braço.) 

211 SS parei e respondi achando que era o meu amigo que estava gritando por mim 

212 SS respondi ―Tô aquiii!, aquuiii!, estou aqui!, é você Barros?‖ 

213 SS e não obtive resposta, 

 

222 SL e um momento crucial pra que eu determinasse que eu realmente tinha 
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223 caído numa cilada mística, 

224 

225 

226 

SL 

foi  um ponto que eu tinha certeza mais que absoluta que eu tinha fazer 

uma curva pra esquerda, a pista acabava e eu tinha que fazer uma curva pra 

esquerda 

227 

228 
SL 

e, naquele local, não tinha curva pra esquerda, só tinha uma mata, um 

caminho aberto na mata para frente 

229 SL e recordo-me como se fosse hoje que não tinha fim, 

230 SL eu olhava e era uma imensidão, um caminho, ele se perdurava, 

231 

232 
SL 

quem entende de mata sabe que isso não é possível , não existe, é, não 

existe caminho sem fim. 

233 

234 
SS 

Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei 

uma decisão né, 

 

259 SL e, graças a Deus, 

260 SS num determinado momento, eu identifiquei novamente ali a mata. 

261 

262 
SL 

A essa altura a voz já não mais me perseguia, já não mais chamava meu 

nome  

263 SS e no momento em que eu me localizei,  

264 SL confesso, não tenho vergonha, 

265 SS saí correndo, 

266 SL ehehe (Nesse momento, o narrador da risada), 

 

280 

281 
SL 

e com certeza, uma entidade mística da selva tentou ali me, me, é, me 

emboscar, 

282 SL mas graças a Deus, eu obtive êxito e consegui me safar né. 

283 

284 

285 

CO 

Então isso foi um aperto que eu passei, um relato verídico, não é história 

pra boi dormir, é um relato que eu vivi e, graças a Deus sobrevivi a ele. 

E é isso, espero que seja de bom grado. 

 

 Acima, nota-se exatamente que a segunda experiência do E-N 2 contém uma riqueza 

de detalhes que se poderia transcrevê-la por completo aqui novamente todas as suas sentenças 

para embasar a credibilidade narrativa; entretanto, o recorte apresentado é suficiente para isso.  

O narrador inicia o relato com uma missão específica e peculiar do serviço militar na 

Amazônia: o ―Estágio de Adaptação à Selva‖ (linha 168). Todo militar, nessa região, realiza 

esse estágio. Posteriormente, o relato toma outro rumo, estar perdido na selva e ser ludibriado 

por uma entidade mística. Conforme Bruner (2001), aqui não se está analisando se a história é 

verdadeira ou não, pois ela, com certeza, é para aquele que viveu essa experiência. Ainda a 

experiência na selva, conforme as palavras do narrador, ―graças a Deus‖, ―consegui me safar‖ 

―vivi‖ e ―sobrevivi‖ (linhas 282 e 284), respectivamente, apresenta uma história perigosa.  

Logo essa narrativa fantástica também pode se enquadrar dentre aquelas que mais interessam 

aos ouvintes: o risco de morte. 
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7  ANÁLISE MILITAR DAS NOEP DOS GUERREIROS DA SELVA 

 

Conforme já apresentado, este trabalho, embasado na teoria laboviana, tem como 

objetivo geral o estudo linguístico das narrativas orais dos militares que servem na Amazônia, 

especificamente, na 17ª Brigada de Infantaria de Selva. Realizada a análise linguística das 

NOEP na seção anterior; neste momento, com base no referencial bibliográfico do Exército 

Brasileiro, particularmente, das seções 1 e 2, ―O Exército Brasileiro‖ e ―Vida militar‖, busca-

se identificar características e peculiaridades da vida e da carreira militar apresentadas nas 

duas NOEP militares.   

A seguir, recortes das narrativas ―O tiro‖ e ―A cilada‖, em blocos temáticos, serão 

apresentados e analisados. As palavras que caracterizam aspectos da vida e da profissão 

militar serão destacadas para melhor compreensão.  

 

a) Transferências militares, mobilidade geográfica 

 

O primeiro aspecto da carreira militar evidenciado nas duas NOEP trata a respeito 

das transferências militares e da mobilidade geográfica a qual os militares estão sujeitos em 

virtude dos regulamentos e missões do Exército Brasileiro. Abaixo, destaca-se esse aspecto 

nas duas narrativas. 

 

15 

16 
SS 

na minha primeira movimentação, depois que eu saí da escola, foi pra 

Brasília, 

17 SS depois que eu saí de Brasília, fui pra Recife, 

18 SS de lá tive a oportunidade de ir para o Haiti, 

22 SS No ano de 2012, vim servir aqui na cidade de Humaitá, sul do Amazonas,  

 

Acima, observam-se as Guarnições Militares e país onde o E-N 2 serve em sua 

carreira militar (linhas 15-22).  

O E-N 1, embora não tenha sido movimentado para outras Organizações Militares 

em virtude do processo militar que ficou respondendo em Porto Velho, orienta o I-O (linhas 

64-65; 117-118) a respeito de transferências em duas oportunidades de seu relato. A seguir, 

vê-se essa realidade:  

 

64 

65 
SL 

e numa época que o Exército tava movimentando as pessoas 

compulsoriamente por estar muito tempo na região, 
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117 

118 
CO 

Hoje, eu to desimpedido, assim, de todas as responsabilidades por esse 

evento, fui transferido pra uma outra cidade finalizar a minha carreira.  

 

Sobre o assunto, lembra-se: ―A movimentação é o ato administrativo que se realiza 

para atender a necessidade do serviço [...]; o militar está sujeito, como decorrência dos 

deveres e das obrigações da atividade militar, a servir em qualquer parte do país ou no 

exterior‖ (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

b) Formação militar e aprimoramento técnico-profissional 

 

Nas duas narrativas militares deste trabalho, a formação militar é colocada como 

introdução à carreira militar. Na verdade, as experiências que se vivem na formação inicial do 

Exército sempre ficarão guardadas em suas memórias de forma especial. A seguir, destacam-

se as passagens que falam da formação militar dos informantes (linhas 14-18) e (linhas 3-5). 

 

14 

15 
SS 

E no terceiro ano, os cinco foram aprovados, e fomos pra Escola de 

Sargentos do Exército, eu,  

16 SL particularmente, 

17 

18 
SS 

fui pro Rio de Janeiro e passei um ano no Rio de Janeiro, formação e, ao 

final do curso, 

 

03 

04 

05 

SS 

logrei êxito alguns anos depois, e acabei ingressando na Escola de 

Sargento das Armas, e me formei 3º Sargento do Exército da Arma de 

Infantaria no ano de 2004. 

 

O E-N 2, em sua experiência na selva, fala da oportunidade de formar-se Guerreiro 

de Selva (linhas 48-51). Esse feito evidencia o aprimoramento técnico-profissional, um dos 

valores militares do Exército Brasileiro. 

 

48 

49 
SS 

e, em 2013, no começo de março, tive o privilégio de estar lá no Centro de 

Instrução de Guerra na Selva iniciando o curso, 

50 SL graças a Deus, 

51 SS no final de maio, logrei êxito e concluí, e me formei um Guerreiro de Selva. 
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c) A mão amiga do Exército Brasileiro  

 

Uma das vertentes da missão do Exército, sua mão amiga, trata da ajuda humanitária 

em situações de calamidade pública, essa realidade é apresentada na NOEP 2, a cheia no Rio 

Branco, Estado do Acre (linhas 67-68). 

 

67 

68 
SS 

no ano de 2012, logo depois do carnaval, uma cheia muito intensa no rio 

Branco 

69 

70 

71 

72 

SS 

e, na quarta-feira de cinzas, o batalhão selecionou e preparou um  pelotão  

pra se deslocar pra região de  Rio Branco para apoiar os militares lá do 

Acre à ajuda humanitária dos populares que foram atingidos pela cheia do 

rio Branco, 

 

d) Fé na missão do Exército 

  

Ter fé na missão do Exército é cumprir todas as missões que a Força Terrestre exigir, 

é sempre acreditar na vitória. Os dois narradores deste trabalho evidenciam esse atributo dos 

valores militares:  

 

57 

58 
SS 

e o tempo foi passando, fui pra muitas missões, muitos reconhecimento de 

fronteira, muito ACISO, eh, comandei GC, 

 

61 

62 

63 

SL 

eu fazia parte da Companhia de Forças Especiais do Batalhão e eu 

participei de praticamente de todas as missões que apareceram no 

batalhão no ano de 2012, 

64 SS depois quando voltei do CIGS, no ano de 2013, abracei todas as missões ali, 

 

e) Dedicação exclusiva e disponibilidade permanente 

 

O E-N 2, em sua fala (linhas 75-77), apresenta uma realidade muito importante da 

profissão militar: a ―dedicação exclusiva e disponibilidade permanente‖. Caso o Exército 

convoque o soldado, ele deve estar pronto para cumprir qualquer missão. 

  

75 

76 

77 

SS 

na quarta de feira de cinzas mesmo, nós tivemos duas horas pra ir em casa 

avisar a família que a gente estava saindo, prepara a bagagem sem ter data 

pra voltar, 
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f) Risco de morte 

 

O militar, em toda sua carreira, convive com o risco, quer em treinamentos, quer em 

missões reais; o dano à integridade física e, em alguns casos, a morte é uma constante sempre 

possível em sua vida. A profissão militar apresenta essa realidade:  

  

71 

72 

73 

74 

SR 

No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda e, ao final do 

serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que estavam 

na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na reserva de 

armamento,  

78 SS eh, acionei o gatilho, e nessa arma tinha uma munição, 

81 

82 

83 

SS 

e essa arma disparou, e essa arma, esse disparo chegou a pegar na femoral 

do  soldado  que  tava  me  auxiliando no, no, no transporte desse 

armamento. 

 

Acima, na narrativa ―O tiro‖ (linhas 71-83), um soldado quase morre ao ser atingido 

por um tiro de pistola no serviço de guarda do quartel. 

Na narrativa ―A cilada‖, a missão na cheia do Rio Branco apresenta diversas 

situações de perigo aos militares; dentre as quais, destacam-se duas: na primeira, há uma 

morte de um voluntário que estava ajudando as famílias da enchente ao ter contato com um 

fio energizado (linhas 89-91), situação que poderia ter acontecido com qualquer militar que 

cumpria a mesma missão; na segunda, os soldados, para não se chocarem com uma ponte, 

abandonam a embarcação jogando-se no rio caudaloso e forte (120-125).  Abaixo, veem-se 

essas duas situações de risco: 

 

89 

90 
SS 

e um voluntário que tava trabalhando ali na ajuda das vítimas da enchente 

acabou tendo contato físico com um fio, 

91 SS esse fio tava passando corrente elétrica e ele veio a óbito, 

  

120 

121 
SS 

E aí os militares não tiveram outra escolha a não ser abandonar a 

embarcação, 

122 

123 
SS 

se lançaram ali ao rio pra que não se chocassem com a, com a parte inferior 

da ponte, 

124 

125 
SS 

uma das embarcações ficou presa, um militar ficou embaixo né, nessa 

embarcação 
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g) Coragem, camaradagem e espírito de corpo 

 

O militar deve, em sua carreira militar, nas diversas ocasiões do serviço diário, 

treinamentos ou missões reais, evidenciar em sua conduta os valores militares. Essa prática, 

além de ser incentivada, é monitorada pelos superiores e pares hierárquicos. Quando ações 

realizadas demonstram os valores do EB, elogiados são esses atos; entretanto, quando são 

ignorados, orientados são os militares a fim de moldar o proceder de cada soldado. Abaixo, é 

possível identificar, na NOEP 2, a coragem, a camaradagem e o espírito de corpo (linhas 126-

128; 181-185): 

 

126 

127 

128 

SS 

e, rapidamente eu e a minha equipe nos deslocamos para ponte e iniciamos 

ali um processo de tentativa de resgate desse militar que ficou, ficou preso 

na embarcação. 

 

181 

182 
SS 

e, numa determinada tarde, hã, após findo os trabalhos do dia,  na hora da 

contagem do  efetivo, percebemos a falta de um soldado, 

183 

184 

185 

SS 

e aí,  juntamente com um outro colega que havia feito o Curso de Guerra na 

Selva comigo, decidimos entrar de novo ali na região da mata para procurá-

lo, 

 

Acima, observa-se a coragem dos militares ao enfrentar o perigo para resgatar um 

militar que ficou preso na embarcação em um rio perigoso e violento, essa atitude evidencia 

também a camaradagem e o espírito de corpo, pois um soldado não abandona o seu 

companheiro em uma situação de risco. 

 

h) Amor pela profissão militar 

 

O amor pela profissão militar é um dos valores militares do Exército, ele evidencia a 

satisfação por pertencer à instituição dentre vários outros aspectos.  Esse sentimento foi 

externado pelo E-N 1 nas sentenças abaixo (linhas 121-122):  

 

121 

122 
SL 

E assim, falar da carreira militar eu, particularmente, gosto muito e eu falo 

que não tem o que reclamar da minha profissão,  

123 

124 

125 

SL 

passei o que passei e só tenho a agradecer porque realmente não existe 

trabalho, eu não to falando de remuneração, mas trabalho igual ao nosso 

não tem, 

126 

127 
SL 

não existe profissão que te proporciona as emoções que eu vivi nesse 

período todo. 
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Com esse último aspecto analisado, o amor pela profissão militar, encerra-se a 

análise das NOEP dos Guerreiros da Selva.  

Os militares, em suas experiências no Exército e na selva amazônica, realmente, 

convivem com a realidade das transferências, do risco, da dedicação exclusiva e 

disponibilidade permanente. Também, no desenvolver de suas carreiras, podem e devem 

evidenciar os valores militares: aprimoramento técnico-profissional, coragem, camaradagem, 

espírito de corpo, fé na missão do Exército e amor pela profissão militar. Esses aspectos 

fazem parte das narrativas analisadas nesta dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou para muitos um campo desconhecido, quer seja pelo seu 

foco principal, que é os estudo e análise de narrativas segundo a ótica laboviana, quer seja, 

principalmente, por estudar e examinar essas narrativas no contexto militar do Exército 

Brasileiro, em especial, na selva amazônica. Em verdade, as narrativas têm esse poder de 

proporcionar a transmissão de histórias, culturas e tradições que, muitas vezes, as pessoas se 

quer ouviram falar;  de outra forma, mesmo para aqueles que conhecem sobre determinado 

assunto, as narrativas exibem outras visões ou outras faces de uma mesma realidade. Assim, o 

ouvinte, relacionando o seu olhar com o do narrador, pode tirar conclusões e validar o que se 

já sabia, ou mesmo, formular novos conceitos e, quem sabe, até retificar o que se entendia 

como real e verdadeiro. Desse primeiro aspecto observado, um mundo desconhecido, 

conhecido em partes, ou mesmo novo, analisando as narrativas militares e aportando no 

referencial bibliográfico dos manuais e regulamentos do Exército, a cultura verde-oliva, suas 

tradições, normas e missões operacionais foram examinadas com riqueza de detalhes que 

permitiram conhecer um pouco sobre o Exército Brasileiro e iluminar a importância de sua 

missão constitucional para o Brasil e para o seu povo.  

Feita essa primeira consideração, este trabalho, com suporte teórico laboviano, teve 

como objetivo o estudo linguístico de narrativas orais de experiência pessoal de militares que 

servem na Amazônia Ocidental, especificamente, na 17ª Brigada de Infantaria de Selva; bem 

como, com base no referencial bibliográfico do Exército Brasileiro, apontar características e 

peculiaridades da vida e da carreira militar apresentadas nessas narrativas.  

Para alcançar os objetivos acima mencionados, a redação teórica contemplou, em sua 

seção inicial, o Exército Brasileiro, sua missão e organização com foco no Comando Militar 

da Amazônia e na 17ª Brigada de Infantaria de Selva, locais onde servem os E-N desta 

dissertação.  A segunda seção apresentou as características da vida e da profissão militar, das 

quais mereceram destaque as transferências, a mobilidade geográfica, a dedicação exclusiva e 

a disponibilidade permanente a qual estão sujeitos os militares. A seção três apontou os 

conceitos correlatos ao gênero ―narrativas‖: cultura, memória e tradição oral. Desses, a cultura 

e a mística da selva conduziram a compreender o serviço militar amazônico. A seção quatro, 

―Estudos Narratológicos‖, eixo central desta pesquisa, além de fazer uma pequena abordagem 

cronológica dos principais estudos e pesquisadores, aprofundou os conhecimentos nos 

seguintes trabalhos e autores: ―Análise Narrativa: versões orais de experiência pessoal‖, 

Labov e Waletzky (1967); ―Alguns passos iniciais na análise da narrativa‖, Labov (1997); 
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―Tradição Oral e produção de narrativas‖, Ferreira Netto (2008) e ―Uma Introdução à Análise 

Linguística da Narrativa Oral: Abordagens e Modelos‖, Flannery (2015). Esse referencial 

proporcionou a análise linguística das NOEP dos Guerreiros da Selva na seção seis. A seção 

cinco, ―Procedimentos Metodológicos‖, apresentou a metodologia empregada, a pesquisa 

bibliográfica e de campo. A coleta dos dados utilizou a entrevista livre e a pesquisa 

sociolinguística.  É nesse momento que se abre espaço para uma consideração importante: o 

pesquisador, a fim de evitar o paradoxo do observador, em sua abordagem inicial com os 

informantes, não expôs especificamente o objetivo central de estudar a estrutura narrativa em 

seus testemunhos. Logo, para os informantes, a pesquisa passou a ser de cunho militar. Outra 

estratégia bastante relevante para ―quebrar o gelo‖ e proporcionar relatos mais espontâneos 

foi orientar a pergunta disparadora em três pontos-chave: ―conte para mim sua história militar, 

por que ingressou nas forças armadas?‖, ―como veio servir na Amazônia?‖ e ―qual 

experiência pessoal marcou sua vida no ambiente de selva?‖. Os dois primeiros 

questionamentos foram introdutórios e fizeram parte de uma estratégia para pontuar aspectos 

gerais da vida e da carreira militar dos informantes; o último buscou as experiências 

marcantes na selva. Esse procedimento tornou-se bastante eficaz e proporcionou analisar, nas 

duas NOEP militares, não somente duas narrativas, mas sim cinco, uma vez que o E-N 1 

apresentou um relato introdutório e uma experiência marcante; e o E-N 2, um relato 

introdutório e duas experiências marcantes na selva. Outra realidade analisada que facilitou o 

trabalho foi o fato de o pesquisador também ser militar, isso abriu as portas para a pesquisa 

tendo em vista que eles, os E-N/I-O, partilham de pontos comuns: a formação e a memória 

coletiva militar.  

Da análise propriamente dita, na seção seis, destaca-se: a narrativa ―O tiro‖ 

apresentou, no estudo formal, as sentenças: SR, SS, SL e a CO. As SS e SL estiveram 

espalhadas ao longo das 127 linhas transcritas; as SR encabeçaram a narrativa e as CO 

finalizaram a história. Tomando como base a pergunta disparadora, ela trouxe o relato 

introdutório (linhas 1-70) e a narrativa marcante de experiência na selva (linhas 71- 127). 

Visto que a SR encabeça a narrativa, na NOEP 1, foram identificadas duas SR, uma para 

abordar o assunto introdutório do relato militar (linhas 1-2); outra para encabeçar a narrativa 

de experiência marcante na selva (linhas 71-74). Também, a narrativa 1 apresentou duas 

sentenças RE, a primeira coincidiu com a SR do relato introdutório (linhas 1-2); a segunda 

coincidiu com SR da experiência marcante na selva (linhas 71-74).  Quanto ao seu eixo 

funcional, destacou-se o seguinte: todos os conceitos apontados por Labov foram encontrados 

e analisados na NOEP 1. Também, tendo em vista o entrelaçamento e a dependência de 
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alguns dos conceitos desse eixo, eles foram analisados em três conjuntos: a avaliação em 

separado; a relatabilidade (ER, E+R), a causalidade, a resolução e ação complicadora (grupo 

1); o ponto de vista, a atribuição de elogio e culpa, a objetividade e a credibilidade  (grupo 2). 

Esse procedimento permitiu entender com maior facilidade como se desenvolveu a NOEP 1;  

nela, o narrador apresentou dois ER e dois E+R. Esses dois aspectos conduziram todas as 

ações da narrativa ―O tiro‖:  

1º ER: ―Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha família não 

tem ninguém, nenhuma outra pessoa militar‖ (linhas 1-2). 

1º E+R: ―E assim, em 24 de dezembro de 2000, eu cheguei aqui em Porto Velho na 

3ª Companhia do 54º BIS‖ (linha 45-46). 

2º ER: ―No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda e, ao final do 

serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que estavam na minha reserva de 

armamento, da guarda, para guardar na reserva de armamento‖ (linhas 71-74). 

2º E+R: ―e essa arma disparou, e essa arma, esse disparo chegou a pegar na femoral 

do soldado que tava me auxiliando no, no, no transporte desse armamento.‖ (linhas 81-83). 

Na NOEP 1, o  ponto de vista foi exclusivo do E-N 1, ou seja, o I-O passou a ver o 

desenvolver dos eventos sob o olhar do narrador. Quanto a atribuição de culpa ou elogio,       

o E-N 1 assumiu o erro e se julgou culpado pelo disparo que acertou o soldado que trabalhava 

com ele (linhas 71-83) e (linhas 103-105).  

Na narrativa ―A cilada‖, destacou-se que ela se divide em três partes: relato 

introdutório (linhas 1-59), narrativa marcante de experiência na selva 1 (linhas 60-154) e 

narrativa marcante de experiência na selva 2 (linhas 155-285). Assim, foi possível identificar 

três SR, a primeira (linha 1),  a segunda (linha 60) e a terceira (linhas 155-156). Suas SR, SS, 

SL e CO foram observadas ao longo de suas 285 linhas. Quanto ao seu eixo funcional, todos 

os aspectos apontados por Labov foram encontrados e analisados, dos quais se destacaram os 

três ER e o três E+R: 

1º ER: ―Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser militar‖ (linha 1). 

1º E+R: ―no final de maio, logrei êxito e concluí, e me formei um Guerreiro de 

Selva‖ (linha 51). 

2º ER: ―no ano de 2012, logo depois do carnaval, uma cheia muito intensa no rio 

Branco‖ (linhas 67-68). 

2º E+R: ―E aí os militares não tiveram outra escolha a não ser abandonar a 

embarcação, se lançaram ali ao rio pra que não se chocassem com a, com a parte inferior da 
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ponte, uma das embarcações ficou presa, um militar ficou embaixo né, nessa embarcação‖ 

(linhas 120-125). 

3º ER: ―estávamos preparando um Estágio de Adaptação à Vida na Selva para os, os 

militares do Exército no 54 BIS‖ (linhas 168-169). 

3º E+R: ―Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei 

uma decisão né, eu sabia de onde eu tinha vindo, eu virei para essa direção e comecei a correr, 

corri, corri, corri bastante‖ (linhas 233-236).  

Desses ER e E+R, desenvolveram-se todas as ações da narrativa ―A cilada‖. O ponto 

de vista foi exclusivo do E-N 2, e ele atribuiu culpa ao Corpo de Bombeiros que não solicitou 

que a luz de um bairro fosse cortada para a realização dos trabalhos durante a enchente, fato 

que causou a morte de um voluntário (linhas 86-91); também  culpou os soldados da arma de 

Engenharia que, por descumprirem as orientações de segurança, viram duas embarcações na 

cheia do Rio Branco (linhas 98-121). Ainda, pelo fato de ele e seu amigo se separarem na 

selva, o narrador admitiu um erro: andar sozinho na mata (linhas 88-89). 

Quanto à análise militar na seção sete, além da observação já realizada quanto à 

importância constitucional do EB para o país e sua gente, foi possível identificar, nas 

narrativas orais dos Guerreiros da Selva, as seguintes peculiaridades da vida e da profissão 

militar: a realidade das transferências, da mobilidade geográfica, do risco, da dedicação 

exclusiva e da disponibilidade permanente. Também, no desenvolver de suas experiências no 

EB e na selva amazônica, os narradores evidenciaram os valores do aprimoramento técnico-

profissional, da coragem, da camaradagem, do espírito de corpo, da fé na missão do Exército 

e do amor pela profissão militar.  Esses aspectos fizeram parte das narrativas analisadas. 

Convém destacar que o estudo e a análise hermenêutica que aqui se encerra, embora 

tenha alcançado alguns resultados expressivos, não dá, nem daria conta de abarcar toda a 

riqueza do gênero ―narrativas‖, em especial, do modelo laboviano. Necessário é aprofundar 

ainda mais a pesquisa e o estudo sobre o assunto uma vez que as narrativas estão aí, em todos 

os lugares e povos, prontas para descortinar infinitas e fascinantes histórias. Também, ainda 

que o autor desta dissertação tenha certo conhecimento da instituição em que serve, este 

trabalho, da mesma maneira, não apresenta a totalidade das características do EB, de suas 

missões e de sua organização. Assim, incentiva-se a conhecer mais realidade do Exército 

Brasileiro e da vida militar, pois a F Ter, para guardar o Brasil e seu povo, está espalhada em 

todas as regiões do país pronta para ser empregada se necessário for. De tudo, faço das 

palavras de Labov as minhas: ―É o esforço para compreender o poder irresistível de tais 

narrativas que me trouxe até o ensaio atual‖ (LABOV, 1997, p 1). Selva! 
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APÊNDICE A – VERSÃO ORIGINAL NARRATIVA 1 
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Sou praça de 1995, eu era da Força Aérea Brasileira, e na minha família não tem 

ninguém, nenhuma outra pessoa militar, foi um acaso, um grupo de amigos de escola 

que a gente resolveu servir o ano obrigatório, eu fui para Aeronáutica. E nesse 

período, esse mesmo grupo se reuniu, começou a estudar pra fazer um concurso, pra 

ser militar de carreira tendo em vista que na nossa região amazônica não tem uma 

cultura pra concurso, não tem uma cultura pra carreira militar. E assim nós 

resolvemos estudar, esse grupo se reunia algumas vezes por semana, e tentamos três 

vezes os concursos militares, tanto pra Aeronáutica quanto pro Exército. E no terceiro 

ano os cinco foram aprovados e fomos pra Escola de Sargentos do Exército, eu 

particularmente fui pro o Rio de Janeiro e passei um ano no Rio de Janeiro, formação 

e, ao final do curso, começa já uma história peculiar diferente de qualquer outra 

pessoa que faz o mesmo concurso, eu foi o segundo colocado da minha turma que era 

regional, e nesse período, final de curso, houve o momento da escolha para o local de 

retorno e, como eu era o segundo colocado, eu poderia escolher qualquer lugar da 

minha região pra voltar, e abriram-se as vagas e lá apareceu Porto Velho, que eu sou 

natural de Porto Velho e eu queria voltar pra minha cidade na época, e apareceu um 

quartel que o nome não existia aqui em Porto Velho, Comando de Fronteira Acre 

Rondônia que era antigo nome da Brigada, só que esse, não existia. E eu falei pro 

Comandante da Escola, que tava no auditório, que eu era o segundo colocado e queria 

escolher pela cidade, se ele me colocaria aqui em Porto Velho, independente do que 

eu escolhesse, e ele falou assim, pode escolher esse quartel aí, você vai embora, 

quando você chegar, antes de terminar o trânsito eu te aviso para onde você vai, e eu 

tava na metade do trânsito depois da escola, e ele me ligou e falou o quartel que eu ia, 

que hoje, que era a 3ª Companhia do 54, que  hoje é a 17 Companhia de Infantaria. E 

assim, em 24 de dezembro de 2000, eu cheguei aqui em Porto Velho na 3ª Companhia 

do 54º BIS, e vivi muitas experiências, um quartel de infantaria é um quartel que te, 

uma Companhia de Infantaria te proporciona a vivenciar várias, é, várias, varias, 

várias experiências, e você faz de tudo aqui dentro, foi um momento muito importante 

quando eu cheguei aqui, fui bem recebido, bem acolhido, diferente do que a 

expectativa que as outras pessoas tinham, fui bem orientado, eh, cheguei aqui, eu já 

tinha cinco anos de serviço porque eu fui soldado, então já tinha uma certa 

experiência, e o tempo foi passando, fui pra muitas missões, muitos reconhecimento 

de fronteira, muito ACISO, eh, comandei GC, mesmo sendo de Mat Bel, formei 

soldado e, assim, pude ter grande, muita experiência. E o tempo foi passando, eh, no 

meio da minha carreira, eu tive oportunidade de permanecer aqui por muito tempo, e 

numa época que o Exército tava movimentando as pessoas compulsoriamente por 

estar muito tempo na região, eu vou falar que foi um, um, propósito de Deus na minha 

vida, onde ele permitiu que acontecesse uma fato na minha vida que me deixasse aqui 

na minha cidade pois eu não queria sair daqui de Porto Velho, eu sei que o fato não 

foi muito agradável, mas hoje eu posso falar que deu certo pra todo mundo porque o 

resultado já, já finalizou. No ano de 2008, eu tirava serviço de comandante da guarda 

e, ao final do serviço, o auxiliar do armeiro, a gente foi guardar as armas que estavam 

na minha reserva de armamento, da guarda, para guardar na reserva de armamento, e 

tinham várias pistolas, vários armamentos lá, e dentro de uma dessas pistolas, eu 

realmente deixei de fazer alguns procedimentos e simplesmente acionei o gatilho 

fechando a pistola que tava lá dentro, eh, acionei o gatilho, e nessa arma tinha uma 
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munição, até hoje ninguém sabe como essa munição apareceu nesse armamento, esse 

armamento foi deixado um dia antes nessa sala, e essa arma disparou, e essa arma, 

esse disparo chegou a pegar na femoral do soldado que tava me auxiliando no, no, no 

transporte desse armamento. Do disparo até o centro cirúrgico, que aqui é o Hospital 

João Paulo Segundo, que era o mais próximo, a gente demorou doze minutos, ele já 

tava dentro do centro cirúrgico, nesse dia minha esposa estava entrando de plantão no 

hospital, que era um final de semana, um sábado, e assim que o soldado saiu daqui, eu 

já liguei pra ela, sem falar que eu que tinha dado o tiro, e falei assim, prepara o centro 

cirúrgico, está indo um soldado baleado, e é um tiro na perna, e por Deus, lá tinha 

dois cirugiões vascular na hora, fizeram a cirurgia dele com sucesso, hoje o soldado 

não tem nenhuma sequela, foi reformado. Esse vínculo com ele é muito bom, hoje, 

não vou dizer que ele me agradece pelo tiro, mas ele tá muito feliz, recebe o salário 

dele e tal, não tem uma sequela que possa deixar inválido, e eu, assim, permaneci 

muito tempo, claro que fiquei aqui porque fiquei respondendo processo criminal, eh, 

ao final de tudo, terminou o processo, eu fui condenado no processo, é claro, porque 

eu errei, e quando o processo todo acabou, eu já tinha tempo pra me aposentar porque 

aqui na Amazônia tem, a cada um tempo, o tempo é menor pra você  aposentar. E 

assim Deus fez na minha vida, eu permaneci na minha cidade o tempo todo que eu 

queria, da forma que ele achou que era necessário, eu precisava passar pelo que eu 

passei pra eu poder até me aproximar um pouco mais de Deus que, casualmente, 

nesse período eu tava um pouco afastado, e com esse propósito ele me atendeu de 

várias formas né, fiquei na minha cidade, me aproximei de Deus e tive tempo pra me 

aposentar. Hoje, eu to desimpedido, assim, de todas as responsabilidades por esse 

evento, fui transferido pra uma outra cidade finalizar a minha carreira e, se Deus 

permitir, se for a vontade dele, eu volto pra cá e continuo fazendo outra atividade que 

ele orientar. E assim, falar da carreira militar eu, particularmente, gosto muito e eu 

falo que não tem o que reclamar da minha profissão, passei o que passei e só tenho a 

agradecer porque realmente não existe trabalho, eu não to falando de remuneração, 

mas trabalho igual ao nosso não tem, não existe profissão que te proporciona as 

emoções que eu vivi nesse período todo. 
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Bom, hã... eu sempre tive um desejo de ser militar, desde jovem comecei a fazer 

concurso pra militar aos quatorze anos, logrei êxito alguns anos depois e acabei 

ingressando na Escola de Sargento das Armas e me formei 3º Sargento do Exército 

da Arma de Infantaria no ano de 2004. Éh... a partir daí comecei a construir minha 

carreira, mas ouvindo dos companheiros, dos colegas mais experientes a respeito da 

Amazônia, do serviço amazônico e de que era uma experiência, é que todo militar 

deveria passar, e isso foi criando em mim um desejo de  poder também ter essa 

experiência pessoal de poder vivenciar o serviço amazônico, de poder ir para a região 

amazônica e prestar um serviço pelo tempo mínimo de dois anos, quem sabe até um 

pouco mais, éh, mas não consegui ir logo, na minha primeira movimentação, depois 

que eu saí da escola, foi pra Brasília, depois que eu saí de Brasília fui pra Recife, de 

lá tive a oportunidade de ir para o Haiti, mas no retorno, graças a Deus, fui 

contemplado com a possibilidade de servir na Amazônia. No ano de 2012, vim servir 

aqui na cidade de Humaitá, sul do Amazonas, servi lá no biênio 2012/2013, e desde 



132 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

que a minha transferência foi publicada é, ante as congratulações dos colegas, todos 

me dizendo, olha tem que fazer o curso de Guerra na Selva, tem que fazer o Curso de 

Guerra na Selva, tem que fazer o curso de Guerra na Selva, e havia uma mística 

muito grande a respeito do curso, todo mundo falava que tinha que se prepará 

bastante, intelectualmente, fisicamente, e aquilo criou em mim um desejo, então, no 

dia da minha apresentação, já fui questionado pelo comandante do batalhão se era 

voluntário, se era desejoso de fazer o curso de Guerra na Selva, e eu disse que sim, 

que vim preparado psicologicamente pra isso, ele me desejou boa sorte, que eu 

começasse a treinar desde já, e no dia seguinte  minha apresentação, eu já entrei na 

escala de serviço e na minha saída da escala de serviço, fui pra piscina e comecei a 

treinar pra fazer o curso de Guerra na Selva no segundo dia de serviço lá no 54 BIS, 

é, e a intenção era fazer o curso no, na segunda etapa do segundo semestre né, de 

2012, infelizmente, por conta de algumas questões administrativas, não logrei êxito, 

não foi possível, mas, graças a Deus,  tive mais de um ano me preparar fisicamente, 

intelectualmente e psicologicamente, preparei a minha família e, em 2013, no começo 

de março, tive o privilégio de estar lá no Centro de Instrução de Guerra na Selva 

iniciando o curso, graças a Deus, no final de maio, logrei êxito e concluí, e me formei 

um Guerreiro de Selva. O Serviço na Amazônia é muito característico, desde o 

primeiro momento que você chega, que você põe os pés na Amazônia, que você sente 

o calor da selva amazônica, que você sente a umidade, aquela pressão, é tudo muito 

diferente, é tudo muito intenso, e independente do militar ser ou não Guerra na Selva, 

ele já trava contato ali com os  militares que já são mais antigos, os soldados, os 

cabos que são habitantes locais, que têm bastante experiência de selva, e não tem 

como você não se fascinar , não gostar, não aprender com eles. Então, pra falar a 

verdade, sobre experiência de selva, eu tenho muitas, eu fazia parte da Companhia de 

Forças Especiais do Batalhão e eu participei de praticamente de todas as missões que 

apareceram no batalhão no ano de 2012 e, depois quando voltei do CIGS, no ano de 

2013, abracei todas as missões ali, então tem muita história pra contar, mas eu posso 

destacar é, algumas né, eu vou citar aqui como exemplo, no ano de 2012, logo depois 

do carnaval, uma cheia muito intensa no rio Branco e, na quarta-feira de cinzas, o 

batalhão selecionou e preparou um  pelotão  pra se deslocar pra região de  Rio Branco 

para apoiar os militares lá do Acre à ajuda humanitária dos populares que foram 

atingidos pela cheia do rio Branco, o rio encheu demais, transbordou, inundou casas, 

bairros inteiros e muita gente perdeu muita coisa, praticamente tudo, enfim, na quarta 

de feira de cinzas mesmo, nós tivemos duas horas pra ir em casa avisar a família que 

a gente estava saindo, prepara a bagagem sem ter data pra voltar, embarcamos na 

aeronave militar, nos deslocamos e alcançamos o estado do Acre, a capital Rio 

Branco naquela mesma tarde e, depois de uma ambientação operacional, já 

começamos a ser deslocados ali pra cumprir as missões de ajuda, particularmente,  no 

tocante ao meu pelotão, nós participávamos ali do resgate de material dos bairros que 

tinham sido inundados. Recordo-me, agora, que, inclusive, teve uma situação 

bastante incomoda pra todos nós que estávamos trabalhando lá, em um determinado 

setor do bairro, o Corpo de Bombeiros lá não, não entrou em contato com a 

operadora de energia elétrica pedindo pra que aquele setor fosse, tivesse a sua energia 

desligada, e um voluntário que tava trabalhando ali na ajuda das vítimas da enchente 

acabou tendo contato físico com um fio, esse fio tava passando corrente elétrica e ele 

veio a óbito, então, foi uma situação, assim, bastante, bastante intensa e, a partir 

daquele momento, todo mundo já ficou muito mais preocupado, e então gerou muita 

tensão, todo mundo ficou muito preocupado, graças a Deus foi um incidente isolado. 

E posteriormente, acabamos indo, hã, participar de uma Ação Cívico Social numa 
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praça onde havia uma ponte, no centro de Rio Branco, e da onde estavam saindo ali 

as voadeiras né, são as embarcações militares, hã, operadas pelos militares da arma 

de engenharia que estavam prestando o apoio direto a população, hã, o rio, recordo-

me, estava muito caudaloso passando por aquele ponto ali, a correnteza tava muito 

forte, é, e aí havia uma orientação pra que os militares, ao deslocarem, com a 

voadeira, que eles não fizessem um deslocamento num ângulo de noventa graus em 

relação ao rio, fizessem um deslocamento inclinado pra vencer a correnteza aos 

poucos, era um deslocamento lento, mas, apenas assim, proporcionava uma 

segurança suficiente pra o operador. Contrariando as normas de segurança, duas 

embarcações militares realizaram o seu deslocamento ali num ângulo de noventa 

graus, eles quiseram atravessar diretamente ali de onde eles estavam para o outro lado 

da margem, e aí o motor não teve potencia suficiente para vencer a correnteza e, em 

um determinado momento, falhou, como o rio tava muito caudaloso, acabou 

empurrando rapidamente esses militares, essa embarcação na direção da ponte, e essa 

ponte estava, ela já não havia mais espaço para passar por baixo, a água já tinha 

dominado a parte inferior à ponte. E aí os militares não tiveram outra escolha a não 

ser abandonar a embarcação, se lançaram ali ao rio pra que não se chocassem com a, 

com a parte inferior da ponte, uma das embarcações ficou presa, um militar ficou 

embaixo né, nessa embarcação e, rapidamente eu e a minha equipe nos deslocamos 

para ponte e iniciamos ali um processo de tentativa de resgate desse militar que ficou, 

ficou preso na embarcação. Ao chegar até a metade da ponte, onde mais ou menos a 

embarcação ficou presa, conseguimos contato com ele, e aonde ele conseguiu lançar 

para uma corda que estava amarrada a embarcação, essa corda nós conseguimos fazer 

um nó na estrutura metálica da ponte e garantirmos que essa embarcação não fosse 

perdida, recordo que essa embarcação estava cheia de mantimentos, doações que 

estavam sendo levadas para as famílias né, e essas doações, elas foram todas 

perdidas, o rio acabou levando tudo. E depois de um trabalho muito intenso, muito 

delicado, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós conseguimos, ainda, resgatar 

esse militar dessa embarcação com segurança, ele não se machucou, a embarcação 

posteriormente, um trabalho, um processo muito complexo, com o auxílio do Corpo 

de Bombeiros com o auxílio de navios rebocadores é que se voluntariaram a ajudar 

ali naquela retirada do, da embarcação, nós conseguimos fazer com que a embarcação 

passasse por baixo da ponte liberando a corda aos poucos e quando conseguimos 

passar para o outro lado, hã, voluntários conseguiram amarra essa embarcação a um 

dos rebocadores e conseguiu levar o rebocador até a margem e, graças a Deus, o 

único prejuízo que veio em decorrência desse acidente aí foi apenas um remo perdido 

mais as, os mantimentos as doações que estavam ali sobre as embarcações, nós 

conseguimos reaver todas as embarcações e os motores. 

Falando um pouco sobre a questão da mística, falando um pouco sobre questão da 

selva amazônica, há muitas histórias né, mas eu me recordo especificamente de uma 

história bastante curiosa que aconteceu comigo, no ano de 2013, eu já tinha concluído 

o curso de Guerra na Selva, já tinha passado bastante experiência, e é um fator 

curioso é que o caboclo amazônico, ele tem muitas histórias, ele conta histórias sobre 

a fauna, sobre a flora e conta histórias sobre os mitos amazônicos né, e tem várias 

histórias, essas histórias geralmente são contadas durante o dia, elas são proibidas de 

serem contadas durante a noite em virtude de assustar os militares ali e pode acabar 

ocorrendo algum acidente. Pois bem, hã, estávamos preparando um Estágio de 

Adaptação à Vida na Selva para os, os  militares do Exército no 54 BIS e, como 

Guerreiro de Selva, eu recebi a incumbência de preparar uma instrução sobre a pista 

flora, é uma pista de proporções, hã, bastante extensas né, chega a ser quilométrica, 
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na qual o Guerreiro de Selva vai passando com o turno e explicando, falando, 

abordando sobre as espécies da flora que estão presentes ali na pista, me recordo que 

eu já havia trabalhado nessa pista já umas duas semanas indo e voltando 

incansavelmente pela pista para poder decorá-la, para poder fixar placas de 

identificação, para poder fixar, hã, fita zebrada que indicava ali o caminho correto a 

ser seguido, então eu já tinha um conhecimento bastante aprofundado daquela região 

e, numa determinada tarde, hã, após findo os trabalhos do dia,  na hora da contagem 

do  efetivo, percebemos a falta de um soldado, e aí,  juntamente com um outro colega 

que havia feito o Curso de Guerra na Selva comigo decidimos entrar de novo ali na 

região da mata para procurá-lo, Hê, determinado momento, a gente tava gritando o 

nome dele, quando nós percebemos que a área era muito extensa, e tomamos uma 

decisão errada, e todo mundo sabe que na selva não se anda sozinho, mas naquele 

momento, em virtude da premissa do tempo, estava anoitecendo já, decidimos nos 

separar, eu tomei a direção da pista a qual já estava familiarizado,  meu amigo entrou 

para o outro lado numa região que ele também estava familiarizado, e ali comecei a 

percorrer esse trajeto que  já era conhecido e gritando ali o nome daquele militar que 

estaria perdido né. Hã, em um determinado momento, não sei quanto tempo se passou 

mas..., um determinado momento, eu  comecei a, a  perceber, talvez  pelo cansaço, 

que a mata começou a ficar diferente, começou a ficar estranha, os caminhos já não 

estavam mais, já não estavam mais iguais a, ao que eu lembrava, e quando eu 

comecei a perceber que havia algo errado, eu escutei o meu nome ser gritado na mata, 

de longe, inicialmente, bem distante, alguém , uma voz gritou o meu nome 

―Morães!‖, e ali eu parei e... ―olha chego a me arrepiar‖, parei e respondi achando que 

era o meu amigo que estava gritando por mim e respondi ―Tô aqui!, aqui!, estou 

aqui!, é você Barros?‖ e não obtive resposta, e momentos depois, meu nome foi 

gritado novamente, mais já não estava mais tão distante, tão baixo quanto antes, essa 

cena, essa situação começou a se repetir, e eu estava, comecei a ficar assustado, 

comecei a responder cada vez  mais, e a medida que aquela voz foi  se aproximando, 

eu percebi que eu tinha caído numa cilada, que eu comecei a caminhar, comecei a 

caminhar e um momento crucial pra que eu determinasse que eu realmente tinha 

caído numa cilada mística, foi  um ponto que eu tinha certeza mais que absoluta que 

eu tinha fazer uma curva pra esquerda, a pista acabava e eu tinha que fazer uma curva 

pra esquerda e, naquele local, não tinha curva pra esquerda, só tinha uma mata, um 

caminho aberto na mata para frente e recordo-me como se fosse hoje que não tinha 

fim, eu olhava e era uma imensidão, um caminho, ele se perdurava e, quem entende 

de mata sabe que isso não é possível , não existe, é, não existe caminho sem fim. 

Naquele momento eu entendi que eu tinha caído numa armadilha e tomei uma decisão 

né, eu sabia de onde eu tinha vindo, eu virei para essa direção e comecei a correr, 

corri, corri, corri bastante, muito assustado, ofegante, é a situação que estava ali 

beirando o pânico, e aí eu me recordei que o pânico é o inimigo do combatente. 

Naquele momento eu comecei a, coloquei na minha cabeça que eu precisava me 

acalmar, então eu parei de correr, comecei a caminhar, fui aos poucos retomando o 

fôlego, aos poucos fui colocando a cabeça no lugar, comecei a prestar atenção o local 

onde eu estava e, ainda assim, eu não conseguia reconhecer o local aonde, exato onde 

eu estava, escolhi, então, uma árvore de troco considerável, apoiei as minhas costas 

nessa, nesse troco, sentei-me, é uma das, é um dos ditados do, do Exército, se você 

está perdido, ESAON, estaciona, senta, alimenta, orienta e navega, sentei-me, fechei 

os olhos, respirei fundo, fiz uma oração, sou temente a Deus, naquele momento pedi 

orientação a Deus, pedi para que Deus me tirasse daquela, daquela situação de aperto, 

me acalmei, levantei, sabia de onde tinha vindo, sabia pra onde não podia ir, tomei o 
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outro caminho, comecei a subir a trilha e comecei a me acalmar, e comecei a prestar 

atenção na mata a fim de encontrar uma pista que me colocasse de novo no trajeto 

que eu conhecia e, graças a Deus, num determinado momento, eu identifiquei 

novamente ali a mata. A essa altura a voz já não mais me perseguia, já não mais 

chamava meu nome e no momento em que eu me localizei, confesso, não tenho 

vergonha, saí correndo, ehehe (risos), tomei o rumo da trilha, subi correndo em 

direção ao caminho que eu conhecia de saída da trilha e, ao encontrar a rota principal, 

continuei correndo, saí da mata, e graças a Deus, me livrei daquela armadilha. Lá, lá 

fora já estava me esperando o meu amigo junto com o outro soldado, que revelou que 

ele tinha dormido e, escutando os gritos do meu amigo, ele acordou, arrumou a rede e 

sairá da selva. Perguntei ao meu amigo se ele, se era ele que estava gritando o meu 

nome, se era ele que estava me chamando, estava me procurando e, para minha 

surpresa, total surpresa, ele me revelou que não, que não era ele que estava me 

procurando, que não era ele que estava gritando o meu nome, naquele momento, eu 

tive certeza do livramento que eu tinha recebido, e com certeza, uma entidade mística 

da selva tentou ali me, me, é, me emboscar, mas graças a Deus, eu obtive êxito e 

consegui me safar né. Então isso foi um aperto que eu passei, um relato verídico, não 

é história pra boi dormir, é um relato que eu vivi e, graças a Deus sobrevivi a ele. E é 

isso, espero que seja de bom grado. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Questionário (E-N 1)  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação 

Nome do Projeto: ―Os Militares na Amazônia: Narrativas Orais de Experiência Pessoal dos 

Guerreiros da Selva‖. 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) e Exército Brasileiro. 

 

Prezado informante: 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: ―Os Militares na 

Amazônia: Narrativas Orais de Experiência Pessoal dos Guerreiros da Selva‖, sob a 

responsabilidade do pesquisador Eduardo Balbueno da Cunha e orientação do Prof. Dr. Valdir 

Vegini, para integralizar a pesquisa de dissertação de mestrado do pesquisador. 

 

a) Condições de sua participação: sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando sua permissão para participação. 

 

b)  Objeto da pesquisa: com sua colaboração, pretendemos recolher narrativas de experiência 

pessoal, histórias verdadeiras, qualquer relato do seu servir ao Exército Brasileiro e, em 

particular, a sua experiência na Amazônia. 

 

c) Objetivo da pesquisa: concluída a etapa de recolhimento das histórias, pretendemos estudá-

las embasado nos estudos de Narrativas Orais de Experiência Pessoal (NOEP) apresentados 

por Joshua Waletzki e William Labov (1967), Labov (1997), Ferreira Netto (2008) e Flannery 

(2015) e, ao final, elaborar uma dissertação de Mestrado que trata do tema narrativa oral, 

como quesito para aprovação do Mestrado em Letras da UNIR. 

 

d) Metodologia: as narrativas obtidas durante a nossa conversa serão, com sua permissão, 

registradas em gravador de voz, para, posteriormente, serem transferidas para um computador 

e transcritas, ou seja, transformadas em registro escrito, impressas e analisadas; 

 

e) Benefícios da Pesquisa: a preservação e a socialização de suas histórias, suas memórias e, 

em consequência disso, também do Exército Brasileiro. Os resultados da pesquisa e suas 

análises serão apresentados em congressos, encontros, seminários, revistas e, se houver 

recursos disponíveis, em livros; 

 

f) Sigilo e armazenamento dos dados: caso seja de sua vontade, seu nome não será 

identificado ou divulgado, seja durante ou depois da realização da pesquisa; os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita, a seu critério, de forma a 

não identificar seu nome; 
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APÊNDICE D– Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Questionário (E-N 2) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação 

Nome do Projeto: ―Os Militares na Amazônia: Narrativas Orais de Experiência Pessoal dos 

Guerreiros da Selva‖. 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) e Exército Brasileiro. 

 

Prezado informante: 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: ―Os Militares na 

Amazônia: Narrativas Orais de Experiência Pessoal dos Guerreiros da Selva‖, sob a 

responsabilidade do pesquisador Eduardo Balbueno da Cunha e orientação do Prof. Dr. Valdir 

Vegini, para integralizar a pesquisa de dissertação de mestrado do pesquisador. 

 

a) Condições de sua participação: sua participação é voluntária, o que significa que você 

poderá desistir a qualquer momento, retirando sua permissão para participação. 

 

b)  Objeto da pesquisa: com sua colaboração, pretendemos recolher narrativas de experiência 

pessoal, histórias verdadeiras, qualquer relato do seu servir ao Exército Brasileiro e, em 

particular, a sua experiência na Amazônia. 

 

c) Objetivo da pesquisa: concluída a etapa de recolhimento das histórias, pretendemos estudá-

las embasado nos estudos de Narrativas Orais de Experiência Pessoal (NOEP) apresentados 

por Joshua Waletzki e William Labov (1967), Labov (1997), Ferreira Netto (2008) e Flannery 

(2015) e, ao final, elaborar uma dissertação de Mestrado que trata do tema narrativa oral, 

como quesito para aprovação do Mestrado em Letras da UNIR. 

 

d) Metodologia: as narrativas obtidas durante a nossa conversa serão, com sua permissão, 

registradas em gravador de voz, para, posteriormente, serem transferidas para um computador 

e transcritas, ou seja, transformadas em registro escrito, impressas e analisadas; 

 

e) Benefícios da Pesquisa: a preservação e a socialização de suas histórias, suas memórias e, 

em consequência disso, também do Exército Brasileiro. Os resultados da pesquisa e suas 

análises serão apresentados em congressos, encontros, seminários, revistas e, se houver 

recursos disponíveis, em livros; 

 

f) Sigilo e armazenamento dos dados: caso seja de sua vontade, seu nome não será 

identificado ou divulgado, seja durante ou depois da realização da pesquisa; os dados serão 

guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita, a seu critério, de forma a 

não identificar seu nome; 
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ANEXO – ORGANIZAÇÃO DO CMA 

 

 

 


