
FLÁVIA
 LÊDA

LÍNGUA 
PORTUGUESA

15 TESTEMUNHO 16/06/2020



2

[ADAPTADA] “O ambiente, que evoca uma Buenos Aires mais antiga, não era 
realmente o de um escritório, mas uma ampla e ornamentada sala, de pé-direito alto, 
na biblioteca recém-renovada”. Sobre os recursos coesivos empregados no trecho, 
infere-se que

A) o termo “pé-direito” refere-se ao piso do local.

B) o termo “ornamentada” indica exagero na decoração do escritório.

C) os termos sublinhados relacionam-se com a palavra “ambiente”.

D) o termo “evoca” confere uma atmosfera sobrenatural ao ambiente.

E) existe uma contradição entre “Buenos Aires mais antiga” e “biblioteca 

recém-renovada”.

NA AULA ANTERIOR
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 TEMPO DE AULA: 50min

 CONTEÚDO: GÊNERO TESTEMUNHO

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe

 ATIVIDADE PARA CASA

ROTEIRO DE AULA



GÊNERO TEXTUAL

O gênero textual se refere às diferentes formas de linguagem 

empregadas nos textos. Estas formas podem ser mais formais ou mais 

informais, e até se mesclarem em um mesmo texto, porém este será 

nomeado com o gênero que prevalecer. Nesse sentido, a vontade do 

emissor (locutor) poderá ser revelada por meio do discurso: informar, 

convencer, contar uma história, persuadir, posicionar-se, opinar etc.



Gêneros textuais

Realizações 
linguísticas 
concretas 

definidas por 
propriedades 
sociocomuni-

cativas.

Textos 
empiricamente 

realizados 

cumprindo 

funções em 

situações 

comunicativas

Abrangem um conjunto aberto e 
praticamente ilimitado de 
designações concretas 
determinadas pelo canal, estilo, 
conteúdo, composição e função.

EXEMPLOS DE GÊNEROS: 
telefonema, sermão, 
carta comercial, carta 

pessoal, romance, 
bilhete, aula expositiva, 
reunião de condomínio, 

horóscopo, receita 
culinária, lista de 

compras, cardápio, 
instruções de uso, 

outdoor etc.



TIPO / TIPOLOGIA TEXTUAL

São as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder a 
diferentes intenções comunicativas.

Os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante a finalidade do texto: 
contar, descrever, argumentar, informar… 

Diferentes tipos de texto apresentam diferentes características: estrutura, construções 
frásicas, linguagem, vocabulário, tempos verbais, relações lógicas, modo de interação com 
o leitor,…
Podemos distinguir os seguintes tipos textuais: NARRATIVO, DESCRITIVO, INJUNTIVO, 
EXPOSITIVO, ARGUMENTATIVO.

É bom lembrar que um único texto pode apresentar passagens de várias tipologias 
textuais.



TIPOS TEXTUAIS

DEFINIÇÃO

Espécie de sequência teoricamente definida pela 
natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas)

ABRANGEM

• narração
• argumentação
• exposição
• descrição
• injunção

SÃO

Constructos 

teóricos por 

propriedades 

linguísticas 

intrínsecas

CONSTITUEM

Sequências 

linguísticas ou de 

enunciados no 

interior dos 

gêneros e não são 

textos empíricos



É um gênero textual em que se narram episódios reais vividos por 

uma pessoa. Há, portanto, uma intenção pedagógica, a de ensinar algo 

aos leitores. 

TESTEMUNHO



 Apresenta os elementos básicos da narrativa: sequências de fatos, pessoas, 
narrador, tempo e espaço. 

 O narrador é onipresente e sempre o protagonista da história. 
 Verbos e pronomes são empregados predominantemente na 1ª pessoa. 
 Os verbos oscilam entre o pretérito perfeito e o presente do indicativo.
 Emprega-se o padrão culto formal da língua, em geral; mas, por se tratar de gênero 

da oralidade, pode apresentar oscilações.
 Busca revelar de experiências que podem auxiliar  outras pessoas.
 Pode ser gravado em áudio ou vídeo e, posteriormente, ser transcrito e publicado 

por inúmeros meios de comunicação (jornais, revistas, livros, sites, dentre outros), 
passando a se caracterizar como um documento histórico de notável importância.

CARACTERÍSTICAS



Cleiton entrou para o crime bastante novo, com apenas 12 anos de idade. Foi 
“fogueteiro”, “vapor”, “gerente” e, antes de romper, havia sido o “frente da favela” em 
que morava. Ele desfrutava de uma boa vida no crime: conta que chegou a ganhar 
cerca de dois mil reais por semana. Com o dinheiro, sustentava sua mulher e seus sete 
filhos; tinha acesso a bens materiais considerados luxuosos; possuía o respeito dos 
amigos. Quando descreve sua vida no crime, o rapaz apresenta um cenário de 
conquistas das quais se mostrava bastante orgulhoso. No entanto, relata também um 
episódio de traição que modificara consideravelmente a sua vida.

EXEMPLO



EXEMPLO

Ali eu vi como era a situação de um mendigo. Eu nunca pensei em passar por isso na 
minha vida. Desespero. Você teve de tudo. Você trabalhou pro mal. Você acabou com a 
tua família. Você acabou com a vida da tua mãe, tava deixando tua mãe doente. Teu 
irmão querendo te ajudar e você não tava nem ali pra ele. E você jogado na rua é uma 
coisa que eu nunca mais quero passar na minha vida não. Comendo lixo de rua. Comendo 
resto dos outros. Pedindo o dinheiro dos outros. Mas eu nunca roubei ninguém na rua. 
Eu sou mais de pedir do que de roubar. É sofredor demais. Aí eu decidi mudar. Mas ali 
mesmo satanás tava jogando na minha cara, dizendo que era pra eu entregar meus 
pontos e me matar. Aí tinha um viaduto ali atravessando a cidade, eu andei tudo e 
pensei: é dali que eu vou me jogar. Satanás jogando seta... e aí veio aquele vento que 
toca no coração: não faz isso não, dá uma chance pra você mesmo. Satanás tá jogando 
seta pra você querer se matar. 



Você olhando pra trás e... perdeu tudo, não tem mais nada não, se mata, pô. Aí chegou um 
senhor lá e falou comigo e eu perguntei pra ele assim: moço, como é que eu faço pra mudar de vida? 
Ele perguntou: como você quer mudar de vida? Eu falei: olha pra minha situação moço, eu não tenho 
nada; eu tinha tudo, trabalhei pro mal e agora não tenho nada. Aí esse rapaz chegou pra mim e falou 
assim: você aceita Jesus como seu único salvador? Eu falei: aceito. [...] Aí encontrei um pastor, que 
falou comigo assim: aguarda um tempo aí que eu tenho que falar com o [outro] pastor – e eu não 
sabia que era o pastor Vladimir. E eu fiquei dormindo na porta da igreja e todo dia que ele me via de 
manhã ele falava: calma aí que daqui a pouco tu vai [para o centro de recuperação]. Aí eu falei: eu 
não tô aguentando mais, pastor, eu quero me matar. Ele falou: não faz isso não. Eu falei: eu não 
aguento mais, eu tô com fome. Aí ele: calma aí que eu vou te dar comida. A esposa dele me deu dez 
reais, eu botei no bolso. Fumei uns cigarros, mas nem o cigarro tava ajudando. Minha vontade era de 
me matar. Aí ele me botou dentro do carro dele. E eu falei: como é que eu vou entrar dentro do carro 
do senhor, pastor, que eu tô fedendo. Eu tô aí dormindo nesse chão há vários dias. As pessoas tratam 
você que nem bicho. Você chega pra pedir e as pessoas saem correndo de você. E você se sente mal. 
Aí eu conheci o pastor Vladimir lá na favela [uma das casas que ele administra fica lá], onde eu fiquei 
um bom tempo no tráfico. Aí eu falei, eu tenho uma rixa aqui dentro desse lugar. Aí o pastor me 
trouxe pra cá [para outra casa].

EXEMPLO

Disponível em: https://www.scielo.br/. Acesso em: 15 jun. 2020. 

https://www.scielo.br/


Jussara e eu não planejamos a gravidez. A gente namorava, foi passar as férias na praia e 
quando voltamos, ela estava esperando um bebê. A notícia foi um baque, éramos muito jovens, não 
sabíamos o que fazer. E além do mais, quando ela de fato confirmou a gravidez, tínhamos terminado 
o namoro. O Mateus nasceu de sete meses, pesando apenas 1.400 kg. Ele teve de passar 40 dias na 
UTI. Quando via ele miudinho daquele jeito, o coração apertava, não sei nem explicar o que senti. Só 
sei que, naquele momento, percebi o que era o sentimento de um pai.

[...] Nessa época, a Jussara e eu nos reaproximamos muito, dávamos força um para o outro e, 
felizmente, o Mateus se recuperou bem. Quando saiu do hospital, fomos os três, juntos, morar na 
casa da mãe dela. Foi um período gostoso das nossas vidas, mas pra mim estava pesado. Eu 
trabalhava em um lado da cidade e morava no outro. Comecei a ficar extremamente cansado com 
essa situação e, como consequência, estressado e nervoso. Para facilitar, resolvemos morar com 
meus pais, cujo apartamento era bem mais perto do meu trabalho. [...]

Quando o nosso relacionamento acabou e nos separamos, minha família já estava muito 
envolvida com o Mateus e, como a Jussara tinha uma vida complicada, ele ficou morando com a 
gente. Aqui em casa, todo mundo é louco por ele.

EXEMPLO

Depoimento de Fábio Giuliano
julho/2007



EXEMPLO

A maioria das pessoas, quando são pais e mães jovens, ficam com medo, acha que o 
filho vai prejudicar. Eu não senti isso. Claro que a rotina muda. Às vezes, o caminho que 
a gente tem de percorrer para alcançar um objetivo se torna mais longo, mas isso não 
significa que o filho atrapalhe. Hoje, com o Mateus, posso dizer que sou uma pessoa 
muito mais feliz. E percebo isso na minha família também – todos em casa são mais 
felizes.

Ele está com seis anos e eu, com 24. A gente se curte pacas, ele convive com meus 
amigos e, às vezes, quando chega o fim de semana, é até engraçado, é ele quem pede 
para visitar algum amigo meu.

Somos “companheirões”. Eu toco numa banda, e o pessoal vive aqui em casa. Acho 
ótimo, pois o Mateus já está tendo contato com música desde cedo. Como pai, fico 
inseguro, de vez em quando sinto medo de estar tirando a infância dele, mas me 
consolo com o fato que tem muitos primos e convive com eles. Meu filho é tudo pra 
mim.
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Texto para as questões de 01 a 04.

“Eu queria tanto que desse certo, que eu ceguei para tudo. Aí, começou aquela 
fase de que as roupas que eu vestia não eram adequadas. Parei de usar brinco. Batom 
vermelho era coisa de vagabunda. Pintar a unha de vermelho, então… Nossa! Era o 
fim do mundo. Mas ele sempre dizia assim: ‘Eu tô te ensinando a ser uma mulher de 
verdade’. E eu queria ser uma mulher de verdade” (...) Marco também tinha o 
costume de me chamar de apelidos ofensivos, tanto no ambiente doméstico, quanto 
em público. Isso sempre me doeu muito. Eu não gostava. Daí, o que eu fazia, eu pedia 
para ele: ‘pelo menos não me chama assim na frente dos outros. Se quer me chamar 
assim, me chama em casa’. Mesmo assim, volta e meia ele deixava escapar”.

Testemunho de Alice Verdade, 37 anos, vítima sobrevivente de tentativa de feminicídio.

ATIVIDADE



16

QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda] O gênero lido é um testemunho, cujo propósito é narrar 
um/a

A. história baseada em fatos reais.

B. feito histórico, com propósito didático.

C. caso real como forma de ensinar as pessoas.

D. caso real, na visão de um expectador, que testemunhou o ocorrido.

E. episódio ficcional, mas que poderia acontecer com qualquer pessoa.



17

QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda] Uma das características do testemunho, presente no 
texto é

A. recorrência do modo imperativo.

B. verbos e pronomes em 1ª pessoa.

C. narrador onisciente.

D. ausência de temporalidade.

E. personagens ficcionais.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] A expressão Era o fim do mundo foi empregada

A. com sentido literal.

B. como sinônimo de absurdo.

C. a fim de evidenciar intenção persuasiva.

D. para chamar a atenção do interlocutor.

E. como marca de registro formal.
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QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda] Pela forma de apresentação, enquadra-se o testemunho 
na tipologia

A. narrativa.

B. injuntiva.

C. descritiva.

D. argumentativa.

E. expositiva.
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[Profa. Flávia Lêda] “Também fui menino pobre de rua, engraxate, lavador de carro, 
vendedor ambulante, entre tantos outros ofícios. Salvou-me a valentia de minha mãe, 
que não me permitiu jamais abandonar a escola pública. Não me vanglorio, porém, de 
haver sido menino trabalhador precoce porque praticamente não tive infância, 
somente trabalho duro”. 

O testemunho é do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) João Oreste 
Dalazen, que trabalhou na infância e conseguiu chegar à instância mais alta do Poder 
Judiciário trabalhista brasileiro. Essa narrativa possui finalidade

A) pedagógica.
B) informativa.
C) persuasiva.
D) injuntiva.
E) argumentativa.

ATIVIDADE PARA CASA
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GÊNERO TEXTUAL: TESTEMUNHO [continuação]

 Características;

 elementos composicionais;

 interpretação do gênero TESTEMUNHO.

 

NA PRÓXIMA AULA
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