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TESTEMUNHO
E DEPOIMENTO
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30/06/2020

NA AULA ANTERIOR
“Vivia uma vida tranquila até que, aos 45
anos, num exame de rotina, descobri que
tinha câncer de mama. Para mim, naquele
momento, o mundo desabou. De início
não foi nada fácil, mas, com o apoio da
minha família assim como de outras
mulheres que passaram pelo mesmo
problema, resolvi enfrentar a situação com
muita fé, resiliência e determinação.
Estava disposta a lutar pela minha vida e
não ia desistir fácil.

[Profa. Flávia Lêda] O fragmento de texto é
um depoimento, gênero cujo objetivo é
A. servir como prova em um caso judicial.
B. narrar de episódios supostamente reais.
C. contar fatos marcantes, com narradorprotagonista.
D. descrever uma situação ocorrida.
E. apresentar opinião sobre uma doença.
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO:

GÊNEROS

TESTEMUNHO

E

DEPOIMENTO

[diferenças]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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TESTEMUNHO - CONCEITO
O TESTEMUNHO é um gênero narrativo, no qual alguém, que estava presente
ou viu algum acontecimento ou crime, fará uma narrativa com base no que
testemunhou. O testemunho pode ser usado para comprovar a veracidade ou
existência de algo; prova. A narrativa é tomada como possível verdade.
TESTEMUNHO RELIGIOSO - trata-se de um registro, tomado como verdade,
que se faz com o intuito de fundamentar algo, geralmente uma passagem da
própria vida: testemunho religioso; comprovação.
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TESTEMUNHO - CONCEITO
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EXEMPLOS COM A PALAVRA “TESTEMUNHO”
 Ainda segundo o testemunho de Chopra, a babá teria afirmado que vários
médicos visitaram o "pop star" nas residências de Santa Barbara (Los Angeles),
Miami e Nova York.

 Folha de S. Paulo, 27/06/2009

 O testemunho das três jovens - duas de Bari e uma de Roma - se soma ao de
Patrizia D'Addario.

Folha de S. Paulo, 30/06/2009
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DEPOIMENTO - CONCEITO
O DEPOIMENTO é um gênero narrativo que tem o fim de documentar fatos
vividos por um indivíduo em espaços de tempo e ambientes diversos, mais
amplos que o relato pessoal. Este indivíduo sempre vai ser o personagem central
da narrativa. Por esse motivo, verbos e pronomes serão empregados em primeira
pessoa. Os tempos verbais predominantes serão o pretérito perfeito e o presente,
ambos do indicativo. O depoimento tem uma intenção de ensinar algo a alguém
ou, ainda, servir como prova em um inquérito, por exemplo.
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DEPOIMENTO - CONCEITO
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EXEMPLOS COM A PALAVRA “DEPOIMENTO”
A promotoria registrou também o depoimento de Patrizia D'Addario, que contou à
imprensa ter entregue à justiça duas gravações e vídeos dos encontros.
Folha de S. Paulo, 26/06/2009

O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio) informou hoje que ainda não há uma previsão
para que os PMs prestem depoimento à Justiça.
Folha de S. Paulo, 26/06/2009
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TESTEMUNHO - OBJETIVOS

DEPOIMENTO - OBJETIVOS

 Expor um fato, em sequência,
contendo uma experiência NÃO
vivenciada,
mas
vista
pelo
narrador;
 delimitar tempo e espaço;
 apresentar de um narradorobservador [contará algo com valor
de verdade];
 exibir o ponto de vista de um
narrador-protagonista;
 verbos e pronomes em 1ª pessoa.

 Expor um fato, em sequência,
contendo uma experiência pessoal
do autor, vivenciada por ele [as
intenções dependem do contexto];
 delimitar tempo e espaço;
 apresentar de um narradorprotagonista [contará algo tomado
como verdade];
 exibir o ponto de vista de um
narrador-protagonista;
 verbos e pronomes em 1ª pessoa.
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TESTEMUNHO OU DEPOIMENTO?

Narradorprotagonista
Verbo no
pretérito
[em 1ª
pessoa]

Adorei o conteúdo e a forma como ele é apresentado.
Os módulos 3 e 4 são os melhores. Não falando que os
outros são ruins, é claro kkkk, mas o 3 e 4 se destacam e
foram os que eu mais eu aprendi. O curso é demais, valeu

Verbo no
presente

cada centavo, recomendo demais!! Fiz uma apresentação
com PowerPoint e o professor ficou de queixo caído, todos

Pron. em
1ª pessoa

Vivenciou a
experiência

ficaram impressionados com os slides e a apresentação.
Obrigado, Bonetto!

DEPOIMENTO

Função
didática
Henrique Ferreira Rosa (adaptado).
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Narradorobservador

TESTEMUNHO OU DEPOIMENTO?
Verbo no
pretérito

Viu a
experiência, mas
não a vivenciou

[...]Colocavam toco de cigarro nas mãos deles até fazer bolha, beliscavam o

corpo deles com pontas de faca, eles ficaram todos feridos. Os rostos ficaram só
hematomas. Quebraram o nariz do Ribeiro com soco, arrastaram pelos pés e
penduraram em uma árvore de cabeça para baixo, o sangue pelo nariz
escorrendo. Se eu não falasse o que eles queriam ouvir, eles iriam matar o
Ribeiro enforcado. Aquilo me deu um desespero tão grande, mas não implorei
nem chorei, deu vontade de me matar, mas como? [...]
Verbo em
1ª pess.

Impressões
/ sensações

TESTEMUNHO
Disponível em: https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/. Acesso em: 29 jun. 2020.
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Texto para as questões de 1 a 3.

ATIVIDADE

“Quem olha para mim jamais pensa que tenho câncer”
Meu nome é Sandra Elisabeth e atualmente tenho o câncer de mama em controle. Quem olha para
mim, jamais imagina que sofro com esta doença. Tenho uma vida normal, faço absolutamente tudo:
organização da casa, passeios, caminhadas, dança etc. Vou contar um pouco da minha história: em 2012,
fui diagnosticada com câncer de mama triplo negativo. Fiz mastectomia radical com esvaziamento axilar
completo. O tratamento foi até 2013, quando finalmente recebi alta. Quando achava que tinha me
livrado do câncer para sempre, ele simplesmente voltou.
Estava na praia, no verão de 2015, quando senti dores no corpo. À noite, morrendo de medo, sonhei
que estava com câncer nos ossos. Ainda no litoral, fui plantar mudas de flor e não consegui mais levantar.
Liguei imediatamente para a minha médica e pedi para realizar os exames antes da revisão periódica.
Falei a ela do meu medo de o câncer voltar nos ossos, pois meu pai faleceu com câncer também nos
ossos. Ela pediu alguns exames e eu os fiz. Na revisão, quando a médica abriu
a porta, me disse: “Sandra, minha flor, você não está com câncer nos ossos… Mas seus
pulmões estão cheios de nódulos”. Eu estava com câncer de mama metastático, ou seja,
o câncer de mama havia atingido um novo órgão.
Disponível em: http://www.femama.org.br/. Acesso em: 22 jun. 2020.
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda] Uma das características do depoimento, presente no
texto é
A. recorrência do modo imperativo.
B. narrativa vivenciada pelo narrador.
C. narrador onisciente.
D. ausência de temporalidade.
E. personagens ficcionais.
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QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda] No texto, as marcas linguísticas que podem identificar o
narrador-protagonista são
A. verbos e pronomes em terceira pessoa.
B. verbos e pronomes em primeira pessoa.
C. narrativas testemunhadas por alguém.
D. verbos no pretérito.
E. verbos no presente.
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QUESTÃO 3. [Profa. Flávia Lêda] O propósito do depoimento de Sandra Elisabeth é
A) servir como prova em um caso judicial.
B) narrar de episódios supostamente reais.
C) contar casos reais, com uma narradora-protagonista.
D) descrever uma situação ocorrida.
E) apresentar opinião sobre uma doença.
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Texto para as questões 4 e 5.

A culpa é desse Estado doente que está matando as nossas crianças com roupa de
escola. Estão segurando mochila e caderno, não é arma, não é faca. Não estão
roubando e nem se prostituindo, estão estudando! (...).
Ele disse: 'Mãe, eu sei quem atirou em mim, eu vi quem atirou em mim. Foi o
blindado, mãe. Ele não me viu com a roupa de escola?.
Dizem que minha comunidade é violenta. Mas a minha comunidade não é violenta,
ela é muito boa. É a operação que, quando vai lá, vai com muita truculência.
(...) A bala estragou tudo por dentro dele, não ficou nada. A única coisa que ficou
foi a pressãozinha dele, que foi caindo até ele chegar a óbito. Meu filho lutou, meu
filho não queria morrer. Ele era um guerreiro. (...)
Narração da mãe de um jovem estudando morto a tiros pela polícia.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil. Acesso em: 29 jun. 2020 (adaptado).
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QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda] Pela forma de apresentação, enquadra-se o testemunho
na tipologia
A. injuntiva, pela intenção, sobretudo, didática.
B. narrativa, pela presença de episódios supostamente verdadeiros.
C. expositiva, haja vista o caráter informativo dos episódios narrados.
D. argumentativa, devido à intenção de justificar, com argumentos, uma tese.
E. descritiva, pelas impressões subjetivas do narrador sobre os seres descritos.
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QUESTÃO 5 [Profa. Flávia Lêda] Uma das características do testemunho, que o
diferenciam do depoimento, no texto, é
A. narrador-protagonista.
B. personagens ficcionais.
C. ausência de temporalidade.
D. recorrência do modo imperativo.
E. narrador que viu a história, mas não a vivenciou.
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ATIVIDADE PARA CASA
A culpa é desse Estado doente que está
matando as nossas crianças com roupa de escola.
Estão segurando mochila e caderno, não é arma,
não é faca. Não estão roubando e nem se
prostituindo, estão estudando! (...).
Ele disse: 'Mãe, eu sei quem atirou em mim,
eu vi quem atirou em mim. Foi o blindado, mãe.
Ele não me viu com a roupa de escola?.
Dizem que minha comunidade é violenta.
Mas a minha comunidade não é violenta, ela é
muito boa. É a operação que, quando vai lá, vai
com muita truculência.(...)

[Profa. Flávia Lêda] O gênero lido é um
testemunho, cujo propósito é narrar um/a
A.
B.
C.
D.

história ficcional, mas verossimilhante.
feito histórico, com propósito didático.
caso real vivenciado pelo narrador.
caso real, na visão de um expectador,
que testemunhou o ocorrido.
E. episódio ficcional, mas que poderia
acontecer com qualquer pessoa.

Narração da mãe de um jovem estudando morto a tiros pela
polícia.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil. Acesso em: 29 jun.
2020 (adaptado).
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NA PRÓXIMA AULA

COESÃO TEXTUAL
 COESÃO TEXTUAL [pronomes na progressão temática – recursos remissivos]
 Os pronomes:
 pessoais;
 demonstrativos;
 possessivos;
 indefinidos.
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