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DEPOIMENTO

23/06/2020

NA AULA ANTERIOR
“Eu estava na escola e o professor mandou fazermos um trabalho de química.
Formamos duplas e eu e minha amiga resolvemos fazer experiências com
explosões, e fizemos aquela velha experiência de misturar refrigerante com
balinha de menta! Para ficar mais legal, colocamos corante vermelho na bala.
Treinamos em casa e deu tudo certo, mas quando fomos apresentar, explodiu
tudo na nossa cara! Todo mundo riu muito, ficamos tingidas de vermelho,
algumas pessoas de outras classes até vieram olhar e, para completar, o professor
ainda fez de nossa desastrosa experiência o assunto da aula. Foi um king-kong!”
R.L.A.
Disponível em: http://atrevidinha.uol.com.br/. Acesso em: 17 jun. 2020.

[Profa. Flávia Lêda] O texto lido é um testemunho. Analise-o e aponte as
características desse gênero, bem como sua função.
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: GÊNERO DEPOIMENTO
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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DEPOIMENTO - CONCEITO

O gênero depoimento é um recurso textual muito utilizado, hoje em dia,
nas redes sociais. Hodiernamente, a expor as angústias, fatos ocorridos na
vida de alguém, sobretudo com as modernas tecnologias digitais da
comunicação e da informação, tornou-se algo ainda mais comum.

4

DEPOIMENTO - CONCEITO

Disponívelem: https://www.dicio.com.br/depoimento/. Acesso em: 22 jun. 2020.
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DEPOIMENTO – ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
 Verbos no pretérito do indicativo (maioria);
 escrito em primeira pessoa;
 narrativa cronológica ou não;
 relato dos fatos marcantes para o narrador;
 episódios verídicos;
 memória pessoal do narrador.
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TIPO PREDOMINANTE: NARRATIVO
 ENREDO
 PERSONAGENS
 TEMPO
 ESPAÇO
 FOCO NARRATIVO
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CARACTERÍSTICAS
 Narrar de forma breve um fato específico vivido por uma pessoa com intenção
injuntiva;
 narrador em 1ª pessoa [em geral, protagonista];
 apresentar elementos básicos da narrativa tais como: sequência de fatos, pessoas,
tempo, espaço, enredo.
 quem vivenciou a história e a mesma pessoa que fará o depoimento;
 verbos e pronomes são empregados predominantemente na 1ª pessoa;
 temáticas bastante variadas;
 linguagem, em geral, no registro padrão;
 os verbos oscilam entre o pretérito perfeito e o presente do indicativo.
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ESTRUTURA MÍNIMA
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ESTRUTURA MÍNIMA
 Objetivo: apresentar uma situação vivida.
 Enunciador [autor]: 1ª pessoa (autor contando a história)
 Objeto: experiência pessoal
 Destinatários: diferentes destinatários
 Tipologia: texto predominantemente narrativo
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ESTRUTURA INTERNA
 Apresentação de uma experiência vivida;
 marcas de autoria de (1ª pessoa);
 relato do acontecimento;
 pessoas envolvidas;
 período(s) de realização;
 desenvolvimento;
 sensações;
 aprendizagens.
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PECULIARIDADES

12

DEPOIMENTO, EM RESUMO
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EXEMPLO
Pron. em
1ª pessoa

verbo no
pretérito

Narradorprotagonista

Depoimento de Cliente

verbo no
presente

"O Prezi oferece opções que facilitam o processo de criar
apresentações para palestras e reuniões de trabalho, com
belo visual e boa dinâmica. Desconhecia o produto, mas
quando expliquei à Software.com.br o que precisava, eles me
recomendaram esta solução que me atende perfeitamente."

Registro
padrão

Murilo Farias Santos, CEO da Emit Hyundai
Propósito
injuntivo
(convencimento)
Disponível em: https://software.com.br/s/depoimento-de-clientes /. Acesso em: 22 jun. 2020.
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EXEMPLO
Depoimento amoroso
É difícil encontrαr αlguém prα fαzer pαrte dα suα vidα, sαber confiαr e fαzer dαs duαs vidαs
umα só; não corrα αtrás de quem você gostα, deixe o tempo trαzer quem lhe merece’ e foi
exαtαmente isso que αconteceu, veio não é difícil encontrαr αlguém prα fαzer pαrte dα suα vidα,
sαber confiαr e fαzer dαs duαs vidαs umα só; não corrα αtrás de quem você gostα, deixe o
tempo trαzer quem lhe merece’ e foi exαtαmente isso que αconteceu, veio num momento
inesperαdo e pouco α pouco foi me conquistαndo e hoje é completαmente essenciαl nα minhα
vidα, é αlém de tudo umα pessoα lindα, sincerα, cαrinhosα, αtenciosα e muito especiαl prα mim.
Amαr não é αpenαs umα simples pαlαvrα, αmαr é se αpαixonαr, confiαr, ser sincero,
necessitαr, desejαr, dizer tudo αquilo que sentimos no fundo do peito. Quαndo você sαbe que
encontrou α pessoα certα vive sorrindo, um simples αbrαço fαz o corαção dispαrαr, o tempo
pαrαr, o desejo αumentαr, e hoje em diα eu posso fαlαr que encontrei essα pessoα e digo prα
quem quiser sαber EU TE AMO! [...]Só saudades, meu amor.
Disponível em: http://letrasdejacareacanga.blogspot.com. Acesso em: 22 jun. 2020 (adaptado).
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EXEMPLO
Depoimento sobre síndrome do pânico
Olá, meu nome é Rita. Eu sou uma pessoa muito nervosa, ansiosa e preocupada
desde criança, tinha medo até de ir à escola. Na fase da minha adolescência toda
melhorei, mas depois que casei, tive filho e entrei na faculdade tudo voltou. Sinto-me
muito nervosa, com medo de me dar uma pane, medo de passar mal. Sinto uma
necessidade louca em suspirar para puxar o ar (o dia todo, menos quando esqueço)
minha pressão aumenta quando vou ao médico porque fico nervosa. Tenho uma bebe
de 2 meses e estou em crise, tenho muita fé em Deus mas confesso que não vejo a hora
de melhorar. Essa sensação de falta de ar é horrível demais! Já fiz terapia, tinha
melhorado um pouco, passei a gravidez ótima, mas voltou! Tenho dois filhos, 8(oito)
anos e outra com 2 meses. Ajude-me quem puder!!! Paz em Deus!
Disponível em: http://letrasdejacareacanga.blogspot.com. . Acesso em: 22 jun. 2020 (adaptado).
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Texto para as questões de 01 a 04.

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. micronarrativas de episódios reais.
C. narrador onisciente.
D. ausência de temporalidade.
E. personagens ficcionais.
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QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda] Na frase À noite, morrendo de medo..., empregou-se
uma figura conhecida como
A. metáfora.
B. metonímia.
C. hipérbole.
D. ironia.
E. personificação.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] Pela forma de apresentação, enquadra-se o depoimento
na tipologia
A. injuntiva.
B. descritiva.
C. argumentativa.
D. expositiva.
E. narrativa.
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4. [Profa. Flávia Lêda] O propósito do depoimento de Sandra Elisabeth é
A) servir como prova em um caso judicial.
B) narração de episódios supostamente reais.
C) narração de episódios reais, cuja narradora é protagonista.
D) descrever uma situação ocorrida.
E) apresentar opinião sobre uma doença.
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ATIVIDADE PARA CASA
Sofri de bullying dos meus 5 anos ate os meus 8 anos. Meus colegas de classe me apelidavam
e meninas me batiam e xingavam, minha auto estima foi para o chão e tive depressão de ficar 1
mês trancada em meu quarto onde não queria ver ninguém, chorava o dia todo me sentia um
lixo, meus pais não sabiam mais o que fazer. Depois de chorar dias e dias decidi que eu não iria
me permitir a me maltratar, porque afinal de contas os meus colegas me agrediam porque eu
permitia aquela situação e resolvi sair do meu quarto e enfrenta-los. Meu primeiro passo foi me
matricular em uma escola de artes marciais, um lugar maravilhoso onde encontrei amigos de
verdade q me respeitavam meu professor um grande homem grande mestre, ele além de ser
mestre era também psicólogo e isto me ajudou muito e não permitia que ninguém maltratasse
alguém com brincadeiras sem graças e isto me dava muita segurança. (...)
Disponível em: http://bullingnao.blogspot.com/. Acesso em: 22 jun. 2020.

[Profa. Flávia Lêda] O texto lido é um depoimento. Analise-o e aponte
as características desse gênero, bem como sua função.
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NA PXÓXIMA AULA

GÊNERO TEXTUAL: DEPOIMENTO
 Definição [retomada];
 função;
 elementos composicionais;
 leitura e análise de DEPOIMENTO.
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