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DEPOIMENTO
[cont.]

25/06/2020

NA AULA ANTERIOR
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 AULA ANTERIOR
[Profa. Flávia Lêda] O texto lido é um depoimento. Analise-o e aponte as
características desse gênero, bem como sua função.
O gênero depoimento possui função didática uma vez que pretende persuadir o
interlocutor. Pertence à tipologia narrativa, uma vez que possui todos os elementos
pertencentes a essa sequência textual. Além disso, o narrador, ou narradorprotagonista, é a pessoa que vivenciou uma determinada experiência e que resolveu
contá-la a um determinado público-alvo, ressaltando os principais episódios. A
linguagem, em geral, é padrão.
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: GÊNERO DEPOIMENTO [cont.]
 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 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 - OBJETIVOS

 Expor um fato, em sequência, contendo uma experiência pessoal do autor [as
intenções dependem do contexto];
 delimitar tempo e espaço;
 apresentar de um narrador-protagonista [personagem mais importante];
 exibir o ponto de vista de um narrador-protagonista;
 narrar em registro padrão da língua [em geral].
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RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
 Exposição de fatos vividos pelo indivíduo.
 Esse vai ser sempre o narrador e protagonista.
 Narrativa em primeira pessoa, sempre.
 Utilização de verbos no Presente e no Pretérito Perfeito do Indicativo.
 Intenção de ensinar ou documentar como prova um fato relevante.
 Linguagem, em geral, padrão; pode também ser informal (depende do contexto).
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ESTRUTURA MÍNIMA
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DEPOIMENTO, EM RESUMO
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Narradorprotagonista
Verbo no
pretérito
[em 1ª
pessoa]

EXEMPLO

Pron. em
1ª pessoa

“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,
Registro
padrão
resiliência e determinação. Estava disposta a lutar pela minha vida e
não ia desistir fácil.
Foi então que o médico que me acompanhava, Dr. Moacir,
marcou minha cirurgia para a retirada da mama esquerda. Nossa!
Verbo no
Como sofri com aquilo.
presente
Na mesma cirurgia, um outro médico já tratou de fazer a
reconstituição do seio. Graças a Deus, tudo correu muito bem e,
recuperada desse processo, dei início às sessões de quimioterapia.
Propósito
Hoje, passados dez anos, digo feliz que estou curada. Então,
injuntivo
(convencimento)
aconselho a todas as mulheres a fazerem seus exames com
frequência, pois foi isso que me salvou: ter descoberto a doença
Joana Santos, curada de um câncer de mama.
ainda no início.”
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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.

16
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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) 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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5. [Profa. Flávia Lêda] Sobre a narradora-protagonista infere-se que
A) não teve forças para reagir ao problema.
B) foi desenganada pelos médicos.
C) passa uma mensagem negativa ao interlocutor.
D) aparenta ser forte, apesar do grave problema de saúde.
E) não tem medo de morrer, pois está certa de sua cura.
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ATIVIDADE PARA CASA
“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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NA PRÓXIMA AULA

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