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Resumo: Este artigo tem como proposta de estudo algo que é muito entremeado com a 
História em si, que são as biografias e suas determinadas variantes que permeiam o meio 
biográfico. Estes vieses para se trabalhar a História são bastante informativos, mas ao 
mesmo tempo requerem uma grande atenção e metodologia corretas, isto para não cair na 
falácia de se tomar aquilo que está constando, nestas obras, como verdades absolutas, 
podendo assim prejudicar o nível intelectual das possíveis pesquisas e análises. Contudo 
mesmo que o tema proposto seja sobre as biografias, não será atenuado somente este 
fator, pois a discussão aqui consistirá nas ações que um historiador deve ter ao se tratar de 
algum item que envolva estes modelos literários. Obviamente, este estudo será respaldado 
pela historiografia da história política, abrangendo artigos e obras que trabalhem este objeto 
de análise, para que assim seja possível entremear diversas visões sobre isto e que assim 
corrobore em algo mais contundente e abrangente. Ao final, foram acentuados aspectos 
notáveis que evidenciam os perigos literários dos modelos biográficos, tanto como o pensar 
de um pesquisador tem que estar apurado e com até mais referências bibliográficas, não 
depositando toda a sua confiança em uma ou outra destes tipos de obras. 
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1. Introdução 

 

Como sendo uma intrigante preocupação dos âmbitos acadêmicos, o pesquisador e 

por sua vez, o historiador se vê cada vez mais necessitado de um olhar apurado e 

devidamente embasado, não recaindo sobre os erros do anacronismo ou das verdades 

absolutas, pois como um possível intelectual e transmissor de conhecimento, deve-se ater 

a uma metodologia muito bem pautada, mediando o saber para as outras pessoas, sem o 

indulto de vieses que não compõem a mínima fundamentação, quase esbarrando no 

“achismo”, algo verdadeiramente errôneo e prejudicial para um trabalho historiográfico. 

E em todo este interim, se mostra de extrema valia, o que é acentuado no conceito 

de pesquisa bibliográfico apresentado por Joaquim Severino: 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou categorias teóricas já 
trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registradas. Os textos 
tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha 
a partir das contribuições autores dos estudos analíticos constantes dos 
textos. (SEVERINO, 2007, p. 122) 
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É necessário que se entenda que este artigo em uma abordagem analítica para com 

o tema proposto, não esquecendo de também manter um olhar crítico até com as 

referências bibliográficas utilizadas, assim culminando em um todo de uma visão quase 

unificada para com este objeto de pesquisa. 

 

 

2. O uso das Biografias e suas Influências na Historiografia 

 

Falar de modos corretos em se tratar qualquer assunto pode parecer presunção à 

primeira vista, mas todos que estão com algum tipo de entremear no meio acadêmico, 

percebem as devidas nuances que podem tanto atrapalhar os estudos quanto ajudar neste 

desenvolver. Assim, podendo aplicar análises com ideários que inicialmente e em todo o 

desenrolar de futuros trabalhos, podem ser benéficos para muitos, se discutindo os pontos 

chave que impossibilitam o aumento do nível de intelectualidade ou mesmo de 

conhecimento nas possíveis pesquisas vindouras, para que quando alguém também 

pensar nestes assuntos ou queira estabelecer pensamentos sobre os mesmos, tenham um 

arcabouço teórico de ajuda e contribuição no aprimoramento destas habilidades. 

Além de tudo isto, a intencionalidade existente nestes escritos literários é latente 

para quem aplica um olhar incisivo nas críticas, isto se faz perceber com o tipo de figura 

que está sendo biografada, qual época que está sendo retratada, os meios usados para se 

captar as informações existentes, quem produziu a biografia ou quem encomendou a 

mesma e até mesmo a quantidade de obras com o mesmo assunto se tem existindo. Tudo 

isto influência no produto final, que pode chegar a um público mais leigo e gerar o 

pensamento mencionado anteriormente de verdade absoluta, mas que na verdade esconde 

nuances que partem de diversos aspectos, como até um uso mínimo ou moderado de 

imaginação do autor, porque nem tudo da vida de alguém está resguardado em 

documentos, onde este biógrafo não tem escolha a não ser deixar a imaginação fluir um 

pouco, ficando isto muito explicito em variados livros. 

É interessante notar que biografia e História foram por diversas vezes tratadas como 

possíveis componentes antagônicos, como é mencionado Philipe Levillain na obra “Por uma 

história política” (2003), funcionando basicamente por preferencias de um historiador ou de 

um biógrafo, algo que segundo ele, foi discutido durante séculos, desde os longínquos 

tempos da Grécia Antiga até a atualidade, onde se teve ao longo deste tempo, parcelas de 

percepções que descreviam pontos isolados da História propriamente dita, sem se ter a 

devida compreensão de todo o aparato ideológico e metodológico de ambas as partes, algo 
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que foi devidamente mudando para chegar no que se tem hoje. E apesar disto, nota-se hoje 

um retorno para questões já antigas, que englobam todas as nuances problemáticas que 

se pensava já terem sido superadas com o que fora produzido. (p. 146) 

Percebe-se que os tipos biográficos, denominados de autobiografias, tem sua 

parcela de diferenciação dentro deste gênero literário, estrando no limiar da dita “escrita de 

si”, fazendo-se muito útil o que é dito por Michel Foucault: 

 

A escrita de si mesmo aparece aqui claramente em sua relação de 
complementariedade com a anacorese: ela atenua os perigos da solidão; 
oferece tudo aquilo que se fez ou se pensou a um olhar possível; o fato de 
se obrigar a escrever desempenha o papel de um companheiro, suscitando 
respeito humano e a vergonha; é possível então fazer uma primeira 
analogia: o que os outros são para asceta em uma comunidade, o caderno 
de notas será para o solitário. (FOUCAULT, 2004, p. 145) 

 

Na autobiografia, o autor assume um papel diferente, que é o de também ser 

personagem da história que está sendo contada, tendo a constante demonstração do dito 

individualismo, com o conteúdo do  “eu” nestas escritas, permeando também o uso do nome 

próprio, este que demonstra ser algo muito importante e também muito complicado neste 

meio literário, isto devendo-se ao fato de que o uso deste aspecto, força lembranças e 

recordações no possível leitor, onde ao longo da obra podem ocorrer mudanças no nome 

próprio ou no pronome de tratamento, o que acaba por promover uma aproximação entre 

quem lê e quem escreve. 

No tocante ao preceito autobiográfico, identifica-se então pontos comuns em todos 

os quesitos, ou seja, existe uma aparente aproximação de necessidades, onde se pretende 

justificar algo, dar surgimento a alguma necessidade maior ou até mesmo se tem a vontade 

de contar os seus segredos. Desta maneira, cartas, diários e entre outros, configuram 

quase o mesmo papel autobiográfico, em que o pesquisador precisa manter atenção e se 

atentar a uma pequena imparcialidade, para não pré-julgar algo ou usar este fator para 

supostamente confirmar seus próprios anseios, onde este provável intelectual acaba 

“comprando” a ideia que o personagem está passando em seus documentos. 

Buscando as origens da própria palavra biografia, chega-se ao conluio de que ela 

aparentemente não existia na Grécia Antiga, pois como afirma Contardo Calligaris, em seu 

artigo Verdades de Autobiografias e Diários Íntimos (1998), “... o fato de que também 

‘biografia’ é uma palavra ausente no grego clássico. Aparece no quinto século”, apesar 

desta afirmação, ele ainda conclui esta fala dizendo que “As palavras ‘biografia’, ‘biógrafo’, 

de novo no exemplo da língua inglesa, se afirmam a partir do século XVII”. Com estes 
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dizeres, pode-se pensar que a língua inglesa afetou bastante a palavra e seu significado de 

hoje em dia, remetendo a talvez, uma parcela de culpa para a linguagem em latim, a qual 

tem um tronco linguístico muito forte na Europa como um todo, trazendo variações de um 

mesmo cerne. (p. 47) 

Os seres humanos demonstram a necessidade de socialização ou formas parecidas, 

para não cair em transtornos psicológicos, onde a vida dessas pessoas e suas experiências 

acabam sendo automaticamente uma forma de se expor e interagir com o mundo, podendo 

ser biográfico ou autobiográfico. Digo isto, porque se tem biografias que o dito personagem, 

ou alguém ligado a ele, contrata pessoal capacitado neste setor, para escrever sua história 

de vida, ou ainda se tem os mencionados tipos autobiográficos. Englobando tudo, temos o 

gênero autobiográfico que constitui uma forma literária muito querida e ao mesmo tempo, 

muito traiçoeira, algo derivado das perspectivas e pensamentos que permeiam sua 

produção. 

Retornando ao enclave da questão do nome próprio, sua importância é acentuada 

por Pierre Bourdieu, que passa um ensinamento de que: 

 

O nome próprio é o atestado visível da identidade do seu portador através 
dos tempos e dos espaços sociais, o fundamento da unidade de suas 
sucessivas manifestações em registros oficiais, curriculum vitae, cursus 
honorum, ficha judicial, necrologia ou biografia, que constituem a vida na 
totalidade finita, pelo veredicto dado sobre um balanço provisório ou 
definitivo. “Designador rígido”, o nome próprio é a forma por excelência da 
imposição arbitrária que operam os ritos de instituição: a nominação e a 
classificação introduzem divisões nítidas, absolutas, indiferentes às 
particularidades circunstâncias e aos acidentes individuais, no fluxo das 
realidades biológicas e sociais. (BORDIEU, 1986, p. 187) 

 

Essa questão do nome próprio é muito importante para a questão biográfica, 

podendo remeter ao encontro de novas fontes para estas narrativas, onde o nome do 

indivíduo aparece em lugares que quase não se esperaria, mas que também contém suas 

partes de intencionalidades, como é caso de fichas policiais ou criminais, entrevistas a 

qualquer meio de comunicação, presença do mesmo em lugares os quais se tem audiência 

de um público, enfim, são infinidades de formas para se obter informações, cabendo 

analises congruentes para tentar revelar a realidade que pode estar implícita, 

principalmente quando se trata das tecnologias, contendo a mídia e até as redes sociais. 

Passa a ser necessário que quem pretende produzir suas pesquisas no âmbito 

biográfico, precisa se ater ao ponto chave de que a História está presente na mesma, mas 

em parcelas em não em um todo, por exemplo, não se pode pegar biografias de Hitler 
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esperando entender toda a Segunda Guerra Mundial, mas não exclui o fato de partes desta 

história estarem entrelaçadas na narração. Nota-se na análise das bibliografias disponíveis, 

que a biografia se atenua a trabalhar com o homem e sua natureza, não ficando focada em 

aspectos de mudanças históricas ou influências de épocas, mencionando tais fatores só 

parcialmente e não de forma tão grandiosa quanto os livros de História fazem com seus 

objetos de estudo. 

Com a acentuação da Escola dos Annales, a biografia foi deixada a esmo, com 

poucos trabalhos sobre a mesma, pois foi ainda mais exacerbado o caráter propagandístico 

e monetário desta literatura até então, onde era focado em vender e ter baixa qualidade, 

algo contestado pelos Annales, que pregaram o modelo de história mais social. Desta 

maneira, o que tinha caráter político era tratado com desprezo por muitos historiadores, 

onde a própria história política e consequentemente os tipos de biografias, sofreram grande 

descaso. Tal situação, só foi mudando da década de 1970 em diante, com uma remodelada 

e retomada destes gêneros esquecidos, os quais estão novamente sendo bem 

direcionados, mesmo que algumas poucas produções ainda persistam na obtenção do lucro 

e na quase nenhuma contribuição significativa para o conhecimento como um todo. 

Neste interim, o modelo literário que aqui se trata, passa a assumir características 

mais amplas na construção das próprias produções, não trabalhando somente o 

personagem determinado isoladamente, mas sim englobando uma gama de informação 

que ajuda a contextualizar todo o momento da obra, explicando os meandros políticos, a 

situação das nações que estes personagens se instalavam, as moedas destes lugares, 

enfim, um melhor espaço de informação e até de estudo, onde os historiadores podem se 

debruçar e pensar novas abordagens ou simplesmente refletir sobre a informação captada. 

Da mesma forma como foi mencionado anteriormente, deve-se tomar grande cuidado ao 

se trabalhar estas obras, sendo muito plausível e importante se ter outras fontes de 

informações, não dependendo muito de um único local de abordagem e reflexão. 

No âmago do meio biográfico, a individualidade toma grande posição da discussão, 

pois este gênero aplica quase que totalmente estas ideias, isto ao se tratar da 

particularidade em si, onde as ideias interdisciplinares, como sociológicas, jurídicas e entre 

outras, formam a menção de defesa do dito indivíduo, ligando seus valores restritos a ele 

mesmo com a sociedade e talvez a liberdade de maneira geral, com as expressões do 

mesmo nas mais variadas situações. A metodologia aplicada seria a da objetividade, 

quebrando como os paradigmas que precederam, como a socialização maior, derivada das 

correntes historiográficas de caráter marxista, mas como foi dito sobre suas mudanças 
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históricas, a biografia se tornou um meio mediano de aproximação dos universos coletivos 

e restritos, tratando em seu interior, desta literatura multifacetada. 

Contendo a atuação biográfica ou autobiográfica, se tem a relativização dos aspectos 

que foram e são abordados em tais produções. O biografado passa a ser o destaque, mas 

suas interações com o mundo que o rodeia são muito relativas às suas experiências, onde 

estas relações acabam sendo bastante tendenciosas, seja para o lado do personagem ou 

para o lado de quem constrói as narrativas sobre ele. As opiniões e com certeza, as 

influências da devida época e sua sociedade, vão moldar o trabalho final que chega na mão 

de estudiosos ou pessoas simplesmente interessadas, cabendo aqui o olhar analítico de 

quem usará estas fontes em outras abordagens e em outros trabalhos de pesquisa. Desta 

forma, o assunto aqui mencionado é sempre destacado, como sendo os cuidados do 

historiador ao se trabalhar as biografias, além de suas influências nos meandros da História 

e consequentemente, do ensino. 

No passado, obras deste cunho de escrita, até tinham caráter de irrealidade e de 

exaltar alguém como a frente de seu tempo, mas no livro A Era das Revoluções, de 2017 

do historiador Hobsbawn, o autor deixa a entender o contrário, que nenhum homem está à 

frente de seu tempo, sendo todos frutos das pré-condições da época em que viveram. 

Nenhum personagem das biografias era algum tipo de deidade ou tinha habilidades que 

ninguém nunca conseguirá ter, tudo por meio da vontade, determinação, coragem e 

trabalho duro, é possível, algo que as biografias mais atuais vêm exacerbando, 

desconstruindo características atribuídas como divinas a alguém, trazendo estes 

biografados mais para a realidade de quem lê estes assuntos. (p. 100) 

As vertentes biográficas que tratam o biografado como herói ou, como foi 

mencionado anteriormente, como divino, são que mais se encaixam na corrente 

historiográfica do positivismo, recorrendo aos meios tradicionalistas, como as verdades 

absolutas e o próprio fator do nome imponente e até um tanto superior do personagem, 

aqui cabendo outro exemplo, do personagem tratado na tese de doutorado de Marcela 

Cristina Quinteiros (2016), onde ela trabalha biografias e o historiador paraguaio Juan 

Natalicio González, apontando que as biografias do mesmo o acentuam como um autor 

autodidata e escritor muito proeminente, ressaltando seu lado intelectual e quase não 

mencionando fatores menores, mas que seriam detalhes construtivos. (p. 60) 

Todo o interior do tipo biográfico tem o ponto característico da informação, muito 

valorizada principalmente pela História como um todo, que fica ainda mais explicito quando 

se permeia os aparatos políticos, além de abranger outras nuances a partir do ponto base 

que poderia muito bem ser a história política. Convém mencionar que não se exclui aqui os 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

outros meios de história, como a cultural, mas é interessante notar que todos estes aparatos 

se complementam, ajudando a finalizar algo que pode de grande ajuda para algum 

historiador ou até mesmo satisfazer curiosidades que as outras pessoas venham a ter, não 

sendo necessário ser um intelectual ou um pesquisador para poder ter acesso a este tipo 

de conhecimento. 

Então, as biografias foram muito produzidas ao longo dos anos, agindo como um 

gênero de confecção em demasia, algo quebrado pela história mais igualitária do Annales, 

que depois acabou sendo recuperado em todos os meios sociais. A biografia e a 

autobiografia se fazem extremamente presentes e correspondentes na atual conjunção 

populacional, atendendo a pedidos e demandas, além de ao mesmo tempo estar se 

aprimorando em diversos sentidos, não ficando na perigosa estagnação que atrapalha a 

construção do saber e pode não contribuir na própria História. 

 

 

3. Considerações Finais 

 

Com o presente trabalho de pesquisa, chega-se a conclusão de que o uso do gênero 

biográfico nas pesquisas ou até em salas de aula é muito importante e ao mesmo tempo, 

muito perigoso, isto devido ao fato de este modelo literário estar atrelado a uma grande 

quantidade de problemas que podem causar uma enorme queda na conceituação, na 

qualidade e na credibilidade dos trabalhos a eles vinculados. Sendo assim, as biografias e 

as autobiografias podem ser grandes fontes, de caráter até documental, onde a história 

pode ser tratada em meandros muito particulares e diferentes do arcabouço histórico 

convencional, trazendo contextualizações que algumas obras mais gerais não trazem em 

demasia, passando até pelos possíveis sentimentos do biografado. 

Acaba ficando perceptível que se tem aspectos positivistas nestas obras, apesar 

disto, não são só eles os presentes, o social, o cultural e os mais variados temas 

historiográficos estão aparecendo também nestes tipos literários. Assim como a história 

política, a biografia ficou por muito tempo relegada às margens do ensinamento por muitos 

anos, que só depois de algumas décadas de atuação dos Annales, é que voltaram a atuar, 

contendo uma muito bem-vinda reformulação que era necessária. Então o historiador 

precisa estar atento às principais informações e também às probabilidades mais gerais, 

atuando da melhor forma que se possa ter frutos de trabalhos com extrema qualidade, para 

elevar o nível da educação e do ensino, além de ser reconhecido pelo trabalho bem feito. 
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