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RESUMO

O  presente  artigo  apresenta  subsídios  teóricos  e  metodológicos  para  a  construção  de 
biografias  históricas  de  indivíduos  de  protagonistas  da  imprensa  e  do  jornalismo,  sejam 
célebres ou anônimos, que possam iluminar um espaço e tempo específicos relevantes para a 
compreensão de questões acerca do campo jornalístico e da mídia impressa. Adotou-se como 
procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, em obras de autores como Jacques Le 
Goff, Pierre Bourdieu, Geovanni Levi, Ronaldo Vainfas e Benito Schmidt. 
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INTRODUÇÃO
Considerada como “espelho” dos fatos, desde a segunda metade do século XIX, quando se 

inaugurou o “jornalismo moderno”3, a imprensa, aos poucos, constituiu-se como uma fonte 

privilegiada para os estudos sobre processos históricos. Aos poucos, os historiadores tomaram 

o jornalista e suas fontes como sujeitos e o periódico como espaço de registro da memória e 

esfera de debates e mobilização. Também, renovaram suas premissas e seu modus operandi; e 

começaram a tratar  a imprensa como fonte documental,  por registrar e difundir relatos de 

fatos e sujeitos de uma determinada época, e como agente histórico, por intervir na realidade4.

A transição na postura dos historiadores fomenta a perspectiva de que os estudos sobre o 

Jornalismo sejam consolidados e legitimados como um domínio da História. Todavia, não 

1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Jornalista, doutora em História pela Universidade Federal da Bahia, participante do Núcleo de Estudos em Jornalismo da 
Faculdade de Comunicação da UFBA – Njor, professora e coordenadora dos cursos de especialização em Jornalismo e 
Convergência Midiática e de Comunicação Organizacional e Tecnologia da Faculdade Social da Bahia.
3 Ver ABREU, Alzira Alves de.  A Modernização da Imprensa (1970-2000). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002; 
GUERRA, Josenildo Luiz. O Nascimento do Jornalismo Moderno - uma discussão sobre as competências profissionais, a 
função e os usos da informação jornalística. In: Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Belo 
Horizonte:  Pontifícia  Universidade  Católica  de  Minas  Gerais;  São  Paulo:  Intercom  –  Sociedade  Brasileira  de  Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, 2-6 set. 2003. 
4 BARBOSA, Marialva; MOREL, Marcos. História da Imprensa no Brasil: metodologia. Florianópolis: Rede Alfredo de 
Carvalho;  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  [s.d]. Disponível  em: 
<http://www.redealcar.jornalismo.ufsc.br/metodo.htm>. Acesso em: 26 ago. 2007.
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necessariamente  assegura o desenvolvimento  da historiografia  sobre objetos  deste  campo, 

que, apesar do nítido incremento constatado nos últimos anos, ainda apresenta lacunas com 

forte  impacto  no  exercício  da  profissão  e  no  cotidiano  da  sociedade,  muitas  vezes 

desinformada acerca do lugar social e político dos veículos e dos jornalistas, a despeito da 

importância destes para a formação da sua visão de mundo.

Na Bahia, por exemplo, são parcos os trabalhos encontrados em bibliotecas e arquivos. E a 

maioria dos títulos elaborados e/ou publicados no Estado versa, de forma descritiva, sobre a 

trajetória de jornalistas ou editores; aborda, de forma panorâmica, sobre fases históricas de 

organizações jornalísticas; ou analisa as representações e o discurso, entre outros aspectos, de 

veículos5. Há um lapso no que se refere às análises históricas com foco no agendamento, na 

linguagem,  nos  gêneros,  na  recepção,  nos  procedimentos  produtivos  e  na  cultura 

organizacional da imprensa, que poderiam contribuir para a formação de jornalistas e, ainda, a 

formulação de conceitos e técnicas relevantes para a prática jornalística.

Considerando-se apenas os perfis institucionais e as biografias, constata-se, também, lacunas, 

que, por vezes, dificultam inclusive a realização de estudos sobre questões relacionadas aos 

modos  de  produção  e  aos  efeitos  das  mensagens,  entre  outras.  Inexistem trabalhos  desta 

natureza sobre o centenário A Tarde ou a atuação de jornalistas como o governador do Estado, 

Antonio Carlos Magalhães (1971-1975, 1979-1983, 1991-1994), por exemplo.

Apesar do risco de induzir uma generalização a partir da narrativa de um caso específico e da 

rechaça ao gênero por parte dos cientistas, as biografias históricas prestam uma indubitável 

contribuição para a historiografia – inclusive à História da Imprensa e do Jornalismo –, desde 

que  atendam  a  certos  princípios  e  critérios.  Poderiam,  por  exemplo,  revelar  aspectos 

relacionados ao fazer jornalístico, à linguagem, a cultura organizacional dos veículos. 

Os fatos  transcorrem assim,  a  despeito  da demanda  em potencial  por  investigações  desta 

natureza, impulsionada pela recente criação de centenas de cursos de jornalismo no país – 

grande parte com cadeiras dedicadas à história do jornalismo, da comunicação e da imprensa 

–, pela existência de milhares de jornalistas profissionais e pesquisadores deste campo e pela 

histórica carência de bibliografia.

Presume-se que esta seja uma das implicações do retardo na implantação da imprensa no 

Brasil, ocorrido só em 1808, e de modernização da produção, deflagrado aqui somente no 

5 Em pesquisa exploratória nos acervos da Universidade Federal da Bahia, da Biblioteca Pública do Estado da Bahia e do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e em sites especializados em comunicação, realizada no primeiro semestre de 2012, 
levantou-se 28 trabalhos sobre história da imprensa e do jornalismo da Bahia (teses, dissertações, livros e brochuras), datados 
da década de 1970 a 2012. Destes, 12 abordam discurso, representações, relações com instâncias do poder etc. de impressos,  
12 são biografias (06) ou apresentam perfis de uma ou mais organizações jornalísticas (06), 04 têm caráter memorialístico e 
uma enquadra-se como obra de referência.
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século XX. A situação reproduz-se em outros Estados, em especial, nos localizados fora do 

eixo  Sudeste-Sul,  devido  às  diferenças  socioeconômicas  e  políticas  entre  as  regiões 

brasileiras. 

Neste artigo, busca-se subsidiar a elaboração de biografias que possam iluminar o contexto 

social, político, econômico e cultural – inclusive aspectos da imprensa e do jornalismo – em 

um espaço e tempo. Adotou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica. 

O INDIVÍDUO SOB A LENTE DO HISTORIADOR

Objetos de estudo relacionados à personalidade, ao pensamento, às ações e reações humanas 

demandam o diálogo com saberes de origens diversas, para sua compreensão, sua apreensão e 

seu  aprofundamento.  A  complexidade  e  amplitude  dos  sujeitos  históricos,  em  geral, 

inviabilizam sua apreensão somente com a partir de um ramo da História específico (História 

Econômica,  História Política etc.),  não obstante ascendam, no mundo, a fragmentação dos 

procedimentos  produtivos  e  a  segmentação6 e  estes  fatores  exerçam  influência  sobre  as 

ciências.

Baseado  nisso,  a  Nova  História  Cultural  (NHC),  ascendente  desde  os  anos  1970,  pode 

constituir-se como uma alternativa para os estudos biográficos, por prever a abordagem de 

múltiplos objetos (ciência, artes, jornalismo etc.) e permitir a análise de práticas, linguagens, 

representações,  processos  e  padrões,  considerando  os  atores  sociais  como  produtores  e, 

simultaneamente,  receptores de cultura,  por meio de mecanismos como a tradição oral,  os 

sistemas de educação e os meios de comunicação de massa. 

A  NHC  propõe  a  análise  contextualizada  com  valorização  de  eventuais  interferências 

relacionadas  a  classes,  estratificações  e  conflitos  sociais  sobre  o  objeto  de  investigação7; 

recomenda a adoção de estudos de longa duração, o emprego de procedimentos característicos 

da antropologia na pesquisa historiográfica, a utilização do cotidiano como tema de estudo e a 

aceitação da micro-história – desde que haja conexão entre os microrrecortes e o contexto 

global  –  e  o  distanciamento  da  História  das  Ideias,  do Pensamento  Formal,  dos  Grandes 

Pensadores; e debruça-se sobre manifestações formais e informais da cultura, dinâmicas de 

elites e dos subalternos, letrados e iletrados, crenças e resistências de célebres e anônimos8.

6 Ver  BARROS, José D’Assunção apud CARDOSO, Maria Abadia. O Campo da História: especialidades e abordagens. 
Fênix – Revista de História e Estudos Culturais. Vol. 2, Ano II, nº 3. Uberlândia: Revista de História e Estudos Culturais, 
jul.-set., 2005. Disponível em: <http://www.revistafenix.pro.br>. Acessos em: 15 out. 2007 e 22 ago. 2008. p. 1-10.
7 VAINFAS, Ronaldo. História das Mentalidades e História Cultural. In: VAINFAS, Ronaldo; CARDOSO, Ciro F. (Org.). 
Domínios da História – ensaios de teoria a metodologia. 19. reimp. Rio de Janeiro: Elsiever, 1997, p.149.
8 VAINFAS, Ronaldo. História das Mentalidades e História Cultural. Op. cit. p.148-149.
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Autor do clássico O Queijo e os Vermes9, a biografia sobre o moleiro Menocchio, o italiano 

Carlo  Ginzburg10 rejeita  a  ingênua  contraposição  entre  mentalidade  coletiva  e  atitudes 

individuais, considerando-as inter-relacionadas; e atribui à micro-história três características 

essenciais,  inerentes  ao  gênero  biográfico.  São  elas:  a  apuração  exaustiva  em  busca  de 

evidências  quanto  a  fatos  e  personagens,  empregando  tanto  o  saber  científico  quanto  a 

intuição; o pressuposto de que o sujeito representa, a partir do repertório reunido em suas 

vivências; e a premissa de que o contexto, pelo menos, influencia a significação e oferece 

possibilidade  de  explicação  dos  acontecimentos,  evitando  que  a  narrativa  restrinja-se  à 

descrição de fatos observados em escala reduzida (ou seja,  circunscritos  a espaço e lapso 

temporal restritos). 

Embora aplique elementos constituintes da micro-história desde a edição de  O Queijo e os  

Vermes11,  em 1976,  Ginzburg  sistematizou  a  proposta  como  uma  corrente  historiográfica 

apenas  nos  anos  1980,  ao  lançar  com Giovanni  Levi  a  coleção  Microstorie.  À época,  já 

apresentou a micro-história12 como um ramo da História voltado a objetos micro, como uma 

comunidade ou  um personagem extremo – especialmente,  anônimos  –;  opera  com escala 

reduzida de observação; explora as fontes exaustivamente, buscando detalhes; faz descrição 

densa, etnográfica, dos fatos; e emprega recursos da narrativa literária, como o diálogo entre 

as personagens e a descrição de cenários.

A micro-história – e, por conseguinte, a biografia histórica – valoriza o indivíduo histórico, 

mas reconhece a necessidade de análise do contexto para compreensão qualitativa dos sujeitos 

tomados como objeto de pesquisa; prima pela abordagem temática específica (de fatos do 

cotidiano, sobre comunidades ou até indivíduos anônimos), delimitada em espaço e tempo 

reduzidos  que  permitam  consulta  exaustiva  de  fontes  e  descrição  etnográfica,  mas  com 

aprofundamento da análise; e propõe uma narrativa inspirada na literatura, o que propicia a 

empatia do leitor com a trama. Lacerda Filho13 sintetiza: 

A  descrição  micro-histórica  serve  para  registrar  uma  série  de 
acontecimentos  ou  fatos  significativos  que,  de  outra  forma,  seriam 
imperceptíveis e que, no entanto, podem ser interpretados por sua inserção 
num contexto mais amplo, ou seja, na trama do discurso cultural. 

9 GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
10 VAINFAS, Ronaldo. História das Mentalidades e História Cultural. Op. cit. p.152.
11 Carlo GINZBURG. O Queijo e os Vermes. Op. cit.
12 VAINFAS, Ronaldo.  Os Protagonistas Anônimos da História: micro-História. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 77-
103.
13 LACERDA FILHO, Mozart. Nova História Cultural e Micro-História – uma breve reflexão sobre suas origens. Revista do 
Museu.  Rio  de  Janeiro: Clube  de  Ideias  Comunicação  e  Sistemas  Ltda.,  2010.  Disponível  em: 
<http://www.revistamuseu.com.br/artigos/art_.asp?id=5619>. Acesso em: 10 mai. 2010.
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A despeito das suas contribuições, a micro-história tem sido tomada, equivocadamente, como 

uma vertente da História descritiva, que pretere o estatuto científico da disciplina, em favor da 

absorção de elementos antropológicos e literários, e que produz narrativas mais ficcionais do 

que retrospectivas da realidade passada. Por anos, tornou-se alvo dos adeptos de correntes 

com análise de caráter macrossocial e estigmatizada como uma “História menor”. Entretanto, 

de  acordo  com  Ronaldo  Vainfas,  em  Os  Protagonistas  Anônimos  da  História:  micro-

história14, as análises micro e macrossociais são complementares e a combinação de ambas 

pode favorecer à compreensão das interseções e tensões de natureza social e cultural,  sem 

rechaçar aspectos econômicos e sociais. 

A partir do exposto, pode-se inferir que a biografia historiográfica pode ser a principal forma 

de manifestação da micro-história, embora o formato tenha sido forjado ao longo do tempo, 

desde  a  Antiguidade15.  Pela  atual  perspectiva  metodológica,  busca  recuperar  sujeitos16 

célebres ou anônimos na História, afastando-se da abordagem estrutural-quantitativa comum à 

História  Estrutural17,  que  tenta  analisar  estruturas  sociais,  culturais,  econômicas  com 

ingerência nas ações dos sujeitos históricos (e não acontecimentos), a partir da quantificação 

de variáveis verificáveis em longos períodos, em décadas ou até séculos, a fim de superar a 

reflexão pontual sobre um acontecimento e produzir História Total. 

De certa forma, ela reage à “História  Événementielle”, tradicional, positivista e pautada na 

onisciência de determinados sujeitos, voltada a temas factuais e grandes personalidades – os 

protagonistas  dos  acontecimentos  –,  com enfoque no homem (e não,  nas  circunstâncias), 

exposições  mais  descritivas  do  que  analíticas,  construção  textual  com  valorização  de 

elementos retóricos e abordagem multifacetada do objeto de estudos.

14 VAINFAS, Ronaldo. Os Protagonistas Anônimos da História: micro-História. Op. cit. p.143-152.
15 O gênero foi constituído a partir da articulação de elementos oriundos de gêneros, períodos e correntes diversas da escrita 
da História, como as histórias de vida tecidas por gregos e romanos na Antiguidade, as hagiografias medievais para difusão e 
valoração de santos e deuses, as narrativas renascentistas sobre homens proeminentes e seus feitos e, ainda, as biografias 
descompromissadas com a História Universal  comuns nos séculos XVIII  e XIX e aquelas que relacionam a experiência 
individual com o contexto, dotando a vivência de um sujeito de sentido capaz de cooperar para a compreensão das dimensões 
local, regional, nacional e, quiçá, mundial da História. GONTIJO, Rebeca. A Vida Póstuma de um Historiador Nacional: 
Capistrano de Abreu (1853-1927) – memória e biografia. Londrina: XXIII Simpósio Nacional de História - Universidade 
Estadual  de  Londrina;  São  Paulo:  Associação  Nacional  de  História,  17-22  jul.  2005.  Disponível  em: 
<http://www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/textos/REBECA%20GONTIJO.pdf>.  Acesso  em:  23  jul.  2007;  FARIAS 
JÚNIOR, José Petrúcio. Biografia e Historiografia: contribuições para interpretação do gênero biográfico na Antiguidade. 
Revista  Espaço  Acadêmico.  Ano  VI,  nº  68.  Maringá:  Universidade  Estadual  de  Maringá,  jan.  2007.  Disponível  em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/068/68fariasjr.htm>. Acesso em: 6 mai 2010; VAINFAS, Ronaldo. Os Protagonistas 
Anônimos da História: micro-História. Op. cit.
16 SCHMIDT,  Benito.  Construindo  Biografias...  Historiadores  e  Jornalistas:  aproximações  e  afastamentos. Estudos 
Históricos. Nº 19. Rio de Janeiro:  Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil/Fundação 
Getúlio Vargas (CPDOC-FGV), 1997. Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/207.pdf>. Acesso em: 16 nov. 
2008.
17 Ver CHARTIER, Roger.  À Beira da Falésia – a história entre certezas e inquietude. Trad. Patrícia C. Ramos. Porto 
Alegre: Ed. UFRGS, 2002, p.83. 
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Das páginas de uma biografia, devem emergir aspectos da vida pública, atividades laborais, 

feitos  notáveis  e  equívocos,  ideias,  sentimentos,  sonhos,  o  inconsciente,  planos,  usos, 

costumes, fatos ligados à sexualidade e ao cotidiano,  virtudes e fraquezas do biografado e 

indícios da sua inserção no seu espaço e tempo, que permitam a compreensão do sujeito na 

sua complexidade e articulações sobre dimensões das vidas pública e privada, permanências e 

rupturas, dia a dia comum e momentos de efervescência social e política.

Dela, portanto, devem saltar relatos de experiências individuais e relações políticas e sociais; 

explicitações  de  formas  e  espaços  de  sociabilidade,  reações  a  códigos  de  moralidade, 

influências  de terceiros  e  reelaborações  pessoais;  interpretações  de mundo do biografado, 

mantendo respeito à memória do sujeito cuja trajetória se tornara alvo de devassa. Ao leitor, 

deve-se ofertar  a problematização da experiência  do indivíduo no grupo social,  visando a 

apreensão da influência deste sobre os fatos e da interferência de redes sociais e políticas 

sobre ele.

Tal  perspectiva  aproxima-se  do  pensamento  de  Pierre  Bourdieu.  Pela  proposta 

bourdieuniana18,  o capital  cultural  e econômico interfere19 na produção do habitus do ator 

social,  que,  por sua vez,  norteia  percepções,  interpretações,  preferências,  valores,  atitudes, 

ações e reações do sujeito analisado e, portanto, suas experiências espaciais e temporais e sua 

posição na “sociedade de classes”. Portanto, o habitus oferece indícios para a compreensão do 

indivíduo.

Calcada na visão de que a vida do indivíduo tem momentos de estabilidade e, também, de 

ambiguidades  e  contradições,  a  narrativa  biográfica  atualmente  pode ser  definida  como a 

representação coerente do biografado, tecida a partir de uma construção discursiva (de certo 

modo, a invenção) delineada pela intenção de biógrafo e pelas condições de produção e com 

sentido flexível, aberto a interpretação pessoal da audiência.

Mas  nem  sempre  foi  assim.  Até  os  anos  iniciais  do  XX,  historiadores20 rotulados  de 

românticos narravam histórias de vida, quase sempre, como uma epopeia. A biografia com 

18 BOURDIEU,  Pierre.  A Economia  das  Trocas  Simbólicas. São  Paulo:  Perspectiva,  2003;  NASCIMENTO,  Denise 
Morado; MARTELETO, Regina Maria. A Informação Construída nos Meandros dos Conceitos da Teoria Social de Pierre 
Bordieu. DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação. Vol.5, nº 5. Rio de Janeiro: Instituto de Adaptação e Inserção 
na Sociedade da Informação,  out.-2004.  Disponível  em: <http://www.dgz.org.br/out04/F_I_art.htm>.  Acesso em:  22 jan. 
2010.
19 As posições de classe, para Pierre Bourdieu, correspondem a classes de habitus, desenvolvidas a partir das condições e dos 
mediadores sociais, dos habitus cultivados e, é claro, da capacidade de ordenamento de bens e patrimônio dos sujeitos. O 
espaço social – afirma Bourdieu – organiza-se em três dimensões: uma primeira, cujos sujeitos são dispostos de acordo com o 
volume global do capital que possuem; uma segunda, com o peso relativo do capital cultural e econômico acumulado como 
patrimônio; e uma terceira, com o crescimento, a estagnação ou o retrocesso do volume e da configuração de seu capital 
global. BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2004.
20 CAVALCANTE, Berenice. José Bonifácio: razão e sensibilidade – uma história em três tempos. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas, 2001. Disponível em: <http://books.google.com.br>. Acesso em: 4 jan. 2010.
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foco no sujeito em si gozou de prestígio no bojo da História Positivista e abordava, sobretudo, 

grandes homens (monarcas, ministros, desbravadores, santos católicos etc.) e seus feitos, em 

detrimento  das  estruturas  e  da  população  subordinada  aos  auspícios  desses  senhores, 

perpetuando uma versão  dos  fatos  históricos  a  partir  da  versão  dos  vencedores.  Em tom 

laudatório, elaborava-se uma descrição parcial  e linear, geralmente em ordem cronológica, 

dos  fatos  vividos  pelo  biografado,  marcada  pela  minimização  do  contexto  histórico, 

prestando-se como registro lendário de glorificação do protagonista. 

Elaboradas  com  a  intenção  de  que  se  prestassem  como  exemplos  para  a  sociedade,  as 

biografias predominantes até então eram narrativas de caráter  híbrido – com elementos da 

realidade ficcionados – sobre histórias de heróis, com certa exaltação de traços da sua moral e 

de seus atos grandiosos, e cujo roteiro induzia o leitor a crer que o biografado orientava-se por 

seu destino. “É a chamada  historia magistra vitae,  que buscava seu sentido na orientação 

moral dos homens”, conforme Fernanda Lorenzetti21. Dentre os biógrafos da primeira fase, 

destacam-se os pioneiros romanos Plutarco e Suetônio; os hagiógrafos da Europa Medieval; e 

o moderno Nicolau Maquiavel.

Naqueles tempos, conforme Giovanni Levi22, fazia-se a  Biografia Modal, com descrição do 

sujeito  quanto  à  aparência  física,  ao comportamento,  aos  hábitos  e  às  condições  sociais 

estatisticamente mais frequentes no grupo ao qual ele pertencia – “a biografia não é, nesse 

caso, a de uma pessoa singular e sim a de um indivíduo que concentra todas as características 

de um grupo”23; e a Prosopografia, ou seja, a reunião de um conjunto de biografias, a fim de 

identificar e delinear as especificidades de um grupo.

O modelo24 fora constituído a partir das primeiras obras, escritas na Antiguidade, e perpassou 

pelos períodos históricos subsequentes com vigor, mas começou a sofrer críticas severas entre 

o final dos oitocentos e os anos 1920, com a mudança de paradigma. A partir da constituição 

da Escola de Annales em 1929, o paradigma estrutural, de inspiração marxista, consolidou-se 

e tornou-se hegemônico, inibindo o desenvolvimento e a difusão da História Individual. À 

época, a biografia positivista passou a ser rechaçada com os argumentos de que ela prestava 

contribuição insignificante à História Estrutural e pressupunha objetividade em demasia. 

Entre os anos 1930 e o terceiro quartel do século XX, a biografia era vista como dispensável e 

21 LORENZETTI, Fernanda. Resenha de François DOSSE.  O Desafio Biográfico: escrever uma vida. Trad. Gilson César 
Cardoso de Souza. São Paulo: EdUSP, 2009. Revista História em Reflexão. Vol. 4, nº 7. Dourados: Universidade Federal da 
Grande Dourados, jan.-jun. 2010, p. 2.
22 LEVI, Giovanni. Usos da Biografia.  In: FERREIRA, Marieta de Morais; AMADO, Janaína (Org.).  Usos & Abusos da 
História Oral. 8. ed. 1. reimp. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2008.
23 LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. Op. cit. p. 175.
24 DOSSE, François. O Desafio Biográfico. Op. cit.
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ultrapassada.  Eclodiram críticas  contumazes  de  inúmeros  historiadores  de  importância  no 

contexto  internacional,  notadamente  os  filiados  à  Escola  francesa,  como Lucien  Febvre  e 

Jacques Le Goff. Por um lado, tal posição condenou o formato ao ostracismo por décadas, 

mas,  por  outro,  contribuiu  para  a  proposição  de  uma singular  forma  de  fazer  História:  a 

biografia histórica cuja proposta foi delineada a partir das ideias e iniciativas de autores como 

Ginsburg e Levi e, mais tarde, defendida pelo próprio Le Febvre e Le Goff, ambos já em fase 

de revisão dos seus conceitos.

RECRUDESCIMENTO DO GÊNERO BIOGRÁFICO

O  formato  reabilitou-se  na  década  de  1970,  em  meio  ao  arrefecimento  do  paradigma 

estrutural.  Naqueles  anos,  Annales  começou  a  repensar  seus  princípios  e  suas  práticas  e 

convenceu-se da relevância do indivíduo para a (re)construção da realidade e do papel do 

historiador  nesse processo.  Nesse sentido,  propôs a  admissão  de novos objetos,  de novas 

abordagens, de problemas inerentes à Nouvelle Histoire pela História; e propiciou a retomada 

de mecanismos de valorização da narrativa, da História Política e da apreensão do indivíduo 

como objeto de pesquisa.  Por conseguinte,  fomentou o retorno da biografia  como gênero 

historiográfico, porém com características diversas das preponderantes até então.

Entre as pressupostos delineados por Febvre nesta fase e, ainda hoje, largamente, seguidos, 

estão:  a  interpretação  é  inerente  ao  fazer  científico  e,  portanto,  os  fatos  são  construídos 

socialmente,  tal  qual  previu  Émile  Durkheim25 (1855-1917);  o  surgimento  de  novos 

problemas, fontes (fontes estatísticas, documentos impressos), métodos e objetivos é salutar 

para  a  pesquisa;  os  acontecimentos  ocorrem  em  espaço  e  tempo  imbricados,  com 

especificidades que devem ser consideradas no estudo; e a “História historizante”, limitada 

datas  e  locais  de  fatos  representativos  na  vida  de  ilustres  e  realce  de  feitos  militares  e 

políticos, deve ser rechaçada.

Febvre indica, ainda, que as estruturas mentais da sociedade devem ser tomadas como objeto 

da História, em interface com estudos de outras dimensões do real (política, economia etc.), 

utilizando-se a psicologia como recurso indispensável à análise, por esta disciplina possibilitar 

a compreensão mais aprofundada da vida material do homem e da civilização da qual ele faz 

parte; e que os códigos de comunicação apresentam indícios dos modos de ser, sentir, pensar e 

agir dos comunicantes, mas o pesquisador deve analisá-los à luz do seu dialeto e do espaço e 

período histórico em que eles viveram. 

25 Sobre Durkheim, ver BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. 5. ed. Brasília: Ed. UnB, 1983.



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

Em vez de deter-se em uma linha temporal linear e progressiva, Febvre identificava o que 

tornou os  acontecimentos  históricos  enfocados possíveis,  observando,  predominantemente, 

aspectos mentais da sociedade, embora não tenha manifestado prioridade de uma dimensão do 

real  sobre as outras.  Em sua lavra,  esboçou biografias  com abordagem de temporalidades 

diversas,  norteadas  pelo  contexto  e  pela  memória,  com  ênfase  na  inserção  em  grupos 

diferenciados (como o familiar e o de amizade) e em características psicológicas (sentimentos, 

emoções), acreditando que os modos de ser, pensar, agir, viver do indivíduo possibilitaria o 

estudo  de  um  espaço,  em  um  dado  momento  histórico,  ou  seja,  as  especificidades  do 

biografado e sua interação com outros e com o mundo iluminaria aspectos da sociedade do 

seu tempo. 

Já Le Goff, de crítico nevrálgico, passou a defensor do formato outrora hostilizado por ele 

mesmo e por seus pares. Pressupôs, contudo, que a biografia fugisse da simples descrição da 

trajetória  do biografado,  aliando informações  sobre sua história  de vida,  suas ideias,  suas 

relações sociais e o contexto histórico e cultural, a fim de revelar aspectos do tempo e espaço 

em que ele viveu que sejam de alcance universal. 

De acordo com o autor da emblemática São Luis: biografia26, entre outras obras, esse modelo 

exige a definição de um problema de pesquisa relacionado ao sujeito tomado como objeto de 

pesquisa; a análise crítica das fontes; a abordagem de tempo suficiente para percepção de 

permanências  e  rupturas  na  trajetória  da  personagem;  a  busca  da  explicação  através  da 

narrativa; a consciência da distância entre o biografado e o biógrafo; e, ainda, a circunscrição 

do indivíduo na sociedade. O indivíduo é apenas objeto, enquanto o problema de pesquisa 

origina-se da interface entre ele e a sociedade.

As reflexões e práticas de Febvre e Le Goff estão em consonância com as propostas de outros 

teóricos.  Em  “A  Ilusão  Biográfica”,  Pierre  Bourdieu27 caracteriza  a  biografia  como  a 

descrição rigorosa de posições diversas ocupadas pelo sujeito biografado, em determinado 

momento,  sendo ele constituído socialmente e agente em múltiplos campos com inúmeros 

atributos e atribuições. A biografia, contudo, seria uma narrativa ilusória, por não ser possível 

sintetizar a vida total de uma pessoa, condição que obriga o historiador a suprir as lacunas de 

informações não obtidas junto às fontes por algo criado por ele, ou seja, por suas suposições e 

inferências. 

Considerando que houve uma ascensão da crítica entre os biógrafos, François Dosse28 explica 

26 LE GOFF, Jacques. São Luís. Biografia. Trad. Marcos de Castro. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 1999, p. 20, 26.
27 Explicitado em BOURDIEU, Pierre. A Ilusão Biográfica. In: Marieta de Morais FERREIRA; Janaína AMADO (Org.). 
Usos & Abusos da História Oral. Op. cit.
28 LORENZETTI, Fernanda. Resenha de François DOSSE. O Desafio Biográfico. Op. cit. p. 2.
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que a biografia, desta nova fase, seria marcada pela valorização do singular, mas com reflexão 

sobre as heterogeneidades, pelas frequentes mudanças de escala, e pelo registro de rupturas e 

permanências, de certezas e incoerências do sujeito, afastando-se da percepção casuística dos 

fatos. Contudo, distingue-se de Bourdieu,  sobretudo, por pressupor que o biógrafo precisa 

estar imbuído da disposição de captar fatos reais em sua obra, mesmo diante da fragilidade 

dos documentos e ciente da inviabilidade de apreender totalmente a realidade.

Baseado em Bourdieu, Giovanni Levi29, autor da clássica A História Imaterial - Trajetória de 

um  exorcista  no  Piemonte  do  século  XVII30, desenvolveu  princípios  para  se  articular 

informações da “superfície social” de uma história de vida, dentro do modelo denominado por 

ele  como  “biografia  e  contexto”.  Pela  proposta,  a  biografia  manteria  sua  especificidade, 

voltando-se ao sujeito de forma singular, mas valorizando aspectos como o tempo e o espaço 

por  estes  possibilitarem  a  interpretação  das  vicissitudes  da  personagem  central  e  as 

especificidades da sua época. Apropriadamente, Levi31 considera: “já não é possível – ou, pelo 

menos, desejável – investigar a vida de um homem, abstraindo de todo o evento histórico, ou, 

ao invés, explicar um acontecimento histórico, fazendo tábua rasa dos destinos individuais”.

É um exagero, no entanto, pressupor que a biografia possa aproximar-se da História Total 

idealizada em Annales e explicar a sociedade de um momento histórico, partindo apenas de 

uma  personagem.  Sequer  é  possível  apreender  a  totalidade  de  um  indivíduo  em  sua 

complexidade,  embora  existam possibilidades  de compreendê-lo e estabelecer  articulações 

que subsidiem o entendimento de acontecimentos circunscritos a um espaço e um interregno 

temporal. Afinal, a narrativa, por si, é um fato constituído a partir dos fatos que ela relata e 

versa sobre recortes – a bem dizer,  microrrecortes – do real,  da vida do sujeito histórico. 

Como qualquer  outra  modalidade  de  escrita  da História,  a  biografia  apresenta  limitações, 

embora o estudo biográfico especificamente possa iluminar nuances da História de um lugar, 

um governo, uma sociedade ou até contestar uma versão consolidada na historiografia32.

Inúmeros fatores teriam contribuído para a ascensão da biografia na década de 1970, após 

longo período no ostracismo. Entre os quais, destacam-se a existência de uma demanda do 

público;  a inserção do sujeito  e da subjetividade na teoria social  e sua historicização,  em 

oposição à dicotomia positivista “sujeito-objeto”; a crítica à visão totalizante da sociedade e 

sua evolução; a valorização da perspectiva de compreensão dos fenômenos sociais, políticos, 

29 LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. Op. cit.
30 Ver LEVI, Giovanni. A Herança Imaterial - Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Prefácio de Jacques 
Revel; Trad. Cyntia Marques de Oliveira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
31 LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. Op. cit.
32 Ver SCHMIDT, Benito Bisso. Construindo Biografias ... Historiadores e Jornalistas: aproximações e afastamentos. Op. cit.
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econômicos à luz de casos concretos; a eclosão da História das Mentalidades; e a renovação 

dos métodos da História com o surgimento de novos objetos, fontes e problematizações. 

Porém, o formato em ascensão nesse período diferencia-se daqueles vistos outrora. O estudo 

biográfico33 conservou a peculiaridade de narrar a história de vida com foco nos feitos da 

personagem central,  mas  passou a  valorizar  e  até  realçar  fatores  contextuais;  começou  a 

examinar as circunstâncias em que vivia o biografado (estrato social, ambiente intelectual e 

cultural,  labor,  laços  familiares  e  amorosos  etc.)  e  a  formular  discursos  sobre  sujeitos 

históricos até aquele momento excluídos da historiografia, sobretudo subalternos, com ênfase 

na difusão de suas ideias e visão de mundo; e beneficiou-se da aproximação entre a História e 

outras ciências e a literatura, caracterizadas pela investigação exaustiva e pelo emprego de 

recursos narrativos de (re)construção dos personagens.

Do ponto de vista metodológico, a mudança na concepção de biografia histórica implica no 

recuo da História quantitativa e serial, em favor do avanço dos estudos de caso e da adoção de 

princípios da micro-história. Nesse sentido, Giovanni Levi34 delineia os modelos de Caso-

extremo, voltado ao esclarecimento do contexto através das “suas margens”, em detrimento da 

sua  integridade  e  “exaustividade  estatística”;  e  Hermenêutica,  inspirado na Antropologia 

interpretativa  e  relacionada  com  questões  históricas  complexas  e  fatores/relações  como 

individual/coletivo e tradição/inovação.  Na contemporaneidade,  a biografia  histórica busca 

articular individual e coletivo, subjetivo e contextual, na tentativa de esclarecer uma questão 

abrangente  relativa  a  um grupo  social  ou  a  toda  a  sociedade.  Com propriedade,  Benito 

Schmidt35 explica que a atual narrativa biográfica restaura a  tensão entre o individual  e o 

social.

No Brasil, a publicação de biografias era rara até os anos 1990. Uma importante contribuição 

para o fomento do gênero no Brasil foi o trabalho de institutos históricos – em especial, do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro  –, sobretudo, através da  Revista  do IHGB,  que 

lançou uma seção necrológica dedicada à biografia de mortos ilustres em 1840. Destaca-se, 

das décadas iniciais da tipografia no Brasil,  o livro de Joaquim Nabuco,  Um estadista no 

Império  (1898),  sobre  o  Conselheiro  Nabuco  de  Araújo;  e,  da  fase  republicana,  os  dez 

volumes de História dos Fundadores do Império, publicados por Octávio Tarquínio de Souza 

em 1958.

Porém, mais recentemente, a biografia tem se sedimentado no país dentro da História e de 

33 LEVI, Giovanni. Usos da Biografia. Op. cit.
34 Id. Ibid.
35 SCHMIDT, Benito Bisso. Construindo Biografias ... Historiadores e Jornalistas: aproximações e afastamentos. Op. cit.
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outros campos, como a Literatura e o Jornalismo. Usualmente, emprega-se a biografia36 como 

ferramenta de humanização da História; para homenagem, crítica e saudação; e para difusão 

de exemplos de vida como recurso pedagógico de orientação cívica da população.

MODOS DE FAZER

Construir biografias,  sob  este  (novo)  ponto  de  vista,  desafia  o  historiador,  da  fase  de 

constituição do problema de pesquisa à tessitura da narrativa costurando indícios e atribuindo 

sentido histórico a eles. Talvez, a biografia seja uma das formas mais difíceis de fazer História 

e defronta o pesquisador, de modo exasperado, com questionamentos acerca da significação 

histórica de uma vida individual e com o recrudescimento de antigos problemas de ordem 

teórico-metodológica  inerentes  ao  ofício  e  à  disciplina,  como  a  polêmica  perspectiva  de 

(re)construção  do  real  por  meio  da  interpretação  subjetiva  do  autor  –  em  oposição  à 

proposição  de  transposição  dos  fatos  –  e  a  legitimidade  de  fontes  orais.  María  Rosa 

Carbonari37, entre outros teóricos, defende que ela relaciona-se com questões metodológicas 

inerentes à historiografía em geral,  como a redução de escala e as relações entre sujeito e 

estrutura.

O  gênero  exige  aplicação  de  rigorosos  procedimentos  metodológicos.  A  narrativa  deve 

articular características e experiências pessoais com acontecimentos coletivos, sem os quais 

seria inviável  a compreensão precisa  do personagem objeto de estudos,  evitando contar  a 

História  de  um  indivíduo  deslocado  do  espaço  social  e  considerando  que  ele  pode  ser, 

concomitantemente,  sujeito  e sujeitado dentro do processo histórico.  Compete ao biógrafo 

fugir daquilo que Pierre Bourdieu denomina de “ilusão biográfica”38. 

Cabe ao historiador identificar um indivíduo, anônimo ou não, cuja vida ofereça subsídios 

para esclarecer questões coletivas; definir o problema de pesquisa em relação à experiência 

desse sujeito e do seu grupo social; investigar experiências individuais e coletivas e visões de 

mundo dessa personagem, a fim de delinear  seu perfil  à luz do contexto,  e interpretar  as 

informações amealhadas com a intenção de apreender características da sociedade em que 

este indivíduo viveu. É imprescindível, ainda, examinar as relações entre desígnio pessoal e 

forças  convergentes  ou  concorrentes,  distinguindo  elementos  inerentes  ao  biografado  dos 

adquiridos  em  outros  domínios,  estabelecendo  conexões  entre  suas  especificidades  e  as 

36 GONTIJO, Rebeca. A Vida Póstuma de um Historiador Nacional. Op. cit.
37 CARBONARI, María Rosa. ¿Quién Construye la Historia? - la rehabilitación de los sujetos  y la biografía renovada. In: II 
Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Mendoza (Argentina): Universidad Nacional de Cuyo, 11 al 13 de 
setiembre  de  2003,  p.8.  Disponível  em:  <ffyl.uncu.edu.ar/ifaa/archivo  /IIInteroceanico/Sujeto/Historia/Carbonari.doc>. 
Acesso em: 27 jul. 2007. 
38 BOURDIEU, Pierre. A Ilusão Biográfica. Op. cit. p. 190
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formas de ser, perceber e interagir vigentes na sociedade de então, e fugindo do reducionismo 

manifestado  pela  simplista  constatação  de  características  e  legitimação  de  ações  do 

biografado.

Portanto, o ofício exige disposição para a prática da pesquisa, persistência e certa dose de 

sorte  para  identificação  e  sistematização  de  documentação  escrita  (inventário,  testamento, 

certidões  de nascimento  e  óbito,  registros  de batismo e casamento,  processos  criminais  e 

cíveis, depoimentos, manuscritos etc.) – por vezes, desorganizada e sujeita a intempéries –, 

iconografia,  artefatos  arqueológicos,  periódicos,  depoentes  e  bibliografia  caros  à 

(re)construção da vida privada e pública de indivíduos.

A  significativa  diversificação  dos  tipos  de  fonte  não  implica,  necessariamente,  na 

flexibilização do rigor metodológico no que tange ao levantamento de vestígios acerca do 

objeto de estudos;  e  a crescente  preocupação com a forma de apresentação  do conteúdo. 

Prima-se39 pela distinção entre as inferências e suposições do historiador e a transcrição dos 

documentos;  pela  criteriosa  referência  às  fontes  e  à  bibliografia  utilizadas;  e  pela  crítica 

interna e externa às fontes, com problematização do lugar e dos mecanismos de produção, 

franqueando  ao  leitor  a  base  de  elaboração  do  texto  histórico  e,  por  conseguinte,  a 

possibilidade de confronto das fontes com as interpretações do pesquisador.

Os depoimentos são coletados seguindo-se procedimentos científicos e são compreendidos e 

instrumentalizados  como  leituras  da  realidade  (e  não  como  dados  despretensiosos), 

considerando-se os complexos processos de recriação do passado e da dinâmica de lembrar e 

esquecer. Nesse sentido, aliás, têm-se desenvolvido no Brasil obras40 norteadoras das práticas 

de História Oral e memória, como realce para os trabalhos de Eclea Bosi e Marieta Ferreira. 

Pelo exposto, na tentativa de assegurar tanto a inteligibilidade do texto quanto o prazer da 

leitura, a biografia assimila recursos literários [como uso de figuras de linguagem e funções 

de linguagem poética ou emocional; exploração de enredo e certa dramaticidade; valorização 

da  intriga;  preparação  de  clímax;  uso  de  flashback; atribuição  de  densidade  humana  aos 

personagens, com apresentação de seus sentimentos, pensamentos, fantasias e aspirações; uso 

de fluxo de consciência (tentativa de “reprodução” do pensamento da personagem)]. Também, 

requer “criatividade ficcional”  (suposição,  hipótese devidamente sinalizada ao público) do 

escritor,  para  alinhavar  o  texto  com coesão,  coerência,  clareza  e  elegância  e  propiciar  o 

entendimento de diferentes espectros simbólicos de uma cultura, visando que a biografia seja 

índice referencial do universo no qual vive o biografado.

39 SCHMIDT, Benito Bisso. Construindo Biografias ... Historiadores e Jornalistas: aproximações e afastamentos. Op. cit.
40 Ver FERREIRA, Marieta de Morais; AMADO, Janaína (Org.). Usos & Abusos da História Oral. Op. cit., entre outros.
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Em  A  Biografia  Histórica,  Schmidt41 aponta  que  lacunas  sobre  um  personagem,  regras 

sociais, brechas para criação e atuação individual deixadas pelas fontes podem ser supridas 

com a elaboração de hipóteses embasadas no contexto de atuação do objeto de análise. Por 

isso, é relativamente comum biógrafos sapecarem, em seus textos, expressões pouco usuais 

em relatos científicos como “estima-se”, “supõe-se”, “quem sabe”, “quiçá”, “possivelmente”. 

A  historiadora  estadunidense  Natalie  Zemon  Davis,  no  romance  histórico  O Retorno  de 

Martin  Guerre,  da  década  de  1980,  por  exemplo,  entrelaça  o  verdadeiro  e  o  possível, 

empregando termos como “provavelmente”, “talvez”,  “pode-se presumir” e “é possível”. Na 

introdução, ela avisa42: “o que aqui ofereço ao leitor é, em parte, uma invenção minha, mas 

uma invenção construída pela atenta escuta das vozes do passado”.

O artifício viabiliza a composição da narrativa e permite ao leitor transportar-se, mentalmente, 

a um mundo que já não existe. Contudo, motiva discussões efusivas acerca da aproximação 

do gênero com a ficção; e é rechaçada por outros tantos, sob a acusação de oferecer risco de 

distorção ou má-interpretação do real pelo leitor. Defende-se, neste caso, o enfrentamento da 

inexistência de fontes, lógica e/ou explicação para todas as nuances do biografado, com a 

construção de um texto que realce conflitos e rupturas, contradições e decisões inconscientes 

ou aparentemente irracionais deste. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Selecionando-se  jornalistas,  editores  de veículos  e  outros  protagonistas  da  imprensa  e  do 

jornalismo  como  objetos  de  investigações  norteadas  por  tais  princípios  e  critérios,  seria 

possível  confirmar  ou  negar  hipóteses  e  solucionar  problemas,  por  vezes,  postos  aos 

pesquisadores há décadas, mas sem quaisquer avanços. A superação deste desafio, contudo, 

deve começar pelo reconhecimento do valor da biografia histórica e pela apropriação pelos 

pesquisadores da metodologia para estudos desta natureza e envergadura. 

Decerto,  a  elaboração  de  trabalhos  biográficos  pode  contribuir,  efetivamente,  para  o 

desenvolvimento  de  novas  investigações  relativas  à  imprensa  e  ao  jornalismo  (como  a 

ideologia,  o fazer jornalístico,  a recepção)  e de novos conceitos e técnicas  jornalísticas e, 

quiçá, colaborar para a formação e o exercício profissional de jornalistas.

41 SCHMIDT,  Benito  Bisso.  A Biografia  Histórica.  In:  GUAZELLI, César  A.  B.  et  al.  (Org.)  Questões  de  Teoria  e 
Metodologia. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2000, p.123 apud ZIMMERMANN, Tânia Regina; MEDEIROS, Márcia Maria de. 
Biografia e Gênero: repensando o feminino. Revista de História Regional 9. Vol. 1 Ponta Grossa: Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, Verão 2004. p. 4. Disponível em: <http://www.rhr.uepg.br/v9n1/912zimmermann.pdf>. Acesso em: 23 mai. 
2007. 
42 DAVIS, Natalie Zemon. O Retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 21.
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