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 BIOGRAFIA 
 

      BIO = vida; GRAFIA = escrita.  

      Biografia, portanto, significa “registro da vida de uma pessoa”, ou seja, uma 

pessoa narra a vida de outra.  

      A biografia é um gênero textual que tem como objetivo narrar eventos marcantes 

da vida de uma pessoa, sejam de uma grande personalidade, sejam de uma pessoa 

comum. 

Características da biografia 

 

De maneira geral, uma biografia contém as seguintes características: 

 É um texto do tipo narrativo; 

 Os acontecimentos são, em geral, narrados de maneira cronológica; 

 Pode ser escrito em terceira ou em primeira pessoa (autobiografia). 

 

      Na Biografia predomina o uso do pronome da 3ª pessoa (ele/ela), pois o narrador 

escreve sobre outra pessoa.  Colocamos em uma biografia dados importantes 

sobre a vida da pessoa de quem estamos falando.  Exemplo: nome completo; local e 

data de nascimento; onde estudou; onde viveu; fatos mais importantes de sua vida; 

principais realizações, bem como fotografias.  

      As biografias podem organizar-se tanto como um texto longo - no caso de livros 

que relatam minuciosamente (com muitos detalhes) a história e/ou trajetória de uma 

pessoa, como textos curtos - caso de textos autobiográficos que circulam na Internet, 

ou textos em que o autor  quer apenas  mostrar passagens de sua vida de forma mais 

objetiva. 

AUTOBIOGRAFIA 

      AUTO = a si mesmo; GRAFIA = escrita. 

      Autobiografia significa “o registro escrito da própria vida”, ou seja, uma biografia 

escrita pelo próprio autor, que seleciona e narra acontecimentos de sua própria vida. 

 

Como fazer, o que escrever, quais informações devem constar na autobiografia? 

      No gênero autobiografia, o autor narra na primeira pessoa do singular ou do plural 

 (Eu/Nós) acontecimentos que seleciona da sua própria vida, em geral, com o objetivo 

de caracterizar sua personalidade.  

      COMECE a escrever sua autobiografia pesquisando sua própria vida. Para facilitar, 

escreva a linha do tempo da sua vida, para incluir as datas e eventos mais importantes.       

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm


ESCREVA tudo que lembrar, depois selecione os fatos mais importantes. INCLUA sua 

história familiar também. ANOTE informações sobre a vida dos seus avós, seus pais, 

irmãos, tios, primos, vizinhos, amigos, etc. 

       As informações  sobre sua história familiar vai ajudar os leitores a entenderem 

como você se tornou a pessoa que é. Anote informações sobre sua infância. Qual a 

sua lembrança mais prazerosa? Como eram seus pais? Você tem irmãos? Como eram 

suas brincadeiras? Você gostava de ir para a escola? Porquê?  

ESCREVA 

 

1. Seu nome completo (autor/protagonista da história); 

2. local e data de nascimento (cidade, estado, pais) / idade atual;  

3. onde estudou/onde estuda;  

4. onde viveu;/onde vive; 

5. fatos mais importantes de sua vida;  

6. principais realizações;  

7. o que gostava / gosta  de fazer / lazer (brincadeiras); 

8. o que mais gosta de fazer fora da escola; 

9. esporte preferido; 

10. sonhos para o futuro.   
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