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RESUMO 
 
 
 
A partir da análise de três biografias da compositora brasileira Francisca Edwiges Neves 
Gonzaga (1847-1935), conhecida como Chiquinha Gonzaga, pretende-se com esse artigo a 
compreensão do processo de construção de sua imagem, tendo a perspectiva de escritores 
como Mariza Lira (1939), Edinha Diniz (1984) e por fim Dalva Lazaroni (1999). Essas 
biografias, escritas em diferentes épocas do século XX, contribuíram para a formação de uma 
imagem que oscila entre os estereótipos da vítima e da heroína. Através de um estudo das 
biografias, de referenciais teóricos sobre o uso da biografia na história, pretende-se refletir 
sobre o tipo de abordagem que as biógrafas realizaram sobre a vida da pianista brasileira. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Chiquinha Gonzaga, biografia, história. 
 

 

ABSTRACT 
 
From the analysis of three biographies of Brazilian composer Edwiges Francisca Neves 
Gonzaga (1847-1935), known as Chiquinha Gonzaga, is intended with this article to provide 
an understanding of the process of building your image and taking the perspective of writers 
like Mariza Lira (1939) Edinha Diniz (1984) and finally Dalva Lazaroni (1999). These 
biographies, written at different times of the twentieth century, contributed to the formation of 
an image that oscillates between the stereotypes of victim and hero. Through a study done on 
the biographies of theoretical references about the use of biography in the history, it aims to 
reflect on the kind of approach that biographers took on the life of Brazilian pianist. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
O objetivo desse artigo é apresentar reflexões acerca das biografias produzidas no século XX 

que possuem como foco a história de vida de uma personagem histórica singular da história 

da música brasileira. São elas: Lira (1899-1971) Chiquinha Gonzaga o abre allas (1939), 

Diniz (1984) Chiquinha Gonzaga uma história de vida (1984) e Lazaroni (1999) Chiquinha 

Gonzaga, sofri e chorei tive muito amor que narraram a biografia de Francisca Edwiges 

Neves Gonzaga, conhecida popularmente como Chiquinha Gonzaga, a fim de explicar a 

caracterização que esse personagem recebeu ao longo do século XX. Como Chiquinha foi 

uma mulher que fez muito sucesso com suas músicas, no século XIX, e não tinha os mesmos 

comportamentos esperados para a maior parte das mulheres de sua época, acabou sendo 

apresentada pelos seus biógrafos ora como uma mulher vítima da sociedade patriarcal, ora 

heroína e pioneira do feminismo no Brasil. 

 

No século XX, as mulheres passaram a ser tema de estudo, num primeiro momento, de um 

modo biografado, que Soihet (1997) classificou como positivista, pois enaltecia as mulheres e, 

ao mesmo tempo, as tratavam como vítimas. As biografias de Chiquinha Gonzaga foram 

escritas, em sua maioria, por estudiosos da música popular brasileira, jornalistas, sociólogos e 

romancistas. Percebeu-se uma similaridade entre as biografias da compositora brasileira e os 

escritos dos historiadores positivistas do século XIX, pelo fato de eles biografarem os grandes 

homens, chefes de Estado, generais, papas, com a preocupação de enaltecer suas qualidades, 

enquanto que no caso da maestrina procuraram lhe dar uma imagem de heroína. Assim, 

muitas mulheres tornavam-se notáveis e, uma delas, sem dúvidas, foi Francisca Edwiges 

Neves Gonzaga. È certo que a história das mulheres e a militância feminista do século XX, 

além de ter contribuído para engrandecer muitas mulheres por meio da história biografada e 

valorizar sua participação na esfera pública, mostraram que Chiquinha Gonzaga poderia servir 

de exemplo de inquietação feminina, a fim de provar para a sociedade que a mulher também 

era sujeito da história. 

 
 

Como referencial teórico foi realizado, no presente artigo, uma discussão sobre o uso da 

biografia na história. Os historiadores da Escola dos Annales, no século XX, segundo Burke 

(1991) desenvolveram novas abordagens para o conhecimento histórico, romperam com a 

história factual positivista e apresentaram novas formas de fazer narrativas, ou seja, 
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ampliaram o fazer histórico sob novos olhares. Passaram a fazer pesquisas enfatizando novos 

temas: social, cultural, econômico. Afirmaram que tudo tem história, deixaram de focalizar os 

estudos apenas dos grandes heróis como condutores da humanidade. (BURKE 1991) 

 
Este artigo justifica-se, pela lacuna que existe na historiografia sobre a história de Chiquinha. 

Nele, será realizada uma leitura crítica sobre a forma que a instrumentista brasileira foi 

biografada em tempos da militância feminista, ao mesmo tempo em que apresentaremos 

algumas reflexões sobre a mudança de paradigma e seu reflexo no uso da biografia na 

história. Nossa hipótese é a de que as biografias da compositora brasileira se aproximam da 

vertente positivista da história das mulheres. 
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FRANCISCA EDWIGES NEVES GONZAGA 
 
 
 
Chiquinha Gonzaga foi uma instrumentista, regente, nasceu no Rio de Janeiro em 1847, 

falecendo no mesmo Estado em 1935. Foi considerada pela escritora Diniz (1984), a maior 

personalidade feminina da história da música popular, primeira maestrina do Brasil, autora da 

primeira marcha de Carnaval, (a cantiga ainda cantada nos dias atuais denominada “Abre 
 
Allas’’) foi a primeira mulher maestrina a reger uma orquestra no Brasil. Filha do militar José 

Basileu Gonzaga “homem branco” e Rosa Maria Gonzaga “mulher negra” mãe solteira. Aos 

16 anos de idade, casou-se com um oficial da Marinha Mercante, Jacinto do Amaral e foi 

apadrinhada pelo Marques de Caxias (1803-1880) (DINIZ, 1984). 

 

Figura 1- Francisca Edwiges Neves Gonzaga aos 29 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: http://chiquinhagonzaga.com/wp/biografia>. 
Acessado em: 04 nov: 2013. 

 
 

Seu pai proporcionou-lhe uma educação de acordo com a tradição da época, que era aprender 

a ser boa mãe e esposa, obedecendo assim os valores cristãos. Priore (1997) cita os 

mandamentos das mulheres contemporâneas da Chiquinha. 

 

 
1° - Amai a vosso marido sobre todas as coisas. 2° Não lhe jureis falso. 3° 

Preparai-lhe dias de festa. 4° Amai-o mais do que a vosso pai e a vossa mãe. 5° Não 
o atormenteis com exigências, caprichos e amuos. 6° Não o enganeis. 7° Não lhe 
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subtraiais dinheiro, nem gasteis este com futilidades. 8° Não resmungueis, nem 
finjais ataques nervosos. 9° Não desejeis mais do que um próximo e que este seja o 
teu marido. 10° Não exijais luxo e não vos detenhais diante das vitrines. Estes dez 
mandamentos devem ser lidos pelas mulheres doze vezes por dia, e depois ser bem 
guardados na caixinha da toillete. (PRIORE, 1997, p. 285). 

 
 

No final da sua alfabetização, deveria estar preparada para o casamento. Casou-se, mas, 

devido a sua rebeldia o matrimônio foi desfeito. Apaixonou-se por outro homem e foi viver 

seu romance proibido nas Minas Gerais com um engenheiro de estradas de ferro. Traída, 

voltou a morar no Rio de Janeiro e com o filho João Gualberto, que ela teve com seu primeiro 

marido, passou a viver. A personagem em questão teve 3 filhos com seu primeiro esposo e um 

com seu amante. Jacinto Ribeiro do Amaral, que foi seu primeiro esposo, não permitiu a 

Chiquinha ver seus outros dois filhos. A família Gonzaga a desprezou, pois seria uma afronta 

para a sociedade patriarcal uma mulher de “família” separada, e ainda por cima mãe solteira. 
 
“Um pecado mortal” para a moral cristã. Chiquinha optou pela independência, passou a se 

dedicar a fazer composições musicais. Tornou-se uma artista, tendo pagado um alto preço por 

sua audácia: a rejeição familiar e social. Apenas depois da morte de seu pai é que a musicista 

pôde reencontrar com sua mãe. (DINIZ, 1984) Após sua segunda separação, passou a 

frequentar rodas boêmias. Chiquinha foi influenciada por intelectuais como José do Patrocínio 

(1854-1905) e Lopes Trovão (1848-1925) que defendiam ideários abolicionistas e 

republicanos, tendo convivido também com o flautista Joaquim Callado considerado o pai do 
 
“choro” (1848-1880). No Rio de Janeiro, fez composições de sucesso como, por exemplo, a 

polca '”atraente” (1877) o tango “O Corta Jaca” (1895), a marchinha carnavalesca “O abre 

allas” (1899) a valsa “Lua branca” (1912). 

 

 

Aos 52 anos de idade, no ano de 1899, Chiquinha se envolveu com João Batista, um garoto 

de 16 anos. A solução para viver seu romance foi adotá-lo como filho. Chiquinha não 

desejava gerar mais um escândalo na sociedade em que ela vivia. Com o garoto viajou para 

Portugal e fez muito sucesso com suas composições. Voltou para o Rio de Janeiro, e no ano 

de 1935 faleceu ao lado de João Batista, o mesmo garoto de 16 anos que ela conheceu em 

1899. Sobre suas composições, foram mais de 2000. Chiquinha musicou também muitas 

peças teatrais do século XIX e XX, tendo sido uma das idealizadoras da sociedade brasileira 

de autores teatrais no ano de 1917 (DINIZ, 1984). 

 
 
 

 



6 
 

 

AS BIOGRAFIAS DE CHIQUINHA GONZAGA 
 
 
 
No século XX, Lira (1939) foi uma jornalista, e uma das primeiras pesquisadoras a escrever 

ensaios biográficos sobre as mulheres. Escreveu a primeira biografia de Chiquinha usando 

como referência o depoimento de Joãozinho, o último companheiro que a pianista conheceu 

aos 52 anos. Foi a pedido dele que a primeira biografia foi escrita. Lira (1939) escreveu a 

história de Chiquinha a partir dos relatos do companheiro. A pesquisadora caracterizou 

Gonzaga como uma grande compositora, falando detalhadamente de seus dotes de professora, 

considerando-a pioneira do feminismo no Brasil. Essa mesma escritora, afirmou que as 

músicas de Chiquinha eram nacionais e originais. É possível compreender a leitura que a 

escritora fez a partir do contexto político e social do final da década de 1930. Sobre o cenário 

político do Brasil é interessante dizer que Getúlio Vargas (1882-1954) estava no governo em 

1939 e buscava valorizar a cultura nacional. A censura do Estado Novo filtrava o que poderia 

ser informado e provavelmente, a biografia da pesquisadora não teria impedimento para 

circular no país, pois a partir do que a biógrafa escreveu, aconteceram várias homenagens as 

músicas de Chiquinha. A biografia teve duas edições, a primeira em 1939 com o título “O 

abre Allas” e a segunda em 1978, que teve o título mudado para “ Chiquinha Gonzaga Grande 

compositora brasileira”. Lira (1939) dedicou a biografia ao companheiro da pianista, João 

Batista. Tanto na edição de 1939 quanto na de 1978, não foi revelado que o garoto era marido 

da compositora. Na reedição da biografia que Lira escreveu, Ary Vasconcelos (1926-2003) 

um jornalista descreveu, na apresentação da biografia, em 1978, que a Funarte estava 

reparando as injustiças sobre a vida da pianista brasileira, pois foi somente depois de 40 anos 

é que a história da compositora estava sendo reeditada. Vasconcelos afirma: 

 
 

“A Funarte, através do INM que está fazendo com que todos os livros raros sobre a 
música brasileira, deixem de sê-lo, lança agora a 2° edição de Chiquinha Gonzaga, 
com que elimina de um só golpe, duas injustiças: a de que um livro tão importante 
como o de Mariza Lira permanecesse não reeditado cerca de 40 anos após seu 
lançamento, e de que uma vida tão fascinante e heroica como a da grande maestrina 
fosse conhecida apenas dos exerpert” ( LIRA,1978,p.7). 

 
 

O jornalista Vasconcelos também caracterizou a maestrina como heroína. No final da 

apresentação que ele escreveu, o pesquisador deixou claro que a biografia de Chiquinha 

deveria revalorizar a história da cultura brasileira. 
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Lira (1939) afirmou que a compositora tinha sofrido preconceito. “Francisca Gonzaga 

entregando-se aos seus pendores artísticos, afrontou os preconceitos da sociedade do seu 

tempo, servindo de exemplo às outras mulheres temerosas”. (LIRA, 1939, p. 16) Essa 

biografia, de modo geral, descreveu Chiquinha Gonzaga como uma grande compositora e ao 

mesmo tempo, vítima da sociedade patriarcal. Lira (1939) também afirmou que uma vida 

comum não valeria a pena ser contada, mas a história da pianista deveria ser lembrada sim, 

pois a musicista foi um orgulho para todo brasileiro. Segundo a jornalista, Gonzaga tinha em 

seu sangue uma das melhores origens brasileiras, sendo descendente de italianos, portugueses, 

e grandes poetas. 

 
 

Há uma mudança importante em relação a biografia de Lira (1939) e Diniz (1984). A primeira 

escondeu a origem da compositora, já na segunda que Diniz (1984) escreveu, ela é revelada. 

Vale lembrar que, no início do século XX, a mentalidade brasileira é marcada pela questão do 

branqueamento
1
 da sociedade, ou seja, que era preciso trazer imigrantes brancos para fazer 

com que o Brasil pudesse se desenvolver tanto culturalmente como economicamente. Entre 

muitos intelectuais havia a concepção de que o homem branco era superior ao negro. Sendo 

assim desde o século XIX muitos médicos justificaram a superioridade do homem europeu. 

Essa negação da origem de Chiquinha condiz com essa questão racial da época. E essa 

consciência de que era preciso branquear o Brasil, só passou por mudanças a partir da década 

de 1950. Segundo Hofbauer: 

 
 

“Foi apenas nos anos 50 do século xx que a ideia da transformação do “negro” em 
“branco” começou a perder a sua legitimidade moral. Uma parte fundamental do 
processo que levou a essa “ruptura” coube a atuação de um órgão internacional, a 

 
1
 CP - O que seria o branqueamento da sociedade? É possível dizer qual a origem deste fenômeno?Andreas 

Hofbauer - Se entendermos o branqueamento numa perspectiva antropológica, ou seja, como uma construção 
simbólica, a idéia de transformar corpos negros em corpos brancos é apenas um aspecto de um ideário muito 

mais profundo e abrangente. A ideologia do branqueamento costuma ser associada, no Brasil, aos projetos 
imigracionistas que, na virada do século XIX para o século XX, trariam milhares de europeus brancos ao país. A 
idéia da imigração européia, que já fazia parte dos primeiros projetos abolicionistas (no início do século XIX), 
visava não apenas modernizar a produção. Assim, em 1821, o médico e filósofo Francisco Soares Franco 

apresentou um projeto no qual propôs que o lento processo de emancipação deveria ser acompanhado por uma 
política imigracionista, a qual deveria ter como objetivo a homogeneização da nação, isto é, a transformação da 
“raça negra” em “raça branca”. Um processo que – segundo ele – poderia ser efetuado num prazo de três 
gerações. Noventa anos depois, quando o fluxo imigratório estava em pleno andamento, o antropólogo João 
Baptista Lacerda repetiria este prognóstico, num discurso muito citado, no Congresso Universal das Raças em 

Londres (1911), afirmando que a imigração européia e a seleção sexual (preferência por casamentos com 
brancos) fariam com que a “raça negra” fosse extinta dentro de um prazo de cem anos. Hobfbauer, Andreas: 
disponível em: <http://advivo.com.br/blog/antonio-ateu/racismo-o-branqueamento-da-sociedade>: Acessado em: 
14 nov: 2013 
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Unesco, que trouxe novas preocupações e novos enfoques para a questão”. 
(HOFBAUER,2009,p.11). 

 
 
A biografia da pianista foi escrita com os capítulos: “Melodia infantil”, abordando suas 

primeiras composições. O segundo capítulo chamado “Contratempos”, onde é discutido a 

separação e como ela teve que se virar sozinha para sobreviver. Por fim, no terceiro, 

‘’Composição Triunfante’’, apresentou sua polca de sucesso em 1877, que teve o nome 

“atraente”. No final do livro, Lira (1939) citou que a compositora brasileira fez um hino de 

amor a bandeira brasileira. Segundo a escritora, “Que seu hino de amor a bandeira sejam as 

notas de ouro que levareis no coração e nos ouvidos, ó meus irmãos amados da arte e do 

sonho”. ( LIRA,1939,p.154.) A biografia foi escrita sem o uso de fontes documentais. Usou 

como referência o testemunho do companheiro da compositora. Não foi encontrado nenhuma 

obra consultada, livro, ou documentos primários da musicista. Lira (1939), aparentemente, 

não teria usado nenhuma referência bibliográfica. A história da maestrina contada pela 

jornalista (1939) foi na verdade a versão do seu último companheiro. 

 
 

Figura 2- Capa da biografia escrita por Lira 2° ed. 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Disponível em: http://chiquinhagonzaga.com/wp/chiquinha-gonzaga-grande-
compositora-popular-brasileira-por-mariza-lira/. Acessado em: 09 nov:2013. 
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Diniz (1984) pós-graduada em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia, onde 

exerceu atividade de ensino e pesquisa. “Afirmou que a marchinha carnavalesca “O abre 

allas”“ serviria como lema para a vida de Gonzaga. A pesquisadora em questão ponderou na 

biografia da compositora, que mesmo em uma época aonde a mulher não tinha profissão, 

Chiquinha teria aberto caminhos para definir os rumos da música brasileira. Diniz (1984) 

citou que a pianista deixou cerca de duas mil canções e 77 partituras para peças teatrais e que 

devido o comportamento ousado que ela teve na sociedade patriarcal, segundo a escritora, a 

memória da musicista foi apagada, apenas depois de muito tempo, a origem do seu 

nascimento e questões pessoais foram descobertas. De fato é interessante fazer uma 

comparação com a biografia de Lira (1939). A escritora em questão afirmou que Chiquinha 

tinha origens europeias. Já nas pesquisas de Diniz (1984) Chiquinha era mulata e filha de mãe 

solteira. 

 
 

Em uma entrevista ''A Maestrina Chiquinha Gonzaga Série 500 anos de História do Brasil'' 

(2000) Diniz afirmou que as biografias anteriores a dela não tiveram fontes. Como foi dito 

acima, a biografia de Lira não teve fonte documental, usou apenas como referência o 

testemunho de João Batista. Com 352 páginas a escritora escreveu a história da “inocente 

Francisca”, o “Rio de Janeiro a gás”, como se educava uma sinhazinha, “De sinhá-moça a 

sinhá-dona”, etc. Chiquinha teve uma imagem de mulher emblemática da inquietação 

feminina. Diniz afirma: 

 
Um caso pioneiro de emancipação feminina, a compositora e maestrina carioca 
pagou caro por sua ousadia: um dos preços foi o esquecimento. O resgate foi 
finalmente possível depois de uma longa pesquisa - Chiquinha Gonzaga uma 
história de vida é ao mesmo tempo a história de uma mulher e de uma cultura. E de 
como as duas romperam a dominação de uma sociedade patriarcal e colonizada. 
(DINIZ, 1984, p.354) 

 
 

O livro possui cerca de 90 imagens que possibilita ao leitor conhecer um pouco da história do 

Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX. A escritora dividiu a biografia em duas 

partes: na primeira, uma cronologia básica, e na segunda, apresentando o catálogo das 

partituras musicais da musicista. Diniz (1984) iniciou a história da instrumentista pelo ano 

1840, período que antecede o nascimento da pianista. A história da maestrina termina no ano 

de 1935 quando ela morre. Diniz (1984) usou várias fontes para escrever a biografia da 

pioneira. Livros que discutem a questão da música popular, a cultura, a economia, noticias de 
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jornais com fotos da compositora, bilhetes, cartas, fotografias, dentre outros. Foi a 

pesquisadora em questão que descobriu que João Batista era seu companheiro. Essa 

descoberta ocorreu a partir das cartas de amor que eles trocavam. 

 

 

Na biografia, a socióloga de um modo breve explica a relação do primeiro esposo com a 

história do Rio de Janeiro. Jacinto Ribeiro do Amaral
2
 era um homem de negócios, dono de 

um navio mercante. Segundo Diniz (1984), no ano de 1865 o navio de Jacinto foi fretado pelo 

governo com a finalidade de transportar armas e soldados para a guerra. Sendo assim como o 

jovem era mandante da Marinha Mercante ele empreendeu as viagens. Jacinto era muito 

ciumento e obrigou Chiquinha a ir para a Guerra com ele. Diniz (1984), afirmou que a 

pianista presenciou muitas cenas violentas e cruéis na Guerra contra o Paraguai. 

(DINIZ,1984) 

 

 

No capítulo XII da biografia de Diniz (1984) com o título “Uma ativista fanática” está escrito 

uma frase por Lopes Trovão “Aquela Chiquinha é o diabo”. Esse capítulo é muito importante, 

porém, Diniz (1984) dedicou apenas (oito) páginas. A pesquisadora (1984) aborda os 

movimentos sociais que a pianista participou. A pesquisadora inicia o texto abordando a 

efervescência intelectual, artística e política, uma fase de agitação social que a compositora 

vivenciou no Rio de Janeiro em 1880. Nessa mesma época, a escritora discutiu a relação de 

Chiquinha Gonzaga com a Revolta do Vintém. O movimento teve como líder Lopes Trovão. 

A revolta ocorreu devido a uma lei municipal que estabeleceu impostos nos carris (bondes) 

urbanos da Corte, no valor de 20 réis ( um vintém) Diniz (1984) afirma que o povo carioca 

nessa época achou uma absurdo esse aumento e durante três dias a maior parte da população 

deixou de utilizar o bondinho. Chiquinha saía as ruas incentivando as pessoas a não pagarem 

mais caro para usar o bonde. Houve repressão policial. No final, a lei de aumento foi desfeita 

e Trovão tornou-se um herói popular. Gonzaga vendia suas composições para conseguir 

dinheiro e alforriar escravos. A pioneira participou dos festivais artísticos destinados a 

arrecadar fundos para a Confederação Libertadora . Diniz (1984) afirmou que Chiquinha foi 

uma mulher humanista tendo sido uma ativista em campanhas abolicionistas. Segundo a 

escritora: “Enfim, deu a campanha entusiasmo e trabalho. “Razão humanista a parte, a causa 

atraía a compositora que se servia dela para condenar o atraso social” (DINIZ,1984,p.128). 

 

 
2
 Não consta nas biografias da pianista o ano de nascimento e morte do seu primeiro marido.                   
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Segundo Diniz (1984) no ano de 1888, Chiquinha com seu piano, prestou uma homenagem a 
 
Princesa Isabel logo após a assinatura da “Lei Aurea’. A compositora também se envolveu na 

causa republicana. Diniz (1984) afirma que Chiquinha esteve presente em todas as campanhas 

e nos movimentos das ruas do Rio de Janeiro. 
 
. 
 

Figura 3- Capa da biografia “Chiquinha Gonzaga uma história de vida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: www.chiquinhagonzaga.com. Acessado em : 09 nov: 2013. 
 
 
 
A terceira biografia aqui analisada, foi escrita por Lazaroni, professora de português, 

advogada, romancista (1999). Na biografia ''Chiquinha Gonzaga, sofri e chorei , tive muito 

amor'' com 506 páginas retratou a imagem da compositora com uma perspectiva romântica, 

que sofreu, mas não deixou de lutar para alcançar seus objetivos que era ser uma compositora, 

uma mulher que lutou pela sua independência, que mesmo diante da violência e das injustiças 

não desistiu de seguir adiante. Lazaroni (1999) dedicou a biografia para as mulheres. 

 
 

Este livro o dedico as mulheres brasileiras... áquelas que se dão o direito de pensar e 
de agir por si mesmas; as que não se intimidam diante do que os outros podem 
pensar ou dizer delas; as que ainda conseguem se indignar frente à violência e as 
injustiças e que tem coragem de amar na plenitude de suas emoções; as Chiquinhas 
Gonzagas que ajudaram e ainda contribuem, não apenas para escrever, mas, 
principalmente, para reescrever a História do Brasil. (LAZARONI, 1999,p.8). 
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A própria escritora afirmou que não queria apenas recriar diálogos e cenários na biografia de 

Chiquinha, mas sim fazer parte da história da musicista. Narrou a vida da maestrina com uma 

postura romântica, mas Lazaroni (1999) afirmou que não se distanciaria de toda a verdade da 

história da pianista. Lazaroni (1999) não soube definir ao certo o objetivo de sua biografia. 

Ela mesmo afirmou: 

 

 
“[...] não sei se uma biografia romanceada ou se o romance de uma existência. Sei 
apenas que a vida de Chiquinha Gonzaga, se dividida em três partes daria vários 
romances. O namoro e o casamento dos pais, o seu nascimento, a infância, a 
adolescência interrompida por um casamento arranjado seria o romance número um. 
Só a viagem obrigada pelo marido a acompanha-la até os campos da Guerra do 
Paraguai realizada dentro do navio São Paulo é uma história dentro da história. Seus 
casamentos, seus amores frustrados, todos estes fatos embolados a uma vida pública 
tumultuada, onde misturava a militância política, teatro, música, preencheriam 
páginas dramáticas. Sua paixão, aos cinquenta e dois anos de idade, por um menino 
de dezesseis anos récem-chegado de Portugal; falta-lhe disposição, aquela altura da 
vida, para enfrentar a sociedade que a humilhava tanto, levando-a a adotar Joãozinho 
como filho”. (LAZARONI,1999,p.13) 

 
 
De fato a biografia de Lazaroni (1999), teve como objetivo mostrar que Chiquinha conseguiu 

enfrentar o preconceito da sociedade patriarcal. Segundo a escritora em questão, no tempo de 

Chiquinha, a mulher não poderia trabalhar ou mesmo viver sozinha. Lazaroni (1999) afirmou 

que a pianista foi uma mulher ousada, pois não tinha preocupação em saber o que a opinião 

pública iria dizer, ou até mesmo as noticias que os jornais publicariam sobre sua vida. Na 

biografia muitas relações amorosas da compositora foram citadas: o caso com um garoto de 

16 anos, o envolvimento com o Maestro Carlos Gomes (1836-1896). Lazaroni (1999) 

considerou que mesmo a pianista tendo sofrido muitos preconceitos na sua sociedade, tornou-

se compositora, maestrina, pioneira, tendo enfrentado o machismo. A pesquisadora na 

apresentação do livro fez um desabafo: 

 
 

“Antes que o leitor se envolva com a autora de “Lua branca”, permita-me um 
desabafo, ou melhor, um recado aos detratores, não apenas aos da Chiquinha, que 
estes –coitados! Estão restando contas a vida eterna, mas aos que discriminam as 
mulheres e os produtores de arte: a vingança possível está em que alguém, um dia, 
não importa quando, resgata a verdade, custe o que custar, doa a quem doer!” 
(LAZARONI,1999,p.13) 

 
 

Lazaroni (1999) comentou na biografia que usaria sua imaginação para escrever o romance. 

Também foram usadas as biografias de Diniz (1984) e Lira (1939), textos que discutem a 

história do Brasil, da música, documentos, jornais do século XIX, dentre outros.  A 
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escritora apresentou a carta de testamento que Chiquinha havia escrito e foi de um trecho 

desse texto que a biógrafa retirou o título . Chiquinha escreveu esse testamento 15 anos antes 

de morrer: “Tive muito amor a todos os meus e os levo a todos no coração, e que peçam por 

mim a Deus e o perdão d’Ele por me terem feito tantas injustiças.” (Lazaroni,1999,p.504). A 

primeira edição da biografia aconteceu no ano de 1999. Lazaroni comentou que no dia do 

lançamento, muitas mulheres foram homenageadas. Mulheres que a pesquisadora chamou de 
 
“Chiquinhas”, pois teriam vencido obstáculos da exposição pública. Essa biografia de 

Lazaroni é um romance e ao mesmo tempo um livro que expôs o sofrimento das mulheres. 

 

 

Figura-4 Capa da biografia Chiquinha Gonzaga sofri e chorei tive muito amor (Lazaroni 

1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponível em: www.chiquinhagonzaga.com: Acessado em : 09 nov:2013. 
 
 
 
Se por um lado há semelhanças em relação a imagem da compositora nas biografias , por 

outro há grandes mudanças. A diferença entre a biografia de Lira (1939) para com a de Diniz 

(1999), é que a segunda contou com fontes e detalhou a vida privada da compositora brasileira 

com mais precisão. Aquela história que Chiquinha era mulher de João Batista e não filho, esse 

fato não tinha sido mencionado por Lira (1939), até porque foi o próprio companheiro da 

maestrina que pediu a escritora para fazer a história da compositora. Lira (1939) afirmou que 

João Batista era filho da pianista. A primeira biografia também escondeu 
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a origem de Chiquinha e ao mesmo tempo, branqueou sua ascendência. Foi apenas na versão 

de Diniz (1984) que a origem da musicista brasileira foi revelada. As biografias, de um modo 

geral, tiveram um mesmo propósito: criar uma imagem ora de vítima da sociedade, mas 

sempre de um sujeito que precisava ser reverenciado. Entretanto percebeu-se que Diniz 

(1984) não focou com exatidão no que acontecia no Rio de Janeiro. 

 
 

A escritora em questão escreveu a biografia com uma abordagem linear, parecendo que a 

pianista foi a mesma mulher vítima e valente durante toda sua vida. A pesquisadora dedicou 

poucas páginas para falar de Gonzaga, como “Ativista fanática”. Diniz (1984) escreveu mais 

sobre as conquistas da compositora do que sobre as questões culturais, políticas e econômicas 

que ligavam a pianista à sua sociedade. A terceira biografia, de Lazaroni (1999), foi um 

romance com vários diálogos envolvendo personagens do tempo de Chiquinha. Foi através da 

biografia de Lazaroni (1999), que a rede globo produziu a minissérie Chiquinha Gonzaga
3
 . A 

biografia de Lazaroni (1999) tem muitas fotos da “pioneira”, pinturas artísticas, capas de 

partituras, livro de canções e cartazes anunciando seu trabalho musical no teatro. 

 
 
O USO DA BIOGRAFIA NA HISTÓRIA 
 
 
 
A biografia foi uma das primeiras formas de escrever história, no século XIX usada pelos 

historiadores positivistas: Fustel de Coulanges (1830-1889)
4
, Michelet (1798-1874) foram 

 
 
 
 
3 Chiquinha Gonzaga: a vida da compositora contada em uma minissérie de sucesso. Regina e Gabriela Duarte 
vivem em fases diferentes a personagem. Criada por Lauro César Muniz, a minissérie Chiquinha Gonzaga foi ao 
ar pela primeira vez em 1999. A trama considerada um sucesso em todas as exibições, retrata a vida de 
Chiquinha em paralelo ao surgimento da Música Popular Brasileira. A minissérie conta a história de uma mulher 
revolucionária que desafiou a tradição da época com suas atitudes e se tornou uma das precursoras da música 
brasileira. Chiquinha Gonzaga foi a primeira compositora e maestrina brasileira, do final do século XIX. 
Disponível em:<http://canalviva.globo.com/programas/vivapedia/materias/chiquinha-gonzaga-vida-da-
compositora-contada-em-uma-minisserie-de-sucesso.html>. Acessado em: 04 nov: 2013 

 
 

 

4 Fustel de Coulanges (1830-1899), conjuntamente com Taine e Renan, destaca-se como um dos principais 
historiadores positivistas franceses das últimas décadas do século XIX. Foi autor de alguns clássicos 
historiográficos, tais como o livro A Cidade Antiga (1864), obra na qual procura demonstrar que a Religião é o 
grande fator por trás dos desenvolvimentos históricos. Sua perspectiva positivista pode ser exemplificada pela 
sua crença de que “a história é uma ciência pura, como a física ou a geologia”. Sobre isto, ver HARTOG, 1988, 
p.342-3. Atribui-se a Fustel de Coulanges a frase “Não sou eu que falo, é a História que fala através de mim” 

 
 
(BECKER, 1959, p.136-137). Disponível em: <http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/taine-renan-e-fustel-
de>. Acessado em: 04 nov: 2013 
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autores da história de Danton
5
 e Napoleão

6
. A história metódica cientifica do século XIX 

abordava questões de identidade nacional, destacando os grandes heróis. Diga-se de 

passagem, que tanto no século XIX, quanto no século XX, a biografia servia e serve como 

inspiração e exemplo de vida para o leitor que a lê. (SCHMIDT, 1999) O romancista João 

Ubaldo Ribeiro (apud MAYRINK e GAMA, 1994, p. 104) afirma que : “[...] nas biografias 

existe o consolo do defeito [...]’’. O leitor se sente confortado ao descobrir que grandes 

personalidades também cometeram deslizes e tiveram problemas”. 

 

 

Os historiadores Febvre (1878-1956) e Bloch (1886-1944) da primeira geração da História 

dos Annales apresentaram negações do “homem herói” que Taine (1828-1893), Carlyle 

(1795-1881) e Renan (1823-1892) usavam para escrever as biografias no século XIX. Febvre, 

mostrou os problemas de caracterizar os indivíduos como seres unânimes e condutores da 

história, deixou uma contribuição onde rompeu com a concepção de herói. O escritor em 

questão escreveu a Obra Felipe II (1556-1580) teve como foco a ‘’utencilagem’’ mental da 

sociedade. Escreveu ‘’Martinho Lutero um destino’’ e a “Religião de Rabelais”, contribuição 

que abriu espaço para os estudos da história das mentalidades. Bloch (2002) em “Apologia da 

história” discutiu o oficio do historiador, falando do caráter crítico que ele precisa ter em 

relação aos documentos. Burke em ''A escrita da história'' afirmou que os historiadores dos 

Annales, de um modo geral ponderaram que não são apenas as personalidades excepcionais 

que fazem história, ou seja, os grandes homens, políticos e heróis, mas todos fazem parte dela. 

Priore, em ‘’Biografia: quando o indivíduo encontra a história’’, concluiu que uma mudança 

importante aconteceu no século XX, com o uso da biografia na história pelos Annales. O 

 
55

 DANTON, Georges-Jacques (1759-1794) - Modesto advogado antes da Revolução aderiu a ela desde os 

primeiros momentos. Fundou o Clube dos Cordeliers. Foi um dos principais artífices da insurreição de 10 de 
agosto e foi nomeado ministro da Justiça. Alguns o consideram responsável pelos massacres de setembro. Eleito 
na Convenção, foi enviado em missão à Bélgica. De volta a Paris, votou pela morte do rei, apesar de no._ início 
parecer procurar poupá-lo. Em abril de 1793 entrou no Comitê de Saúde Pública, do qual foi afastado em julho. 
Procurando resistir ao Terror, tornou-se juntamente com Desmoulins o chefe dos Indulgentes, contra Robespierre 
e seus seguidores. Preso a 30 de março de1794, foi condenado á morte e guilhotinado a 5 de abril. MARTINET, 
Gilles. Danton. Disponível em:< http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=402.> Acessado 
em: 22 out. 2013. 
 
6
 Napoleão Bonaparte nasceu em Ajaccio, Córsega em 1769. Foi tenente da artilharia do exército francês aos 19 

anos e general aos 27 anos, saindo vitorioso em várias batalhas na Itália e na Áustria. Foi um dos chamados 
"monarcas iluminados", que aderiram ao movimento filosófico chamado Iluminismo. Napoleão Bonaparte esteve 
no poder da França durante 15 anos e nesse tempo conquistou grande parte da Europa.. Para os biógrafos, seu 
sucesso se deu devido a sua grande capacidade como estrategista, seu espírito de liderança e ao seu talento para 
empolgar os soldados com promessas de riqueza e glória após vencidas as batalhas.Disponível em: 
(http://<www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/eranapoleonica.htm.< Acessado em: 22 out.2013.  
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personagem histórico já não era mais revestido de glórias. Em vez da curta duração 

cronológica que era usada para falar dos personagens da biografia, historiadores como Bloch, 

Febvre passaram a considerar a política, economia, e principalmente a cultura, especificando a 

sociedade que cada sujeito histórico viveu. (PRIORE, 1997) Febvre apontou as tentações e os 

perigos da biografia individual (apud.MALATIAN,2008) Na obra de Lutero, teve a seguinte 

pretensão: 
 

Desenhar a curva de um destino que foi simples, mas trágico; marcar com precisão 
os poucos pontos verdadeiramente importantes por que passou; demonstrar como, 
sob a pressão de que circunstâncias, o seu entusiasmo inicial teve de enfraquecer e 
inflectir o traçado primitivo; por assim, a respeito de um homem de uma singular 
vitalidade, esse problema das relações do indivíduo e da coletividade, da iniciativa 
pessoa e da necessidade social que é, talvez, o problema capital da história.( 
FEBVRE, 1945,p.11). 

 
 
Febvre escolheu um tempo específico da vida de Lutero indagando uma postura 

epistemológica: ''se os homens fazem história, só o historiador sabe a história que eles fazem 

e, consequentemente é a deles'' (apud. LEVILLAIN, 2003, p.149). De acordo com a citação, 

seria interessante escolher um evento específico da vida de Chiquinha Gonzaga e sobre ele 

desenvolver novos estudos, pois segundo Diniz (1984) a instrumentista vivenciou muitos 

eventos importantes na história do Brasil: A Revolta Do Vintém (1880), A Abolição da 

escravidão (1888), a Proclamação da República (1889), tendo sido uma das idealizadoras da 

Sociedade Brasileira de Autores Teatrais fundada no ano de 1917. 

 
 

Febrve estudou Felipe II (1527-1598) e o franco-condado, abriu novos campos onde o sujeito 

esteve inserido nas estruturas da sociedade feudal, Bloch (2002) no livro ''Apologia da 

história'' fez reflexões sobre importância do testemunho, tendo sido um dos primeiros a deixar 

de lado os homens heróis como condutores da história.(2008, apud MALATIAN;FEBVRE, 

LUCIEN, 1994,p.19). O historiador em questão comentou que durante muito tempo os 

historiadores julgavam os indivíduos mortos. Esses, que por sua vez tornavam-se heróis. 

Sobre a questão do julgamento Bloch, no, livro ‘’Apologia da história’’ afirmou: ‘’Por 

infelicidade, a força de julgar, acaba-se, quase fatalmente, por perder até o gosto de explicar. 

Com as paixões do passado misturando seu reflexo e a prática do presente, o olhar se turva 

sem remédio. (BLOCH, 2002, p.125) 
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A segunda geração dos Annales liderada por Fernand Braudel (1902-1985) também fez 

criticas sobre a concepção do herói condutor da história positivista, deixando de lado o uso da 

biografia na história, dando ênfase em pesquisas quantitativas e economicistas. A década de 

1980 teve a emergência da Nova História. Foi a época em que a biografia passou a ser usada 

novamente por historiadores na realização das narrativas históricas. Com a Nova História 

muitos historiadores passaram a estudar temas específicos envolvendo a política, economia, e 

a cultura. (MALATIAN, 2008) 

 
 
ALGUMAS REFLEXÕES HISTÓRICAS SOBRE AS BIOGRAFIAS DE CHIQUINHA 
 
GONZAGA 
 
 
 
O conhecimento da história da compositora, desenvolveu-se pela primeira vez no século XX, 

em 1939. A escritora Lira (1939) pesquisadora de música popular, escreveu a primeira 

biografia. Apenas jornalistas, sociólogos, romancistas, no século XX, elegeram o tema da 

biografia de Chiquinha como uma preocupação. Foi possível perceber através das biografias 

da musicista Gonzaga que o objetivo dos escritores Lira (1939), Diniz (1984) e Lazaroni 

(1998), era descrever principalmente, a força da mulher na história, seja na música, na 

política, ou até mesmo na arte, pois teria desenvolvido muito bem seu trabalho de 

compositora. Lira (1939) afirmou: foi a primeira mulher compositora do Brasil. Diniz (1984) 

disse que, na política, a instrumentista foi uma ativista, na luta contra a escravidão, vendendo 

suas composições para alforriar escravos tendo participado de muitos movimentos políticos 

do Brasil do século XIX. Para o historiador, não basta saber as características da pianista ou 

reunir vários fatos importantes sobre sua vida. É importante ter a percepção do caráter das 

biografias. Pode-se supor que as biografias de Lira (1939)Diniz (1984) e Lazaroni (1999) 

tiveram um caráter militante feminista nas abordagens, pois apresentaram a maestrina como 

uma mulher que não se calava frente aos preconceitos da sociedade patriarcal. E Lira afirmou 

isso, dizendo que Gonzaga foi pioneira do feminismo no Brasil. Diniz (1884) continuou 

afirmando que Chiquinha foi vítima de sua sociedade. A pesquisadora em questão usou fontes 

para escrever a história da maestrina, mas deixou a desejar na hora de compreender a pianista 

em seu tempo. Lazaroni (1999) enalteceu mais ainda a imagem da artista. Usou como 

referência o testamento que a compositora escreveu. Nesse testamento a pianista afirmava que 

estava sofrendo. 
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As biografias da compositora brasileira podem e devem ser utilizadas pelos historiadores 

através de uma leitura critica e contextualizada. Aconteceu uma polarização com todas as 

imagens de Chiquinha Gonzaga. Ou a pianista foi caracterizada como heroína ou como vitima 

da sociedade patriarcal. Os escritores não discutiram com precisão o tempo em que a 

maestrina viveu, os diferentes grupos da sociedade que ela estava inserida. De um modo geral, 

os biógrafos fizeram julgamento de valores, tendo uma postura romântica em relação a vida 

da compositora. 

 
A história da mulher desenvolveu-se no século XX, a partir dos movimentos feministas na 

década de 60, de um modo biografado. Soihet afirma: 

 
O primeiro caso mereceu espaço nas abordagens iniciais relativas às mulheres. Em 
geral, apresentam-se como uma história das mulheres notáveis, através de uma 
abordagem biográfica. Numa perspectiva positivista, focalizam-se algumas mulheres 
excepcionais que se destacam no campo da política da cultura e da religião.( 
SOIHET, 1997,p.407) 

 
 

A biografia foi uma das primeiras formas de escrever a história da mulher no século XX, mas 

como Soihet afirmou foi de um modo positivista, enaltecendo as grandes mulheres. As 

escritoras Lira (1939), Diniz (1984) e Lazaroni (1999) usaram a biografia para contar a 

história da musicista com uma perspectiva similar que os historiadores Taine, Renan, e 

Carlyle, do século XIX, usaram para caracterizar John Sterling e Crowel, homens heróis e 

condutores da história da humanidade. No século XX há uma mudança em relação ao XIX, à 

biografia não estava mais narrando apenas à história dos grandes homens, as mulheres 

passaram também a ser tema de estudo. Tudo leva a crer que as biografias de Lira (1939) 

Diniz (1984) e Lazaroni (1999) estão inseridas na primeira vertente da história das mulheres 

notáveis, aquela que Soihet (1997) classificou como positivista, biografias que caracterizaram 

as mulheres como vitimas ou heroínas por alguma conquista obtida. Sendo assim a história de 

Chiquinha teria sido feita com uma perspectiva positivista, devido a imagem enaltecedora que 

as escritoras consolidaram acerca da musicista brasileira e pela cronologia básica e linear 

existentes nas biografias. 

 

Não há nenhuma biografia escrita por historiadores. Há trabalhos acadêmicos do curso de 

Arte, Música, e uma dissertação de mestrado. Talvez o melhor manual produzido sobre a 

história da instrumentista foi a biografia de Diniz, (1984), que segundo a autora se interessou 

 



19 
 

 
Letters and Speeches, resultado de eruditas investigações destinadas a reabilitar a memória deste personagem da 
história política inglesa. Outras obras são Latter Day Pamphlets e The Life of John Sterling, considerada na sua 
época modelo de biografias. Aplica o seu talento de pintor da história à figura de Frederico II da Prússia (The 
History of Frederick II of Prussia), a sua obra histórica mais considerável. Em 1866, pouco tempo depois de ser 
nomeado reitor da Universidade de Edimburgo, enviuva. Muito afectado, nos tempos que se seguem a sua 
actividade literária limita-se a breves artigos e cartas sobre temas da actualidade. A sua fama e influência não 
deixam de crescer até à sua morte. Disponível em: <http://www.vidaslusofonas.pt/thomas_carlyle.htm>. 
Acessado em: 04 nov: 2013. 
 

 

pela história da regente brasileira em 1977, quando preparava um roteiro para um filme 

documentado sobre a vida da maestrina. Diniz (1984) afirmou que ficou insatisfeita com as 

biografias existentes, pois Lira e Bôscoli (1907-1978) o sobrinho neto da musicista, teria 

moralizado o comportamento ousado da maestrina. 

 

Ao que parece a história da musicista foi resgatada com uma finalidade militante no século 

XX e as biógrafas desejaram usar a imagem de Chiquinha Gonzaga como referência para os 

movimentos feministas, ou até mesmo inconscientemente as escritoras estivessem almejando 

informar os sofrimentos das mulheres, a partir das biografias, na tentativa de uni-las em novas 

manifestações militantes . Lazaroni (1999) deixou bem claro para quem dedicava seu 

trabalho. È possível escrever uma nova biografia da musicista e, diga-se de passagem, com 

caráter crítico a partir do referencial teórico dos Annales e da Nova História. Seria 

abandonada aquela postura romântica que Lazaroni (1999) usou para contar a história da 

instrumentista. A organização do tempo da vida de Chiquinha não seria feito de modo linear 

como Diniz (1984) fez. E por fim seria questionada aquela imagem de mulher vítima que Lira 

(1939) mencionou. 

 
 

Há diferenças nas biografias feitas por historiadores e jornalistas. Segundo Schmidt (1997), o 

jornalista prefere escrever textos considerados ‘’verdadeiros’’, as provas e as possibilidades’’. 

No caso do historiador, o tratamento é diferenciado. Ele indaga de quem é a produção, em 

qual momento ela aconteceu, quais tipos de pensamentos ideológicos que guiavam o escritor, 

para quem o biógrafo vai escrever. Segundo o mesmo autor essas questões não estão presentes 

nos trabalhos jornalísticos. Atualmente existem certos direcionamentos para serem observados 

pelo historiador na hora de biografar. Indivíduos vivos ou mortos? Quais serão os graus de 

exaustão do ‘’eu’’ que a biografia comporta? Como biografar sem criar tipos, ou cair nos 

elogios? Segundo Abreu (1998) deverá ser levado em conta o recorte temporal de sua história
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 de vida, trabalhos críticos sobre os testemunhos. O gênero biográfico se mantém muito 

próximo da literatura e, por isso merece atenção redobrada do historiador. (MALATIAN, 

2009 apud ABREU, ALZIRA, 1997, p. 27). 

 

 

Para que um historiador possa pesquisar a história de Chiquinha Gonzaga, ele deverá fazer 

indagações sobre o contexto social da compositora, inserindo-a em seu contexto cultural, 

identificando sua ‘’utencilagem mental’’ observando os aspectos políticos e econômicos da 

época. Segundo Soihet (1997) os historiadores atualmente têm feito novas pesquisas em torno 

do estudo de gênero. Estudos focados no cotidiano da mulher, trabalho, família, maternidade, 

sexualidade. São alguns temas de pesquisa que o historiador poderá escolher para escrever 

uma nova biografia de Chiquinha Gonzaga. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
Neste trabalho buscou-se deixar como contribuição uma leitura critica das biografias da 

compositora brasileira Chiquinha Gonzaga. As biógrafas Lira (1939), Diniz (1984) e Lazaroni 

(1999) caracterizaram-na ora como vítima, ora com heroína, como se a compositora não 

tivesse sido um ser humano comum vivendo de acordo com a cultura de sua sociedade. A 

partir dos estudos sobre o uso da biografia na história foi possível esclarecer que as biografias 

tinham como objetivo no século XIX enaltecer os personagens do passado. A partir da 

imagem de heroína que  foi construída pelas biógrafas brasileiras, é que foi possível 

identificar que a história de Chiquinha está inserida na vertente da história positivista das 

mulheres. Também foi feito uma comparação entre tipo de abordagem que os historiadores 

positivistas realizavam sobre os homens como condutores da história e as que as escritoras 

fizeram acerca da imagem de Chiquinha. 

 
 

A Nova história desenvolveu novas formas de utilizar a biografia para a investigação 

histórica. Para que um personagem histórico possa ser descrito com uma história de vida de 

modo critico é necessário que o pesquisador considere, a ‘’utencilagem mental’’, moral os 

aspectos econômicos da sociedade, a cultura da época que o escritor vai estudar. Todos os 

indivíduos fazem a história, o moleiro, o empregado ou o engenheiro. Esse texto considerou 

que as biografias podem ser utilizadas por historiadores como fontes desde que ele faça uma 
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leitura critica e contextualizada do tempo em que elas foram escritas. O indivíduo pertence a 

uma sociedade e não está agindo exclusivamente por suas motivações pessoais, até porque 

existe uma série de questões culturais próprias do seu tempo que influenciaram sua forma de 

pensar e agir. 
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