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Momento de reflexão:

"Mais do que máquinas, necessitamos de humanidade.”

Charlie Chaplin

Charles Chaplin foi um importante ator, diretor de cinema,
escritor, músico e roteirista britânico do século XX. É
considerado um dos mais importantes nomes da história do
cinema mundial.



Instruções

• Querido estudante, caso a transmissão da aula acabe antes do tempo
de término, reingresse com o mesmo ID e a senha, que constam no
convite dessa aula.

• Use a caneta, lápis e o caderno para as anotações.

• Quando quiser perguntar algo ou fazer algum comentário, utilize o
chat ou ligue o áudio e, posteriormente, desligue-o para não causar
ruídos na transmissão.



AULA I- REVISÃO SOBRE BIOGRAFIA - REDAÇÃO

A biografia é um tipo de texto que narra a 
história da vida de alguém.

A palavra biografia é composta pelos termos de 
origem grega bio (vida) e grafia (escrita).



Características da biografia

 Características

 Gênero narrativo

 Texto narrado em terceira pessoa

 Ordem cronológica dos fatos

 Conjunto de informações sobre a vida de alguém

 Relato de fatos marcantes da vida de alguém

 Uso de pronomes pessoais e possessivos

 Uso de marcadores temporais (na infância, na adolescência, naquela época, etc.)

 Predomínio de verbos no pretérito (perfeito e imperfeito)

 Verossimilhança dos fatos narrados



Como fazer uma biografia?

• Antes de mais nada devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual 
vamos fazer uma biografia.

• Pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais 
propriedade e ainda, seja interessante para o leitor.

• Além disso, e se for possível, entrevistar a própria pessoa ou membros da 
família, torna ainda mais verossímil as informações relatadas no texto.



Como fazer uma biografia?

Você deve escrever um texto e que pode ter um título
com somente o nome da pessoa (Biografia de Charlie
Chaplin). Ou ainda, incluir uma característica marcante,
por exemplo: “Charlie Chaplin: O Gênio do Cinema”. Fique
atento ao que o professor solicitar.

Dados como data de nascimento e morte, principais
contribuições, invenções, vida pessoal, casamento,
filhos, etc, são informações importantes e que devem
aparecer numa biografia.



Estrutura da biografia

O texto deve seguir uma ordem cronológica de fatos que 

aconteceram na vida dessa pessoa. Você pode incluir 

sessões para dividir o texto em partes, por exemplo:

 Nascimento

 Principais Feitos

 Obras

 Curiosidades

Morte



Estrutura da biografia

Por fim, você deve realizar uma revisão do texto.

Uma boa ideia é ler o texto em voz alta (pode ser para um

amigo ou familiar) e analisar se tudo está coerente, se

possui desvios gramaticais ou mesmo palavras repetidas.

Nesse caso, elas podem ser substituídas por

sinônimos.



Biografia de Charlie Chaplin

Chaplin nasceu em Londres no ano de 1889 e iniciou sua carreira como mímico, fazendo excursões para 
apresentar sua arte. Em 1913, durante uma de suas viagens pelo mundo, este grande ator conheceu o cineasta 
Mack Sennett, em Nova, que o contratou para estrelar seus filmes. 

Seu personagem mais famoso foi o Carlitos, moço oprimido e engraçado. Esse personagem denunciava as 
injustiças sociais. De forma inteligente e engraçada, este grande artista sabia como fazer rir e também chorar.

Em 1918, no auge de seu sucesso, o londrino abriu a própria empresa cinematográfica, e, a partir daí, fazia 
os próprios roteiros e dirigia seus filmes. Crítico ferrenho da sociedade, ele não se cansava de denunciar os grandes 
problemas sociais, tais como a miséria e o desemprego. Produziu grandes obras como: O Circo, Rua de Paz e Luzes 
da Cidade. Em 1929, ganhou o primeiro Oscar pelo filme O Circo. Adepto ao cinema mudo, o também cineasta, era 
contra o surgimento do cinema sonoro, mas como grande artista que era, logo se adaptou e voltou a produzir 
verdadeiras obras primas: O Grande Ditador (crítica ao fascismo), Tempos Modernos e Luzes da Ribalta.

Na década de 1930, seus filmes foram proibidos na Alemanha nazista, pois foram considerados subversivos 
e contrários a moral e aos bons costumes. Porém, na verdade, representavam uma crítica ao sistema capitalista, à 
repressão, à ditadura e ao sistema autoritário que vigorava na Alemanha no período. Mas o sucesso dos filmes foi 
grande em outros países, sendo traduzido para diversos idiomas (francês, alemão, espanhol, português).

Em 1965, publicou sua autobiografia, Minha Vida. Em 1972, Charles Chaplin foi premiado com o Oscar de 
melhor trilha sonora pelo filme Luzes da Ribalta. Em 1977, o mundo perdeu um dos grandes representantes da 
história do cinema.

EXEMPLO DE BIOGRAFIA



Analise a estrutura:

Nascimento (Chaplin nasceu em Londres no ano de 1889 e iniciou sua carreira como 
mímico, fazendo excursões para apresentar sua arte)

Principais Feitos (Em 1918, no auge de seu sucesso, o londrino abriu a própria empresa 
cinematográfica, e, a partir daí, fazia os próprios roteiros e dirigia seus filmes.)

Obras 9 (Produziu grandes obras como: O Circo, Rua de Paz e Luzes da Cidade.)

Curiosidades (Na década de 1930, seus filmes foram proibidos na Alemanha nazista, pois 
foram considerados subversivos e contrários a moral e aos bons costumes. Porém, na 
verdade, representavam uma crítica ao sistema capitalista, à repressão, à ditadura e ao 
sistema autoritário que vigorava na Alemanha no período. Mas o sucesso dos filmes foi 
grande em outros países, sendo traduzido para diversos idiomas (francês, alemão, espanhol, 
português).

Morte (Em 1977, o mundo perdeu um dos grandes representantes da história do cinema.)



DÚVIDAS?



SAIBA MAIS, ACESSE:

• Charlie Chaplin: Ator do Cinema 
Mudo | Biografia em 3 Minutos | 
Philos TV:

https://www.youtube.com/watch?v
=BAGHiJDaB7k

https://www.youtube.com/watch?v=BAGHiJDaB7k


Bons estudos!
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