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Apresentação

Este livro trata de um dos temas mais importantes 
da atualidade: a narrativa biográfica. A biografia talvez con-
tenha o grande paradoxo da pós ou da hipermodernidade: 
no apogeu da crise da verdade os leitores parecem seduzidos 
pelos relatos que se apresentam como depoimentos (eu es-
tive lá, eu vi, eu vivi) ou pelas grandes reportagens (biogra-
fias, documentários) que postulam, de algum modo, descre-
ver ou sintetizar o que foi ou teria sido vivido. Interessante 
é que biógrafos e documentaristas tendem a abraçar a ideia, 
pertinente, de que fazem recortes e usam técnicas válidas 
para outros registros como a ficção, mas o leitor, de modo 
geral, parece continuar buscando no relato biográfico essa 
verdade declarada morta ou impossível de ser alcançada 
pelas limitações da condição humana ou pela diversidade 
de percepções. É como se houvesse um contrato dúbio de 
leitura: o autor oferece um ponto de vista, o leitor sente-se 
comprando a pura verdade. Seria o leitor ingênuo?

A questão da narrativa biográfica remete ao hori-
zonte epistemológico da possibilidade da verdade e da di-
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ferença entre narrativa de ficção e narrativa de verdade. 
Uma biografia está mais para romance ou para reportagem? 
Um documentário é uma reportagem? Alguns autores de 
biografias deixam transparecer a ambiguidade do estatuto 
das suas narrativas, na medida em que, nos dispositivos de 
divulgação das obras (orelhas, prefácios, entrevistas), suge-
rem que vão entregar apenas a verdade, nada mais do que 
a verdade (concessão ao desejo ingênuo ou positivista do 
destinatário?), mas no cerne dos textos recorrem a mecanis-
mos diversificados que ultrapassam esse limite anunciado. 
A biografia faz pensar sobre limites, artifícios, simulações, 
técnicas de investigação, escolhas narrativas e perspectivas.

 Esta obra certamente contará muito para as discus-
sões sobre as características das narrativas biográficas, em 
textos ou imagens, pela qualidade dos artigos, dos autores 
e dos temas escolhidos. Aborda da gênese do relato biográ-
fico até as condições do documentário político no Brasil 
pós-ditadura de 1964, passando pelo exame de “casos” ci-
nebiográficos e relatos de situações ocorridas ao longo do 
regime militar brasileiro. O resultado é um mosaico ins-
tigante, provocativo, consistente e aberto. Um convite à 
leitura voraz e à reflexão lenta. Há um tempo de investiga-
ção, um tempo de maturação, um tempo de narração, um 
tempo de leitura e um tempo felizmente longo de absorção 
do material. Um tempo de reinvenção. 

Juremir Machado da Silva
Professor do PPGCOM/PUCRS


