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O gênero biográfico é bastante amplo e alberga um grande número de possibilidades de
escrita da vida, com ampla flexibilidade formal, numa zona fronteiriça entre engenho
criador e registro histórico dos fatos. No contexto da Crítica Literária mais tradicional, há o
sentimento de separar o gênero biográfico da Literatura, como se essa fosse uma entidade
“maior” onde nem todos os textos pudessem alcançar o seu status, a despeito de uma
variedade estilística e composicional que o gênero em debate apresenta. Para além dessas
questões de ordem teórica, no contexto de produção de biografias, é preciso também
discutir o trabalho do biógrafo, da pesquisa ao produto final e a baliza ética que deve, em
tese, lastrear todas as etapas da escrita de uma biografia. Portanto, com base nas teorias que
dão conta do gênero biográfico, a exemplo de Vilas Boas (2002), Dosse (2009), Arfunch
(2010) e Souza (2011), aliada à discussões relacionadas à Ética, conforme os trabalhos de
Aristóteles, Badiou (1993), Ricoeur (2003) e Klinger (2014) propomos este trabalho que
tem por objetivos debater o estatuto teórico do gênero biográfico, fundado no equilíbrio
entre fato e ficção, dentro de um paradigma que inclui as manifestações biográficas como
pertencentes à Literatura, numa discussão que toca questões como valor literário e aquilo
que se convenciona chamar de Literatura ou não; bem como tratar da questão da atuação
ética do biógrafo, do respeito às fontes pesquisadas e de como a manipulação dos dados
factuais devem estar norteados por princípios éticos, num panorama aparentemente
paradoxal que compreende a ficção como ferramenta necessária ao biógrafo, sem que isso
acarrete em falsas informações ou em contornos biográficos exacerbados, pois o desafio do
biógrafo é saber se mover no terreno movediço que separa o fato histórico da capacidade
criativa.
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