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Resumo 
Objetiva-se verificar de que maneira a linguagem dos quadrinhos foi utilizada para a 
o relato das memórias das mulheres em Bordados (SATRAPI, 2010). No decorrer da 
história das histórias em quadrinhos, muitas transformações ocorreram e 
principalmente críticas. No meio educacional, especialmente entre os anos 50 e 60, 
os quadrinhos eram vistos por pais e educadores como um risco e uma ameaça à 
intelectualidade de seus filhos e alunos. Com o apoio da recente política educacional 
brasileira, as histórias em quadrinhos se tornaram exemplos de textos 
multissemióticos a serem trabalhados na disciplina de língua portuguesa. Com elas, 
é possível desenvolver competências e habilidades ligadas às práticas de leitura e 
produção de texto, criticidade, ampliar conhecimentos sócio-históricos e culturais, 
dentre outras. A novela gráfica Bordados (2010), da escritora e ilustradora iraniana 
Marjane Satrapi, tem contribuído para enfraquecer o clichê do uso da figura feminina 
de uma maneira idealizada e objetificada. As histórias de nove iranianas com idade, 
opiniões e experiências bem diversas relatam acontecimentos que ocorreram, 
sobretudo, antes da Revolução Iraniana de 1979. A partir de uma análise 
interpretativista, na narrativa, os relatos de forma bem-humorada e, ao mesmo 
tempo, crítica traduzem um olhar sobre o mundo e reflete as condições culturais a 
que está ligado. 
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Introdução 

Em se tratando de histórias em quadrinhos (doravante HQ), deve-se 

considerar a imbricação entre a linguagem verbal (palavra escrita) e a não verbal 

(imagem desenhada), para que seja possível a interpretação da proposta de sentido 

em jogo. Para Pessoa (2014, p.20),“[...] os quadrinhos têm que ser tratados como 

uma mídia autônoma que se gesta a partir de uma ideia sólida, geradora de uma 

narrativa que conjuga os elementos verbais e visuais”. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC 

(BRASIL, 2018), o texto deve ser o centro da disciplina de língua portuguesa, por 

exemplo, o texto multissemiótico. Além disso, justifica-se o estudo das HQ, porque 
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há uma urgência em conhecer a linguagem que as constitui e os gêneros que dela 

fazem uso para a construção de histórias (RAMOS, 2010; VERGUEIRO, 2014). 

Neste trabalho, o objeto de estudo é a HQ biográfica Bordados no formato de novela 

gráfica, produzida por Marjane Satrapi, lançada em 2010 no Brasil, pela Companhia 

das Letras. Além dessa HQ, a autora produziu: Persépolis (2007) e Frango com 

Ameixas (2008). 

As HQ acompanharam as transformações das sociedades e do 

mercado editorial. Consolidaram-se como um objeto de consumo mais popular cujo 

material era próximo ao papel de um jornal impresso. Porém, com o advento da 

internet e a migração das revistas semanais e dos jornais impressos para o mundo 

virtual, a procura por objetos de consumo nas bancas de jornal se tornou menos 

interessante para o leitor. Por consequência, motivou-se a reinvenção dessas 

revistas e, junto com elas, o repensar da produção das diversas HQ (CHINEN, 2011; 

GARCÍA, 2012; RAMOS, FIGUEIRA, 2014). 

Ramos e Figueira (2014) destacam que a nomeação novela gráfica 

não favorece as características dos diversos gêneros que possam ser publicados 

nesse formato e reforça a ideia de subliteratura, ao invés de reivindicar a autonomia 

da linguagem das HQs. A nomeação novela gráfica mais reforça o preconceito em 

relação ao texto em quadrinhos. Bordados (SATRAPI, 2010) é tratada como HQ 

biográfica no formato de novela gráfica em cuja constituição se aliam relato de 

memórias de várias mulheres e os recursos da linguagem dos quadrinhos. 

Tanto a biografia quanto a autobiografia são memórias de vidas. 

Lejeune (2008, p. 104) aponta que “[...] a autobiografia se inscreve no campo do 

conhecimento histórico (desejo de saber e compreender) e no campo da ação 

(promessa de oferecer essa verdade aos outros) tanto quanto no campo da criação 

artística”. A biografia também traria consigo a tentativa de transfigurar a(s) 

verdade(s) do sujeito biografado, sem deixar de lado o processo de escolha dos 

autores responsáveis pelo trabalho de “construção de vivências”, sejam elas mais 

próximas da realidade, sejam da ficção (LEJEUNE, 2008). 

As memórias biografadas no objeto de estudo em questão visam à 

constituição identitária das mulheres como sujeitos históricos. Renarra-se o passado 

para que o presente seja compreendido, como destaca Hall (1996). Nesse sentido, 

objetiva-se verificar de que maneira a linguagem dos quadrinhos foi utilizada para a 

o relato das memórias das mulheres em Bordados (SATRAPI, 2010). Com base em 
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Acevedo (1990), Cagnin (2014) e Ramos (2010), fazem parte, por exemplo, da 

linguagem das HQ os seguintes recursos: personagens, balões, movimento, tempo, 

espaço, planos e ângulos de visão, onomatopeias, legendas, metáforas visuais. 

 

Metodologia 

Bordados (SATRAPI, 2010) constitui o objeto de estudo para que 

sejam verificados de que maneira os recursos da linguagem das HQ favorecem o 

relato das memórias de nove mulheres. Trata-se da menor novela gráfica da 

cartunista, possuindo um tom mais humorístico do que Persépolis (SATRAPI, 2000). 

Consagrada pela obra Persépolis, que virou filme de animação premiado em 

Cannes, Marjane Satrapi é o nome artístico de Marjane Ebihamis, nascida em 

Rasht, no Irã, em 1969. Também é um símbolo de luta em vários níveis de 

opressão. 

A HQ biográfica possui 136 páginas, ilustradas em preto e branco. 

Os traços cartunescos confirmam o estilo limpo da autora de Persépolis. A 

perspectiva narrativa a partir do caráter biográfico enfatiza os costumes da 

sociedade iraniana ao abordar temas tabus referente à sexualidade feminina, 

sentimentos velados, o machismo e a valorização exacerbada pelos homens da 

virgindade feminina. A HQ em análise faz referência aos efeitos de um determinado 

contexto sócio-histórico em que a autora viveu: a Revolução Islâmica, ocorrida em 

1979, no Irã. 

Foi feito um levantamento de referências necessárias para a 

realização do objetivo. Neste trabalho, a BNCC (BRASIL, 2018) constitui o 

documento recente que norteia os objetos de conhecimento a serem trabalhados no 

Ensino Fundamental. Aqui, focou-se na proposição voltada para a disciplina de 

língua de portuguesa. Além disso, a partir das ideias de Pessoa (2014) e Vergueiro 

(2014), justificou-se a realização da análise do objeto. 

Também foram buscados trabalhos em que as HQ fossem objeto de 

estudo. Acevedo (1990), Cagnin (2014), Ramos (2010) foram os estudos escolhidos 

cujo foco é a linguagem dos quadrinhos. Para a concepção de Bordados (SATRAPI, 

2010) como HQ biográfica em que memórias de mulheres estão em jogo, optou-se 

por: a) Chinen (2011), García (2012) e Ramos e Figueira (2014) para novela gráfica; 

b) Lejeune (2008) e Hall (1996) para pensar o sujeito constituído por memórias. 
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Em função da linguagem híbrida do objeto, o texto diz respeito à 

imbricação entre palavra escrita e imagens desenhadas. Alguns recursos da 

linguagem dos quadrinhos se destacaram para o relato das memórias, tais como: 

personagens femininas, balões de fala, legenda, tempo e espaço Por consequência, 

concentrou-se na análise desses recursos em Bordados (BORDADOS, 2010). Nesse 

caso, a abordagem qualitativa norteou a análise. 

Para Bauer, Gaskell e Allum (2000), quando se realiza uma pesquisa 

qualitativa, o objeto de estudo é constituído de textos. No caso, o objeto em si já se 

trata de um texto que se diferencia de um texto apenas verbalmente organizado. 

Bordados é um texto em quadrinhos, organizado a partir de duas linguagens, como 

citado anteriormente. A estratégia de análise é a interpretação, tendo em vista o 

problema: quais recursos da linguagem dos quadrinhos se destacam para a 

construção do relato das memórias em Bordados (SATRAPI, 2010)? 

Neste trabalho, vale lembrar que a análise de base interpretativista 

se torna importante, porque, como ressalta Vergueiro (2014) e Ramos (2010), o 

professor precisa compreender o funcionamento da linguagem dos quadrinhos 

quando trabalha qualquer gênero quadrinístico. Para tanto, sob um viés 

interpretativista, Cagnin (2014), Chinen (2011), Vergueiro (2014), Ramos (2010), 

Ramos e Figueira (2014) apontam o funcionamento da linguagem dos quadrinhos, 

sempre em parceria com o narrar histórias e tendo em vista uma proposta de sentido 

pensada por um cartunista. 

 

Resultados e Discussão 

 

Destaca-se, no objeto de estudo, a estratégia de contar a história por 

meio do diálogo entre as personagens, o que favorece a criação de sentido com 

uma participação mais intensa do leitor. Nesse caso, ele pode se sentir fazendo 

parte da roda de conversa intimista e feminina. Assim, entre uma xícara e outra de 

chá, são oferecidas ao leitor experiências amorosas e sexuais de maneira leve e, ao 

mesmo tempo, picantes. Marji assume a função de biógrafa, porque procura 

organizar as histórias dessas mulheres. 

Dessa forma, constantes flashbacks nas conversas, quase 

desconexas, contribuem para a fluidez da narrativa. A linguagem coloquial, aliada ao 

uso de uma tipografia cursiva nos balões e legendas, remete a um ambiente 
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intimista de um diário pessoal. O passado de mulheres herdeiras de uma sociedade 

machista, em que a representação feminina se dá numa relação de submissão ao 

homem e ao silenciamento dos desejos. Assim, a partir das ideias de Hall (1996), o 

relato permite o recontar do passado dessas personagens, tornando-se 

protagonistas das próprias vidas no presente e, por consequência, procurando 

romper a organização machista da sociedade iraniana. 

Com base em Acevedo (1990), Cagnin (2014) e Ramos (2010), a 

legenda, a nota de rodapé e o recordatório são os recursos que possibilitam 

identificar o posicionamento do narrador como onisciente e/ou como personagem. 

Tal recurso normalmente aparece no canto superior da vinheta, podendo ocupar 

uma faixa ou até o quadro inteiro. A legenda faz parte da sequência narrativa em si. 

Soma-se a isso o fato de a obra não ser paginada, pois os acontecimentos são 

situados em relação à trama, sugerindo que a história possui uma linha única de 

raciocínio, que retrata o encontro de mulheres na casa da avó de Marji. Dessa forma 

configura-se o tempo. 

A HQ biográfica Bordados no formato novela gráfica não possui 

quadros marcados nem molduras. Os balões de fala são predominantes. Em 

algumas páginas com muito texto, eles são dispensados. Uma das funções do balão 

de fala é retratar os diálogos entre as personagens (ACEVEDO, 1990; CAGNIN, 

2014; RAMOS, 2010). 

Os desenhos não são organizados em quadrinhos. As ilustrações de 

corpo inteiro e de perfil chegam a ocupar metade da página, às vezes a página toda, 

criando efeito de sentido de proximidade entre as histórias narradas e o leitor. 

Na HQ em análise, a autora, com traços monocromáticos e humor 

ácido, vai entrelaçando aspectos da intimidade feminina ao desvelar as vivências de 

diversas mulheres iranianas em ambiente privado e seguro. Na linguagem 

imagética, destaca-se o vestido com decote em “V”, mais ousado, marcando a 

silhueta da tia-avó de Parvin. Esse detalhe repleto de significado no traço da autora 

contribui para reforçar a construção da identidade da personagem, que representa a 

introdução de ideias e valores ao grupo que se distanciam da submissão feminina. 

Satrapi foi leitora de importantes feministas ocidentais, como Simone 

de Beauvoir, além de conhecer o discurso feminista secularista em sua vivência na 

Europa. Assim, a personagem Parvin, tia-avó de Marji, se destaca como figura de 

uma mulher emancipada. Isso posto, a expressão corporal e facial das personagens, 
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apesar de sutil, cria um efeito de sentido que consegue impactar o leitor. Para 

McCloud (2008, p. 81), “[...] não há caminho mais forte para as emoções de seus 

leitores do que as emoções dos personagens que você cria para eles”. 

A intersecção harmoniosa entre diálogos picantes e expressão 

corporal captam a atenção do leitor do início ao fim. O relato de si possibilita a 

Satrapi dizer e mostrar-se como autora e protagonista, agente de seu narrar/viver. 

Conforme foi exposto na introdução deste trabalho, o estudo dos quadrinhos torna-

se pertinente não só para a área de estudos de linguagem, mas também para a 

formação de professores e alunos, porque permite a reflexão sobre a luta pela 

igualdade de direitos entre homens e mulher, assim como a ruptura da subjugação 

da mulher em relação ao homem. 

 

Conclusões 

Em Bordados (SATRAPI, 2010), o aspecto cultural (o chá) aparece 

como motivador para uma HQ biográfica sobre as memórias de mulheres. Assim, o 

eu que se conta na personagem Marji aparece em meio a outras personagens, 

também protagonistas da história narrada. As memórias da juventude de Marji 

representam possíveis processos de resistências no âmbito de sua própria cultura. 

As mulheres deixam sua condição de objetos e passam a ser sujeitos de suas 

histórias e de sua própria existência, ao mesmo tempo em que apresentam ao leitor 

um retrato de uma sociedade machista e intimamente ligada à religião islâmica. 

O desenho em preto e branco foi a escolha de Satrapi para a 

construção de personagens baseadas em memórias reais. Por meio da HQ 

biográfica em discussão, é possível o trabalho com o texto como centro das aulas de 

língua portuguesa, em conexão com as condições de produção e interpretação, com 

destaque para a construção híbrida. Como está prescrito na BNCC (ano), deve-se 

valorizar os gêneros multissemióticos e a diversidade cultural. Por isso, é urgente 

estar em jogo conhecimentos sobre os recursos da linguagem quadrinística em 

funcionamento em Bordados (SATRAPI, 2010). Assim, possibilita-se ao professor de 

português tornar um texto em quadrinhos ― uma amostra de semiose ― um lugar 

enunciativo-discursivo, para trabalhar, por exemplo: tempo histórico e tempo da 

narrativa, construção das personagens por meio do desenho e do desenvolvimento 

da trama, as marcas do narrador, estratégias narrativas. 
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