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A MEDIAÇÃO DO OUTRO E A MULHER IRANIANA EM BORDADOS1 

Bruna Lapa2 

Resumo: 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as imagens acerca da mulher iraniana 
reverberadas na mídia sob a ótica da representação do outro. Para tanto escolhemos 
como objeto empírico, o livro Bordados escrito pela iraniana Marjani Sartrapi. A obra é 
uma narrativa em quadrinhos com fortes traços autobiográficos que retrata uma situação 
cotidiana das mulheres da família Sartrapi. As mulheres retratas por Sartrapi, no 
entanto, se diferem da imagem estereotipada da mulher iraniana que circula no ocidente.  
Dessa forma optamos por trabalhar a questão e o objeto empírico a partir da ideia de 
mediação do outro de Silverstone (2002) e da ideia de escrita sobre si de  Arfuch 
(2010).  

PALAVRAS CHAVE: Bordados, Marjani Sartrapi, Memória, Mediação do outro 

Considerações iniciais 

As novelas gráficas de Marjani Sartrapi conquistaram grande notoriedade, 

premiações e visibilidade internacional. Elas tornaram a quadrinista uma referência em 

quadrinhos que exploram o espaço autobiográfico. Suas obras também conquistaram o 

cinema, sendo que algumas delas foram adaptadas para a linguagem cinematográfica. 

Dessa forma, a autora se destacou por ser uma mulher iraniana no universo dos 

quadrinhos, que, em sua maioria, é composto por homens ocidentais. A forma como a 

autora narra suas memórias também traz uma relevante contribuição na construção de 

uma visibilidade da mulher iraniana. Possibilitando uma visão do Irã e de seu povo 

diferenciada dos estereótipos que circulam no ocidente.  

Dessa forma, interessa a este artigo uma reflexão acerca das representações 

midiáticas das mulheres iranianas. Assim optou-se por eleger como objeto de estudo o 

livro Bordados da autora Marjane, por esta ser uma obra que evoca interessantes e 

plurais representações femininas. Para entendermos como se dá a representação das 

mulheres em Bordados, recorrermos às noções de espaço biográfico de Leonor Arfuch 

(2010), em uma tentativa de compreender mais acerca do narrar sobre si a noção de 

mediação do outro de Roger Silverstone (2002), que possibilitará o entendimento de 

como a representação proposta por Marjane destoa de uma visão acerca da mulher 

iraniana comumente   difundida midiaticamente no ocidente   
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Marjane Sartapri, Persépolis e Bordados 

 Marjane Sartrapi, nasceu em Rashi em 1968, mas viveu maior parte de sua 

infância em Teerã, capital e principal cidade da república islâmica do Irã- e 

posteriormente cenários de suas algumas histórias.  Por ser de uma família de origem 

aristocrática - seu bisavô materno foi o último imperador da dinastia Qadjar, o Xá 

Nasredine, que reinou no país até 1925 – cresceu escutando em sua família histórias 

sobre a resistência contra a invasão arábe de 642 que estabeleceu a religião islâmica, e 

sobre o poder e governos dos xás. No entanto, devido às convicções políticas de seus 

pais e a conexão com o Ocidente, que eles lhe apresentaram, sua educação foi pouco 

tradicionalista. Satrapi ainda era  criança quando a revolução  surgiu no Irã. Assim, 

durante a sua adolescência, os pais de Sartrapi resolveram que a menina deveria morar 

na Áustria, para onde se mudou em 1984. Retornou para o Teerã quatro anos depois, em 

1988, aos 18 anos. No Irã, cursou comunicação visual pela Faculdade de Belas 

Artes, em Teerã. Logo depois, optou por morar novamente na Europa e mudou-se para a 

França. 

 Inspirada pela obra de Art Spiegelman e sua novela gráfica Maus, Marjane 

Satrapi enxergou nos quadrinhos uma forma de contar suas histórias e memórias.  

Através do traço marcadamente autoral e em preto e branco, Sartrapi expressa emoções 

e entendimentos sobre seu país, sua política, sua cultura e, também, sobre identidade de 

ser iraniana. Sua novela gráfica Persépolis – inicialmente,  dividida em quatro volumes 

– foi sucesso de crítica e vendas, tornando-se um best seller.  Posteriormente, a autora 

adaptou e dirigiu, em parceria com Vincent Paronnaud, seu romance para os cinemas 

em um filme homônimo, em 2007. Com noventa e cinco minutos de duração, o filme 

teve boa repercussão junto à crítica e teve indicação ao prêmio de melhor filme de 

animação do Oscar. 

Marcado por relatos autobiográficos, Persépolis narra a infância, adolescência e 

parte da vida adulta de Marji, sua protagonista.  De acordo com a leitura de Marcio 

Serelle (2014), essa novela gráfica pode ser entendida como uma tentativa de 

proporcionar outra forma de visibilidade para os iranianos, em relação à maneira como 

esses são usualmente representados no Ocidente. Dessa forma, o autor entende que 

Sartrapi se dirige, de forma estratégica, por meio dos quadrinhos, ao leitor ocidental, 
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sendo que uma das motivações da quadrinista é contrapor-se a imagens sobre o Irã 

veiculadas na grande mídia ocidental. 

O mesmo intuito parece direcionar Bordados. Em seu segundo livro traduzido 

no Brasil, Marjani Sartrapi tece uma narrativa com relatos autobiográficos e uma gama 

de histórias que trazem ao leitor memórias, experiências e perspectivas das integrantes 

da família Sartrapi. Nesse episódio, as mulheres da família se reúnem, após o almoço, 

em volta do samovar – tradicional bule oriental – para tomar chá e conversar.  Na 

contracapa da edição traduzida pela Quadrinhos na CIA, espaço costumeiramente 

reservado a uma explicação da temática que o livro se propõe, há uma comparação com 

Persépolis, indicando que  em Bordados  “o tom épico é rebaixado para dar lugar aos 

dramas (muitas vezes cômicos ) de mulheres comuns, mas muito diferentes entre si”. É, 

portanto, uma narrativa mais intimista, sobre um momento reservado para um bate-papo 

informal, recheado de casos, opiniões e experiências narradas – especialmente com 

referência às questões acerca da vida amorosa e sexual –delas mesmas e também dos 

outros. “Falar do outros pelas costas é ventilar o coração”  afirma,  em um dos 

quadrinhos, a avó  de Marji.   

O papel de protagonista, em relação à Persépolis , é deslocado de Marji para as 

outras personagens, destacando-se sua avó que, assim como a neta - transita entre os 

dois livros. Assim como em Persépolis, a questão da representação e da imagem do Irã 

é um fator de essencial importância em Bordados, com um senso de humor irônico – e 

as vezes ácido – a autora coloca em foco  as mulheres iranianas, seu cotidiano, suas 

alegrias, seu senso de humor, suas batalhas , suas reações e também, formas de 

resistência a uma sociedade conservadora. 

O cenário da narrativa é a sala de estar, ao redor do bule. Um ambiente fechado 

em que as personagens podem se permitir falar com naturalidade de assuntos diversos, 

como relacionamentos, sexo, tradições, cirurgias e a vida de conhecidos. Ter a sala 

como cenário, no entanto, suscita reflexões acerca do espaço ocupado pelas mulheres na 

sociedade iraniana. O título – traduzido no Brasil como Bordados, é uma expressão 

referente aos mexericos e fofocas, mas também à cirurgia de reconstrução do hímen, 

comum no irã- devido ao valor concedido à virgindade no país. Dessa forma, nos 

quadrinhos Sartrapi pinta uma imagem da mulher iraniana a partir das memórias e 

relatos que apresenta.  
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A escrita sobre si – relatos e memória 

Parte da obra de Marjane Sartrapi é marcada, de forma geral, por características 

que emergem do espaço biográfico.  Como já foi mencionado, tanto em Persépolis 

como em Bordados, a narrativa se desenrola a partir de uma trama de relatos, 

lembranças e memórias. Dessa maneira a autora lança indícios de coincidências entre 

aspectos da vida dela e de Marji, sua personagem. Chegando a utilizar como 

autorretrato na contracapa de Persépolis uma ilustração de Marji. 

 

Figura 1 Autoretrato de Marjane Sartrapi 

 

Em Bordados, a protagonista de Persépolis e o mesmo estilo de traço nas 

ilustrações estão presentes, dando um sentido de continuação ou pertencimento a um 

mesmo universo. No entanto, a narrativa não gira em torno de Marji, mas de uma 

situação do seu cotidiano, na qual se estabelece uma troca de experiências por meio de 

relatos, de uma memória oralizada. Assim é um livro em que o autobiográfico emerge, 

mas é principalmente um livro de memórias, suas e das outras integrantes da família 

Sartrapi.. Leonor Arfuch (2010)  afirma que há um traço comum às diferentes formas 

que constituem o espaço biográfico, o fato de contarem ,de diversas maneiras, histórias, 

para além do biográfico enquanto gênero. Assim, de acordo com Arfuch, estão sujeitas 

a determinados procedimentos compositivos, destacando-se entre eles os que dizem a 

respeito do eixo de temporalidade. 

Ao contar suas lembranças das horas passadas ao redor do samovar, Sartrapi 

constrói um tempo próprio de sua narrativa, reorganizando suas memórias. Dado que, o 
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fato de narrar algo não significa recuperar o momento do passado tal qual ele foi, mas 

operando-o no presente a partir de uma construção narrativa. Arfuch, recorrendo à 

Ricoeur, entende esse tempo do relato como um terceiro tempo, “produto do 

entrecruzamento da história e da ficção, dessa mútua imbricação dos relatos encontra no 

conceito já aludido de identidade narrativa, que pode designar tanto um indivíduo como 

uma comunidade, um ponto de articulação (ARFUCH, 2010, p.115).   

De acordo com Arfuch (2010), Ricoeur resolve o dilema da identidade do sujeito 

da história com a substituição de um mesmo por si mesmo, sendo a diferença existente 

entre eles equivalente a que existe entre uma identidade formal e a identidade narrativa, 

sujeita à mudanças.  “A temporalidade mediada pela trama, se constitui, desse modo, 

tanto em condição de possibilidade de relato quanto em um eixo modalizador de 

experiências (ARFUCH, 2010, p.116). 

Bordados, contudo, possui um ritmo próprio, no qual se tornam mais relevantes 

à sua narrativa a construção dos personagens e os diálogos propostos – sobre temas 

como sexo, comportamentos etc -  do que preocupações mais próprias de uma biografia 

tradicional. O que não anula a emergência e relevância do falar de si e narrar memórias. 

Ruth Silva Brandão (2006), ao propor reflexões sobre o ato de narrar e escrever, faz 

uma analogia do que chama de travessia da escrita com o caminho percorrido pelo 

escritor, capaz de produzir novas palavras, invenções e reinvenções da vida. Compara 

esse caminho com o entrelaçar vários de fios e linhas, materiais ou metafóricos que 

tecem tecidos, tapetes e bordados.  

 Nesses trabalhos artesanais, com o auxilio de um instrumento – no caso a 

agulha – pode-se juntar fios de cores e tecidos diversos em uma trama. Ela compara a 

escrita a um frivolité, palavra de origem francesa que designa um tipo de bordado, mas 

que também aponta para a leveza e também para a inutilidade de coisas frívolas. A 

autora reforça que embora em bordados e crochês devem-se cortar tais fios, nos 

frivolités eles podem se estender infinitamente. Assim, palavras e frases podem se 

estender numa proliferação de significantes. Para Ruth Brandão, falar em seu próprio 

nome é fazer uma passagem, um testemunho da passagem pelo real. “Dessa forma é 

possível ao sujeito se reinventar, fazer sua assinatura, falar em seu próprio nome 

(BRANDÃO, 2006 p.61)”.   Esta é uma interessante imagem para se pensar Bordados. 

Na obra, Sartrapi aparenta ter a habilidade de costurar uma trama de memórias, 
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lembranças e casos, com um distanciamento crítico necessário, acompanhado de um 

senso de humor irônico.   

Ao se inserir no espaço biográfico para contar histórias vivenciadas por 

iranianas, Sartrapi entrelaça traços, palavras e memórias na construção de uma 

perspectiva de identidade, de uma representação da mulher iraniana. Assim como foi 

mencionado anteriormente, recorrendo à uma leitura de Serelle (2014), Sartapri se 

dirige ao Ocidente, buscando oferecer um ponto de vista inovador e diferenciado em 

relação aos estereótipos relacionados ao Irã – em especial às iranianas. Assim, ela se 

utiliza dos quadrinhos para se inserir em uma cultura de mídia e dessa forma mediar 

sentidos e discursos.  

Vale salientar que Sartrapi não somente narra histórias de iranianas de forma a 

fugir dos estereótipos e simplificações de identidades, mas também ela narra sobre si, 

sua família. Sendo uma mulher iraniana, que está além dos limites que os estereótipos 

tentam controlar, Sartrapi se convém das mídias para divulgar e dar visibilidade à outras 

imagens do que é ser uma mulher no Irã.  

A mulher iraniana e a mediação do outro 

Em Bordados, Sartrapi retrata o universo feminino iraniano de forma complexa 

e múltipla. No livro, cada personagem possui suas peculiaridades e são retratadas em 

suas diversidades identitárias, com suas próprias histórias e perspectivas. Como a avó 

de Marji, casada três vezes e duas vezes divorciada, que oscila entre a mulher que , após 

anos de casamento, ainda chama o marido pelo sobrenome, por respeito e a senhora que 

faz piadas sobre homens e sexo de forma livre e abertamente, alternando entre 

posicionamentos liberais e conservadores.   

Outra figura interessante é a tia de Marji, artista, que durante a narrativa assume 

posicionamentos mais modernos e que também conta que foi obrigada a casar com 

apenas treze anos e rezava todos os dias para que seu marido morresse por acidente, ou 

câncer, ou infarto, ou até mesmo que fosse assassinado. E que anos depois foi amante 

de um europeu gabando-se de usufruir da melhor parte do relacionamento.  Personagens 

como uma amiga de Marji que recorreu à magia branca e supertições para que seu 

namorado quisesse casar com ela; Ou até mesmo a senhora que nunca havia visto o 

marido – nem qualquer outro homem –despido.  
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As mulheres escritas por Sartrapi enfrentam as dificuldades de viverem em um 

país extremamente conservador, em um contexto marcado por controles rígidos e por 

imposições de cunho cultural, político e religiosas que tendem a abafar suas vozes e 

exigir graus de obediência ao homens. No entanto, elas ultrapassam a visão (ocidental) 

estereotipada de mulheres iranianas meramente submissas e simplificadas à figura de 

um véu. Em Bordados, as iranianas possuem diferentes personalidades, gostos, 

experiências, perspectivas, e oferecem – em vários graus – resistência e recusa às 

praticas que as oprimem. E fazem isso, no livro, de forma humorada.  Dialogam, a 

despeito das limitações impostas pelo seu contexto, sobre amores, sexualidade, beleza, 

cotidiano, sobre a vida. 

Essa forma de representar e mediar  as mulheres iranianas se distancia bastante 

da forma como elas geralmente são retratadas pelas mídias dominantes ocidentais. No 

Ocidente, elas, por vivenciarem costumes e culturas diferenciadas das ocidentais, 

ocupam uma posição de outro, do que não se assemelha a um nós – no caso, os 

ocidentais. Uma reflexão sobre essas questões torna-se relevante para um maior 

entendimento sobre as representações das mulheres do Irã nos livros de Marjane 

Sartrapi e assim, sobre as motivações da autora. Uma perspectiva interessante sobre o 

tema é a desenvolvida por Roger Silverstone (2002), em Cumplicity and Collusion in 

the Mediation of Everyday Life.  

O autor parte do pressuposto que, possivelmente, as mais significativas 

evoluções tecnológicas que o mundo moderno presenciou são as tecnologias de mídia. 

Parte da ideia de que essas tecnologias cada vez mais tornaram-se centrais no cotidiano 

dos indivíduos , tanto pelas formas como eles geram e organizam suas vidas como 

também pela capacidade de fornecer recursos e ferramentas simbólicas para dar sentido 

às complexidades do dia a dia. O autor pressupõe que é através de ações e interações 

que compõem a continuidade da experiência do dia que se pode ou não habilitar uma 

ética da responsabilidade e do cuidado. E defende que no dia a dia atual não se pode 

conceber ética sem comunicação e comunicação sem mediação. Sendo mediação 

entendida como um processo dialético  em que a grande mídia  se envolve na circulação 

geral dos símbolos da vida social. (SILVERSTONE 2002).  

Nesse sentido, de acordo com Silverstone, a mediação se torna cada vez mais 

presente no mundo moderno e possui consequências significativas para a forma pela 



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

qual a imagem do mundo aparece no cotidiano dos indivíduos.Tal imagem mediada, por 

sua vez, fornece sentidos e estruturas que possibilitam a condução das nossas relações 

com esse mundo, suas diferenças e consequentemente , as relações com o outro. Em 

especial, fornece ferramenta para lidarmos com a distancia que existe entre o nós e o 

outro. Um outro  que até pode somente aparecer no cotidiano por meio da mídia, em 

suas variadas formas.  

Quando Silverstone trabalha o tema, sua ideia gira em torno de reflexões acerca 

da recepção das mediações e representações do outro, e dos motivos que levam os 

sujeito a não contestarem as mediações e representações do outro na mídia, por mais 

que muitas vezes estas sejam extremamente simplificadoras e limitadoras. Nesse artigo, 

no entanto, nos interessa as reflexões do autor sobre a construção das mediações do 

outro pela grande mídia. Para o autor, tanto a mediação como a comunicação 

possibilitam transcender distancias. 

 É no entanto, no distanciamento de tempo e espaço que residem muitos 

problemas presentes na forma como a grande mídia representa e medeia o outro. Apesar 

de problemas sobre a distância física e temporal terem sido diminuídos com tecnologias 

de mobilidade e de comunicação como a internet, rádio e telefone possibilitando a 

comunicação em tempo real entre longas distâncias, a distância ainda é um problema em  

seu sentido e caráter subjetivo, a distância mediada. Silverstone entende que ao mediar 

o outro, uma mídia, como a televisão, por exemplo, pode gerar problemas éticos ao 

conceder aos indivíduos sensações sem exigir responsabilidade sobre o que está sendo 

mostrado, oferecer espetáculos sem que haja um engajamento real na questão.  

Para o autor o problema da distância também é o da proximidade.  Assim ele 

enxerga duas formas usuais e problemáticas de mediação do outro praticadas pela 

mídia, a primeira marcada pela distancia extrema e segunda pelo seu contrário, a 

proximidade. Uma consiste em distanciar o outro até um patamar no qual sua alteridade 

seja definida como fora de alcance e de qualquer compreensão, como uma forma de 

avesso do que seria o nós, legitimando reações de repressão, podendo sustentar uma 

cultura de desconfiança e hostilidade. A outra estratégia envolve a negação de qualquer 

diferença, o outro é tomado como completamente familiar e domesticado, mas não 

respeitado em suas peculiaridades. Ambas possibilitando a emergência de rótulos que 

simplificam e reduzem pessoas à determinadas características – o que muitas vezes não 



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

as representam como indivíduos.         

 Nos parece, no entanto, que a forma como Sartrapi lida com essas distancias em 

Bordados colabora para a construção de uma imagem da mulher iraniana que se 

distancia do estereótipo ocidental. A autora retrata uma realidade em que ela, como 

iraniana, está inserida, para um leitor ocidental. Sendo que esse leitor se insere contexto 

social político diferenciado do Irã, onde há uma imagem comumente difundida dos 

iranianos, de forma estereotipada, o outro. Sartrapi no entanto, fala sobre suas memórias 

e sobre as mulheres que vivem nelas.  E fala sobre elas de uma forma que, no geral, não 

parece embutir uma lente amplificadora ou minimizadora das diferenças existentes entre 

essas mulheres e as ocidentais. Sartrapi retrata momentos do cotidiano, e escreve 

mulheres que , apesar de conviverem em um mesmo contexto repressor, apresentação 

diferentes ideias, reações, e também contradições.   

Assim as personagens variam desde uma mulher casada de meia idade que 

nunca viu um homem nu, à uma tia de Marji que é artista, independente, que já foi 

casada e não acredita mais no casamento.  As marcas de um contexto social repressor às 

mulheres estão presentes nas histórias e falas das personagens de Bordados, assim como 

as resistências e peculiaridades dessas mulheres.  Assim, as mulheres iranianas desses 

quadrinhos não são retratas de forma tão distante ao ponto de não haver qualquer 

reconhecimento por parte das ocidentais, como também não são retratas de forma a 

ignorar as diferenças culturais e contextuais em que elas vivem. Assim, 

estrategicamente a narrativa de Sartrapi possibilita visibilidade mais ampla da mulher 

iraniana.  

Considerações Finais 

De acordo com Silverstone, em ambos os casos o outro aparece no cotidiano dos 

indivíduos para ser visto, mas em ambos os casos o grau de compreensão e 

sensibilidade, a alteridade é essencialmente comprometido.  O que nos ajuda a entender 

a formação dos estereótipos, e como essas mediações, ao limitarem o outro, afastam um 

entendimento mais verdadeiro sobre o diferente.  No caso específico das mulheres 

iranianas, a visão estereotipadas mediada pelo ocidente as representa, muitas vezes, 

como mulheres submissas e sem voz, vivendo à sombra de seus maridos, sem 

perspectivas ou desejos próprios, distantes de alguma compreensão.  Sendo assim, as 
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mulheres ilustradas por Sartrapi, despidas de grandes estereótipos, em Bordados, podem 

surpreender o ocidente.  

Ao apresentar mulheres de diferentes identidades e peculiaridades em uma 

situação cotidiana e descontraída, Bordados afasta a imagem da mulher iraniana da 

visão de mulher reprimida e subordinada amplamente divulgada pela mídia no ocidente. 

Assim, Marjane Sartrapi se utiliza da mídia para divulgar em seus quadrinhos (até 

mesmo em filmes, como Persépolis) uma visão de seu contexto, país e das mulheres 

iranianas que emerge de suas memórias e  que confronta a forma como a mídia 

ocidental retrata, servindo à determinados interesses e ideologias, a mulher iraniana. 

Sartrapi encontra ,assim,  estrategicamente, no narrar sobre si em quadrinhos, uma 

ferramenta para produzir uma mediação da mulher iraniana que miniminiza os 

problemas referentes à distancia presentes na mediação do outro da grande mídia 

ocidental.  
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