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RESUMO: Este trabalho pretende observar de que maneira a composição de memórias se 

articula com a necessidade de construir identidades nas autobiografias em quadrinhos 

Persépolis, de Marjane Satrapi, e Fun Home, de Alison Bechdel. Ambos relatam a transição 

da infância para a adolescência de suas autoras – a primeira, uma iraniana de em meio à 

Revolução Islâmica; a segunda, uma menina em embate com a própria sexualidade, no 

interior dos EUA. A ideia é analisar de que forma as autoras se objetivam artisticamente como 

personagens e o que essa objetivação nos mostra sobre a tentativa de construção de 

identidades. Para tal, nos debruçaremos sobre as características específicas da 

autorepresentação em quadrinhos e, com base nas ideias de Bakhtin, Andreas Huyssen, 

Beatriz Sarlo e Gilles Lipovestky, discutiremos a questão da tendência contemporânea à 

supervalorização da memória e do testemunho como tentativa de recuperação de identidades 

fragmentadas. 
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1. Introdução 

 

Duas jovens crescendo em ambientes completamente distintos – a primeira, uma 

garotinha rebelde em uma família liberal e engajada durante a Revolução Iraniana do final dos 

anos 1970 e o período subquente a ela; a outra, uma menina com trejeitos masculinos sob a 

influência do pai autoritário e ambíguo que “tratava seus móveis como filhos e seus filhos 

como móveis”2

                                                           
1 Mestranda pela Universidade de Brasília (UnB). E-mail: ligiadiniz@gmail.com 

, em meio aos tumultuados anos 1960 no interior dos Estados Unidos. O que 

elas têm em comum? São duas mulheres reais, que colocam seu nomes reais em personagens 

2 BECHDEL, 2007, p. 14. Neste artigo, todas as traduções dos originais de Fun Home (inglês) e Persepolis, 
tomos 1, 2, 3 e 4 (francês) são minhas. O mesmo vale para as entrevistas e textos de sites. 



de livros de quadrinhos que contam suas histórias. Mas não é só isso, e pretendo analisar ao 

longo deste artigo como, nesses dois romances gráficos, se articulam de modo inseparável a 

narrativa de memórias e a (re)construção da identidade de suas autoras.  

A primeira dessas escritoras-desenhistas é Marjane Satrapi, iraniana radicada na 

França, que publicou em 2000 o primeiro dos quatro volumes de Persépolis, que 

acompanham a infância e juventude da autora, entre os anos de 1979 e 1994 – dos 10 aos 25 

anos, quando partiu em definitivo para a França, onde mora até hoje.  

O relato acompanha a vida de Marjane enquanto tenta se adaptar ao uso do véu, a uma 

redução brutal de liberdades cotidianas (as festas tornam-se eventos secretos, a música 

ocidental é comprada no mercado negro), a parentes e amigos que são presos ou mortos pelo 

novo governo – isso tudo quando já enfrenta uma fase complexa: a passagem para a 

adolescência e a vida adulta. Aos 14 anos, temendo pela segurança da filha, os pais de 

Marjane a enviam a Viena, na Áustria. A temporada não sai como o esperado: a jovem tem 

dificuldades em se adaptar, passa a usar e vender drogas e tem relacionamentos amorosos 

complicados. Volta então a Teerã, onde mais uma vez enfrenta problemas em se encontrar em 

meio à vida pós-guerra, numa crise de culpa e identidade. A partir daí o livro acompanha a 

reestruturação emocional de Marjane até que, já formada em belas-artes, ela parte em 

definitivo para a França. 

A outra autora-personagem sobre a qual iremos falar aqui é Alison Bechdel, e seu 

livro, Fun Home, tem uma estrutura bastante diferente daquela de Persépolis. Em primeiro 

lugar, porque se trata de uma narrativa não-linear, que, entre idas e vidas, descreve o 

crescimento de Alison a partir da infância até os 20 anos de idade, quando, já na universidade 

– portanto não mais em Beech Creek, cidade da Pensilvânia com menos de 1000 habitantes 

onde morava com os pais e os dois irmãos –, recebe a notícia de que seu pai foi atropelado. É 

em torno dessa morte – entendida pela jovem como suicídio – que o livro se constrói, assim 

como sobre o personagem do pai, Bruce. Em espirais temporais, descobrimos que, sob a 

aparência de um homem obcecado pela decoração e organização de sua casa, se esconde uma 

sequência de casos homossexuais, alguns com menores de idade. Nessas mesmas espirais, 

acompanhamos, ao lado dela, a descoberta da homossexualidade da própria Alison. Este 

momento de descoberta, sucedido por aquele em que conta isso a seus pais, coincide com a 

revelação do grande segredo de seu pai. Poucas semanas depois, Alison recebe a notícia da 

morte/suicídio: o pai foi atropelado por um caminhão pouco depois de sua mulher pedir o 

divórcio. 



A partir desse resumo fica claro que as autoras se apoiam sobre recortes específicos de 

suas vidas para contar suas histórias nesses romances de formação. Se Marjane constrói sua 

trajetória dialogando com o momento histórico que vivia o Irã, Alison se apoia na figura do 

próprio pai, em contraposição à qual forja sua personagem. Isso não quer dizer que a família 

ou os amigos de Marjane não tenham papéis importantes, e muitas vezes decisivos, em sua 

autobiografia, ou que a mãe de Alison, ou sua primeira namorada, não sejam também 

“definidoras” de sua identidade como autora e personagem. É interessante apontar apenas 

que, nos dois casos, é fácil perceber quem toma a dianteira entre os “coadjuvante” biográfico. 

Neste artigo pretendo demonstrar como esse recorte – que podemos chamar, 

vulgarmente, de ponto de vista sob o qual a história é contada – é feito, em grande parte, em 

função da tentativa de compor, construir uma identidade. Isso pode ser dito ainda de outros 

modos, mais triviais: entender o passado, aceitar aquilo que somos, perdoar atos e gestos de 

nossos parentes e amigos, fazer as pazes com a (nossa) história. Mas essas são apenas 

maneiras diferentes de dizer: construir uma narrativa coerente para os personagens que somos 

– ou pelo menos parte deles, aquela parte criada por nós mesmos e que encarnamos diante dos 

outros e do espelho. Criar narrativas sobre nós mesmos é, afinal, indispensável para as ações 

cotidianas, e todos o fazemos de forma mais ou menos consciente todo o tempo. Nesse 

sentido diz Gilles Lipovetsky: 

 
Todas as lembranças, todos os universos de sentido, todos os imaginários coletivos que fazem 
referência ao passado são o que pode ser convocado e reutilizado para a construção de identidades e a 
realização pessoal dos indivíduos (2004, p.97) 

 
 
2. Passado, memória, presente: tempo distendido 

 

Antes de partir para uma análise específica da construção da identidade em Persépolis 

e Fun Home, é o caso de pensar no status que a autobiografia conquistou hoje no mercado 

cultural. Não é privilégio do formato autobiográfico especificamente, claro, mas é difícil não 

perceber como o passado, as memórias, os museus, os álbums de recortes e fotografias, etc, 

estão atraindo a atenção – e vendendo.  

O passado está na moda – como poderiam prever que isso fosse acontecer os teóricos e 

artistas da modernidade? O futuro já havia perdido o encanto há algum tempo, será que o 

presente também já não é mais suficiente? Esse é um debate frequente entre os pensadores 

deste novo estágio da modernidade, que ganha novos e diferentes nomes, e que aponta para 

novas relações com o tempo. E a literatura – tanto no sentido de produção, isto é, das obras 



em si, como no da inserção no mercado – é exemplo disso. Homi Bhabha, ao pensar os novos 

locais culturais, pós-colonais e necessariamente híbridos, afirma, nesse sentido: 

 
Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, 
refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que inova e interrompe a atuação do presente. O 
“passado-presente” torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver. (2003, p. 27) 
 
 
Um presente estendido ao passado; um passado que se revela no presente, que revela o 

presente, um presente que reinventa o passado, na medida em que dá a ele novas 

significações. No centro de tudo, senhor do passado e do presente (e de todas as possíveis 

relações entre eles), o sujeito. Não há como pensar esse nosso “passado-presente” sem pensar 

no indivíduo. Em uma instância, por esse aspecto: o indivíduo é o que está nesse lugar-tempo; 

em outra, porque, mais do que nunca, a memória conquistou seu espaço como “fonte” de 

passado. Isto é, se o passado está na moda – se vende, se está no centro das atenções – ele traz 

consigo a revalorização da memória, e a memória é mencionada aqui no sentido mais 

subjetivo (se é que há outro)3

Se, aliás, existe um universo cultural que exemplifica a voga autobiográfica da última 

década é justamente o dos quadrinhos. Se até agora recentemente associávamos esse tipo de 

histórias a heróis, como os popularizados pelas editoras Marvel e DC Comics (Batman, 

Homem-Aranha, Os X-Men, para citar os mais populares), ou histórias de ficção científica ou 

de ação de aventura (Watchmen, V de Vingança, Sin City) ou mesmo os eróticos e os mangás 

japoneses, hoje, nos festivais e premiações de quadrinhos, assim como nas prateleiras, têm 

grande destaque os biográficos e autobiográficos. A lista é longa e inclui, além dos dois livros 

objetos deste artigo, títulos como Retalhos (Craig Thompson), Maus (Art Spiegelman, esta a 

única HQ a ganhar o prêmio Pulitzer) e quase toda a obra de David B. (de Epiléptico). Por 

que, de repente, voltou a ser ser válido – e esperável – falar de si mesmo

. Mais uma vez, é só pensar na moda das autobiografias (e das 

biografias, claro).  

4

 

? 

                                                           
3 O boom dos reality-shows, que não param de ser fabricados e não abandonam o topo das pesquisas de 
audiência são outra evidência da chegada do sujeito – e da subjetividade – ao centro do mercado cultural. 
Também o culto à personalidade, com as revistas que relatam a intimidade das “celebridades” são fenômemos 
relacionados a essa tendência. Há que pensar em uma crise do artifício na arte, com a obra preterida em favor do 
autor (encarado não como função, mas como pessoa concreta), mas essa é evidentemente uma discussão que não 
cabe aqui. 
4 O último momento em que o sujeito esteve no foco na criação poética foi provavelmente o período romântico – 
não à toa o passado também se fazia presente no imaginário desses artistas. A (grande) diferença é, claro, que 
naquele momento o passado representado era aquele idílico, muito mais sonhado do que vivido, enquanto hoje é 
o passado “real”, o passado imediato que leva o papel principal. 



A identidade dos sujeitos voltou a tomar o lugar ocupado, nos anos 1960, pelas estruturas. Restaurou-se 
a razão do sujeito, que foi, há décadas, mera “ideologia” ou “falsa consciência”. [...] A história oral e o 
testemunho restituíram a confiança nessa primeira pessoa que narra sua vida (privada, pública, afetiva, 
política) para conservar a lembrança ou para reparar uma identidade machucada. (SARLO, 2007, p. 19) 
 
 
Beatriz Sarlo pensa no valor do testemunho para (re)avaliar episódios históricos 

marcantes dos século XX: o Holocausto e os assassinatos cometidos pelas ditaduras latino-

americanas. Com a necessidade de ouvir essas vozes, com a vontade de conhecer a história 

“completa”, cresce o poder de verdade do testemunho. Uma verdade cheia de nuances, é 

claro, e baseada nessa matéria fluida que é a memória. Fluida e carregada de sincronismos, 

como não poderia deixar de ser a essência do próprio “passado-presente” citado por Bhabha. 

Esse aspecto da memória está presente ao longo de Persépolis e, principalmente, Fun Home. 

Neste, por exemplo, Alison Bechdel escreve, sobre ao morte do pai quando ela tinha 20 anos 

de idade: “His absence resonated retroactively, echoing back through all the time I knew him” 

(2007, p. 23)5

 

, ou seja, 20 anos depois de perder o pai, a narradora tem a memória-sensação 

de sentir sua ausência mesmo antes de ele ter morrido. Halbwachs já falava desse aspecto 

específico da memória:  

A imagem de um desaparecido jamais se imobiliza. À medida que recua no passado, ela muda, porque certos 
traços se apagam e outros se destacam, conforme o ponto da perspectiva de onde a examinamos, ou seja, 
segundo as novas condições em que nos encontramos quando nos voltamos para ela. (2006, p. 94) 
 
 

 Se concordarmos então que a memória é hoje estrela, que o passado está no palco 

iluminado do mercado de bens simbólicos mas também no próprio imaginário cultural e 

pessoal, a óbvia pergunta a fazer é, mais do que “por que?”, “por que agora?”. Por que 

estamos vivendo agora o que Beatriz Sarlo chama de “guinada subjetiva”? Por que neste 

momento – mais recentemente – a obsessão em revisitar o passado e em construir memórias? 

Por que a “comercialização em massa da nostalgia”, para usar a expressão de Andreas 

Huyssen? Será que o objetivo é, como este diz, conseguir a “recordação total”? Lembrar de 

tudo para entender tudo e então não repetir os erros? Mas lembrar tudo não é, justamente, 

esquecer tudo? Isto é, colocar tudo no mesmo plano – não escolher o que destacar para que 

seja lembrado – não é o mesmo que não lembrar nada? Ou nos atemos ao passado (nos 

ancoramos nele) porque nos vemos diante de um futuro assustador? E, neste caso, vale 

pensar: 

 

                                                           
5 “Sua ausência ressoou retroativamente, ecoando lá atrás ao longo de todo o tempo em que o conheci.”  



Quanto mais rápido somos empurrados para o futuro global que não nos inspira confiança, mais forte é 
o nosso desejo de ir mais devagar e mais nos voltamos para a memória em busca de conforto. Mas que 
conforto pode-se ter com as memórias do século XX?! (HUYSSEN, 2000, p. 32) 

 
 
 Uma resposta mais pertinente tem a ver, justamente, não com arquivar, mas com traçar 

pontes de coerência e identidade. Soa legítimo considerar que o fenômeno de resgate da 

memória pode ser associado ao que pensadores como Stuart Hall chamam de “crise de 

identidade”. Tanto o ato de lembrar a própria história como o de escrevê-la seriam então 

tentativas de recuperar identidades fragmentadas, descentralizadas. Isto é, essas autobiografias 

pretendem dar alguma resposta ao grande paradoxo que envolve a questão da identidade neste 

momento da modernidade, qual seja o de articular as inúmeras possibilidades que nossas 

personalidades multifacetadas nos oferecem com a permanente necessidade de conforto 

inerente ao homem (pelo menos o foi até hoje). Basicamente, a liberdade de ser muitos – um 

para cada situação – tem seu preço, e este é a sensação de desestabilidade. Pensemos de novo 

em Lipovetsky, quando, ao examinar o que chama de “tempos hipermodernos”, diz que “antes 

institucionalizada, a identidade cultural se tornou aberta e reflexiva, uma questão individual 

suscetível de ser retomada infinitamente” (2004, p.95).  

Ao analisar os diferentes momentos em que o sujeito passou por descentramentos a 

partir do século XX, Stuart Hall lembra a influência das ideias de Freud sobre o inconsciente, 

que teria tomado de nós boa parte do controle sobre nossas identidades, desejos e ações 

lógicas. Falando de Lacan, Hall observa que “psicanaliticamente, nós continuamos buscando 

a ‘identidade’ e construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus divididos 

numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da plenitude” (2006, p. 

39). E o que pode representar melhor a fantasia de uma identidade plena do que uma 

autobiografia? Afinal, como diz Bakhtin, a autobiografia é mesmo “a forma transgrediente 

imediata em que posso objetivar artisticamente a mim mesmo e minha vida” (2003, p.139).  

 

3. Autobiografia: vida sobre suporte fluido 

 

Quando falamos em memória, não é do passado, isoladamente, que estamos falando – 

e sim do passado como o percebemos hoje, como ele opera hoje e em que medida compõe o 

presente. Quando construímos as narrativas de nossas vidas, é no presente – no que somos 

hoje – que elas desembocam. É a nossa identidade presente que o escrito autobiográfico 

constrói ou ajuda a desvendar. 



 Mas como podemos confiar em algo tão essencialmente pouco confiável quanto a 

memória para compor a história de um país – ou de um indivíduo? Indo mais além: se nossa 

memória já é a ficção que construímos em redor do personagem que criamos para nós 

mesmos – e isso através, talvez principalmente, de esquecimento(s) – o relato do que 

lembramos não seria a ficção da ficção? Se tal, qual é o seu valor, não como testemunho, mas 

como verdade? 

 Alison Bechdel, em Fun Home, problematiza a questão em diversos momentos. Desde 

os 10 anos, a autora manteve um diário e, já desde a infância, questionava a veracidade do que 

ela mesma escrevia (veja a Figura 1, no Anexo 1). Como veremos, o próprio centro narrativo 

do livro é uma interrogação sobre seu pai, num conflito entre lembranças e ressignificações. E 

a resposta talvez tenha algo do que Huyssen diz que: 

 

qualquer coisa recordada – pela memória vivida ou imaginada – é virtual por sua própria 
natureza. A memória é sempre transitória, notoriamente não confiável e passível de 
esquecimento. Em suma, ela é humana e social. (2000, p.37) 

 
 

Se aplicarmos a velha fórmula de Coleridge sobre a ficção, segundo a qual lê-la 

pressupõe uma suspensão temporária da desconfiança (“willing suspension of disbelief”), à 

ideia segundo a qual, em um relato de experiências, transfere-se o crédito de verdade do texto 

ao autor, podemos dizer que, ao lermos uma autobiografia, temos que suspender nossa 

desconfiança em relação ao autor? Nesse caso, o valor da autobiografia estaria não no fato 

real, mas em sua representação subjetiva? É justamente o caso. Vale aqui a ideia de que, na 

leitura de uma autobiografia, há que suspender a desconfiança sobre o que é contado tendo em 

mente que a veracidade dos fatos importa menos do que sua importância na coerência da 

composição da identidade/narrativa. Bourdieu escreve sobre esse dilema: 

 
A narrativa autobiográfica inspira-se sempre, ao menos em parte, na preocupação de atribuir sentido, de 
encontrar a razão, de descobrir uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma 
consistência e uma constância, de estabelecer relações inteligíveis, como a do efeito com a causa 
eficiente, entre estados sucessivos, constituídos como etapas de um desenvolvimento necessário. (2003, 
p.75) 

 
 

Falamos sobre como ler uma autobiografia, mas por que alguém escreve uma 

autobiografia? Será que pensa “puxa, minha vida é tão interessante, dá um belo livro”? (O 

mesmo serve para blogs pessoais e afins.) Se as autobiografias estão em voga, não é só porque 



há muitos que as queiram ler, mas também porque muitos as escrevem. E por que muitos as 

escrevem? (Certamente não é apenas porque muitos as querem ler!)  

Voltemos um pouco um pouco sobre a questão do valor do testemunho: o que torna 

alguém digno de relatar uma experiência, sobretudo uma experiência coletiva? Mais uma vez 

a resposta está em pensar a autobiografia não como um documento que pretende dar conta da 

história, e sim como a tentativa de objetivar uma história, em maior ou menor medida pessoal. 

Sobre Persépolis: estará uma iraniana fugida para Viena e depois radicada França 

“autorizada” a falar da Revolução Islâmica, da guerra entre Irã e Iraque, do uso obrigatório do 

véu? E, se ela o faz, não deve deixar claro que tem consciência desse impasse?  

É claro que o autor, no momento em que relembra o passado – e momentos específicos 

do passado – sabe mais do que sabia então. Na verdade, sabe também menos. Talvez seja o 

caso de dizer: sabe diferente. Sente também diferente. E, se isso é óbvio quando analisamos 

criticamente um texto autobiográfico, não é exatamente automático quando o lemos 

“despretensiosamente”. Trata-se também de uma armadilha da leitura de textos 

autobiográficos – não no sentido leviano, evidentemente – que leva o leitor a acreditar no 

relato como verdade objetiva (ainda que relativa, por definição). Mas pensar em autorização 

quando falamos da construção de si mesmo é, no mínimo, de muito mau gosto. Pensar que 

toda autobiografia que não explicita suas dúvidas não passa de trapaça é deslocar valores. 

 

3.1.  Alison e Marjane, do outro lado do espelho 

 

Acredito que, em seu longo ensaio sobre a relação entre o autor e a personagem, 

Bakhtin tem muito a nos dizer a respeito da dinâmica entre a separação virtual entre criador e 

criatura nos escritos sobre si mesmo. Partindo do conceito de “excedente de visão” – aquele 

“a mais” que sabemos sobre o outro e que nos permite completar seu horizonte, através de 

movimentos de aproximação, ou empatia, e distanciamento –, Bakhtin descreve com precisão 

a operação autobiográfica:  

 
O autor deve colocar-se à margem de si, vivenciar a si mesmo não no plano em que 
efetivamente vivenciamos a nossa vida; só sob essa condição ele pode completar a si 
mesmo, até atingir o todo, com valores que a partir da própria vida são transgredientes 
a ela e lhe dão acabamentos; ele deve tornar-se outro em relação a si mesmo (2003, p. 
13) 

 
 



Mas forjar um excedente de visão sobre si mesmo é um ato essencialmente paradoxal. 

O próprio Bakhtin reconhece o dilema ao afirmar que “parece que é sempre possível 

distinguir o auto-retrato do retrato a partir de alguma característica um tanto ilusória do rosto, 

o qual parece não englobar o homem em sua totalidade, até o fim” (2003, p. 31). Ele está 

falando de pintura, claro, mas o mesmo pode ser aplicado à literatura – e tanto mais quando é 

uma literatura feita de palavras e imagens. 

Nesse sentido, os quadrinhos guardam possibilidades específicas (compartilhadas 

talvez apenas com o cinema), apoiadas na composição dupla imagem/texto. Vale a pena 

pensar: por sua justaposição de corpo e voz, ainda que sejam as representações do corpo e da 

voz, os quadrinhos não nos remetem à figura do antigo narrador, aquele que contava suas 

histórias em torno da fogueira? “A narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma 

presença real do sujeito na cena do passado”, escreve Sarlo (2007, p.25). Pois agora ele está 

agora representado pelo personagem de histórias em quadrinhos. Observe como Marjane 

conta suas histórias com os olhos fixos em nós, como aparece na figura 26

Não é só pelo viés da proximidade do narrador que os romances gráficos criam 

situações de narração específicas. Se compararmos Fun Home e Persépolis, percebemos uma 

diferença clara na forma como as autoras trabalham essa composição entre texto e imagem 

(observe as figuras 3a e 3b).  

.  

Persépolis se constrói, em sua maior parte, numa narrativa presente: sabemos, claro, 

que, fora do suporte-livro, é a Marjane adulta quem escreve, mas nos quadrinhos é a Marjane 

criança, adolescente, jovem quem (nos) fala. Vivenciamos, enquanto leitores, os fatos à 

medida em que eles acontecem, “compartilhamos” o momento. O caso de Fun Home é o 

oposto. Em praticamente todos os quadrinhos, há a caixa de texto do narrador no “agora” do 

livro, não no da narrativa, ou seja, de Alison adulta, que nos conta o passado a partir do 

presente. É com a autora adulta que “compartilhamos” o momento. Em Fun Home, estamos 

sempre claramente debruçados sobre o passado, num artifício que, inclusive, soa mais 

“literário”, no sentido que costumamos dar ao termo. 

 Ora, a escolha desses pontos de vista não é fortuita, embora as explicações não sejam 

óbvias. Faz sentido dizer que temos nos títulos dos livros, no entanto, possíveis pistas. 

Persépolis é o nome da antiga capital do Império Persa, cujas ruínas estão localizadas no Irã. 

O título tem, portanto, conotação histórica, e é sobre a história desse país (ou dessas ruínas de 

país) que Marjane Satrapi constrói seu romance autobiográfico (que é também um 

                                                           
6 Todas as figuras estão no Anexo 1 deste artigo. 



Bildungsroman, como aliás também Fun Home). Claro, mais uma vez, suporte e recorte de 

identidade, mas também uma opção pelo testemunho histórico. O livro não se chama, afinal, 

Minha vida em Teerã. Daí uma possível explicação por essa opção de vivência presente, 

quero dizer, é a história que está sendo contada o que importa e não como a história é 

observada hoje. É claro que isso é apenas um artifício formal e que o resultado se dá no 

presente, como o de toda rememoração. O fato é que a Marjane narradora revive as memórias 

no tempo em que acontecem. Em entrevista ao site BD Selection, a autora afirma: 

 
O essencial do meu trabalho é lembrar como eu sentia as coisas quando tinha seis, dez ou 13 anos. 
Porque acho muito mais interessante o livro evoluir junto com as minhas sensações daquela época do 
que fingir essas sensações enquanto mulher de 31 anos. (...) Faço um trabalho importante de memória, 
escrevo muito e depois retiro tudo o que não é essencial. (2002) 

 
 
 Já o título Fun Home faz referência a duas casas. “Fun home” é uma espécie de 

apelido para funeral home, ou seja, funerária, e a referência é literal: os avós paternos de 

Alison mantinham uma funerária na mesma casa onde moravam e onde os netos passavam 

tardes e fins de semana – quando morrem é o pai de Alison quem fica responsável pelo 

negócio. Mas, considerando que a casa em que a família – Alison, os pais e os dois irmãos – 

realmente morava era o exemplo mais evidente de como o pai dissimulava a verdade com um 

cuidado extremo com a aparência, com decoração impecável e nada conveniente para um 

ambiente com três crianças, é fácil ver que o título é também uma ironia7

A relação com a morte do pai é um caso exemplar. Logo no primeiro capítulo, ela é 

enfática: “It’s true that he didn’t kill himself until I was nearly twenty.” (2007, p. 23). Mais 

adiante, já no capítulo 4, ela escreve: “I have suggested that my father killed himself, but it’s 

just as accurate to say that he died gardening. He’d been clearing brush from the yard of an 

old farmhouse (...) and just crossed route 150 to toss an armload over the bank. The druck 

driver described my father as jumping backward into the road ‘as if he saw a snake’. And who 

knows. Perhaps he did.” (2007, p.89)

. Em ambos os 

casos, no entanto, o que importa é ver que o título do livro é uma referência familiar, íntima. 

E é, claro, uma trégua com a história familiar que Alison busca com suas memórias – ela 

busca entender, hoje, o que não tinha condições de entender quando era criança ou o que não 

poderia entender por estar próxima demais aos fatos.  

8

                                                           
7 Na dedicatória do livro, a autora escreve: “For mom, Christian, and John. We did have a lot of fun, in spite of 
everything” (para mamãe, Christian e John. Nós nos divertimos muito, apesar de tudo). 

 Fica claro que a “verdade” não importa – ainda mais 

8 Página 23: “É verdade que ele só se matou quando eu já estava com quase 20 anos.” Página 89: “Sugeri que 
meu pai se matou, mas é mais exato dizer que ele morreu cuidando de um jardim. Ele estava tirando mato do 



porque não é possível desvendá-la –, o que importa é que por todos os anos seguintes, Alison 

lidou com o suicídio do pai como dado. É sintomático que seu romance de formação traga o 

fato logo no primeiro capítulo. 

 Em certo sentido, é revivendo o passado que Marjane constrói sua identidade e é 

relembrando-o que Alison segue o mesmo projeto. Exagerando, podemos dizer que a primeira 

objetiva sua identidade subjetivamente (em meio ao passado), enquanto a segunda procura 

subjetivar seu passado de forma objetiva (do presente ao passado). Nos dois casos, vale a 

ideia de que a construção de identidades – assim como a relação da memória com o passado – 

é necessariamente uma sequência de tentativas de objetivação do subjetivo, como um produto 

de tempo distendido e de movimentos sucessivos de aproximação e distanciamento. 

 Bakhtin volta a tratar da complexidade da “objetivação artística” de si mesmo ao 

lembrar que esse movimento chamado aqui de construção da identidade autobiográfica é, não 

uma última definição do que somos, mas simplesmente mais uma ação entre tantas que nos 

produzem – um ato como discurso, claro, mas nunca um discurso totalizante. Ele diz que 

“para mim, minha palavra é um ato, e este só vive no acontecimento singular e único da 

existência; é por isso que nenhum ato pode dar acabamento à própria vida, pois ele a vincula à 

infinitude aberta do acontecimento da existência” (2003, p. 131-132). 

 

3.2.  Vida e obra: pequenas traições 

 

Se já é tentador – a despeito de sabermos que este não é um caminho viável – buscar 

na biografia do autor de ficção pistas de sua obra, numa autobiografia a tentação torna-se 

irresistível. Mas será que não seria justamente uma traição ao romance autobiográfico buscar 

conferir em documentos, entrevistas e, no caso especial dos quadrinhos, fotos, se o que o 

romance traz é “verdade”? Ou mesmo: o que falta no romance, o que sobra?  

Este artigo procura se ater o mínimo possível às informações extra-livros, mas, quando 

as autoras contam por que decidiram escrever suas memórias, fica difícil não ver como suas 

explicações se articulam com as “dicas” encontradas nas narrativas apontadas na seção 

anterior. Marjane Satrapi relata que, ao chegar à França, em 1994, estava sempre contando 

histórias sobre a vida do Irã aos amigos. “A gente via reportagens sobre o Irã na televisão, 

mas elas não representavam nem um pouco a minha experiência. (...) Eu vinha justificando 
                                                                                                                                                                                     
jardim de uma velha casa de fazenda (…) e tinha acabado de cruzar a estrada 150 para jogar uma braçada na 
margem. O motorista do caminhão descreveu meu pai como pulando para trás ‘como se tivesse visto uma cobra’. 
E quem sabe. De repente ele viu.” 
 



por quase vinte anos por que não era negativo ser iraniano.” Ela conta então que, ao se 

formar, seus amigos finalmente a aconselharam a reunir suas histórias. “Eles me apresentaram 

aos romancistas gráficos. Spiegelman foi o primeiro. E quando o li, pensei: ‘Caramba, é 

possível contar uma história e marcar uma posição ao mesmo tempo’”9

Vamos à resposta de Alison Bechdel sobre o porquê de escrever Fun Home. Ela conta 

que começou a pensar em escrever a história ao encontrar, entre as fotos do pai, uma imagem 

de um jovem usando apenas cueca. “Encontrar essa evidência visual da vida secreta do meu 

pai foi muito convincente” diz ela, tanto que a imagem ilustra duas páginas de Fun Home 

(veja figura 4). “Encontrei outras fotos: meu pai, jovem, com um maiô feminino, minhas 

próprias fotos de criança que mostravam um menininho (...). Eu sabia que havia uma história 

implorando para ser contada: filha lésbica sem querer tira do armário o pai, que comete 

suicídio.”

. Marjane escreveu 

Persépolis, sim, para contar a (sua) história do (no) Irã.  

10

Lendo esses relatos e buscando neles “complementos” aos livros em si, pode-se 

concordar que não houve nenhuma (grande) traição – talvez por acaso, na medida em que eles 

apenas corroboram o que as narrativas já traziam em si. O que se percebe é que a construção 

das identidades em cada um dos livros difere na intenção inicial: Alison queria escrever sobre 

si mesma, sobre seu crescimento, sobre como sua família influenciou naquilo que é hoje. A 

investigação sobre sua identidade é proposital. Marjane queria contar como era sua vida no Irã 

– em última instância, como era o Irã “real”, em contraposição ao Irã que aparece na TV 

ocidental, num proposta até de caráter um tanto ingênuo. A objetivação de sua própria 

identidade é incidental. Mas não menos relevante – e fundamental enquanto componente 

literário – do que na proposta da autora norte-americana. 

 Alison escreveu Fun Home, sim, na tentativa de compreender a própria história 

familiar.  

 

4. Espelho, espelho meu, quem é mais... eu do que eu?  

 

Há um momento significativo – presente, com suas particularidades, nos dois livros – 

da construção/objetivação da identidade das autoras-personagens: a partida de Marjane e 

Alison da casa de seus pais. A primeira é enviada a Viena pelos pais, que temiam pela 

segurança da então adolescente, já que o regime se endurecia na mesma medida em que 

                                                           
9 “On writing Persepolis”, relato de Marjane Satrapi à equipe da Pantheon. No site da editora Pantheon, que 
publicou Persépolis nos EUA. 
10 Em entrevista a Tom Gatti, no jornal The Times Online, em 16 de dezembro de 2006. 



Marjane se rebelava contra ele. Já Alison faz, nos Estados Unidos, o caminho natural para 

fora de casa quando entra na universidade. 

Antes disso, Marjane vivia em Teerã com os pais, que eram engajados politicamente – 

chegaram a levar a filha a alguns protestos. Ela havia assistido à queda da ditadura do xá Reza 

Pahlevi e à subsequente onda de esperança de uma redemocratização, para apenas descobrir 

uma ditadura, agora religiosa, ainda pior. Sua infância foi permeada por relatos de tortura, e 

perda de parentes e amigos – que sempre viu e tratou como heróis. A vida cotidiana segue, 

claro, e em Persépolis a autora faz questão de contá-la. Mas, durante a guerra entre Irã e 

Iraque (1980-1988), mais precisamente em 1984, os pais de Marjane acham por bem enviá-la 

a Viena. Na despedida entre Marjane e sua avó já fica evidente a questão da (possível) perda 

de identidade iraniana e, já na Áustria, essa problemática é abordada em diversos momentos. 

Mas é na volta ao Irã, logo após o fim da guerra, que o deslocamento de sua identidade 

cultural, e a decorrente crise psicológica e moral, se tornam mais claros. Observe a sequência 

de imagens, referentes a esses três momentos, 5a, 5b e 5c. Incidental a princípio, o retrato de 

uma tentativa de recuperação de identidade perdida assume o papel principal em Persépolis. 

É interessante notar que o livro de Marjane Satrapi, apesar da proposta grandiloquente 

de mostrar a vida real no Irã, quase como um romance histórico – mais do que um livro de 

memórias –, não segue esse formato que poderia descambar para a impessoalidade. Nenhuma 

outra jovem iraniana, por mais que sua trajetória se parecesse com a de Marjane, poderia 

escrever o mesmo livro. Se o dilema sobre sua identidade cultural é a marca mais forte da 

obra, isso não elimina o fato de que algumas de suas melhores páginas discorram sobre temas 

como o desenvolvimento da sexualidade e da feminilidade, a sua formação como artista 

plástica e o relacionamento com sua família. Não à toa, um momento muito importante para a 

narrativa é o de seu casamento e subsequente divórcio, relatados no último volume. Na 

realidade, como não poderia deixar de ser todas essas faces de uma mesma personalidade 

dialogam entre si – e a identidade cultural funciona como uma espécie de denominador 

comum. 

No caso de Alison Bechdel, a distância emocional que o afastamento físico propicia é 

fundamental para a descoberta/aceitação da homossexualidade – e para o ato de assumir, 

assim, uma faceta importante da identidade. É importante abrir um parêntese aqui para dizer 

que a literatura cumpre papel essencial na narrativa de Fun Home. Em primeiro lugar, porque 

Bruce Bechdel era um aficionado por literatura – e a relação dele com seus livros preferidos 

era em grande parte reveladora de sua própria personalidade, como se ele se “objetivasse 

artisticamente” não em uma escrita sobre si mesmo, mas nos personagens de livros como 



Ulisses, de James Joyce, e principalmente O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, além de 

se espelhar na personalidade deste autor como retratado em biografias.  

Quando Alison chega à universidade, ela depara com outro universo de livros e é por 

meio, inclusive, de tais livros que ela descobre a própria homossexualidade, no que ela chama 

de “epifania lésbica” (2007, p.205). Veja a figura 6: não é casual que ela abandone justamente 

a leitura de Ulisses para se dedicar a volumes sobre homossexualidade – Ulisses em que, 

enfim, a própria Alison, descobre uma semelhança com a carta na qual Bruce tenta contar a 

ela sobre a própria sexualidade, notadamente na frase: “I am not a hero” (2007, p. 230). É, 

aliás, a partir daí que Alison nos conduz ao fim do livro, articulando ainda a questão da 

paternidade espiritual com o mito de Ícaro e seu pai Dédalo11

 

. Parece referência demais para 

as três páginas finais de um romance? Pois o fato de este ser um romance gráfico – as 

imagens completando o texto e levando-o além – dá conta da multiplicidade de camadas 

textuais, num caso exemplar de um todo que é bem mais do que a soma das partes. E o fato de 

a literatura ser um fio condutor da vida de Bruce, e portanto da identidade de Alison, é mais 

uma justificativa para a opção no sentido do conteúdo. Conteúdo e forma, juntos, realizam 

aquilo a que a autora-escritora planejava, proposital e explicitamente, para a autora-

personagem, através da literatura: objetivar a sua relação com o pai e em que medida essa 

relação é fundamental para a construção de sua identidade.  

5. Conclusão 

 

Este artigo chega ao fim com a angústia natural e necessária de um trabalho que não se pode 

realizar em alguns poucas páginas. O objetivo aqui foi mostrar em que medida o formato 

autobiográfico é exemplar de um momento muito específico em que vivemos, um período em 

que o passado ganha importância no imaginário, na poética e também no mercado cultural. 

Mas é um passado “utilizado” pelo presente, um passado ao qual nos voltamos para 

pensarmos melhor o que somos hoje. A Alison de Fun Home é aquela que se constrói ao 

mesmo tempo em que entende o passado, em que tenta perdoar o pai e reconhece em que 

medida ele, com defeitos e qualidades, contribuiu para quem ela é (com defeitos e 

qualidades). A Marjane de Persépolis quer contar para o mundo ocidental como é a 

                                                           
11 Logo no início do livro, Bruce é comparado a Dédalo por suas qualidades como artífice, na reforma da casa 
onde a família morava. O papel de Ícaro com suas frágeis asas de cera, cabe então, naturalmente, a Alison. Aqui 
o esquema se inverte. 



verdadeira vida no Irã e tropeça em si mesma e em seus fragmentos de identidade para 

recompô-los em um livro que, como ela mesma diz, é também uma posição diante da vida. 

Os dois romances gráficos abordados mostram de maneira límpida como esse processo 

se faz presente na composição literária autobiográfica. É claro que um artigo não dá conta de 

abranger todos os pontos em que os dois livros explicitam a construção das identidades de 

suas autoras-narradora-personagens. Mas os exemplos aqui elencados são suficientes para a 

análise que se procurou fazer. 

Persépolis e Fun Home são narrativas autobiográficas que se constroem não apenas, é 

claro, em torno do objetivo de contar alguma coisa e chegar a algum lugar – isso não seria 

literatura, seria relato. Mas os dois livros, que lemos como uma narrativa de “fatos reais”, 

poderiam ser lidos como ficção – deslocando-se apenas, como mencionado mais acima, 

aquele aspecto do qual devemos parar de desconfiar. Digo isso porque a tendência de nos 

voltarmos ao passado para ressignificá-lo em função do presente não se encontra apenas, 

como é mais fácil identificar, nas escritas de si. A busca de identidade está em toda a parte, na 

literatura e fora dela, e é marca deste estágio da modernidade em que vivemos – se é a era do 

individualismo, é também a da subjetividade, com todas as suas possibilidades poéticas. 

É fundamental, por fim, de dizer que tanto Persépolis quanto Fun Home não são 

apenas recortes de vida, mas essa soma de artifícios, aqui feitos de palavras e desenhos, que 

nos impressiona e comove e que chamamos de literatura – de arte. Cabe ssa pequena 

tergiversação aqui porque este artigo foi pensando sobre a certeza de que, sem tais artifícios, 

sem a especificidade da arte, as identidades das narradoras desses livros não chegariam tão 

claras aos nossos olhos.  
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Anexo 1 
 

 

 
Figura 1. Alison começa a questionar, no momento mesmo em que as escreve, a veracidade das anotações de seu diário: 
“Foi uma espécie de crise epistemológica. Como eu sabia que as coisas que eu estava escrevendo eram totalmente, 
objetivamente verdadeiras? / Tudo pelo que eu podia falar eram as minhas próprias percepções, e talvez nem mesmo 
por elas. / Minhas frases simples, declarativas começaram a me parecer arrogantes, no melhor dos casos, e mentiras 
completas no pior deles / Mesmo os substantivos mais firmes sofriam aproximações frouxas sob a minha caneta”. 
(BECHDEL, 2007, p. 141) 

 
 



 
Figura 2. “Minha fé tinha lá suas dúvidas / No ano da revolução, 1979, era preciso agir. Deixei então de lado meu destino 
de profeta durante algum tempo.” “Hoje eu me chamo Che Guevara.” “Eu sou o Fidel.” “E eu quero ser o Trotsky.” 
(SATRAPI, 2000, segmento “La bicyclette”) 

 

 

Figura 3a. Marjane Satrapi “revivencia” sua infância ao relatá-la. “Nada mais de universidade... E eu, que queria virar 
química. Eu, que queria ser como a Marie Curie. / Eu queria ser uma mulher culta e emancipada. Eu queria pegar [sic] um 
câncer pela ciência.” / “Fui eu que descobri o último elemento radioativo” / “Mais um sonho acabava de ir embora” / 
“Desgraça! Na idade em que Marie Curie foi para a França para estudar, eu com certeza já vou ter dez filhos...”(2001, 
segmento “Le voyage”) 

 



 

Figura 3b. Alison Bechdel “ressignifica” sua infância ao relembrá-la: “Porque eu também vinha mentindo, por muito 
tempo. Desde que eu tinha quatro ou cinco anos. Papai tinha me levado com ele durante uma viagem de negócios à 
Filadélfia. / Na cidade, em uma lanchonete... / Nós vimos uma cena desconcertando. / Eu não sabia que havia mulheres 
que usavam roupas de homem e cortes de cabelo masculinos. / Mas, como um viajante em um país estrangeiro que 
esbarra em alguém de seu país – alguém com quem nunca tivesse conversado, mas que conhecesse de vista –, eu a 
reconheci com uma onda de alegria. / Papai a reconheceu também.” / “É com isso que você quer se parecer?” / “Não” / 
“O que mais eu poderia responder?” / Mas a imagem daquela caminhoneira me apoiou durante anos...” (2007, p. 117-
119. A sequência de imagens foi adaptada para esta página. Os quadrinhos estão numerados para facilitar a leitura.) 

 

 



 

Figura 4. Alison Bechdel reproduz diversas fotografias de sua família e de si mesma em Fun Home. Nesta vemos um 
rapaz, que costumava trabalhar como baby-sitter de Alison e seus irmãos. A fotografia foi feita por Bruce Bechdel, pai de 
Alison, e no mesmo negativo constam fotos da crianças em férias. Nos extensos quadrinhos destas páginas, a autora 
explica que encontrou a fotografia em um envelope que dizia “família”, afirma que o pai apagou o ano da foto (Roy, o 
“modelo”, era menor de idade) e divaga sobre suas próprias impressões afetivas e estéticas sobre a fotografia. “A 
imagem é linda. Mas será que eu estaria abordando seus méritos estéticos tão calmamente se fosse a foto de uma 
menina de 17 anos? Por que não estou devidamente indignada? Talvez eu me identifique demais com a ilícita reverência 
do meu pai. Um traço dela parece ter sido capturado nesta foto.” (BECHDEL, 2007, p. 100-101) 

 

 



 

Figura 5a. Marjane se despede da avó. “Olha, eu não quero ficar dando lição de moral, mas vou te dar um conselho que 
será sempre útil. / Na sua vida, você vai encontrar um bocado de imbecis. Se eles te machucarem, diga a si mesma que é 
a estupidez que os obrigou a te magoar. Isso evitará que você responda à maldade deles. Porque não existe nada pior no 
mundo do que a amargura e a vingança. Se mantenha sempre digna e íntegra em relação a você mesma.” (2001, 
segmento “La dot”. A sequência de imagens foi adaptada para esta página.) 

 

Figura 5b. Em Viena. “E de onde você é Marie-Jeanne?” / “Sou francesa” / “Ah, é? Seu sotaque é engraçado para uma 
francesa.” / “Bom, eu tenho que ir encontrar meus amigos. Tchau.” / “É preciso dizer que naquela época, o Irã era o mal 
e ser iraniana era um fardo /  Era mais fácil mentir que assumir.” (2002, segmento “Le légume”) 

 



Figura 5c. Marjane, de volta a Teerã, em depressão. “Assim que o efeito dos comprimidos passava, eu retomava 
consciência da minha angústia. Minha desgraça era só uma: eu não era nada. / Eu era uma ocidental no Irã, uma iraniana 
no Ocidente. Eu não tinha nenhuma identidade. Eu não sabia nem por que viver.” (2003, seg. “Le ski”) 

 

Figura 6. Alison se inscreve em uma disciplina sobre Ulisses, de James Joyce, mas acaba descobrindo outro tipo de 
literatura. “Porque eu estava implorando para me inscrever não em qualquer disciplina de língua inglesa, mas em uma 
dedicada ao livro preferido do meu pai”. “Então você não fez nenhuma disciplina de literatura desde o seu primeiro 
ano?” / “Não, mas eu ainda leio.” / “Tudo bem, mas não deixe de reler Retrato [de um artista quando jovem] e 
Dublinenses antes do início das aulas.” / “O interessante é que essa entrevista com o senhor Avery aconteceu na 
mesmíssima tarde em que eu percebi, na livraria do campus, que eu era lésbica.” (2007, p. 203) 

 


