Espelho Cinemático
O sonho de Wadjda
Daniela Graça

“O sonho de Wadjda” (2012) é um filme de
drama e comédia realizado por Haifaa AlMansour. É a primeira longa-metragem
realizada por uma mulher na Arábia Saudita.
A história segue a vida da jovem rapariga
Wadjda que sonha em comprar uma bicicleta
e andar nela livremente.
No entanto a Wadjda vive numa sociedade
machista e patriarcal que a restringe em
vários aspectos, sendo um deles, o simples
acto de andar de bicicleta. Este sonho é
desaprovado pelos seus pais, professores e
sociedade porque “não é uma coisa de
meninas”. Só o vizinho e amigo dela, o
Abdullah, a apoia. É uma premissa simples,
mas contada com muito coração.
A Wadjda é um espírito-livre e não desiste,
engendra vários planos para poupar dinheiro
como vender cassetes, pulseiras e implorar à
sua mãe (o que não resulta). Quando estes
falham ela entra no concurso de leitura do
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Corão cujo prémio monetário é o suficiente
para comprar a bicicleta.
Um dos aspectos que mais gostei foi a direção
de fotografia que proporcionou uma
composição
de
fotografia
harmoniosa,
agradável e colorida, o que reflete imenso a
Wadjda e toda a sua juventude, humor,
rebeldia e força de vontade.
O filme mostra uma realidade que muitas
mulheres vivenciam, mostra como se têm de
tapar para não serem vistas por homens,
como não podem cantar para não serem
ouvidas por homens, como não podem
conduzir, enfim, como são restringidas em
tantas coisas. Mas mostra também a beleza
da juventude, das amizades e da relação mãefilha. E mais importante, mostra como os
sonhos, os nossos objetivos e aspirações, são
uma parte fundamental de quem somos e
que por mais que tudo esteja contra nós,
devemos persistir e continuar a lutar.
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