Espelho Cinemático
“Persépolis” e a importância da essência
essência
Daniela Graça

“Persépolis” é um filme francês de animação de
2007, e é baseado na banda desenhada
autobiográfica com o mesmo título da autoria de
Marjane Satrapi, que juntamente com Vincent
Parannoud realizou o filme.
O filme segue a história da pequena Marjane até
se tornar numa adulta. É um filme de pequena
duração, com pouco mais de 1 hora e meia, mas
que encapsula uma grande história, não só a de
Marjane como a da sua família e país. É uma obra
cativante pela sua forma e conteúdo, pela sua
personagem principal cheia de vivacidade e
personagens secundárias caricatas e intrigantes.
“Persépolis” é contado através dos olhos da jovem,
como ela perceciona os acontecimentos e as
opiniões dos seus familiares, e inicia-se com a
Revolução Iraniana de 1979 e com a queda do
regime do Xá. Marjane cresce e o mundo muda,
um regime opressor e violento instala-se e uma
guerra, que irá ceifar milhares e milhares de vidas,
desenrola-se. Ela continua a crescer, a questionarse a si mesma e ao mundo, muda-se para Viena
onde se sente isolada no frívolo e frio Ocidente.
Volta para casa no Irão onde se sente desconexa.
Crescer é uma tarefa árdua e confusa por si só e
Marjane cresceu em circunstâncias assustadoras,
perdeu parte da sua família nas mãos de um
regime tirânico, experienciou a guerra, foi
oprimida e controlada por uma ditadura sexista e
religiosa. A jovem passou por momentos em que
se perdeu, se isolou e até negou a sua identidade,
momentos em que parou de lutar. “Persépolis” é
sobre Marjene e as suas convicções, gostos, crises
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de identidade, falhanços amorosos, depressão,
raiva e alienação tanto no estrangeiro como na
sua terra natal, e é também sobre o mundo que a
rodeia, o país em ruína, guerra, imigrantes, família,
raízes e ideais. É um filme provocativo com uma
animação que transborda de estilo e criatividade.
A animação é maioritariamente a preto e branco,
exceto as poucas cenas passadas no presente que
são coloridas. A animação no estilo de banda
desenhada demonstra eficazmente tanto o
mundo fantasioso de uma criança como a
sanguínea realidade da guerra, joga com a luz e
escuridão, enquadra e contrasta criativamente, e
faz uso de silhuetas, sombras e reflexos,
assemelhando-se por vezes a um teatro de
sombras. A animação exalta a história convoluta e
o diálogo inteligente, tocante e humoroso.
“Persépolis” é tremendamente multifacetado,
desenvolve os mais variados assuntos, mensagens
e valores. É um filme pessoal e honesto, o que o
torna tão marcante e emotivo, e com muito por
onde refletir. É uma homenagem sobre a nossa
essência, as nossas origens, aquilo em que
acreditamos e aqueles que viveram e morreram
pelos ideais justos. É um manifesto sobre ter
orgulho de quem somos e nunca esquecer de
onde viemos, tal como a avó de Marjene lhe disse
“permanece sempre digna e integra perante ti
mesma”. Nunca devemos perder a essência de
quem somos, mesmo nos momentos em que nos
falta esperança e força. Devemos seguir em
frente, sempre, tal como Marjene.
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