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PERSÉPOLIS, DE MARJANE SATRAPI: LUGAR DE 
FALA, RECEPÇÃO, RELEITURAS E A RELAÇÃO DA 
ARTISTA IRANIANA COM SUA NOVELA GRÁFICA 
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Marjane Satrapi, 46 anos, é uma ilustradora, novelista gráfica, escritora infantojuvenil, atriz e direto-
ra de cinema. A artista iraniana ganhou fama após a publicação de sua primeira novela gráfica, com 
desenhos em preto e branco, Persépolis. Nessa autobiografia, ela narra a derrubada do regime do Xá 
Mohammad Reza Pahlevi, a vitória da Revolução Islâmica sob a liderança do aiatolá Khomeini, os 
primeiros anos da Guerra Irã-Iraque, o tempo que passou na Europa e seu retorno ao Irã até partir 
para Paris, onde mora atualmente. O quadrinista francês David Beauchard menciona na introdução da 
de Persépolis (2007), que Satrapi produziu “o primeiro álbum de histórias em quadrinhos iraniano” 
. Neste artigo situo o lugar de fala de Satrapi na história dos quadrinhos no Irã,   sua participação no 
L’Atelier des Vosges, ponto de encontro de muitos escritores da celebrada “nova onda” francesa de ar-
tistas de quadrinhos e o contexto de publicação de seu livro no Brasil. Persépolis teve os seus direitos de 
publicação vendidos para mais de 40 países e agradou e desagradou ao mesmo tempo. Desse modo, por 
meio de uma pesquisa em jornais internacionais,  este trabalho também apresentará a relação da artis-
ta com sua novela gráfica, as polêmicas em que o livro esteve envolvido e a trajetória de Persépolis que 
tornou-se um sucesso editorial levando inesperadamente a editora francesa L’Association ao mundo 
do best-seller (MAZUR; DANNER, 2014). E, por último, serão mostradas duas releituras de Persépolis: 
Persépolis 2.0 e Persépolis 2 (Trailer) Safeguard the inocent. 

Palavras-chave: Marjane Satrapi. Recepção. Novelas Gráficas. 
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