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A proposta do presente trabalho é analisar a relação entre as mulheres e o islamismo em duas Hq’s: 
Bordados (2010) e O mundo de Aisha (2015). De autoria da iraniana Marjane Satrapi, Bordados é uma 
narrativa biográfica, uma espécie de colcha de retalhos, composta pelas muitas vozes femininas que 
compõem a família Satrapi e que se voltam a rememorar e contar suas experiências. Já O mundo de 
Aisha é uma narrativa gráfica de Ugo Bertotti que resultou da adaptação dos relatos de viagem da foto-
jornalista Agnes Montanari, também biográfica, a narrativa, a partir de relatos de diferentes mulheres, 
se volta para a representação das condições de vida das mulheres iemenitas. Interessa-nos assim, en-
tender como a dinâmica política/religiosa das duas regiões, que se constituem enquanto pano de fundo 
das histórias que são narradas nessas duas Hq’s, se reflete nas experiências das mulheres que ali vivem 
e de que maneira esse contexto afeta/interfere na construção de suas identidades, buscando compre-
ender dessa maneira, os conflitos e negociações que permeiam esse processo, discutimos aqui questões 
relacionadas a autonomia, corpo, sexualidade, sororidade, dentre outras. Salientamos por fim, que am-
bas as narrativas gráficas subvertem em grande medida os estereótipos que o ocidente construiu sobre 
o oriente e que são veiculados pela mass media, onde os femininos encontram-se tão somente relacio-
nados a opressão e a violência, já que através desse mosaico de histórias conseguimos vislumbrar uma 
resistência que é construída e articulada cotidianamente, para além de toda a opressão. 
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