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"MAUS": UMA OUTRA HISTÓRIA DO HOLOCAUSTO. 
 

                                                  Jonatas Henrique Da Silva (Pós-graduando UFPR) 
 

Resumo: Este trabalho abordou as formas de representação que a graphic novels 
Maus fez sobre a perseguição e extermínio dos judeus durante o período de governo 
do partido nazista, e na expansão do Reich sobre o território Europeu. Essa 
perseguição ocorreu-se a partir das leis estabelecidas pelo regime nazista e do 
sentimento antissemita introduzido por Hitler e seus seguidores pautados pela pureza 
e superioridade racial. O objeto de estudo será a graphic novels Maus: a história de um 
sobrevivente de autoria de Art Spielgeman, produzida entre 1970 e 1991, o 
desenvolvimento da graphic novels se deu a partir de entrevistas de um sobrevivente 
do campo de Auschwitz, chamado Vladek, pai do autor. O autor vai se valer de 
elementos naturais para construir as representações dessa perseguição, como vemos 
na construção dos personagens onde cada etnia é representada por um animal, como 
o alemão é representado por um gato e o judeu representado por um rato, onde a 
graphic novels leva o nome: Maus, que em alemão significa rato. Veremos o processo 
que culminou com a aniquilação de milhares de judeus nos campos de concentração 
nazista, conhecida como a “solução final” ou holocausto. 
 
Palavras-chaves: Auschwitz, Campos de concentração, GraphicNovels, História em 
Quadrinhos, Holocausto, Judeus, Maus, Representação, Solução Final. 
 

"Maus": Another Holocaust Story. 
 
Abstract: This work addresses the ways of representing the graphic novel Maus made 
about the persecution and extermination of the Jews during the Nazi party government, 
and the expansion of the Reich on the European territory. This persecution was up from 
the laws established by the Nazi regime and anti-Semitic sentiment introduced by Hitler 
and his followers guided by purity and racial superiority. The study object is the graphic 
novel Maus: the story of a Articles written by survivor spielgeman, produced between 
1970 and 1991, the development of graphic novels took place from interviewing a 
survivor of the Auschwitz camp, called Vladek, father the author. The author will make 
use of natural elements to build representations of this persecution, as we see in the 
construction of characters where each ethnic group is represented by an animal, as the 
German is represented by a cat and the Jewish represented by a mouse, where the 
graphic novels It bears the name: Maus, which in German 
means mouse. We will see the process that culminated in the annihilation of thousands 
of Jews in Nazi concentration camps, known as the final solution or holocaust. 
 
Key-words: Auschwitz, concentration camps, Graphic Novels, Comics, Holocaust, 
Jews, Maus, Representation, Final Solution. 
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1. Conceito de Ideologia e o Nazismo. 

 

O conceito de ideologia tem em sua essência várias definições de acordo com alguns 

autores, assim “Há vários significados para o termo. Um dos mais abrangentes 

apresenta a ideologia como um sistema de “ideias” ou, mais exatamente, de crenças 

mais ou menos coerente. Considera ainda que as ideologias são formas de se 

entender o mundo e de se posicionar nele” (SILVA; SILVA, 2009, p. 205).Portanto a 

ideologia é um sistema de ideias ou crenças que serve para que um individuou se 

posicione perante a sociedade. 

 Entretanto dentro da sociedade, podemos dizer que não há só uma só 

ideologia verdadeira, mas uma pluralidade de acordo com grupos étnicos, classes 

profissionais e entre outros grupos sociais: 

 

Em uma dada sociedade, não há uma “verdadeira” ideologia, mas várias. Os 
estudos culturais consideram que, mesmo na indústria cultural, os meios de 
comunicação de massa não expressam um único universo ideológico, mas sim 
uma pluralidade de ideologias e discursos. Muitos estudiosos defendem que 
não apenas classes sociais diferentes possuem ideologias específicas, mas 
que também frações de classe, etnias, grupos profissionais são portadores de 
ideologias particulares. Não negam a existência de uma ideologia dominante 
ou hegemônica, mas cada vez acreditam que, se não há ideologias que se 
opõem à ideologia hegemônica, existem pelo menos formas adaptativas e 
criativas elaboradas pelos diferentes grupos sociais para interpretar e se 
relacionar com tal ideologia dominante. (SILVA; SILVA, 2009, p. 206). 

 

 Portanto com a existência de uma ideologia dominante dentro da sociedade 

começa surgir diversas categorias que vão contra esse tipo de ideologia imposta 

dentro da sociedade. Mas a noção de ideologia só surgiu no século XVIII, só no XIX há 

essa pluralidade do conceito de ideologia, pois é “Nesse momento começaram a se 

definir o liberalismo, o anarquismo, o Socialismo, o marxismo, o libertarianismo, o 

igualitarismo, entre outras ideologias que orientaram atitudes individuais e coletivas de 

explicação e intervenção na realidade” (SILVA; SILVA, 2009, p. 206, grifos do autor). 

  Assim começaremos a analisar os regimes autoritários, que não circulavam em 

sua sociedade um programa ideológico particular, todos se pautavam na perseguição 

ao comunismo, fortificado com as revoluções russas, e também nos preconceitos 

tradicionais em sua sociedade, seja ela por classes sociais ou por questões raciais, 

como é expresso na Alemanha Nazista de Hitler, no qual pregava a supremacia da 

raça ariana e ódio contra as minorias e uma raça que Hitler acreditava se inferior, os 



Revista Rumos da História, Vitória-ES, n. 7, v. 1, janeiro/julho de 2017 

ISSN 2359-4071 

42 

 

 

judeus.   

  Entretanto, a ideologia nazista tinha por base o livro que foi escrito por Hitler 

enquanto estava preso, intitulado de Minha luta (Mein Kampf). Hitler escreve este livro 

com o intuito de “expor de uma melhor forma a finalidade e o desenvolvimento do 

nacional-socialismo, a fim de conquistar adeptos desacreditados na república 

tendentes ao temido movimento revolucionário e, ao mesmo tempo, oferecer 

esclarecimentos mais substanciais àqueles que já se identificavam com o Partido” 

(CAETANO, 2010, p. 4). 

  Por tanto Hitler pregava que a raça ariana deveria se pura e forte sem 

nenhuma miscigenação com qualquer outro tipo de raça, principalmente com a raça 

judia, Hitler acreditava tanto nesta ideia que buscou “apoio da nova ciência da 

genética, mais precisamente do ramo da genética aplicada (eugenia) que sonhava em 

criar uma super-raça humana pela reprodução seletiva e a eliminação dos incapazes” 

(HOBSBAWN, 1995, p. 122), ou seja, Hitler proibiu a reprodução de deficientes físicos 

e mentais, algo que nos remete a antiguidade, mais precisamente na sociedade 

espartana, onde os bebes nascidos com deficiência eram sacrificados, pois a 

sociedade espartana buscava uma civilização forte e suprema.  Contudo Hitler 

acreditava que uma nação forte constituía-se em laço de sangue, no denominado 

estado do povo.  

 

O núcleo da ideologia política de Hitler é encontrado em uma construção muito 
de nacionalismo alemão – o “estado do povo”. Exposto simplesmente, o 
conceito de estado do povo traduz-se na imagem de uma comunidade 
nacional homogênea, baseada em laço primitivo de sangue e raça. Daí o lema: 
“um sangue exige um Reich”. (CHRISTENSON, et al., 1974, p. 105). 

 
  Por fim devemos considerar que para Hitler a base do estado do povo está 

estritamente ligada com a ideologia de pureza racial e supremacia e os indivíduos 

pertencentes a esta nova modalidade de governo, eram aqueles de origem ariana, e 

que poderiam usufruir dos direitos pré-estabelecidos neste governo. Em contrapartida 

Hitler em seu livro deixa claro sua rejeição ao igualitarismo, onde podemos evidenciar 

o domínio de classes economicamente dominante, não podemos esquecer que a 

ideologia totalitarista necessitavam de um bode expiatório para que pudesse se 

concretizar, no qual seria a população judia, no que culminou em milhares de mortes 

nos campos de extermínio. 

 

2. Ascensão do nazismo e a “Solução Final”. 
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  Iniciaremos o dialogo sobre a Alemanha pós-primeira guerra mundial se 

encontra e uma grande devastação financeira, que sofreu com uma crise econômica 

“que é marcada pela inflação e hiperinflação no início da década de 1920, mas pela 

queda dos preços ao final da mesma década. O país sofreu, assim, com uma alta taxa 

desemprego” (ASSIS, 2014, p.59). Não só com essa crise econômica, mas com uma 

“crise” militar no qual a Alemanha sofreu uma série de imposições armamentista e 

territorial expresso no Tratado de Versalhes. 

Pelo qual a Alemanha foi privada de possessões tão estimadas quanto a 
Alsácia-Lorena, Sarre, Alta Silésia, Danzig, “corredor Polonês” e todas as 
colônias – uma perda liquida de cerca de um oitavo de seu território europeu 
com uma população de seise meio milhões de habitantes. Além de precisar 
abrir mão da maior parte do império de Bismarck, a Alemanha recebeu a conta 
para pagar todos os danos, foi obrigada a desarmar suas forças militares, 
reduzindo-as a efetivos simbólicos, e declarada aberta a ocupação aliada. 
(CHRISTENSON, et al., 1974, p. 99 - 100). 

 

  Entretanto Hitler e o nazismo consolidam sua política e seu governo e 

derrubada da Republica de Weimar usando esse dois fatores: a grande crise 

econômica e a alta taxa de desemprego que assolava a Alemanha e o vergonhoso 

tratado de Versalhes, que era um documento ultrajante para Honra e soberania militar 

da Alemanha. O apoio maciço para Hitler veio de que eleitores do centro e da direita 

burguesa passaram em números maciços para o Partido Nazista entre 1930 e 1932.  

  Hitler e o Nazismo no inicio ganhou apoio significativo de grandes corporações, 

esse apoio só foi consolidado quando ele assumiu a chancelaria. “O grande capital no 

inicio da década de 1930 não queria particularmente Hitler, e teria preferido um 

conservadorismo mais ortodoxo. [...]. Contudo, quando ele chegou ao poder, o capita 

colaborou seriamente, a ponto de usar trabalho escravo e campos de extermínio para 

suas operações durante a Segunda Guerra Mundial”. (HOBSBAWN, 1995, p.132). 

  Assim Hitler conquistava parte da população, é o que acontecia com a elite, 

quando não a conquistava através da oratória, ele a suprimia através de mecanismo 

violento como a gestapo. Por fim, chegando ao poder Hitler usou de seu cargo para 

coibir qualquer manifestação contra o seu governo, onde “baixara um decreto 

suspendendo os direitos de expressão, publicação, reunião e associação. A partir daí 

foi apenas questão de meses para que os nazistas conquistassem efetivo monopólio 

de todo setor” (CHRISTENSON, et al., 1974, p. 114), não ficando na censura Hitler usa 

de vários mecanismo violentos para efetivar esta coibição como os campos de 

concentrações que muitos opositores políticos foram destinados a este lugar para a 
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morte. Lembrando que, Hitler é ponto central de toda a estruturação da ideologia 

nazista e o centro da ascensão e dominação nazista em toda Alemanha, por se 

mostrar uma figura eloqüente e extremamente nacionalista. 

  Com essa dominação da ideologia de pureza racial (sendo a ariana), começa 

surgir mecanismo de eliminação de intrusos na sociedade (como os judeus, ciganos e 

negros) e que os nazistas consideravam como elo fraco da corrente (como deficientes, 

gays e opositores políticos). Contudo, o primeiro passo dado pelos nazistas em direção 

ao holocausto foi à criação das leis de Nuremberg, que significava as leis de cidadania 

do Reich fazendo com que reduzisse os direitos conquistados pela comunidade 

judaica. As leis de Nuremberg não se restringiam somente aos judeus dentro da 

comunidade alemã, mas servia como uma legislação para regulamentar a diluição do 

sangue ariano conhecido como “lei para a proteção do sangue e honra alemã, proibia 

o casamento e relações sexuais entre judeus e alemães étnicos”. (STACKELBERG, 

2002, p. 205).  Houve várias fases no processo de aniquilação a população impura 

desde os fuzilamentos, trabalho escravo até culminar nos campos de concentração 

como Auschwitz mais precisamente nas câmaras de gás, este campo que será retrato 

pelo objeto de analise deste artigo. 

 

3. Maus: A construção da graphic novels e analise da perseguição aos judeus a 
partir da construção dos personagens. 
 

 Primeiramente, antes de dialogar sobre as graphic novels1 e sua linguagem, estilo e 

desenvolvimento, precisamos ater-nos ao processo de construção de Maus: a história 

de um sobrevivente. Art Spielgeman produz esta graphic novels entre os anos de 1971 

e 1991, contendo dois volumes, essa obra de Spielgeman ganha grandes notoriedade 

no cenário mundial ganhando prêmios de grande expressão como o Pulitzer2 de 1992. 

Spielgeman produz a graphic novels a partir de diálogos que estabeleceu com seu pai 

durante esse período, no qual Vladek era um sobrevivente do campo de concentração 

que mais exterminou judeus durante o período de dominação do Terceiro Reich, o 

campo de Auschiwtz. Fica claro que esta graphic novels é nada mais que uma 

biografia de um sobrevivente de Auschiwtz, ou até mesmo um livro de memória deste 

local e período. Maus não foi à primeira graphic novels a abordar o tema sobre o 

                                                
1
Segundo Dos Santos (1995), a graphic novels se trata de quadrinhos que aborda tema adulto, 

utilizando de linguagem sofisticadas de que outras hqs, e também tem em seu desenvolvimento 
computação gráfica, pintura e colagem. 
2
É um prêmio que abrange todas as categorias de produção cultural, como Fotografia, Jornalismo e etc. 
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holocausto, houve em 1955 uma editora que se debruçou sobre essa temática, foi a 

empresa norte-americana EC especialista em quadrinhos de terror e humor corrosivo, 

denominada de “Master Racer” desenhada e escrita por Bernard Krigstein. 

 

 

           Figura 1:HQ – Master Race de Bernard Krigstein 
Fonte: The YetSpeak.

3
 

Essa HQ segundo Miguel (2007) aborda a temática do holocausto de uma maneira 

fictícia, no qual o personagem principal é um chefe também fictício de um dos campos 

de concentração nazista que reencontra uma de suas vitimas do campo começar a 

relatar assuas memórias do campo de concentração, assim começa a desfilar pelos 

quadrinhos desta produção as atrocidades cometidas pelos nazistas. Vale ressaltar 

que Master Race “Trata-se de uma HQ na qual há pouquíssimos balões de diálogo e o 

uso muito criativo dos chamados signos cinéticos – como na chegada do metrô, na 

primeira página –, para criar o efeito de suspense a partir da ambivalência dos 

personagens centrais, que só se resolve ao final” (MIGUEL, 2007, p. 7). Já o 

desenvolvimento de Maus segue um padrão diferente onde vemos a construção e 

entrelaço entre os signos cinéticos e os balões de dialogo. 

                                                
3
Disponível em: <http://teddyandtheyeti.blogspot.com.br/2011/05/bernard-krigsteins-master-race.html>. 

Acesso em: 14 de out. 2015. 
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Figura 2: HQ Maus – Fechamentos dos guetos. 
Fonte: SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente II foi ai que começaram meus 
problemas. Trad.: Maria Esther Martino. São Paulo. Brasiliense. 1995. 

 

O autor usa tanto dos balões de diálogos quando dos signos cinéticos para construir 

as narrativas e fala dos personagens da história, que cada instrumento (signos 

cinéticos e balões de diálogos) está em um plano temporal distinto como vemos na 

construção dos quadrinhos e o diálogo nos balões vê-se uma ilustração da memória de 

seu pai, já o signo cinético tem o papel de continuar a conversa entre Vladek e Art no 

tempo presente da história, e que podemos perceber que é um diferencial na 

construção desta história. Os signos cinéticos em outras produções de Hqs são 

instrumentos de narração do próprio autor para situar o leitor em relação de tempo 

(seja horário do dia, passagem do tempo), ou espacialmente (em um local). 

 

Figura 3: Sinais do espaço – Cap. 1: em outros planetas. 
Fonte: EISNER, Will. Narrativas gráficas. Trad.: Leandro Luigi Del Manto. São Paulo. 2005.p. 82. 
 
 
 
 

Por tanto vemos que a o desenvolvimento de Maus se pauta essencialmente na 

narrativa da Memória de Vladek em uma forma de diálogos e encontros em que Art 
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manteve com seu pai, e pelas narrativas feitas pelo personagem consegue localizar o 

leitor espacialmente e temporalmente. e que a graphic novels Maus se desenvolve a 

partir das lembranças de seu pai, assim como Dos Santos (2002, p. 26) explica que, “A 

história também pode ser narrada em ordem cronológica ou em flashback, a partir das 

lembranças de um narrador”. Uma característica fundamental na graphic novels a 

função do recordatório ou signos cinéticos onde são expressos a passagem de tempo 

ou localização espacial e definitivamente usado para a exteriorização da voz dos 

personagens como se pode notar em todo desenvolvimento de Maus. É interessante 

abordar o estilo em que se enquadra essa HQ que é a graphic novels, Dos Santos 

(1995, p. 54) explica que: 

 

Estes quadrinhos de autor, com "temática adulta", investem na multiplicação 
dos focos narrativos, na densidade psicológica dos personagens (que 
aumentam de número), na ruptura da linguagem tradicional de HQ, na 
velocidade em que os fatos ocorrem e na quantidade de informações (visuais e 
verbais) transmitidas ao leitor, contando com personagens conhecidos 
(Batman, Homem- Aranha, Wolverine, Homem de Ferro, entre outros), ou 
criando novos. 

 
Outra característica desse estilo de quadrinhos é a narrativa feita pelos próprios 

personagens, como Dos Santos (1995) exemplifica como a graphic novels do Batman: 

o cavaleiro das trevas. Onde a história é narrada pelo próprio Batman e também pelo 

mordomo Walfred e pelo comissário Gordon, como por outros personagens que 

estejam envolvidos na trama da história. Pois vemos que como Maus não é diferente 

toda a história é narrada por Vladek, lógico que o enfoque narrativo partiria sempre 

dele, por se tratar de uma história memorial, como veremos abaixo: 
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Figura 4: HQ Maus – Noite dos Cristais. 
Fonte: SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente II foi ai que começaram meus 
problemas. Trad.: Maria Esther Martino. São Paulo. Brasiliense. 1995. 

 
 Contudo, há outro fator no desenvolvimento das graphic novels conhecida 

como uma decupagem televisiva, onde o encadeamento dos quadros não segue um 

padrão de continuidade linear, onde os “a posição dos personagens no final de uma 

seqüência e no início de outra é idêntica e indica passagem de tempo ou espaço. [...] a 

impressão é que algumas seqüências saíram de uma ilha de edição: determinados 

fatos e a intervenção das pessoas são mostrados como se flagrados por uma câmera 

de TV - em alguns momentos o requadro assume a forma de uma tela de TV”. (DOS 

SANTOS, 1995, p. 55). Vemos esse fator expresso na figura abaixo, onde Vladek está 

narra sobre a transferência de idosos judeus para outras localidades dentro do 

território do Reich, vemos que não há uma continuidade nas cenas, e o modo que são 

construídos as cenas partir de uma câmera de TV, e nas ações dos personagens, (ver 

figura 2). 
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Figura 5: HQ – Maus: Transferência dos idosos 
.Fonte: SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente II foi ai que começaram meus 
problemas. Trad.: Maria Esther Martino. São Paulo. Brasiliense. 1995. 

 
 
Assim as graphic novels segue uma linha de produção semelhante com as produções 

audiovisuais, algo que faz se distanciar de outros estilos de HQs existente, não por 

isso os temas abordados pelas graphic novels de cunho adulto presente nos enredo de 

suas histórias, como vemos na graphic novels Black Hole do artista Charles Burns, 

onde aborda temas como violência, sexo e drogas, onde a trama se envolve a partir de 

uma epidemia que se espalha pela cidade, essa epidemia se alastra pelo ato sexual, 

notamos que na construção e desenvolvimento que estes quadrinhos tinham por 

objetivo o público adulto, porém não são todas as graphic novels que seguem esse 

padrão como as produções do Batman o cavaleiro das trevas tem uma linguagem 

suave para todos os outros grupos. 

Por fim Maus se torna uma biografia de Vladek sobre os relatos da vivencia dos 

acontecimentos dentro do período de predomínio nazista e as atitudes antissemita 

contra o povo judeu, e ao mesmo tempo uma autobiografia de Art colocando em 

questão o convívio entre ele e o pai e a representação dele dentro dos quadrinhos no 

qual ele entrevista seu pai, e os traumas em que seu pai “adquiriu” depois dos campos 

de concentrações como vermos representado na construção do personagem como 

veremos no sub-capítulo sobre a representação dos personagens. Uma característica 

que difere Maus de outras obras sejam elas HQs, livros, filmes, etc. é que maus não só 

retrata o contexto do período dos campos de concentração, mas aborda as 

consequências e traumas que sofreram os sobreviventes, e que esses traumas 
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influenciaram a relação entre a família colocando como uma herança de sua família. 

Primeiramente para analisarmos a representação da perseguição dos nazistas contra 

a população judia, devemos entender as formas em que foram construídas as 

características dos personagens, de que maneira a ideologia nazista está 

representada na construção desses personagens. A primeira analise que podemos 

executar a partir dos personagens e de uma maneira panorâmica é a naturalização 

dessa perseguição, expressada na construção das etnias européia a partir de cada 

animal, os gatos como os alemães, judeus como ratos, poloneses como porcos, 

franceses como sapos e etc. 

Como podemos ver a naturalização dessa perseguição os judeus, de modo geral pela 

escolha dos animais para representar cada etnia onde vemos que naturalmente o gato 

caça o rato, como sabemos que o gato é o “caçador” natural do rato. Eisner (1995, p. 

24) explica outra metodologia de desenvolvimento dos personagens, que a forma 

humana seja postura ou facial nos remete a um animal, que “é possível que o 

reconhecimento de uma pessoa perigosa ou uma resposta a posturas ameaçadora 

sejam resíduos de uma existência primitiva. Talvez, numa experiência anterior com a 

vida animal, as pessoas tenham apreendido quais configurações faciais eram 

ameaçadoras ou amigáveis”. 

 

 
Figura 6: Construção de personagens de Will Eisner. 

Fonte: EISNER, Will. Narrativas gráficas. Trad.: Leandro Luigi Del Manto. São Paulo. 2005. 

 
  

 De fato, devemos nos perguntar por que Art não usou as figuras animalescas 

como base para construir os personagens com afeições de animais como Eisner 
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expõe na metodologia acima, ao invés de usar uma construção antropomórfica nos 

seus personagens? Hickmann (2013, p. 37) explica que a “figura animal tem o papel 

de fazer distinções e clarificar, através de seus significados implícitos, a posição de 

cada grupo de personagens.” Essa proposta visa distinguir a posição de cada 

população no contexto histórico em que o autor quer representar, e também tornar a 

história atrativa para o leitor. 

 

Figura 7: HQ Maus: O gato Alemão e o rato judeu. 
Fonte: SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente II foi ai que começaram meus 
problemas. Trad.: Maria Esther Martino. São Paulo. Brasiliense. 1995. 

 
 
É valido esclarecer que podemos pautar essa representação animalesca como a 

ideologia construída por Hitler em seu livro, onde ele visa separar a etnia ariana de 

qualquer outra etnia presente no mundo, assim elevando o ariano a um patamar acima 

que outras populações e em contraponto, colocando a população judaica como o mal 

da sociedade européia, como a escória da humanidade. 

 
Cada animal só se associa a um companheiro da mesma espécie. O abelheiro 
cai com o abelheiro, o tendilhão com o tendilhão, a cegonha com a cegonha, o 
rato campestre com o rato campestre, o rato caseiro com o rato caseiro, o lobo 
com a loba etc. (HITLER, 1983, p. 185). 

 
Neste repensar o antissemitismo nazista, onde Hitler expressa à separação das etnias 

como algo natural pelo ideário dos animais e que ele exclui o relacionamento de 

pessoas de etnias diferentes, usando a lógica de que cada animal se relaciona com o 

mesmo da sua espécie, negando essa miscigenação do sangue, “ai, porém, a 

natureza começa a defender-se por todos os meios, e se protesto mais evidente 
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consiste, ou em privar futuramente os bastardos da capacidade de procriação ou 

limitar a fecundidade dos descendentes futuros”. (HITLER, 1983, p. 185). 

 

 

Figura 8: HQ Maus – Os personagens. 
Fonte: SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente II foi ai que começaram meus 
problemas. Trad.: Maria Esther Martino. São Paulo. Brasiliense. 1995. 
 
 
Enfim, as construções dos personagens o artista visa separar cada individuo da 

história algo que podemos representar claramente o sentimento segregacionista da 

ideologia racial de Hitler, ou como base o conceito de Chartier (1988, p. 20, grifos do 

autor) que “a representação é instrumento de conhecimento mediato que faz ver um 

objeto ausente através da sua substituição por uma <<Imagem>> capaz de o 

reconstruir em memória de figurar tal como ele é.” Onde o Hitler coloca que nenhuma 

espécie nutri um sentimento humanitário a outra espécie é o caso da Alemanha 

nazista com a população judia no território europeu, que era tratada como a “escória” e 

ou um fardo a aos arianos. 

 

Esse instinto que vigora em toda a natureza, essa tendência à purificação 
racial, tem por consequência não só levantar uma barreira poderosa entre 
cada raça e o mundo exterior, como também uniformizar as disposições 
naturais. A raposa é sempre raposa, o ganso, ganso, o tigre, tigre etc. a 
diferença poderá residir na medida de força, robustez, agilidade, resistência, 
etc., verificada individualmente. Nunca se achará, porém, uma raposa 
manifestando a um ganso sentimentos humanitários da mesma maneira que 
não há um gato com inclinação favorável a um rato. (HITLER, (1983, p. 186). 

 

No desenvolvimento da HQ Art coloca no inicio do primeiro capitulo do volume II a 

construção de um dos personagens, que é Françoise sua esposa. Onde ele vê como 
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poderá construir a figura da população francesa, nos quadrinhos Art mantém um 

dialogo com Françoise sobre a construção dessa etnia onde ela sugere animais como 

um coelho, mas ele discorda por ser um animal delicado, com esse dialogo vemos que 

Art queria expressar ao leitor todo o sentimento antissemita que aquele período estava 

vivenciando. 

Assim esse processo de construção de personagens no próprio desenvolvimento da 

história, faz com Maus se diferencie de outras produções de HQs. Mas Art para 

produzir a figura de sua esposa Françoise que tem a origem etnográfica Francesa, 

sendo que a população francesa é representada pelo sapo, não a reproduz como um 

sapo, mas sim como um rato, nisto vemos que ele constrói sua esposa a partir do 

preceito cultural, sendo que ela aderiu à cultura e religião judaica. 

 

Figura 9: Criação do personagem Françoise. 
Fonte: SPIEGELMAN, Art. Maus: a história de um sobrevivente II foi ai que começaram meus 
problemas. Trad.: Maria Esther Martino. São Paulo. Brasiliense. 1995.

4
 

 
 
Reconhecemos que há outras produções que usam a figura antropomórfica para 

construir seus personagens, como explica Miguel (2007), como na produção da série 

Fritz, the cat onde cada camada social e etnia é representada por animal, onde os 

policiais e os judeus são representado por porcos e os negros como os corvos. Miguel 

expressa as motivações que levou Spielgeman a compor os personagens a partir de 

figuras de animais, com traço que possam distinguir de outras produções conhecidas 

                                                
4
Art (1995) explica que a representação de sapo sobre os franceses é uma herança cultural advinda dos 

americanos e ingleses. 
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como Mickey Mouse de Walt Disney. 

 

O primeiro deles é o formato de representação escolhido, de saída 
preconceituosa e estigmatizador: representar os judeus como ratos – o duro e 
geometrizante traço de Spiegelman se afasta de representações de grande 
empatia, como o Mickey Mouse ou o ratinho Jerry – é, de fato, uma “ironia” 
que joga com as representações usualmente empregadas àquele povo, mas 
também é uma aceitação do estigma, idéia que surge com mais força diante 
do autoritarismo do pai sobrevivente de Auschwitz. (MIGUEL, (2007, p. 9). 

 
 

Notamos, que com os personagens judeus não há distinção entre os personagens, só 

vemos distinções entre os personagens pela roupa, ou por objetos como óculos etc. 

(ver figura 9), essa questão de uniformidade entre os personagens judeus veremos 

mais afundo no sub-capítulo onde retrataremos o campo de Auschwitz.  

 Por fim essa construção dos personagens com formas animalescas serve para 

o autor não caracterizar o sentimento antissemita como formas humanas, mas sim 

com uma forma irracional, algo que remete a barbárie de tempos antigos, e classificar 

e distinguir cada etnia a partir de cada animal, sendo que para nós seres humanos o 

rato é um animal nojento, o qual não sentimos nenhum remorso em exterminá-lo o que 

pode representar o mesmo sentimento que os nazistas tinham em aniquilar os judeus 

em seus campos de concentração. 

 

4. Considerações finais. 

 

 A graphic novels Maus com seu desenvolvimento histórico da perseguição e 

aniquilação dos judeus no campo de Auschwitz se torna uma obra prima com suas 

formas de representações e os modos de construção desses personagens, partindo de 

personagens sem grandes influências neste período como Hitler, onde só vemos uma 

forma de sua representação na capa dos quadrinhos. Entretanto Curi (2009) 

argumenta que há várias análises sobre a HQ Maus que parte do ponto de que essa 

produção é inteiramente biográfica, a partir da vida de Vladek um sobrevivente do 

campo de Auschwitz, mas que nos não poderemos nos prender somente a essa visão, 

mas que devemos ir além e perceber que Maus 

também é a narrativa do filho de um sobrevivente da “Solução Final”. É importante 

destacar que Maus é uma representação da realidade ou da memória, não uma HQ 

que tem por sua construção a fantasia, ou os personagens fictícios, algo que destaca 

maus de outras produções de HQS é o uso de “elementos que não costumam estar 
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presentes nos quadrinhos. Ele faz uso de fotografias, como as do irmão, Richieu [...]” 

(CURI, 2009, p. 144).  

 Por tanto para se entender como é feita a representação da perseguição aos 

judeus na História em quadrinhos Maus, devemos primeiramente ver as formas de 

representações dos personagens, a partir de formas antropomórficas, onde cada etnia 

é divida por raça de animais, nos levando a entender que essa perseguição parte do 

ponto biológico, como na construção dos personagens judeus como ratos e alemães 

como gatos, cada grupo representando por um animal específico. O rato como um 

animal imundo e o gato como um inimigo natural do rato, que tem a pré- disposição em 

aniquilar o rato. E para melhor representar essa perseguição contra os judeus, vemos 

que o autor usa de outros animais que simboliza formas “asquerosas” e de sujeira, 

como vemos o francês como o sapo e os poloneses como porcos. Assim a “a 

caracterização dos personagens no livro como animais confere à história a 

possibilidade de se enxergar as pessoas divididas por raças” (CURI, 2009, p. 146), que 

como o gato sendo inimigo natural do rato tem o papel de aniquilá-lo, como acontece 

neste período aonde os Alemães Nazista vêm em sua missão de aniquilar por 

completo a população judaica. Nesse aspecto Curi (2009) coloca que o autor usa os 

animais como representação dos personagens, algo que é comum nos quadrinhos 

americanos,  como nas criações de Walt Disney nas HQs do Mickey, Donald e outros, 

mas que essas representações antropomórficas servem para não dá formas e rostos 

aos personagens, sendo que nos quadrinhos não há uma distinção entre os 

personagens judeus (jovem, velho, mulher e criança) há não ser pelas roupas, por um 

óculos ou outro objeto qualquer.  

 Ainda o autor revela que se baseou “em alguns filmes e imagens usados 

durante a guerra e que, principalmente, evitou desenhar humanos por achar que a 

mensagem ficaria afetada demais, extremamente sentimental” (GROTH, 1988, apud., 

CURI, 2009, p.147). 

Por tanto a historia Maus tenta representar o holocausto judeu como uma forma 

animalesca de aniquilação, onde os nazistas não tinham nenhum remorso em matar os 

judeus, independente da forma como era feito o assassinato.  

 
Vivêramos durante meses ou mesmo anos num nível animalesco: nossos dias 
tinham sido assolados, desde a madrugada até a noite, pela fome, pelo 
cansaço, pelo frio, pelo medo, e o espaço para pensar, para raciocinar, para 
ter afeto, tinha sido anulado. Suportáramos a sujeira, a promiscuidade e a 
destituição, sofrendo com elas muito menos do que sofreríamos na vida 
normal, porque nosso metro moral havia mudado.(LEVI, 1990, apud, 
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MAGALHÃES, 2001. p. 75). 

 

 Contudo nos guetos, nos campos de concentração, os judeus eram 

subjugados a condições desumanas, já com esse intuito de aniquilação 

independentemente da forma de extermínio, e o autor tenta expressar ao máximo 

essas condições nos desenvolvimento do segundo volume onde retrata as condições 

dos campos de extermínio. Para tanto vemos que o autor captura a essência da 

ideologia nazista, com a brilhante forma representação e de separação de etnias por 

animais, visto que a ideologia alemã pregava essa separação dos povos, para manter 

“puro” o sangue alemão da miscigenação, como o próprio Hitler (1983) afirmava a 

derrocada das grandes civilizações foi a mistura de sangue com raças ditas inferiores.  

 Por fim, o extermínio sistemático de judeus nos campos de concentração 

chegou ao nível de barbárie pelo motivo de separação racial ou pela “malificação” de 

uma raça colocando-a com inferior, assim a graphic novels Maus no trás a essência 

dessa ideologia pelas formas de representação e construção desta HQ. 
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