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Considerar a imagem como uma mensagem 

visual composta de diversos tipos de signos 

equivale (...) a considerá-la como uma linguagem 

e, portanto, como uma ferramenta de expressão e 

de comunicação. Seja ela expressiva ou 

comunicativa, é possível admitir que uma 

imagem sempre constitui uma mensagem para o 

outro, mesmo quando esse outro somos nós 

mesmos.
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Este artigo pretende analisar as representações visuais das personagens em 

desenho, pelo método da antropomorfização, e os discursos citados de Hitler em Maus, 

os quais serão entendidos como fator de leitura interpretativa, cada qual contribuindo 

para o andamento de um jogo de poder simbólico presente no texto de Artie 

Spiegelman. O objetivo desta análise recorre, então, à escolha do autor pelo gênero 

narrativo dos quadrinhos (HQ), o qual desenha as imagens visuais da história de seu pai 

– e acaba perpassando sua própria história, numa confluência de voz e imagem pictórica 

capaz de promover uma dialogia que traduza duas grandes visões de mundo presente no 

texto: a voz estética do nazismo, com todas as suas pertinências culturais/políticas do 

período, e a voz do autor – enquanto “dono” das imagens visuais e das vozes que são 

apresentadas em seu texto.  

Uma das coisas curiosas do trabalho de Mikhail Bakhtin – e que se constitui em 

um dos fundamentos de todo o seu pensamento, principalmente defendida por ele no 

início de seu livro Questões de literatura e de estética3, vem a ser a questão de como a 

crítica da arte – e a literária está inclusa aqui –, que se praticava em seu país naquele 

período não se apresentava suficiente, em sua opinião. Entre suas várias argumentações, 

todas pertinentes, algumas delas são mais relevantes para o tema que será desenvolvido 

neste. 

Então, uma de suas primeiras considerações diz respeito ao trabalho da crítica 

que trata da obra de arte literária como seu objeto, ou seja, dos estudos literários e suas 
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vinculações. O primeiro problema apontado pelo autor gira em torno de como o 

pensamento crítico estava sendo orientado naquele período: “Essa atitude negativa para 

com a estética geral, a recusa radical a se deixar orientar por ela, é o pecado comum da 

crítica da arte em todos os seus domínios, cometido no próprio berço dessa ciência”. 4 

Essa sua argumentação deixa explícita, já de antemão, um dos caminhos que ele 

pretende não corroborar em seus estudos do romance e, dessa maneira, preconizar uma 

aproximação necessária e pertinente entre os estudos da arte em geral e os estudos 

literários que viriam a seguir. Essa atitude se explica, primordialmente, pelo 

entendimento dos problemas da essência da arte no geral como expoentes da metafísica 

da arte, fator que está presente singularmente em toda obra, inclusive a literária.  

Esse, então, é o primeiro axioma bakhtiniano utilizado neste para um estudo 

mais substancial da imagem pictórica. Isso significa que o entendimento da imagem, 

enquanto linguagem afeita de signos expressivos, deve também ser analisada de maneira 

que se extraia dela um conhecimento estético que também contribua para o cognitivo da 

arte geral. Há de se levar em conta suas particularidades intrínsecas, mas esse fato não a 

exime de uma concepção sistemática do campo estético, o qual abrange o espaço 

literário. 

Assumindo um dos entendimentos de Ernst Gombrich5, em que pela imagem há 

a possibilidade de se instrumentalizar o conhecimento, olhar para o mundo e dele tirar 

uma compreensão hermenêutica, sabe-se que ela não é somente uma “reprodução de 

uma experiência visual” 6, porém torna-se a “reconstrução de uma estrutura modelo” 7 

de um entendimento de mundo particular do autor. Dessa maneira, com o trabalho 

estilístico do autor em cima do material escolhido, sua pintura poderá assumir uma 

forma de representação mais propícia às suas finalidades, relacionando, então, a função 

de conhecimento com a função estética da imagem. 8 

Seguindo o raciocínio de Bakhtin – como um segundo ponto, e para condensar 

de maneira emblemática essa aproximação entre a arte geral e a arte literária, é que o 

crítico russo lança mão do conceito de cultura humana e tudo o que ela poderia abarcar 

no campo do estético. Para Bakhtin, era preciso que se erigisse uma ciência sempre 

apoiada numa criação cultural, em que aquela pudesse determinar o vínculo entre o 
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cognitivo e a “definição sistemática da singularidade estética” 9, estes totalmente 

envolvidos na cultura humana. Aqui, sua visão se aproxima consideravelmente da de 

Gombrich citada anteriormente. 

Bakhtin também admite a complexidade e dificuldade em compor e decompor 

um objeto nesses moldes, mas não há como evitar esse árduo trabalho da crítica: ele é 

essencial no trato do objeto; e uma conceituação do estético, cabível e relevante para o 

seu trabalho, só poderia se deixar entrever pela unidade da cultura humana. Somente 

assim seria possível um vislumbre satisfatório de toda a “complexidade, plenitude e 

originalidade do objeto” 10. 

Adentrando a obra Maus, há de se considerar no trato com a história humana, o 

conceito de dominação simbólica. Assim, a dominação simbólica está muito presente e 

ocupa um espaço privilegiado na contemporaneidade como um todo. Não se estranha o 

fato de que a língua sempre foi um de seus principais instrumentos nessa hegemonia 

latente de significações de mundo e de ordenação social.11 Porém, com a expansão dos 

estudos atuais da literatura e a partir de suas variadas tendências emergentes, é possível 

observar esse reflexo tendencioso em textos diferenciados na atualidade, digno de 

modificações abrangentes na leitura e na criação de narrativas. O romance gráfico 

Maus, então, serve de análise para esse tipo de constatação, principalmente no caráter 

híbrido do uso de seus materiais: a voz e a imagem pictórica.12 

Assim, as representações visuais das personagens em desenho e o discurso 

citado de Hitler em Maus são entendidos como fator de leitura interpretativa, cada qual 

contribuindo para o andamento de um jogo de poder simbólico presente em seu texto. O 

objetivo desta análise recorre, então, à escolha do autor pelo gênero narrativo dos 

quadrinhos (HQ), o qual desenha as imagens visuais da história de seu pai – e acaba 

perpassando sua própria história, numa confluência de voz e imagem pictórica capaz de 

promover uma dialogia que traduza duas grandes visões de mundo presente no texto: a 

voz estética do nazismo, com todas as suas pertinências culturais/políticas do período, e 

a voz do autor – enquanto “dono” das imagens visuais e das vozes que são apresentadas 

em seu texto.  
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Desta maneira, o embate entre estes dois horizontes de experiências levam à 

construção de discursos de alteridade dentro da obra e, por isso, contribuem para a 

construção das estruturas arquitetônicas desse romance gráfico. A relação pai-filho 

representada no texto está baseada em um processo dialógico de sobrevivência narrativa 

e familiar; porém, numa convergência de objetivos para a análise das imagens 

pictóricas, há a relação entre as vozes do nazismo – por meio dos discursos citados de 

Hitler – e a voz carregada de Artie, representando o cerne da arquitetônica de Maus – a 

voz e a imagem visual contraídas numa relação híbrida dentro do romance gráfico. 

Os discursos citados de Hitler utilizados na narrativa estão imbuídos de 

contraponto para uma mega-visão da esfera cultural do período; mas não é somente isso. 

O primeiro deles, já introduzido na primeira parte da HQ (“Meu pai sangra história”), 

como um prelúdio, se apresenta assim mesmo, entre aspas: “‘Sem dúvida, os judeus são 

uma raça, mas não são humanos’. – Adolf Hitler” 13. O segundo deles também introduz 

a segunda parte da narrativa (“E aqui meus problemas começaram”) e também aparece 

entre aspas:  

 

‘Mickey Mouse é o ideal mais lamentável de que se tem notícia [...] As 

emoções sadias mostram a todo rapaz independente, todo jovem honrado, que 

um ser imundo e pestilento, o maior portador de bactérias do reino animal, 

não pode ser o tipo ideal de animal [...] Abaixo a brutalização do povo 

propagada pelos judeus! Abaixo Mickey Mouse! Usem a Suástica!’ – artigo 

de jornal, Pomerânia, Alemanha, meados da década de 1930
14

.  

 

Apesar desse óbvio remetimento a um discurso alheio, a sua utilização no 

romance não poderia ser apenas proeminente a uma função informativa direcionada ao 

leitor. Isso significa que o autor utiliza marcadamente essa fala, mostrando 

intencionalmente o dono do discurso, para outro objetivo que não será simplesmente 

essa constatação. Sua intenção deverá ser transplantada para outra dimensão de sentido, 

ação necessária para que se realize a criação estilística e criativa de sua obra. Mais 

importante ainda: que a sua estilística possa demonstrar a riqueza da fronteira em sua 

obra. 

Dessa maneira, raciocinando o discurso citado como um material puramente 

linguístico, ou seja, característico da linguagem verbal, um caminho possível para o 

autor seria superá-lo, transformá-lo de maneira que se possa abarcar o universo que ele 
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transmite, mas que não esteja atrelado ao material verbal, elemento caduco nesse tipo de 

utilização da fala do outro. A escolha de Spiegelman para o trabalho com o seu “objeto 

enformado” 15 se torna clara então: a sua imagem da linguagem torna-se imagem 

pictórica; as suas personagens-homens tornam-se personagens-animais. Nessa 

constatação, em específico, o autor administra, com muita maestria, os “três campos da 

cultura humana” 16 segundo Bakhtin: a ciência, a arte e a vida. 

Aquilo que se refere ao sujeito não é fixo nem estático, ao contrário, configura-

se como uma rede de comunicação entrelaçada de crenças, ideologias, objetivos únicos. 

Uma prerrogativa ainda maior defende que o ser humano é feito de linguagem. E isso 

predispõe que o que se sabe do outro vem sempre por meio da linguagem empregada –

seja ela verbal ou não. Tudo é um construto que se dá entre um sujeito e outro sujeito, 

abarcados pela unidade da cultura humana, em que este está sob descrição e só se 

consegue defini-lo por meio de sua linguagem. Dessa maneira, para conhecer o outro é 

preciso conhecer a sua linguagem, penetrá-la, reconhecê-la. 17 

Dessa maneira, o romance gráfico enquanto concretização para o verbal e o 

pictural pôde proporcionar uma interação estética entre os discursos de Hitler e a voz do 

autor. Nesse caso, sua maneira criativa de enformá-los viabilizou a antropomorfização 

das personagens na narrativa, não de maneira aleatória, mas seguindo uma viabilização 

promovida pela esfera cultural da sociedade na II Guerra Mundial. Num trabalho de 

refratar a visão antissemita, suas personagens serão elencadas. 

Quanto ao campo de visão da vida, trabalhado pela estética, há um jogo 

narrativo centrado no poder simbólico, o qual algumas vezes não se apresenta explícito 

na narrativa, mas escamoteado, e traz sentidos de superestrutura de um texto. Assim, 

esse elemento (o poder simbólico) muitas vezes não está concretizado em ações das 

personagens, até então ligadas ao mundo sensível,18 mas fortemente se apresenta na 

própria capacidade narrativa que esta carrega em si.  

Neste caso, analisando o caráter híbrido de uma HQ no que tange seus elementos 

materiais, além dos discursos citados pertencentes a Hitler, o desenho animalizado das 

personagens que o autor escolheu para representá-las deve mostrar a complexidade de 
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seu “objeto desacreditado e contestado”19: os judeus como ratos, os alemães como ratos, 

os poloneses como porcos e os americanos como cães. 

É assim que a orientação para o objeto, ou seja, a intenção de Spiegelman se 

realiza no texto, demonstrando a riqueza de sua imagem dialogizante: a “refração do 

‘discurso-raio’”20 de Hitler, em material verbal, transforma-se em “imagem 

artisticamente prosaica”21, pela via pictural. Em outras palavras, se Hitler pronunciava 

que os judeus poderiam ser comparados aos ratos, para a visão do autor, os alemães, 

enquanto seres da mesma natureza que aqueles, também deveriam se tornar animais da 

mesma cadeia biológica, conectados dialogicamente: os gatos. E essa tonalidade da sua 

linguagem acaba por transformar visualmente todos os outros personagens envolvidos 

na trama romanesca, pelo mesmo raciocínio diante o semitismo presente no período. 

O antropomorfismo que transforma cada uma destas nações em um animal 

característico, todos interligados pela lógica de uma cadeia alimentar da natureza, 

reflete a estrutura da vida humana naqueles dias, erroneamente tomada como ciência. 

Sem nenhum motivo pessoal aparente, mas principalmente pela pauta de uma ciência 

ariana, os alemães se entendiam como uma raça superior aos judeus. Dessa maneira, os 

ratos só poderiam ser mesmo representantes do povo judeu nessa mesma lógica 

antissemita: os vermes da sociedade alemã. Não só isso, mas participavam de uma outra 

espécie animal que não fosse a humana. Spiegelman trabalha estilisticamente, então, 

para a desconstrução dessa visão e acaba por refratar o discurso de Hitler de maneira 

criativa, produtiva. 

Finalmente, no romance gráfico Maus, a relação extratextual, de macrocosmo, 

está ligada mais diretamente a questões de resistência normal como forma direta de 

sobrevivência no mundo concreto e social refletido pela II Guerra Mundial – é a história 

de Vladek Spiegelman, seu filho e seus conterrâneos. Mas esse contraponto não deixa 

de refletir seus signos no interior do texto, ou seja, na sua estrutura narrativa enquanto 

romance gráfico. 

Dessa maneira, o entendimento gira em torno destas resistências numa relação 

dialógica entre as personagens e o outro, este presente apenas como discurso alheio 

citado. Esse papel influiu de tal maneira no jogo narrativo que o contraste na situação 

superioridade/inferioridade da visão hierárquica simbólica promoveu dois discursos: o 
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discurso de si – o autor e seu trabalho de enformação pictural na obra –, e o discurso do 

outro como reflexo. A ironia de Spiegelman não se fortalece apenas no trato com o 

material verbal, mas reverbera de maneira refratária na antropomorfização de suas 

personagens: 

 

O prosador utiliza-se de discursos já povoados pelas intenções sociais de 

outrem, obrigando-os a servir às suas novas intenções, a servir ao seu 

segundo senhor. Por conseguinte, as intenções do prosador refratam-se e o 

fazem sob diversos ângulos, segundo o caráter sócio-ideológico de outrem, 

segundo o reforçamento e a objetivação das linguagens que refratam o 

plurilinguismo. 
22
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