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de Art Spiegelman. 234 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal 
de São Paulo, Guarulhos, 2021. 
 

 
RESUMO 

 
Maus (SPIEGELMAN, 2009), ao narrar a história de um filho de sobreviventes e as 
consequências da Segunda Guerra Mundial em sua família, utiliza de diferentes 
planos e ângulos de visão responsáveis por produzirem diferentes efeitos de 
sentido, a partir de instâncias ideológicas que determinarão o lugar de fala e a/as 
posição/posições do sujeito. A pesquisa tem como objetivo analisar de que forma a 
materialidade discursiva da personagem Vladek Spiegelman, por meio do discurso 
sócio-histórico, comprova para a constituição do sujeito discursivo, por intermédio 
das formações discursivas e ideológicas propostas pela Análise do Discurso (AD) 
de linha francesa, a partir dos estudos de Pêcheux (1988, 2014), Foucault (2008; 
2016) e Courtine (2014). Um dos fatos que mais chamam a atenção em Maus é a 
forma como o quadrinista constrói as personagens que, ao retratar as diferentes 
etnias, utiliza do antropomorfismo (os judeus, os ratos; os alemães, os gatos; os 
poloneses, os porcos etc.). Ao longo da narrativa, podemos identificar três vieses 
narrativos: a história de sobrevivência de Vladek Spiegelman, o relacionamento 
complicado entre pai e filho, e a própria história de Art. Para a análise, então, 
partiremos do princípio de que nos dois vieses narrativos, a história de 
sobrevivência de Vladek e o relacionamento entre Art e Vladek, presentes na 
história em quadrinhos, há dois padrões, aos quais chamaremos de Formação 
Discursiva genocídio e Formação Discursiva familiar. A partir de cada FD, 
analisaremos, por meio da construção de tempo e espaço, proposta por Cagnin 
(2014), Ramos (2016) e Eisner (2012), como o discurso sócio-histórico, ao emergir 
na materialidade discursiva dada pelo antropomorfismo, constitui Vladek 
Spiegelman em um sujeito discursivo. Analisaremos seis trechos correspondentes 
ao viés narrativo 1: FD genocídio; e seis ao viés narrativo 2: FD familiar. Para isso, 
partiremos das seguintes categorias: a relação de força, responsável por determinar 
o lugar de fala do sujeito; o pré-construído, as verdades construídas no discurso; a 
memória, que funciona como um jogo entre o passado e atualidade; e o tempo e o 
espaço, elementos essenciais dos quadrinhos. Em cada FD temática, existirá uma 
posição de sujeito e, consequentemente, formações ideológicas distintas capazes 
de proporcionar uma relação de força. Para a literatura teórica dos quadrinhos, o 
uso do antropomorfismo possui um significado que vai além do imaginário gato e 
rato como inimigos naturais. A construção do cenário, as alternâncias de tempo e a 
forma como as personagens são posicionadas corroboram o autoritarismo e 
demarcam as consequências da guerra na vida de Art e no relacionamento com o 

pai, Vladek. A construção do tempo é essencial para determinar o antropomorfismo 

em Vladek como um sujeito discursivo e ideológico, afinal, quando a personagem 
está no contexto da guerra, notamos que as ações e os acontecimentos se dão, 
justamente, por ser retratado como um rato, enquanto os momentos que 
atravessam o pós-guerra, as interpelações de sujeito presente em Vladek, são 
indiferentes em relação ao antropomorfismo, ou seja, são outros fatores que o 
determinarão como um sujeito discursivo. 
 
Palavras-chave: Maus; Antropomorfismo; Sujeito; Tempo e espaço; Discurso.
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Spiegelman. 234 p. Master thesis (Master in Letras) – Universidade Federal de São 
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ABSTRACT 
 
Maus (SPIEGELMAN, 2009), by telling the story of a survivor’s son and the 
consequences of World War II for his family, draws on different points of view that 
generate different meanings from which ideological instances will determinate the 
place of speech and the positions of the subject. The research aims to analyze how 
the discursive materiality of the character Vladek Spiegelman, through social-historical 
discourse, confirms the constitution of the discursive subject, through the discursive 
and ideological formations proposed by the Discourse Analysis (FDA), based on the 
studies of Pêcheux (1988, 2014), Foucault (2008; 2016) and Courtine (2014). One of 
the highlighting facts of Maus is how the author builds his characters that, by portraying 
different ethnicities, applies the anthropomorphism (jews, rats; germans, cats; polishs, 
pigs etc.). In the course of the narrative, we can identify three different narrative biases: 
the survival story of Vladek Spiegelman, the complicated relationship between father 
and son, and Art's own story. For the analysis, then, we will assume that there are two 
patterns in the two narrative biases, the story of Vladek's survival and the relationship 
between Art and Vladek, present in the comic book, which we will call the Genocide 
Discursive Formation and the Family Discursive Formation. From each DF, we will 
analyze, through the construction of time and space, proposed by Cagnin (2014), 
Ramos (2016), and Eisner (2012), how socio-historical discourse, by emerging in the 
discursive materiality provided by anthropomorphism, constitutes Vladek Spiegelman 
in a discursive subject. Accordingly, we will analyze six passages on the first narrative 
line: Genocide Discursive Formation; and six from the second narrative line: Family 
Discursive Formation. To do so, we start from the following categories: the power 
relation, responsible for determining the subject’s place of speech; the pre-built, which 
are the truths conceived inside the speech; the discourse memory, that works as a 
game between the past and the present; time and space, indispensable elements for 
the comic books. In each thematic Discursive Formation, there will be the subject’s 
position and, therefore, different ideological formations that will provide a power 
relation. For the comic books' theoretical reading, the use of anthropomorphism offers 
a meaning far beyond the regular imaginary image of the cat and the rat as natural 
enemies.  The construction of the scenery, time rotation, and how characters are 
arranged, corroborate the authoritarianism and to demarcate the consequences of 
World War II in Art’s life and the relationship with his father, Vladek. Time construction 
is essential to determine the anthropomorphism in Vladek as a discursive and 
ideological subject, after all, when the character is inside the war context, we notice 
situations and incidents happen precisely because it is portrayed as a rat. While the 
moments that cross the post-war period, the approaches of the subject presented in 
Vladek are indifferent to anthropomorphism, in other words, other factors will be 
responsible for determinate it as a discursive subject.  
 
Key-words: Maus; Anthropomorphism; Subject; Time and space; Discourse Analysis.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

“What’s the problem? So it’s comics, so what? 
If something is good, it’s good — right?”1 

 
The New York Times 

Desde a década de 1970, os estudos acerca do testemunho têm sido cada vez 

maiores, principalmente na literatura. As leituras de testemunho se cruzam com a 

história e com a psicanálise, assim como se atrelam às pesquisas voltadas para a 

memória. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os relatos, as histórias daqueles que 

vivenciaram os campos de concentração começam a aparecer, detalhadamente, para 

a Europa e para o resto do mundo (NEIMAN, 2003). Por sua vez, o testemunho, além 

de importante para compreender o contexto de uma época, pode desempenhar um 

papel de aglutinador que constrói e determina uma identidade para um grupo de 

pessoas, por meio da memória coletiva. Segundo Neiman (2003, [p.i.]), “Auschwitz 

acabou com as crenças anteriores de que o progresso era inevitável, mas tais 

alegações pressupõem uma ingenuidade que poucos textos conseguem suportar”, pois 

o mundo já vira o ceticismo em torno dos estudos dos iluministas Voltaire e Rousseau. 

O conceito de Iluminismo é a coragem de poder pensar por si mesmo, assim 

como é a coragem de poder assumir as suas responsabilidades pelo que acontece no 

mundo. Logo, as concepções modernas do mal foram criadas como uma forma de parar 

de culpar uma figura divina pelos males que acontecem no mundo, pois é necessário 

que os homens assumam essas responsabilidades  

No universo dos quadrinhos, de acordo com García (2012), no início da década 

de 1960, o formato comic book começa a decair nos Estados Unidos, e grande parte 

das empresas desaparecem, e as que restam continuam com a “fórmula” 

voltada/destinada para um público infantil. Além de que a televisão já dominava os lares 

das famílias estadunidenses, o que fez com que os quadrinhos – vistos como um 

produto de entretenimento descartável – fossem vistos como tendencialmente 

irrelevantes.  Contudo, com o barateamento da impressão, cartunistas mais jovens 

conseguem outros meios de se expressar – direcionando para um ourto público, ou 

seja, deixa de lado o infantil –, por meio do underground, com temáticas alternativas e 

 
1 “Qual o problema? É uma história em quadrinhos, e daí? Se algo é bom, é bom – certo?” (tradução 
nossa).  
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vinculadas à contracultura, como o caso de East Village Other. Nesse contexto, surgem 

quadrinhos com o rótulo Comix, distribuídos à margem da indústria, o que os 

proporcionava maior liberdade de expressão e criatividade, mesmo sem visar o lado 

comercial (GARCÍA, 2012).  

Eisner, mesmo tendo participado de forma mínima nesse movimento alternativo, 

em Um Contrato com Deus e outras histórias de cortiço (1978), apresenta uma das 

características mais marcantes dos quadrinhos alternativos: a autobiografia e/ou o 

relato da memória e de alguns elementos de uma autobiografia (já existentes nas 

Comix). As histórias que compunham a HQ não eram exatamente autobiográficas, mas 

houve uma motivação pessoal para narrar a história principal. O cartunista se inspirou 

na morte de sua filha causada por uma doença, e Um Contrato com Deus é justamente 

o resultado da sua memória, dos cenários e dos personagens da infância de sua filha 

na Nova Iorque de 1920. Independentemente do grau de pessoalidade, esse recurso 

foi fundamental para fugir das temáticas consideradas “convencionais” dos anos de 

1970 e 1980.   

De acordo com García (2012, p. 218), “a autobiografia era o ‘antigênero’, definia-

se por oposição aos super-heróis como um relato sem fórmulas, absolutamente sincero 

e pessoal”, em que a realidade era bem mais problemática. Os quadrinhos com teor 

autobiográfico foram uma espécie de rebeldia contra os quadrinhos comerciais, mesmo 

que, de certa forma, ainda atendessem ao mercado por construírem histórias 

continuadas e com publicações periódicas. Logo, percebemos como, em 1970, o 

formato de comic book era bem mais valorizado. E, por mais que os quadrinistas, como 

o caso de Eisner, quisessem impor uma nova forma de compor quadrinhos, com o 

intuito de romper a ideia de HQ ser para o público infantil, os quadrinhos alternativos 

ainda estavam atrelados às fórmulas prontas dos tradicionais. Para García (2012, p. 

223), “a via de escape, que seria a novela gráfica, seria formulada com Maus, de Art 

Spiegelman, uma HQ na qual a autobiografia é o alicerce que sustenta todo o edifício”. 

Segundo Mazur e Danner: 

Entrando nos anos 1980, os cartunistas vindos do underground 
perseguiam essa influência em duas direções muito diferentes. Alguns, 
adotando o apelido de “quadrinhos alternativos”, procuravam 
respeitabilidade através da experimentação formal, da relevância 
política e do cada vez mais sofisticado embelezamento gráfico. Os 
outros criadores seguiam os impulsos mais anticensura do 
underground, fundindo-o com a abordagem “faça você mesmo”, 
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defendida pelo punk para formar o movimento minicomix Newave 
(MAZUR; DANNER, 2014, p. 182). 

Da mesma maneira que a música punk acolhe os “grosseiros” e considerados, 

na época, sem melodia, a revista alternativa RAW acolhe os jovens cartunistas 

estadunidenses, com ideias e traços diferenciados. Essa ruptura faz uma mudança de 

público. Enquanto os quadrinhos underground buscavam um grande público, a RAW 

teve por intuito alcançar um público reduzido e seleto. Dentre as diversas histórias 

publicadas na revista, a:  

mais influente foi a série de Spiegelman com o relato das experiências 
de seu pai, Vladek Spiegelman [...] Ao discutir a gestação do imagético 
central de Maus, Spiegelman observa que, nos desenhos animados dos 
anos 1920 e 1930, “não havia praticamente nenhuma diferença na 
forma como os ratos e os negros eram desenhados”. Ao combinar o 
racismo informal que encontrou na estética dos “animais engraçados” 
com a comparação de judeus a vermes feita por Hitler, os judeus do 
opus magnum de Spiegelman [...], cria-se uma metáfora visual para as 
divisões artificiais de nacionalidade e raça (MAZUR; DANNER, 2014, p. 
182).  

Em 1986, é publicado o primeiro volume de Maus (SPIEGELMAN, 2009), com 

um selo literário da editora Pantheon Books e reunia os capítulos previamente 

publicados na RAW. Spiegelman narra a história vivida por seus pais, no contexto da 

Segunda Guerra Mundial, judeus sobreviventes aos campos de extermínio de 

Auschwitz. De uma forma inusitada, o discurso sócio-histórico emerge as personagens 

em figuras de animais, sendo os judeus, os ratos, os alemães, os gatos, os poloneses, 

os porcos e os estadunidenses, os cachorros. O rato, se visto num aspecto social, tem 

a imagem de ser sujo, inferior e até mesmo indefeso, ou seja, uma presa fácil. Além 

disso, os ratos possuem um grande número populacional, assim como os judeus eram 

no contexto da Segunda Guerra. Sabemos que há essa questão de o gato e o rato 

serem considerados inimigos naturais, além de esses dois animais sempre aparecerem 

nos desenhos e/ou nas histórias em quadrinhos em uma briga constante. De acordo 

com García (2012), a HQ, quando foi lançada, sofreu algumas críticas e, inclusive, 

chegou a ser taxada como uma obra ficcional. Não era aceito que uma história em 

quadrinhos narrasse um assunto tão sério como a Shoá (termo adotado pela autora 

para abordar sobre o genocídio. Será explicado com mais detalhes na próxima seção). 

Contudo, Maus popularizou-se rapidamente e tornou-se um marco dentro do universo 
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quadrinístico (GARCÍA, 2012). Tal marco é visto nos estudos acadêmicos, 

principalmente fora do país. No Brasil temos diversos artigos publicados referentes à 

HQ em diferentes áreas e abordagens, assim como dissertações e teses. 

Encontramos sete pesquisas sobre Maus nos programas de Letras nas 

universidades brasileiras. Os temas apresentados são: código imagético por meio das 

escolhas visuais; a linguagem e os mecanismos discursivos; recursos metaficcionais; 

a (des)subejtivação do eu; as vozes discursivas; memória e representação; as 

características da narrativa e do gênero quadrinístico; trauma e autobiografia. Destas 

pesquisas, percebemos que cinco são voltadas para os estudos literários e duas para 

os estudos linguísticos.  

Das pesquisas voltadas para os estudos linguísticos, Antonio, em A 

metamorfose do objeto de discurso em Maus, de Art Spiegelman (2016), utiliza da 

Linguística Textual para analisar a (re)construção da personagem Vladek Spiegelman 

como um objeto de discurso, por intermédio dos processos de categorização e 

recategorização. Para isso, a autora escolheu trechos de cada capítulo da HQ e 

analisou a metamorfose da personagem ao longo da narrativa, bem como a progressão 

referencial presente em Vladek, por intermédio das cadeias referenciais.  

Antonio (2016) divide a HQ em duas partes: os períodos anteriores à guerra, em 

que, para a autora, a personagem é retratada como um homem forte, bonito, 

galanteador, inteligente etc., e o pós-guerra, quando essa imagem se altera. A 

personagem se reconstrói como um ser frágil, doente e de difícil convivência. Esses 

traços e características foram traçados a partir das progressões referenciais, pois, “no 

passado, Vladek precisou assumir diversos papéis para conseguir sobreviver à guerra, 

por isso a metamorfose do personagem fica mais acentuada quando observamos as 

cadeias referenciais” (ANTONIO, 2016, p. 125). Dessa maneira, a autora traçou a 

personagem como objeto de discurso por meio de diferentes anáforas indiretas 

presentes nos trechos analisados, tais como “funileiro”, “um cara esperto”, “gênio”, no 

tempo passado, enquanto no presente é demarcado com “doente”, “pão-duro” e 

“ansioso”.  

Já Maciel, em A linguagem em Maus de Art Spiegelman: um testemunho em 

quadrinhos (2015), buscou verificar os mecanismos discursivos e as vozes que 

permeiam a narrativa, analisando as personagens por uma perspectiva discursiva 

bakhtiniana. O autor levanta algumas questões sobre o trauma por um viés das vozes 

discursivas e dos aspectos da enunciação propostos por Bakhtin (1997). Durante a 
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pesquisa, Maciel (2015) tece uma “linha do tempo” da origem das histórias em 

quadrinhos até chegar à terminologia novela gráfica e aborda sobre os traços 

quadrinísticos e os seus possíveis significados. Após contextualizar a HQ com os 

acontecimentos da Shoá, o autor inicia a discussão, baseado em Bakhtin, sobre a 

linguagem de Maus e analisa como as cenas da enunciação corroboram o testemunho, 

a literatura e os quadrinhos. A partir das teorias de Bakhtin e Fiorin, o autor conclui que 

essas vozes discursivas retratam os conflitos narrados e a realidade daquilo que não 

aparece diretamente na narrativa. Comprova-se, também, que isso é possível pelo 

processo enunciativo da obra, gerando, pelas pessoas do discurso, aproximação ou 

distanciamento, dependendo da verdade discursiva retratada. Por fim, argumenta sobre 

como esse discurso do testemunho aproxima-se da realidade e/ou da ficção e o traça 

como parte da literatura e outras artes. Já em suas considerações finais, há um 

levantamento de questões que permanecem em aberto: 

É possível dar conta de uma realidade tão cruel e multifacetada como a 
Shoah? Um testemunho em quadrinhos é capaz de tamanho feito? 
Maus abre caminhos para uma nova forma de narrar o testemunho? E 
até mesmo uma questão fundamental que interessa ou deveria 
interessar a toda a sociedade globalizada: de quantos genocídios mais 
precisaremos para compreender que a vida tem mais valor que o 
progresso técnico e os interesses políticos? Será que este valor, da 
vida, realmente existe ou é uma invenção? Até quanto teremos um tom 
compassivo diante da catástrofe que acontece todos os dias? Nos 
faremos de vítimas ou nos responsabilizaremos por ela? (MACIEL, 
2018, p. 122). 

Apesar de já existirem pesquisas voltadas para a história em quadrinhos Maus, 

percebemos que: i) há diversas perguntas que precisam/podem ser respondidas pelos 

estudos linguísticos, como destaca Maciel (2018); ii) não há uma análise voltada para 

a constituição do sujeito discursivo por um viés da Análise do Discurso de linha 

francesa. Além disso, notamos que grande parte das pesquisas é da área dos estudos 

literários e analisam a HQ com uma perspectiva do trauma, da memória e do 

testemunho. 

Ao realizarmos o estado da arte, um dos autores, Maciel, define Maus como uma 

literatura por ter um teor ficcional em sua leitura. No entanto, defendemos que literatura 

e quadrinhos são distintos. Segundo Ramos (2016):  
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Quadrinhos são quadrinhos. E, como tais, gozam de uma linguagem 
autônoma, que usa mecanismos próprios para representar os 
elementos narrativos. Há muitos pontos comuns com a literatura, 
evidentemente. Assim como há também com o cinema, o teatro e tantas 
outras linguagens (RAMOS, 2016, p. 17).  

Quadrinhos, mesmo que apresentem semelhanças com a literatura, configuram 

um hipergênero e possuem diferentes gêneros, como o romance gráfico. Quando Maus 

foi publicado, Art Spiegelman pediu ao The New York Times Book Review que retirasse 

a obra da lista de ficção. Pois, apesar de ser uma história em quadrinhos e de as 

personagens serem construídas como animais, ainda se tratava de um relato sobre a 

Shoá. Muito mais do que isso, Maus é a história de um filho de sobreviventes e de como 

isso afetou a sua família. Nesta pesquisa, embora reconheçamos a relevância do tema, 

não trabalharemos com a discussão de gênero, nem se Maus é de fato um romance 

gráfico. Mas vale ressaltar que não consideramos as HQs como literatura, pois as 

classificar dessa forma seria “procurar rótulos socialmente aceitos ou academicamente 

prestigiados (caso da literatura, inclusive a infantil) como argumento para justificar os 

quadrinhos, historicamente vistos de maneira pejorativa, inclusive no meio universitário” 

(RAMOS, 2016, p. 17). Logo, partiremos do princípio de que quadrinhos são um objeto 

social, pois são “definidos mais por seu uso comum do que por critérios formais a priori. 

E em seu uso social comum, identificamos os quadrinhos como um objeto impresso [...] 

reproduzido para uso massivo”, ou seja, “quadrinhos é o que chamamos de quadrinhos” 

(GARCÍA, 2012, p. 43-44). 

Pensando nas perguntas em aberto da pesquisa de Maciel, ao olharmos para a 

Análise do Discurso (AD) de linha francesa, Pêcheux (1988) nos mostra a 

impossibilidade de existir um sujeito sem ideologia, pois sempre haverá uma 

interpelação e uma constituição sócio-histórica. Por conseguinte, a motivação para 

estudar Maus é analisá-lo com o olhar da AD, visando entender e buscar relações dessa 

figura do rato representado em um período histórico importante em nossa sociedade. 

Como foi dito, quase não existem pesquisas que abordem a construção do 

sujeito pelo olhar da Análise do Discurso de linha francesa. Procuraremos, dessa 

maneira, entender como se dá esse processo do antropomorfismo da personagem e, 

consequentemente, a construção do sujeito discursivo e ideológico. Pois, segundo a 

Análise do Discurso, todo sujeito é constituído de uma ideologia, e tais concepções 

ideológicas se dão pelo meio social. Por isso, acreditamos que a materialidade dos 
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animais para representar as etnias das personagens, especificamente a figura do rato, 

possui uma carga ideológica específica e pode ser percebida/determinada pela 

Formação Discursiva (FD), Formação Ideológica (FI) e Condições de Produção (CPs).  

Assim, temos como objetivo analisar de que modo o processo de materialidade 

discursiva da personagem Vladek Spiegelman, pelo discurso sócio-histórico, comprova 

para a constituição do sujeito discursivo, por intermédio das formações discursivas e 

ideológicas propostas pela Análise do Discurso de linha francesa. Para a análise, 

partiremos do princípio de que, nos dois vieses narrativos presentes na história em 

quadrinhos, há dois padrões, aos quais chamaremos de FD genocídio, centrado nos 

fatos passados, e FD familiar, amarrada nas conversas entre pai e filho décadas depois. 

A partir de cada Formação Discursiva, analisaremos, por meio da construção de tempo 

e espaço, proposta por Cagnin (2014), Ramos (2016) e Eisner (2012), como o processo 

de antropomorfismo contribui para a construção do sujeito da personagem. 

Analisaremos seis trechos correspondentes ao viés narrativo 1: FD genocídio; e seis 

ao viés narrativo 2: FD familiar. Para isso, partiremos das seguintes categorias: a 

relação de força, responsável por determinar o lugar de fala do sujeito; o pré-construído, 

as verdades construídas no discurso; a memória, que funciona como um jogo entre o 

passado e atualidade; e o tempo e o espaço, elementos essenciais dos quadrinhos. Em 

cada FD, existirá uma posição de sujeito e, consequentemente, formações ideológicas 

distintas que proporcionarão uma relação de força. 

A pesquisa busca averiguar, principalmente, algumas questões:  

1. como se dão as relações de força presentes na personagem Vladek 

Spiegelman, por meio da Formação Ideológica, proposta por Pêcheux 

(1988) e Courtine (2014), pela materialidade discursiva dada pelo 

antropomorfismo? E como isso o torna um sujeito discursivo e 

ideológico?  

2. como os elementos narrativos quadrinísticos, propostos por Cagnin 

(2014) e Ramos (2016), especificamente o tempo e o espaço, contribuem 

para construção do sujeito discursivo e ideológico em Vladek 

Spiegelman?  

3. quais formações discursivas são acionadas pelo tempo e espaço da 

narrativa? E de que forma elas contribuem para determinar a 

personagem como um ser rato? 
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Para analisarmos como a materialidade discursiva comprova a constituição do 

sujeito discursivo e ideológico, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

a) averiguar, por meio das formações discursivas e ideológicas, a 

materialidade discursiva dada pelo antropomorfismo de Vladek 

Spiegelman e como se dá na constituição do sujeito;  

b) analisar como as Condições de Produção determinam esse sujeito 

discursivo e ideológico; 

c) refletir os aspectos sócio-históricos e as determinações que atravessam 

o sujeito do discursivo; 

d) analisar as características quadrinísticas, tais como os elementos de 

passagem de tempo e espaço na narrativa, e de que maneira se 

encaixam no discurso. 

 

A fim de atingirmos tais objetivos, a pesquisa foi dividida em quatro capítulos. No 

primeiro, apresentaremos Maus desde o seu processo de publicação e um pouco sobre 

quadrinhos alternativos. A partir disso, abordaremos o uso dos animais nos quadrinhos, 

assim como qual é a nossa concepção de antropomorfismo. Para encerrar, falaremos, 

brevemente, sobre o contexto que atravessa a HQ, a Segunda Guerra Mundial, atrelado 

aos conceitos da banalidade do mal proposta por Neiman.  

No segundo, apresentaremos os conceitos fundamentais da Análise do 

Discurso: a Formação Discursiva, a Formação Ideológica e as Condições de Produção. 

Abordaremos também as concepções de sujeito e qual a nossa percepção de sujeito 

discursivo que seguiremos para realizar a análise. Por fim, falaremos sobre o uso da 

memória ao longo da HQ e como se dá a constituição dos efeitos de sentido. 

No terceiro, discutiremos sobre o uso do tempo e do espaço nas histórias em 

quadrinhos e como as mudanças dos ângulos e planos de visão são importantes para 

determinar as FDs, FIs e CPs. Falaremos, também, sobre o antropomorfismo e como 

o uso dos animais estabelece uma relação de força ao longo do quadrinho, e como isso 

comprova a constituição do sujeito discursivo. 

No último capítulo, explicaremos os processos metodológicos e como ocorreu a 

seleção de trechos para compor a análise. Por fim, realizaremos a análise dos trechos 

previamente selecionados, seguindo os critérios adotados, que nos mostrará como se 

dá a constituição do sujeito discursivo na personagem Vladek Spiegelman. 
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CAPÍTULO I 

TRAUMA E QUADRINHOS 

“Don’t you think that a comic book about the 
Holocaust is in bad taste?” 

“No, I thought Auschwitz was in bad taste.”2 
 

The New York Times 

Para este capítulo, nossa proposta é, primeiramente, apresentar de forma breve 

o contexto que atravessa a história de Maus (SPIEGELMAN, 2009), a Shoá, bem como 

alguns conceitos fundamentais para compreendermos do que trata a HQ (NEIMAN, 

2003; BERTIN, 2019). Na sequência, apresentaremos o uso de animais nos 

quadrinhos, assim como ocorre na obra, e definiremos qual a nossa concepção de 

antropomorfismo (DENTERGHEM, 2009; GARCÍA, 2012). Por fim, falaremos sobre o 

processo de publicação de Maus (GARCÍA, 2012; MAZUR; DANNER, 2014; RAMOS, 

2016), a temática da narrativa e, consequentemente, a leitura que temos dessa história 

em quadrinhos.  

1.1 QUADRINHOS ALTERNATIVOS: PROCESSO DE PUBLICAÇÃO 

O processo de publicação de Maus, além de ser diferenciado, é relevante para 

compreendermos a importância da HQ no universo quadrinístico. Para isso, falaremos, 

brevemente, sobre o contexto que atravessa esse processo de publicação nos Estados 

Unidos e algumas características que fazem Maus ser Maus. Segundo García (2012), 

os quadrinhos, na década de 1960, eram vendidos em consignação, da mesma forma 

como as revistas, jornais, entre outros, para as bancas, os supermercados, as lojas de 

doces etc. O problema era que os vendedores não tinham como solicitar cópias extras 

dos quadrinhos mais vendidos, por isso esgotavam-se rapidamente. E isso acontecia, 

também, com aqueles que não eram tão procurados e acabavam sendo devolvidos em 

grande quantidade. Contudo “os gibis eram tão baratos que suas vendas pouco 

 
2 “Você não acha que um quadrinho sobre o Holocausto é de mau gosto?” 

“Não, eu acho que Auschwitz foi de mau gosto” (tradução nossa). 
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interessavam aos donos das bancas, já que a margem de lucro que proporcionavam 

era muito pequena” (GARCÍA, 2012, p. 192).  

Diferente desse processo de divulgação/venda, os quadrinhos underground 

demonstravam que era possível desenvolver lucro com um sistema alternativo, ao 

distribuir as HQs para livrarias especializadas sob encomenda e sem devolução. Já em 

1970, alguns elementos vindos do underground começam a aparecer nas editoras, a 

ponto de ocorrer uma campanha por parte dos desenhistas, o que auxiliou Joe Shuster 

e Jerry Siegel3 a ganharem alguns direitos da DC. Entrando em 1980, com o auge dos 

heróis, a The Comics Journal lidera um novo protesto, mas, dessa vez, contra a Marvel, 

a fim de que devolvessem os originais de Jack Kirby. Por sua vez, o conceito de autoria, 

que começou a ser desenvolvido no underground, passa, agora, a ser estabelecido e 

assimilado nos quadrinhos comerciais.  

Coma (1984), por outro lado, mostra que a concepção de autoria ocorre antes 

do movimento underground. Para o autor, desde os quadrinhos de heróis, durante a 

década de 1950, publicados pela EC Comics, já se distanciava o mito de as 

personagens serem mais importantes do que o seu criador. Coma (1984), então, 

defende a ideia de que as histórias em quadrinhos amadureceram quando as 

personagens, aos poucos, foram perdendo um pouco da sua importância e abriram 

espaço para destacar os autores. Algo bem parecido com o que aconteceu dentro do 

cinema, com os atores, as estrelas de cinema, deixando de ser um mero interpréte e 

assumindo a posição de diretor (COMA, 1984). Desse modo, desde a EC Comics já 

existia a percepção da estética de quadrinhos adultos, bem como a de reconhecer a 

autoria das histórias.  

Por conseguinte, com o direct market (termo do mercado financeiro em que os 

investidores podem negociar de forma direta as ofertas do mercado), em 1970, abre 

uma nova forma de vendas que não era apenas nas bancas, ou seja, passam a ter um 

circuito duplo: bancas e livrarias – algo que se mantém. Pelo mercado e pelo direct 

market, se tornou possível que editoras pequenas conseguissem introduzir o seu 

material nas livrarias (MAZUR; DANNER, 2014).  

 
3 De acordo com Mazur e Danner (2014), foram os criadores do icônico Super-Homem, em 1933. 

Primeiramente, venderam a história para a Consolidated Book Publishing que publicou apenas 48 
páginas, com o título Detective Dan: Secret Operative. Siegel e Shuster fizeram algumas alterações na 
personagem e, em 1938, aceitam a proposta National Allied Publications, um dos percursores do que se 
tornaria a DC. Ainda nesse ano, passam os direitos da personagem para a Detective Comics, outra 
percursora da DC. 
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Segundo Pustz (1999), os quadrinhos passaram a ser distribuídos pelas comics 

shops e se tornaram parte da cultura estadunidense por volta da década de 1980. No 

início dos anos de 1990, grande parte das HQs eram adquiridas pelo público por estas 

lojas. Além dos quadrinhos, encontravam-se objetos relacionados ao universo 

quadrinístico, como camisetas, brinquedos, jogos colecionaveis, bem como action 

figures - figuras de personagens de filmes, animes, séries e/ou jogos. Para o autor, a 

comic shop foi um marco para a cultura e para a parte comercial das histórias em 

quadrinhos. 

O direct market criou condições parao surgimento de novas experiências e 

“essas novas empresas tiveram seu apogeu a partir do início dos anos de 1980, e foram 

conhecidas como ‘independentes’ ou ‘alternativas’. Os dois termos eram usados em 

oposição às grandes, Marvel e DC” (GARCÍA, 2012, p. 195). Chamar de 

“independentes” significava que não precisavam das grandes empresas, mas não 

fugiam do padrão artístico e comercial. Já as “alternativas” buscavam novas formas 

artísticas, um material que fosse diferente das grandes editoras. A principal barreira 

para isso, no entanto, era a censura e o copyright. Apesar das tentativas de fugirem 

das temáticas, as histórias eram parecidas e, às vezes, eram dos mesmos quadrinístas. 

Dentro desse contexto, começaram a surgir editoras de cunho alternativo. Assim, 

abriram-se as portas para que outras pequenas empresas publicassem revistas que 

fossem, de fato, alternativas. Ou seja, com conteúdos que fugissem do “convencional”, 

daquilo que já havia massivamente no mercado editorial. Essas editoras possuíam o 

mesmo espírito das publicações underground, mas com uma nova proposta de fazer 

quadrinhos e de público.  

Ao final, então, da década de 1970, alguns dos quadrinístas vindos dessa 

atuação underground “procuravam respeitabilidade através da experimentação formal, 

da relevância política e do cada vez mais sofisticado embelezamento gráfico” 

(MAZZUR; DANNER, 2014, p. 182). Outros, por sua vez, procuravam um movimento 

anticensura, que já era implementada no underground, junto com a proposta do 

alternativo de “faça você mesmo”. Após a frustrante experiência na editoração da 

revista Arcade, que ao tentar transformar e trazer o underground para um grande 

público quebrou a perspectiva vanguardista, Art Spiegelman, apesar de jurar que não 

dirigiria outra revista, em 1976, junto de sua esposa Françoise Mouly, editora a revista 

RAW. Mas, antes disso, por volta de 1972, Spiegelman publica uma história de três 

páginas sobre Auschwitz com personagens antropomórficos em Funny Aminals. 
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Posteriormente, a história é republicada em Breakdowns, um livro de tiragem limitada. 

Spiegelman considera essa publicação o ponto de partida para o que seria Maus, como 

explica García:  

Spiegelman deu os primeiros passos para se aproximar do traumático 
passado de seus pais, em uma história de três páginas já intitulada 
“Maus”, na qual utilizava os ratos e gatos antropomórficos para 
representar algumas histórias que seu pai havia lhe contado, ao mesmo 
tempo que mostrava os momentos em que seu pai havia contando, 
quando era menino. O primeiro “Maus”, no entanto, era apenas um 
ensaio do que seria finalmente Maus (GARCÍA, 2012, p. 224).  

A RAW, em um primeiro momento, possuía poucas páginas, com um formato 

de 28 cm x 35,50 cm, cujo intuito era priorizar o trabalho artístico e mostrar ao público 

que a revista era digna de atenção e sofisticação (MAZZUR; DANNER, 2014). Ao 

contrário da proposta e do que foi a revista Arcade, Spiegelman queria apresentar uma 

nova forma de fazer quadrinhos, uma forma que fugisse completamente do 

undergound. Segundo García: 

Ao contrário de Arcade, que aspirava a converter o underground em um 
produto para o grande público, a RAW teve vocação voluntariamente 
minoritária, e sua aspiração era a de ser uma revista de elite que 
atingisse um público reduzido, porém seleto, e que exercesse assim sua 
influência de cima para baixo, invertendo o sentido que os quadrinhos 
historicamente haviam seguido (GARCÍA, 2012, p. 197).  

Um outro aspecto da RAW que a diferencia dos quadrinhos underground e que 

foi essencial para determinar o futuro dos quadrinhos alternativos foi proporcionar uma 

revista estadunidense com um perfil mais internacional, ou seja,  possibilitar que artistas 

vindos de outros países também publicassem os seus trabalhos, tais como, José Munõz 

e Carlos Sampayo  (argentinos), Tardi e Loustal (franceses), entre outros. Nas figuras 

1 e 2, é possível observarmos algumas das capas da RAW no formato de revista e livro, 

bem como um trecho de Jack Survives, de Jerry Moriarty, um trabalho que, para Mazur 

e Danner (2014), não seria aceito em outro lugar.  
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Figura 1 - Capas da RAW 

 
Fonte: Gilburt and Paul, 2017, [p.i.]. 

                                                                                                    
 

Figura 2 - Jack Survives 

 
Fonte: Gilburt and Paul, 2017, [p.i.]. 



29 
 

Um dos diferenciais da revista foi o fato de Spiegelman trazer diversos jovens 

cartunistas, incluindo alguns de seus alunos da Escola de Artes Visuais, que vieram a 

publicar os seus primeiros trabalhos, como o caso de Chris Ware e Daniel Clowes. Chris 

Ware é um cartunista estadunidense conhecido por Acme Novelty Library (1994). Os 

seus primeiros trabalhos apareceram por volta de 1980 nas páginas de The Daily 

Texan, um jornal universitário da Universidade do Texas. Enquanto produzia para esse 

jornal, Art Spiegelman o convidou para contribuir na RAW, em que lança, pela primeira 

vez, a história de Acme Novelyy Library em 1993. Daniel Clowes também é um 

cartunista estadunidense e foi um dos primeiros a ter sucesso com os quadrinhos 

alternativos. É conhecido, principalmente, por Lloyd Llewellyn (1986-1987), além de 

Eightball (lançado em 1989), em que publicava histórias curtas com estilos variados. 

Atualmente, os cartunistas são grandes nomes nos quadrinhos dentro e fora dos 

Estados Unidos.   

Segundo Mazur e Danner (2014, p. 184), “assim como a música punk abraçou 

os grosseiros e sem melodia, a RAW abraçou os criadores com seu trabalho 

propositadamente feio, não linear, e de difícil leitura”, com combinações de traços 

grossos e referências das belas-artes. A revista era algo novo e fora do convencional 

da época, repleta de experimentações visuais como pudemos visualizar pelas capas 

(Figura 1 e 2). A RAW trouxe diversos trabalhos artísticos importantes, mas ainda a que 

teve um destaque maior foi a série que contava o relato e as experiências vivenciadas, 

como prisioneiro, de Vladek Spiegelman, pai de Art, em Auschwitz.  

Spiegelman observa que, nos desenhos animados dos anos 1920 e 
1930, “não havia praticamente nenhuma diferença na forma como os 
ratos e os negros eram desenhados”. Ao combinar o racismo informal 
que encontrou na estética dos “animais engraçados” com a comparação 
de judeus a vermes feita por Hitler, os judeus do opus Magnum de 
Spiegelman se tornaram ratos, os nazistas se tornaram gatos, os norte-
americanos, cães, e assim por diante, criando uma metáfora visual para 
as divisões artificiais de nacionalidade e raça (MAZUR; DANNER, 2014, 
p. 185).  

Bem mais do que narrar uma história trágica por meio de animais, Maus ao evitar 

o olhar caricato da época de trazer os animais como algo cômico, traz às histórias em 

quadrinhos algo que Will Eisner tentou fazer com Um contrato com Deus: uma nova 

“roupagem” para as HQs, a fim de mostrar que elas não eram destinadas apenas para 

um público infantil e juvenil e que elas também podiam abordar assuntos sérios, como 
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a Shoá. Nesse mesmo contexto, no universo dos super-heróis, as séries da DC Comics 

Watchmen e O Cavaleiro das Trevas foram publicadas4. Esses quadrinhos provavam 

como as histórias de super-heróis poderiam arrecadar um grande público, mas Maus 

mostrou como os quadrinhos podiam narrar um assunto delicado e de forma acessível 

sem estarem ligados a contos de heróis. De certa forma, as três HQs eram 

apresentadas para o público como se fosse a mesma coisa. Para Watchmen e O 

Cavaleiro das Trevas, serem comparadas com Maus era o equivalente a 

reconhecimento e respeito. Para Maus, por sua vez, era ter a sua credibilidade diluída 

(GARCÍA, 2012).  

De acordo com García (2012, p. 231), “embora todas se apresentassem como 

algo novo, eram facilmente reconhecíveis como gibis não só por sua forma, mas pela 

utilização dos mais poderosos personagens tópicos do imaginário dos quadrinhos: os 

funny animals e os super-heróis”. E foi por meio dessa “nova roupagem” que as HQs 

alcançaram a atenção de um público sofisticado, confome leitura de Mazur e Danner: 

Essa estratégia de retratar personagens da vida real em um contexto 
dramático/trágico como animais antropomórficos, combinada com o 
assunto histórico pesado, elevou Maus a um patamar inédito em relação 
a qualquer revista de quadrinhos autobiográficos anterior, e isso por 
meio de um forte envolvimento não só dos quadrinhos em si, mas 
também de sua associação com os gêneros infantis (MAZUR; 
DANNER, 2014, p. 187).  

Independentemente da imagem que as HQs passavam uma para outra, elas se 

tornaram uma “febre” nos quadrinhos “adultos” ao final da década de 1980. Ainda 

assim, existia um diferencial entre a RAW e os “quadrinhos de massa” dos super-heróis. 

Em cada número, a revista oferecia algum elemento totalmente artesanal, o que a fez 

se estabelecer de vez como um quadrinho alternativo, com desenhistas que possuíam 

um estilo próprio e que queriam realizar a quebra da produção industrial presente na 

sociedade. García (2012) divide o processo de desenvolvimento da RAW em duas 

etapas. Na primeira, com o formato de magazine, conforme ilustrado na Figura 1, 

favorecia a visualização dos quadrinhos, em que os primeiros capítulos de Maus foram 

publicados. Já em um segundo momento, a RAW passa a ser publicada pela Editora 

 
4 Watchmen foi lançada em uma série de doze números por Alan Moore e Dave Gibbons. Já em Cavaleiro 

das Trevas, Frank Miller traz Batman para uma última aventura distópica em uma minissérie de quatro 
números (GARCÍA, 2012). 
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Penguin, desse modo, o formato se altera para um livro de bolso, com um tamanho 

menor e com um maior número de páginas, como nos mostram as figuras a seguir: 

 
 

Figura 3 – RAW no formato livro 

 
Fonte: Gilburt and Paul, 2017, [p.i.]. 

 

As gravações do relato de Vladek ocorreram entre os anos de 1972 e 1978, e o 

primeiro capítulo de Maus foi publicado na segunda edição da RAW, em dezembro de 

1980, como se fosse um suplemento, um caderno da revista. A cada edição, era 

lançado um novo capítulo, e isso durou até o final da revista, em 1991. Com exceção 

do último, todos os capítulos foram lançados na RAW. Apesar da dificuldade de 

encontrar uma editora que publicasse a história de Spiegelman em formato de livro, a 

The New York Times, em 1986, faz uma elogiosa crítica ao destacar as principais 

características da HQ, bem como o fato de ser uma história em quadrinhos:  

Terceiro, “Maus” é uma história em quadrinhos! Sim, uma história em 
quadrinhos completa, com balões, falas rápidas, exclamações como, 
“soluço”, “wah”, “ufa” e ''?!,'' e dezenas de técnicas que não sei qual é a 
terminologia correta. Os quadrinhos são uma média de duas, três 
polegadas, cheios e desgrenhados (com exceção do capítulo “Prisioner 
on the Hell Planet: A Case History, em que conta o suicídio de sua mãe), 
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mas é de um jeito sútil e elegante, se nos atentarmos aos detalhes. O 
estilo é eclético, englobando desde “Krazy Kat” a “Gasoline Alley”. 
Naturalmente, o efeito de tratar esse assunto dessa forma é chocante 
no começo. No entanto, com uma certa rapidez que tenho vergonha de 
confessar, esse leitor foi transportado de volta à experiência de ler 
quadrinhos sobre a Segunda Guerra, como as de “Blackhawk” ou 
“Capitão Marvel”5 (LEHMANN-HAUPT, 1986, [p.i.]).6 

Após a crítica, ainda em 1986, Spiegelman faz um compilado dos seis primeiros 

capítulos que haviam sido lançados na RAW e lança o primeiro volume de Maus, pela 

Editora Pantheon Books, com o subtítulo My father bleeds history (Meu pai sangra 

história). Já em 1991, o segundo volume, Maus: A survivor’s tale. And here my troubles 

began (Maus: A história de um sobrevivente. E aqui os meus problemas começaram). 

Segundo Curi (2009), Spiegelman nunca teve a intenção de lançar a história em duas 

partes, mas, enquanto trabalhava na narrativa de Maus, Steven Spielberg deu uma 

entrevista em que comentou sobre seu novo filme. O cineasta pretendia lançar uma 

animação, The American Tail, em comemoração ao centenário da Estátua da 

Liberdade. Nela, as personagens eram representadas antropomorficamente, sendo os 

ratos, os judeus russos que fugiam dos gatos. Como vimos anteriormente, o uso de 

animais nos quadrinhos é algo recorrente, e Spiegelman não tinha como confrontar 

essa semelhança presente na animação. Ele “fez o uso consciente desse formato com 

animais e sabia da tradição nos quadrinhos, mas achava que as semelhanças eram 

demasiadamente grandes e qualquer luta seria desigual” (CURI, 2009, p. 57). Mesmo 

se lançasse a HQ completa após o filme, poderiam ver Maus como uma espécie de 

cópia. Dessa maneira, Spiegelman propõe à Pantheon Books a publicação da história 

em quadrinhos em dois volumes. A editora acabou adotando a ideia, principalmente 

para fins comerciais. 

 

 

 
5 Apesar da citação de Lehmann-Haupt (1986) apontar Capitão Marvel como um quadrinho de Segunda 
Guerra Mundial, lembramos que, na verdade, apenas Blackhawk faz parte desse contexto. 
6 Third, Maus   is a comic book! Yes, a comic book complete with word balloons, speed lines, exclamations 
such as ''sob,'' ''wah,'' ''whew'' and ''?!,'' and dozens of techniques for which I simply lack the terminology. 
The average frame is two to three inches square and crowded, even shaggily drawn (except for one 
starker section, called ''Prisoner on the Hell Planet: A Case History,'' involving the author's mother's 
suicide) though subtly elegant and expressive if one pays attention to details. The style is eclectic, echoing 
everything from Krazy Kat to Gasoline Alley. Naturally, the effect of treating such a subject this way is 
shocking at first. But with a speed that is almost embarrassing to confess, this reader was transported 
back to the experience of reading World War II comics such as Blackhawk or Captain Marvel (LEHMANN-
HAUPT, 1986, [p.i.]). 



33 
 

Figura 4 - Maus I e Maus II 

 
Fonte: Gilburt and Paul, 2017, [p.i.]. 

 
 
Alguns anos após o lançamento do segundo volume, a Pantheon Books publica 

outros dois em uma box sets7, nas versões de capa dura e brochura, além de algumas 

versões em volume único. Por volta de 1994, a Editora Voyager Company lança The 

Complete Maus em CD-room (posteriormente, ganha uma versão em livro), contendo 

uma coletânea dos quadrinhos originais, as transcrições das gravações com os relatos 

de Vladek, entrevistas por vídeos e alguns rascunhos. Em 2011, como um 

complemento de The Complete Maus, a Pantheon Books traz MetaMaus, com mais 

material exclusivo, tais como entrevista com Spiegelman, os filhos e a esposa, vídeos 

e fotos de Vladek (CURI, 2009).  

No Brasil, a HQ teve, mais ou menos, o mesmo processo de publicação. Sendo 

lançada em dois volumes, primeiramente, pela Editora Brasiliense com a seguinte 

tradução, Maus: Meu pai sangra história, em 1987, e Maus: E aqui os meus problemas 

começaram, em 1995. Já em 2005 é republicada pela Cia das Letras, Maus: A história 

de um sobrevivente, assumindo os seus direitos autorais, em uma versão completa.  

 
7 Box sets é uma caixa coletânea que, comumente, oferece uma versão do produto de forma exclusiva 
e não são vendidas separadamente.  Assim, trata-se de produtos reunidos dentro de uma caixa, tais 
como CDs, filmes, documentários e livros.  
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Mesmo após mais de quatorze anos de sua edição completa no Brasil, Maus 

continua sendo publicado e discutido, o que proporciona e comprova a legitimação da 

HQ. Maus recebeu e/ou foi indicado para diversos prêmios, incluindo, em 1992, nos 

Estados Unidos, um dos Prêmios Pulitzer, o maior e mais relevante para as áreas de 

literatura, jornalismo e música, na categoria “Especial de Literatura”, já que não sabiam 

ao certo como classificá-lo/rotulá-lo.  

 
Figura 5 - The Complete Maus e MetaMaus 

Fonte: Gilburt and Paul, 2017, [p.i.]. 
 

Maus é a história vivida pelos pais judeus de Art Spiegelman durante a Segunda 

Guerra Mundial, os quais sobreviveram ao campo de extermínio da Shoá. Contudo, não 

é só isso. É a história do relato, da memória, do testemunho, do presente com Art e 

Vladek conversando sobre o que aconteceu. Assim, a Shoá, na verdade, acaba sendo 

um pano de fundo e o sobrevivente nem é Vladek, mas o filho. Se para Vladek a história 

é dividida entre um antes e um depois da guerra, para Art a vida é resumida em uma 

sombra dos acontecimentos do conflito (GARCÍA, 2012). Maus narra a história de um 

filho de sobreviventes e a relação dele com os pais, Vladek e Anja, bem como o peso 

de ser o filho de sobreviventes do genocídio.  

Art é uma lembrança recorrente de seu irmão Richieu, pois ele faleceu durante 

o conflito e tornou-se um peso na vida de Vladek e Anja. Contudo, o peso recaiu, 

principalmente, em Art, afinal, por diversas vezes, escutava seu pai o chamando pelo 

nome do irmão. Dessa maneira, não se trata de uma obra em busca de reproduzir todos 

os elementos históricos da guerra ou do que foi de fato a Shoá, mas mostrar as 

consequências dela em uma família, as marcas dessa experiência na vida de um 
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indivíduo e como elas se alastram para os mais próximos. Na figura a seguir, vemos as 

personagens centrais da obra: Art, de colete e calça preta, e Vladek, de camisa, calça, 

óculos, sentado na bicicleta.  

 

Figura 6 - Vladek e Art 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 14. 

 
 

O sucesso de Maus gerou uma grande especulação sobre a intenção do autor, 

mas, levando em consideração a Análise do Discurso francesa, não levaremos em 

conta a intencionalidade de Art Spiegelman, seja pelo formato de HQ para narrar a 

história do pai, seja pela maneira como construiu as personagens. O nosso foco é 

analisar a materialidade discursiva demarcada pelo antropomorfismo presente na 
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história, especificamente a figura do rato, e como o torna um sujeito no discurso, sem 

considerar as intenções do autor, uma vez que, segundo Foucault (2016, p. 28), “o 

princípio do autor limita esse mesmo acaso pelo jogo de uma identidade que tem a 

forma da individualidade e do eu”.  

Nesta pesquisa, nos referiremos a Maus como história em quadrinhos ou 

quadrinhos. Partiremos do princípio colocado por García (2012) e Ramos (2016): da 

mesma forma que quadrinhos são quadrinhos, Maus é Maus. Pois buscar uma 

nomenclatura para definir o que é de fato essa HQ é apenas uma nova forma de 

procurar rótulos para torná-la prestigiosa ou, até mesmo, aceita academicamente, além 

de que “Maus não só era uma história em quadrinhos, mas funcionava precisamente 

por ser uma história em quadrinhos e porque tinha suas raízes firmemente consolidadas 

na tradição das HQs de massa” (GARCÍA, 2014, p. 226).  

O termo novela gráfica, de acordo com García (2014), é apenas um nome novo 

para um conceito antigo, como se fosse uma roupagem das tradicionais comics, a fim 

de rotular, dar credibilidade e, de certa forma, ser uma estratégia de vendas, 

principalmente nas livrarias. Alguns pesquisadores, como García, Mazzur e Danner e 

Einser chamam de novela gráfica as HQs publicadas em um formato de livro, tais como 

Fun Home, Pílulas Azuis, Retalhos, entre outras. Existem, ainda, aqueles que acreditam 

que esse “gênero” aborda apenas temáticas biográficas e/ou autobiográficas.  

Em um primeiro olhar, Maus pode até parecer/enquadrar nesse rótulo, mas 

desviaria o foco deste estudo. Logo, assim como é apontando por Curi (2009) em sua 

pesquisa, Maus é Maus. Trata-se de uma história em quadrinhos singular pela temática, 

pela composição das personagens e por, de certa forma, não se enquadrar nos padrões 

comerciais da época. Não é àtoa que se tornou um marco quadrinístico e vencedora de 

um Pulitzer. De acordo com McCloud (2006), Maus elevou o padrão para quaisquer 

esforços subsequentes, tanto na seriedade de seu propósito, como na determinação 

inflexível de sua execução. Mais do que um marco, a HQ faz com que esse 

acontecimento social não caia no esquecimento. 

1.2 SHOÁ E QUADRINHOS? O QUE É MAUS? 

Existe uma diversidade de pesquisas na área das Ciências Humanas que 

aborda, com uma certa delicadeza, a Shoá. O termo Shoá vem do hebraico e faz 
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referência ao assassinato de judeus europeus. Embora seja comum o emprego da 

palavra “Holocausto”, cujo significado é “sacrífico queimado perante o altar”, é 

considerado um termo inapropriado para definir o que foi de fato, o genocídio.  O termo 

“Holocausto”, de origem religiosa, remete ao ato voluntário de se entregar ao fogo, 

como um sacrifício à vontade do divino. É possível encontrarmos na Bíblia a frase 

célebre de Gênesis em que Deus dirige-se a Abrãao: 

“toma, rogo, teu filho, teu único, quem amas, a Isaac, e vai-te à Terra 
de Moriá, e oferece-o ali como holocausto, sobre um dos montes que te 
direi’” [...] e tomou Abrãao a lenha do holocausto, e a pôs sobre Isaac, 
seu filho; e tomou sua mão o fogo e a faca; e andaram ambos juntos 
(GÊNESIS, 22:6-8).  

A Shoá faz parte de uma tragédia de significado universal, ou seja, atravessa 

nossa memória coletiva como parte de um reconhecimento da figura do judeu como 

vítima e a do nazista como uma espécie de soma da causa dessas atrocidades. 

Segundo Lewgoy (2010, p. 52), a psicanalista Roudinesco nos mostra o judeu como 

“uma vítima emblemática que serviu para tornar o horror nazista viável, sendo uma 

espécie de paradigma para se iniciar um diálogo sobre as condições de sistematização 

da experiência do sofrimento entre diferentes vítimas”. Por volta da década de 1940, 

começam a aparecer relatos, como o caso de Primo Levi. Em É isto um homem?, 

publicado em 1946, ele conta a sua experiência em Auschwitz, mas, apesar de receber 

uma boa crítica, foram lançadas poucas cópias. Apenas em 1958 a obra foi republicada 

e expandida. Acredita-se que, ao despertar a memória do trauma, apesar de existirem 

poucas evidências sobre a sua morte, isso tenha levado Levi ao suicídio, algo 

recorrente entre os sobreviventes de Auschwitz. Levi foi uma figura importante na 

época, pois, por meio do seu relato, há uma quebra do silêncio sobre os acontecimentos 

nos campos de concentração.  

Além de Levi, segundo Curi (2009), encontramos diversos autores da literatura 

de testemunho, tais como Paul Celan, Robert Antelme, Ida Fink, Charlotte Delbo8, entre 

outros, os quais contam as suas experiências em Auschwitz. Os relatos, no entanto, 

demoraram para gerar algum impacto e, talvez, por isso as pesquisas acadêmicas 

tenham iniciado tardiamente. Lewgoy (2010) nos mostra que os relatos, por se tratar de 

 
8 Paul Celan, Todesfuge – Fuga sobre a morte. Roberto Antelme, L’espèce humaine, 1947. Ida Fink, A 

Scrap of time and othe stories, 1987. Charlotte Delmo, Auschwitz and after, primeira parte lançada em 
1965 e os volumes finais em 1970 e 1971 (CURI, 2009). 
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uma memória, eram considerados incoerentes devido à falta de provas. Contudo, a 

Shoá deve ser vista como “um símbolo simultaneamente secular e sagrado para os 

judeus. Atacá-lo é um gesto de profanação da memória cuja eficácia é medida pelo 

quantum de sofrimento intencionalmente causado aos judeus” (LEWGOY, 2010, p. 53). 

Claro,  isso não quer dizer que a memória não possa conter “erros”, mas, quando 

se busca uma forma de relativizar o trauma, é o mesmo que tentar quantificar o mal. 

Segundo Neiman (2003, [p.i.]), “afirmar que o mal é compreensível não é exigir uma 

explicação total, mas sim assumir um compromisso com o naturalismo”. Logo, 

considerar os relatos do trauma como inconsistentes ou procurar formas de neutralizá-

los é uma maneira/tentativa de apagamento histórico. 

Quando foi lançado o primeiro capítulo de Maus, em 1980, a repercussão se deu 

por conta do choque: como é possível que uma história em quadrinhos seja capaz de 

narrar uma atrocidade como a Shoá? Mais do que isso, como uma história em 

quadrinhos com animais é capaz de narrar o trauma? Art Spiegelman recebeu diversas 

críticas, segundo García (2012), pois não era aceito socialmente um assunto tão sério 

ser vinculado a algo destinado para o público infantil, concepção errônea, mas que 

muitas ainda acreditam. Segundo Bertin (2019), Hoffman define o seu próprio relato de 

como a Shoá afetou a vida de sua filha, em After Such Knowledge: Memory, History 

and the Legacy of the Holocaust, como um conto de fadas, pois seria algo distante da 

sua realidade. Mas não deixa de ser algo familiar. Além de que: 

Ao expandirmos o que Hoffman nos apresenta como fairy tale, 
encontramos similaridades com o subtítulo de Maus: a survivor’s tale, o 
que nos leva ao encontro da ideia da narrativa produzida pela segunda 
geração, não apenas como uma representação factual de tais 
emanações dos sobreviventes, mas sim como uma recriação vista como 
necessária na medida em que o ouvinte ao se ver imergido em uma 
história de um passado tão estranho e ao mesmo tempo tão próximo, 
recorre à sua própria imaginação para completar as “lacunas” (BERTIN, 
2019, p. 26).  

Mesmo existindo cenas na HQ que não foram de fato narradas por Vladek e 

partiram da imaginação de Art, isso não torna a história menos importante ou mais 

próxima da ficção. De acordo com García (2012), a forma como é construído o relato 

de Vladek só funciona, de fato, por se tratar de uma história em quadrinhos. Afinal, há 

efeitos de sentido que compõem a narrativa que só são possíveis pelo recurso visual, 
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pois a escrita ou o relato oral não seriam capazes de transmitir, como podemos 

visualizar no trecho a seguir: 

 

Figura 7 - Ficção ou realidade? 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 66.  

 

Os alemães dividiram a Polônia em dois pedaços: Protetorado e Reich, em que, 

no meio, havia uma fronteira extremamente vigiada. Nesse trecho, vemos Vladek 

tentando cruzá-la. Para isso, para entrar no trem, precisava de documentos legais, mas 

não os possuía. Então, veste a sua roupa de soldado – que ainda tinha da guerra – e 

coloca uma máscara de porco para que conseguisse convencer tanto um dos 

poloneses a infiltrá-lo no vagão, como para não chamar a atenção dos alemães. 

Pressupomos que, fora dos quadrinhos, Vladek não colocou uma máscara, mas buscou 

formas de não demonstrar ser um judeu. A HQ permitiu que utilizasse da metáfora da 

figura do animal em que, nesse caso, o porco representa o polonês. Dessa forma, fica 

clara a mudança de posição da personagem na tentativa de voltar para casa, 

reencontrar sua esposa, Anja, e o seu filho, Richieu.  
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Figura 8 – Recurso visual 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 251. 

 

Na Figura 8, por sua vez, Vladek foi mandado para Dachau que, segundo a 

personagem, foi o pior campo de concentração que estivera. Eles tinham apenas pão 

e sopa para se alimentarem, mas, para terem o direito de comer, precisavam mostrar 

que as suas roupas não continham piolho. E isso era quase impossível de acontecer, 

porque o piolho provinha do tifo. Novamente, pelo recurso da linguagem quadrinística, 

há o uso do plano detalhe. O foco se dá para um determinando objeto, nesse caso, o 

piolho presente nos uniformes, entre a primeira e a segunda vinheta. A linha 

demarcatória, que é representada por um signo de contorno (RAMOS, 2016), – bem ao 

meio da página –, proporciona essa sensação de o piolho, de fato, predominar todos 

os ambientes. Percebemos, também, pelo recurso visual, pela alternância dos planos 

e ângulos de visão, a possibilidade de visualizar as personagens esqueléticas, 
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amontoadas, jogadas/espalhadas pelo chão (primeira vinheta). Não conseguimos, 

inclusive, identificar onde está Vladek na cena – nem se, de fato, está. Há apenas dois 

elementos que chamam a atenção: o piolho e o uniforme. E, nesse momento, o que 

realmente importa é mostrar o bicho junto da roupa, pois a regra é clara: se existir algum 

piolho, não recebe o alimento.  

Como foi dito, existem diversos relatos sobre o que aconteceu nos campos de 

concentração, como é o caso de Levi, ao narrar a seguinte situação: 

Imagine-se, agora, um homem privado não apenas dos seres queridos, 
mas de sua casa, seus hábitos, sua roupa, tudo, enfim, rigorosamente 
tudo que possuía; ele será um vazio, reduzido a puro sofrimento e 
carência, esquecido de dignidade e discernimento – pois quem perde 
tudo, muitas vezes perde também a si mesmo; transformando em algo 
tão miserável, que facilmente se decidirá sobre sua vida e sobre sua 
morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana, na melhor das 
hipóteses considerando puros critérios de conveniência. Ficará claro, 
então, o duplo significado da expressão “Campo de extermínio”, bem 
como o que desejo expressar quando digo: chegar no fundo (LEVI, 
1986, [p.i]).  

Assim como no testemunho de Levi, percebemos alguns traços semelhantes em 

Maus: 
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Figura 9 – Traços do testemunho  

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 232. 
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Os dois retratam a concepção da insignificância do ser de formas diferentes. 

Levi, de forma minuciosa, descreve o sentimento de ser jogado dentro dos campos de 

concentração, a perda de identidade, como ser “apenas mais um” e cada vez mais 

próximo da morte. Mesmo que a morte já não seja algo tão temível. O trecho de Maus 

mostra que, embora a câmara de gás seja algo terrível, é uma boa forma de morrer, se 

comparada a ser jogado nas covas, acima de corpos mortos, e ser enterrado, em 

chamas, vivo. Cada um narra o trauma de uma forma, em abordagens distintas, mas 

ambos falam sobre sobreviver a Auschwitz.  

Notamos, novamente, nesse trecho, que o relato do trauma em Maus ultrapassa 

a escrita. Pela HQ, somos forçados a visualizar o trágico. Logo, não consideramos 

Maus como uma narrativa ficcional, pois, mesmo que existam cenas que partam do 

imaginário de Art, ainda se trata de um relato sobre a Shoá. Além disso, como veremos 

adiante, a construção do tempo e do espaço serão essenciais para produzir os efeitos 

de sentido, assim como para estabelecer as diferentes posições de sujeito presente em 

Vladek.  

 1.3 ANTROPOMORFISMO EM MAUS 

Da mesma maneira como é difícil definirmos um período exato do surgimento 

dos quadrinhos, é difícil estabelecermos quando começaram a aparecer personagens 

antropomórficos nas HQs. Segundo Denterghem (2013), no final do século XIX, 

juntamente com o processo de massificação da arte sequencial, os Estados Unidos 

passam a produzir personagens no formato de animais com características advindas 

do humano, além de ser o país responsável por tornar os quadrinhos como algo 

lucrativo no mercado.  

Ainda com base em Denterghem (2013), James Guilford Swinnerton, em 1891, 

ilustrava a previsão do tempo para o jornal San Francisco Examiner, inspirado na 

bandeira da Califórnia, com um urso. A personagem fez tanto sucesso que o quadrinista 

lançou, semanalmente, as tiras de Little Bears and Tykes. No entanto, a personagem 

mais famosa de Swinnerton surge em 1899, pelo New York Jornal com Mr. Jack, 

inspirado pelo símbolo do partido democrata de Nova Iorque. A personagem, com 

comportamento de galanteador, se destaca por ser o primeiro a evidenciar, de fato, as 

características antropomórficas (DENTERGHEM, 2013).   
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Figura 10 - Mr. Jack 

 

Fonte: Alamy, 2019, [p.i.]. 

  

Da mesma forma como nos mostra a capa (Figura 10), Mr. Jack apresenta 

características bem marcantes e – para a época – complexas. É possível observarmos 

como a personagem possui mais traços humanos do que propriamente dos animais. 

Apesar de ser construída como um tigre, percebemos como as roupas, a própria 

posição da personagem, o ato de estar com um charuto na boca e as expressões 

faciais, assim como os pelos no rosto que contornam e assemelham-se com a barba, 

são características de um homem. Logo, os traços e os parâmetros físicos tornaram-se 

uma espécie de padrão para as próximas criações nas HQs antropomórficas 

estadunidenses. Ao olharmos para Maus, notamos o mesmo processo de Mr. Jack: 
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Figura 11 – Maus e Mr. Jack: qual a relação? 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 264. 

  

Como acontece em Mr. Jack, ao olharmos para as personagens presentes em 

Maus, notamos como alguns traços advindos dos seres humanos aparecem e são 

demarcados como uma característica. Vladek, apesar de ser construído como um rato, 

usa óculos, terno e camisa. Art, por outro lado, também aparece com roupas, mas são 

diferentes das de seu pai. Isso só reforça dois pontos: i) os traços e os parâmetros 

físicos permanecem em Maus; ii) as roupas diferentes de um personagem para o outro 

e a presença dos óculos servem para distinguir quem é quem, ou seja, apesar de serem 

representados na figura de rato, conseguimos definir quem é Art e quem é Vladek, no 

caso do trecho extraído.   

Em ambos os casos, notamos como os traços do ser humano se fazem 

presentes por meio de determinados traços e comportamentos. Dessa maneira, vemos 

como o uso de um animal dentro dos quadrinhos não é algo novo, pelo contrário, é algo 

bem recorrente. A questão é: em Maus, do mesmo modo como acontece em Mr. Jack, 

temos a representação de um ser humano e não de um animal de fato. Ainda nos 

Estados Unidos, temos outros personagens que acabaram se consagrando nos 

quadrinhos, como é o caso de Krazy Kat, de George Herriman, em que há uma quebra 

do imaginário social da figura gato-rato serem considerados inimigos naturais. Isso 

porque narra a história de um gato apaixonado por um rato, que retribuía essa paixão 

jogando tijolos na cara do gato, conforme ilustra a próxima figura: 
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Figura 12 – Krazy Kat 

 
Fonte: Martin, 2019, [p.i.]. 

No Brasil, segundo Cagnin (2005), Angelo Agostini, em 1865, passa a ilustrar 

uma série na revista Diabo Coxo, publicada todo domingo com apenas oito páginas, 

sendo compostas de quatro imagens – caricaturas, cenas do dia a dia, eventos etc. – 

e quatro textos – artigos, poesias, críticas, anedotas, entre outros. A série ocorreu em 

três edições do jornal e contava a história de um asno, um animal puro, influenciado 

pelo diabo a se tornar um humano ganancioso. A personagem, então, não perde a sua 

forma de asno, mas os seus comportamentos, os hábitos e a postura se 

transformam/assemelham-se com os do homem, de forma bem semelhante ao visto 

em Mr. Jack, como podemos ver a seguir: 
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Figura 13 – Série de Agostini em Diabo Coxo 

 

Fonte: Gama, 2005, p. 172. 

 

Diferente de Mr. Jack e Maus, as personagens de Agostini não aparecem com 

roupas. Contudo, notamos como as características humanas estão presentes. Na 

Figura 13, os asnos aparecem sentados e brindado as taças, algo totalmente oposto 

do comportamento esperado de um animal. Algo bem comum e próximo do que 
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acontece em Maus, onde as personagens também se comportam e realizam ações 

comuns de seres humanos, como pegar um trem, namorar, formar uma guerra etc.  

A Disney, no período de ascensão da sua marca, trouxe diversos personagens 

em formato de animais, como é o caso de Mickey Mouse, Pato Donald e Pateta. Por 

conseguinte: 

o antropomorfismo teve um papel fundamental nessa expansão dos 
estúdios Disney, visto que graças a ele facilmente transpuseram-se 
nessas fronteiras e barreiras culturais dos mais diversos países, já que 
a identificação dos leitores com animais falantes era e continua sendo, 
de certa forma, natural (DENTERGHEM, 2013, p. 51).  

Esses animais falantes, como apontado por Denterghem (2013), eram 

engraçados, portavam-se como humanos e viviam em ambientes próximos/similares 

aos dos humanos. Apesar de já existirem outros personagens com esse formato 

voltados para o público adulto, como o caso de Mr. Jack, a Disney, de forma indireta, 

criou a percepção de que as HQs que apresentavam esses tipos eram destinadas para 

o público infanto-juvenil.  

Ainda a respeito dos quadrinhos da Disney, Denterghem (2013) conceitua as 

personagens como antropomórficas. No entanto, acreditamos que se trata, ainda, de 

um outro conceito. Segundo Vieira (2019, p. 49), Borges (2017) nos mostra o conceito 

de personificação, também conhecido como prosopopeia que “consiste em uma figura 

de linguagem que permite ao autor de um texto fazer uso de um estratagema que atribui 

aos animais e objetos aspectos tipicamente humanos, por exemplo, atos, sentimentos 

ou emoções.” De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2016), no Dicionário da 

Análise do Discurso, a personificação pode ser vista a partir de dois fatores da 

linguagem, na perspectiva da língua e do discurso em que estão ligados ao postulado 

da filosofia da linguagem. Logo, pela estrutura linguística, é possível explicarmos as 

funções que expressam, por exemplo, as emoções, os laços sociais etc.  

Pensando nisso, notamos que a forma como as personagens são construídas 

dentro de Maus está mais próxima de Mr. Jack, Krazy Kat e exemplo de Diabo Coxo do 

que os vindos da Disney. Afinal, as emoções, os laços sociais entre Art e Vladek não 

são uma tentativa de aproximar a imagem de um animal – o rato – com as 

características e atitudes humanas. Pelo contrário, apesar de as personagens serem 

representadas por animais, ainda estamos falando sobre uma história autobiográfica, 

sobre uma história real, vivida por seres humanos. Logo, não temos como “rotular” 
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Maus como personificado, porque as personagens são baseadas em algo vindo da 

realidade. Não se trata de uma criação, de um animal que recebe traços tipicamente 

humanos, é o processo contrário. Em Maus, temos a presença de humanos, com traços 

e características tipicamente humanas representadas como animais. A questão é: eles 

se comportam como animais? Não, as personagens não se comportam como animais, 

ainda são seres humanos que viverenciaram a guerra, ou seja, a forma como são 

contruídos não interfere na vivência de um fato real.    

Um outro conceito recorrente para “classificar” as personagens nos quadrinhos 

é a concepção de zoomorfismo. Segundo Denterghem (2013, p. 17), trata-se da 

“atribuição de traços animalescos a um personagem real ou fictício, mas humano”. 

Apesar de, em um primeiro olhar, assim como a personificação, ser semelhante com o 

antropomorfismo, existem algumas características que o torna distinto. 

O zoomorfismo é comumente utilizado em charges, pois há a figura de seres 

humanos reais no corpo de animais. Contudo, traz a desumanização, “desprovendo-as 

de qualidades humanas e associando-as a seres vistos como inferiores, ferozes, 

maldosos ou desprovidos de virtudes de maneira geral (DENTERGHEM, 2013, p. 17). 

Um caso de zoomorfismo bem presente durante a Shoá são as propagandas nazistas, 

ao colocarem a figura do judeu em comparação aos ratos, como nos mostra a imagem 

a seguir: 
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Figura 14 - Propaganda nazista 

 

Fonte: Steuter; Wills, 2008, p. 53. 

 

Segundo Steuter e Wills:  

Isso está explicito no pôster dinamarquês, provavelmente produzido 
pelo Partido Nazista Dinamarquês, em que mostra a cabeça de um 
homem judeu no corpo de um rato [...] a mensagem de ameaça e 
invasão não poderia ser mais clara: eles estão aqui, escondidos no 
escuro, atrás de nossas paredes, preparados para saltares e nos 
atacarem. Em letras grandes, a palavra “ROTTEN” significa rato, e as 
menores “udryd de”, insinua aos espectadores que os eliminem e os 
exterminem (STEUTER; WILLS, 2008, p. 52, tradução nossa)9. 

Percebemos, então, que a personagem da propaganda é zoomorficada por, ao 

transformar o ser humano em animal, o distancia o máximo possível da figura humana 

 
9 This is explicit in a Danish cartoon poster, likely producer by the Danish Nazi Party, showing the head 

of a Jwish man atop the hunched body of a rat. […] the message of threat and invasion could not be more 
clear: they’re in there, crouched in the dark behind our walls, ready to leap out and get us. The oversized 
banner reads ‘ROTTEN’, which means rat, and in smaller letters ‘udryd den’, urging viewers to wipe out 
or exterminate (STEUTER; WILLS, 2008, p. 52).  
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e o aproxima ao animal, ou seja, o desumaniza. No caso dessa propaganda, notamos 

que há ainda a concepção ideológica de como a figura do rato é representada no meio 

social: algo desprezível, uma praga que precisa ser exterminada. Ao comparar o rato 

com o judeu, a propaganda quer justamente incentivar o extermínio da população 

judaica.  

Ao olharmos para Maus, notamos que, embora as personagens sejam humanas 

sendo representadas como animais, e os judeus, assim como na propaganda nazista, 

serem ratos, os efeitos de sentido são distintos. Enquanto na propaganda temos o uso 

do animal para distanciar o judeu de ser um humano, na HQ, como foi exposto, as 

personagens estão tão próximas das características humanas que possuem roupas, a 

fim de demarcar, por exemplo, quem é quem dentro da narrativa. Logo, o uso do ser 

rato com o pressuposto de afastá-lo do ser humano não é realizado. Acreditamos, 

dessa maneira, que em Maus o uso do rato possui uma outra verdade discursiva. O 

uso do rato, claro, não é por acaso. Afinal, como já foi dito, para Análise do Discurso, 

não há neutralidade. E percebemos, ainda, como há uma presença de contradição no 

enunciado da HQ pelo discurso, pois notamos como é contraditório Art, um judeu, 

emergir um discurso em que as personagens são representadas como um rato. 

Aludindo, justamente, a emersão do discursivo sócio-histórico presente no contexto da 

Segunda Guerra Mundial, como nos mostra a propaganda nazista que traz uma 

ideologia de o rato ser uma praga que precisa ser combatida.  

A partir desse questionamento, entendemos que, em Maus, ocorre o processo 

de antropomorfismo. Logo, partiremos do princípio de que se trata de “um objeto que 

transcende a mera representação gráfica e se insere no imaginário coletivo, sendo a 

base de interpretações que vão desde debates sobre mecanismos de poder, a 

elementos de identidade de um grupo de pessoas” (DENTERGHEM, 2013, p. 4). Ao 

longo da HQ, vemos que os alemães são os gatos, os judeus, os ratos, os porcos, os 

poloneses, os cachorros, os estadunidenses, os sapos, os franceses, e assim por 

diante, como vemos na imagem a seguir:  
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Figura 15 - Personagens 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, [p.i.]. 

 

Pela próxima tabela, por sua vez, é possível identificarmos as semelhanças e, 

principalmente, as diferenças entre personificação, zoomorfismo e antropomorfismo: 
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Tabela 1 - Personificação, Zoomorfismo e Antropomorfismo 

 

 
Fonte: Elaboração da autora.  

 

O uso do antropomorfismo vai além do que meramente a representação da figura 

de animais, atinge patamares de discussões mais amplas, como apontado por 

Denterghem. O autor nos mostra como a representação dos animais não parte apenas 

da hierarquia. Cada um representa uma etnia diferente, um grupo diferente, com 

culturas diferentes que apresentam uma relação de força diferente. Em Maus, de 

acordo com García (2012, p. 228), “ao reconfigurar a memória como uma fantasia de 

ratos e gatos falantes, Spiegelman não só nos permitiu imaginar o que aconteceu ali, 

mas nos obrigou a fazê-lo, talvez pela primeira vez”. A partir dessa concepção, para 

Pêcheux (1988), o sujeito produzirá os seus dizeres por meio do esquecimento que nos 

faz admitir/aceitar a concepção do papel exercido pela memória, pois só esquecemos 

aquilo que está, esteve e/ou estará nela. Mas essa memória não é entendida como no 
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sentido da psicologia, algo da memória individual, e sim na memória social que atua 

dentro de uma Formação Discursiva. Por sua vez:  

o intradiscurso de uma sequência discursiva aparece assim como o 
lugar onde se realiza a sequencialização dos elementos do saber, onde 
o desnivelamento interdiscursivos dos enunciados está linearizado, 
colocado em uma superfície única de enunciados articuladas [...] se 
trata, para nós, do lugar onde se manifesta o imaginário no discursivo, 
isto é, onde o sujeito enunciador é produzido na enunciação como 
interiorização da exterioridade do enunciável (COURTINE, 2014, p. 101, 
grifos do autor).   

Segundo Pêcheux (1988), o intradiscurso é onde o discurso opera por si e possui 

dois traços: o pré-construído – que será discutido posteriormente – e a articulação que 

permite o sujeito se constituir pelo próprio discurso. Logo, as personagens, ao 

aparecerem como animais, pelo interdiscurso, remetem a uma Formação Discursiva 

(FD) – aquilo que determina os dizeres, a partir de uma conjuntura dada - e às 

formações ideológicas – uma conjuntura ideológica de representações e regras de uma 

formação social –, que constituem o domínio do saber presente nessa FD por meio da 

contradição. Nesse caso, a contradição do enunciado, da FD, se dá pelas personagens 

não apresentarem comicidade e, principalmente, por não seguirem a concepção 

ideológica gato-rato como inimigos naturais. Por conseguinte, o domínio e a 

aceitabilidade da FD presentes em Maus parte de um conjunto de formulações 

determinantes para o que pode/deve ser dito a partir de uma conjuntura dada, da 

mesma forma como determinam aquilo que não pode/não deve ser dito. Conforme a 

formação discursiva-ideológica, cada animal, por conseguinte, cada etnia faz parte de 

um fechamento de uma Formação Discursiva que determinará os dizeres de cada 

sujeito.  

Ainda com base em Pêcheux (1988), a posição do sujeito está ligada a um 

conjunto ideológico, ou seja, o sujeito não é livre. Dentre os conceitos estudados pela 

Análise do Discurso, temos a concepção das Condições de Produção (CPs), que 

funcionam, basicamente, por meio de três funções: os mecanismos de antecipação, as 

relações de sentido e as relações de força. As CPs, de acordo com Pêcheux (1988), 

são determinadas a partir de um contexto imediato e, se pensarmos em um sentido 

mais amplo, em um contexto sócio-histórico. As falas e as posições do sujeito se dão a 

partir dessas Condições de Produção e serão responsáveis por determinar o lugar de 

fala do sujeito, como veremos na próxima figura:  
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Figura 16 – Antropomorfismo

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 53. 

 

Nesse trecho, percebemos que há uma espécie de hierarquia formada por essa 

posição de sujeito determinada pelas Condições de Produção, bem como pelas 

concepções ideológicas presentes em nosso meio social. A AD chamará essas 

concepções de Formações Ideológicas (veremos no próximo capítulo). As figuras do 

rato e do gato, por exemplo, estabelecem uma espécie de hierarquia, 

constituída/determinada a partir da relação de força presente em nossa sociedade. 

Percebemos, então, que é o imaginário social que condi\cionará os dizeres, a posição 

de sujeito e, consequentemente, os sentidos produzidos. E é por intermédio dessas 

CPs que será possível materializar o antropomorfismo presente nas personagens.  
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Como foi dito anteriormente, aos termos diferentes, espécies de animais 

representando as etnias, há uma carga ideológica presente em cada um. Afinal, para a 

Análise do Discurso, não há neutralidade no discurso, assim como é impossível existir 

um sujeito sem ideologia, ou ideologia sem sujeito. Logo, o antropomorfismo presente 

na HQ definirá as diferentes posições de sujeito presentes nas personagens, da mesma 

maneira, em específico, na personagem Vladek Spiegelman, a qual os dizeres estarão 

submetidos a partir da FD dada, conforme nos mostra a tabela: 

 

Tabela 2 - Construção das personagens 

 
Fonte: Elaboração da autora.  

 

Em Maus, diferente da propaganda nazista, o uso do rato, por exemplo, não 

produz os mesmos efeitos de sentido, ou seja, não é uma personagem zoomórfica, nem 

personificada. Não só pelas características que foram citadas. Ao longo da HQ, 

percebemos um detalhe crucial na narrativa que o difere de um ser personificado ou 

zoomórfico. Witek, segundo García, nos mostra que Maus: 

[...] já não era uma alegoria com animais, não era uma fábula, e sim, na 
verdade uma história em quadrinhos antropomórficos na tradição dos 
gibis do Pato Donald de Carl Barks, embora seu tema fosse muito mais 
sinistro. E em uma HQ de funny animals, os animais se comportam 
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como pessoas, são pessoas, independente de a que espécie pertençam 
(GARCÍA, 2012, p. 226). 

Em Maus, então, temos pessoas que são representadas por animais, sendo que 

cada espécie caracteriza uma etnia distinta. Ao contrário da propaganda em que há um 

processo de desumanização, na HQ notamos, ao longo da leitura, que as personagens 

são bem semelhantes. Em alguns momentos, inclusive, chega a ser quase impossível 

identificar quem são as personagens. Por sua vez, as personagens antropomórficas 

não só marcam a identidade de um grupo, esse grupo possui características similares 

que o faz/proporciona um distanciamento com a realidade ou, até mesmo, como uma 

espécie de massa, que não precisa ser definida. Por fim, segundo García, Witek 

observa que Maus não bastou:  

[...] trivializar o Holocausto convertendo-o em um tema de gibi, mas, 
além disso, tinha de ser protagonizado por animaizinhos?, clamaram os 
críticos. Ou, pior ainda: a alegoria dos animais não era uma justificativa 
velada do Holocausto? Afinal, é natural que os gatos exterminem os 
ratos, o que vinha a ser o que os nazistas acreditavam ser os judeus 
(GARCÍA, 2012, p. 225-226).  

O maior erro dos críticos da época foi, justamente, tentar enquadrar Maus como 

uma história em quadrinhos próxima da comicidade presente nos comics de funny 

animals, tais como Pato Donald e Snoopy. Apesar de as personagens serem retratadas 

nesse formato, a história é algo trágico com um tema bem mais sinistro. Era inaceitável 

que uma história em quadrinhos pudesse narrar um assunto tão sério com uma 

temática tão traumática como a Shoá e, por isso, por muito tempo, Maus foi considerada 

uma ficção, principalmente por trazer personagens antropomórficos.  

Mas a principal diferença entre os três conceitos – personificação, zoomorfismo 

e antropomorfismo – e o que faz Maus ser um quadrinho antropomórfico é o fato de o 

uso do animal, ao atravessar o discurso, ao trazer uma identidade, carregar uma 

relação de força e, principalmente, pela carga ideológica, materializar o discurso nazista 

presente no contexto da Segunda Guerra Mundial. Não é, então, a figura do rato, mas 

o discurso que o valida como um ser rato. Ao longo dos próximos capítulos, 

discutiremos, ainda, como há uma contradição no discurso, por Art ser um judeu, logo, 

antinazista, mas assumir uma posição nazista ao materializar as personagens como 

ratos. Ou seja, trazer para a HQ um olhar e uma construção ideológica advinda dos 

nazistas.  
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CAPÍTULO II  

O RATO E AS POSIÇÕES DE SUJEITO 

“Those aren’t rats. They’re very small. One ran 
over my hand before. They’re just mice!”10 

 
Art Spiegelman 

Para Foucault (2008), discurso é um conjunto de enunciados que provêm de uma 

mesma Formação Discursiva. Já para Pêcheux (1988), remete à anterioridade do 

impensado, o que determina o sujeito e a sua ilusão, pois esse sujeito acredita que as 

escolhas lexicais e os sentidos foram produzidos por ele. A língua se apresenta, ainda 

de acordo com Pêcheux (1988), como a base comum de processos discursivos 

diferenciados, nos quais os processos ideológicos simulam os científicos. Logo, a 

discursividade não é a prole, mas trata-se de uma maneira individual “concreta” de 

habitar a “abstração” da língua, ou seja, o processo discursivo. Já a linguagem faz parte 

de um confronto ideológico e não pode ser estudada fora da sociedade, afinal os 

processos que a constituem são histórico-sociais.  

Henry, segundo Pêcheux (2014, p. 25), nos mostra que “a linguagem não é 

entendida como uma origem, ou como algo que encobre uma verdade existente 

independente dela própria, mas como exterior a qualquer falante, o que define 

precisamente a posição do sujeito de todo o sujeito possível”. Se voltarmos para a 

concepção de discurso apontada por Foucault, o sujeito é da ordem do discurso, ou 

seja, é o sujeito do discurso. Já Lacan nos mostra que o sujeito faz parte do 

inconsciente e é estruturado por meio da linguagem. Em ambos os casos, a concepção 

de sujeito parte do signo.  

Partiremos, então, do princípio da linguagem não ser meramente um instrumento 

da comunicação, bem como a ideologia e o inconsciente não são resíduos da 

linguagem, mas, sim, elementos fundamentais que constituem o discurso e o sujeito 

(PÊCHEUX, 1988). Logo, percebemos que o sujeito também faz parte da linguagem 

como um elemento. E serão esses aspectos teóricos que serão discutidos neste 

capítulo. 

 
10 “Calma, não são ratos. São bem pequenos. São só camundongos”.  
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2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA ANÁLISE DO DISCURSO 

O conceito de Formação Discursiva (FD) aparece, pela primeira vez no campo 

dos estudos discursivos, com Foucault em Arqueologia do Saber. Segundo o autor: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de 
enunciados, semelhantes de dispersão, e no caso em que outros 
objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, 
se puder definir uma regularidade, diremos, por convenção que se trata 
de uma formação discursiva – evitando, assim, palavras demasiado 
carregadas de condições e consequências inadequadas, aliás, para 
designar semelhante dispersão, tais como “ ciência”, ou “ideologia”, ou 

“teoria”, ou “domínio de objetividade” (FOUCAULT, 1997, p. 43).  

Para Foucault (1997), os acontecimentos discursivos se utilizam de um corpo de 

enunciados ou de uma coleção de fatos do discurso, sendo que o campo desses 

acontecimentos discursivos é o conjunto finito e efetivamente limitado das sequências 

linguísticas que já foram formuladas anteriormente. Por essa razão, para o autor, essas 

sequências podem ultrapassar toda a capacidade de registro, da memória, de leitura 

etc. E, por sua vez, constituem um conjunto finito de enunciados. O enunciado existe 

no campo da memória ou na materialidade e não está ligado apenas a situações que o 

provocam, mas também a uma espécie de modalidade. Então, quando um objeto, um 

enunciado puder definir/existir uma regularidade – ordem, correlação, posição, 

transformação – é chamado de Formação Discursiva.  

Pêcheux (1988), por outro lado, nos mostra que a FD corresponde a tudo aquilo 

que é real na língua e determina o que pode e deve ser dito, a partir de uma conjuntura 

dada. O sujeito, então, é conduzido, de uma forma que não percebe e tendo a ilusão 

de ser livre, a tomar um lugar social e ideológico. Apesar de serem concepções um 

pouco diferentes, os teóricos nos mostram que as palavras não fazem/produzem 

sentidos em si, mas os sentidos são construídos por uma Formação Discursiva inserida 

em um contexto.  

Nessa segunda fase da AD, Pêcheux (2018) nos mostra que a Formação 

Discursiva não é uma estrutura aberta, concepção contrária a de Foucault, pois é o 

tempo todo interpelada/invadida por outros elementos – outras FDs – que se repetem 

e trazem evidências discursivas fundamentais pelo pré-construído, como mostra este 

trecho de Maus (SPIEGELMAN, 2009): 
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Figura 17 - Pré-construído 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 35. 
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Entendemos pré-construído como aquilo que se deduz de uma materialidade 

discursiva, como algo já-assumido; uma instância inconsciente de uma verdade, ou 

seja, reafirma a verdade que foi/é construída.  Na Figura 17, é possível olharmos alguns 

judeus junto de Vladek comentando sobre o caso de um primo que foi para a Alemanha. 

Anteriormente, de acordo com a perspectiva e o olhar de Vladek apontados na HQ, as 

personagens falavam sobre a primeira vez que avistaram o símbolo/bandeira do 

nazismo. Percebemos que não há menção sobre a suástica, no entanto ela aparece ao 

fundo do cenário e, na segunda vinheta, há a representação antropomórfica do gato 

nas três personagens: duas estão fardadas, com armas e barrando a entrada do outro 

em frente à loja, e nela contém o símbolo judaico. Na terceira, por sua vez, a 

representação da personagem se altera de gato para rato ao colocá-la como judeu. 

Isso acontece porque, ao longo da narrativa, determina o pré-construído de que cada 

personagem corresponde a uma etnia distinta, como vimos anteriormente.  

A construção do cenário também produz outros efeitos de sentido. Não se trata 

apenas da demarcação temporal da noite, ou de uma bandeira jogada/exposta, mas a 

forma como é construída e retratada nos indica que o nazismo está em todos os lugares 

da Alemanha e não há como fugir desse contexto. Ou seja, os judeus estão fadados à 

submissão do nazista. E isso é enfatizado pela mudança da representação da 

personagem, assim como a colocarem em cima de um carrinho carregando a placa 

com os dizeres “eu sou um judeu sujo”. Os efeitos de sentido da frase, com a mudança 

da personagem e do cenário, só se tornam concretos e produzidos pelo pré-construído 

que partem de uma Formação Discursiva.  

A FD é responsável por tornar possíveis os dizeres e, aqui, vemos que o alemão 

tem mais autoridade por três razões: por estar na Alemanha, por ser soldado e, 

principalmente, por ser nazista. Dessa maneira, temos uma Formação Discursiva 

nazista que representa o momento sócio-histórico vivido na guerra. A outra personagem 

precisou mudar a sua forma antropomórfica para que o efeito de sentido não se 

perdesse, já que é irrelevante o fato de ser alemão. O que importa, nesse caso, é o fato 

de aquela personagem ser judeu. E isso o torna um ser sujo. Já o cenário enfatiza a 

FD ao colocar o símbolo como predominante em todas as vinhetas que relatam sobre 

como está a Alemanha. De acordo com Courtine, “o pré-construído remete assim às 

evidências pelas quais o sujeito se vê atribuir os objetos e seu discurso: ‘o que cada 

um sabe’ e simultaneamente ‘o que cada um pode ver’ em uma dada situação” 

(COURTINE, 2014, p. 74), e isso será fundamental para estabelecer o conceito de 
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sujeito universal proposto por Pêcheux. Afinal, essa concepção garante o 

conhecimento de cada um, assim como o que pode ver e compreender. Além disso, é 

pelo pré-construído, pelo sujeito universal de uma Formação Discursiva, que ocorre o 

assujeitamento em sujeito ideológico. A FD, então, numa perspectiva de Pêcheux, é 

inseparável do interdiscurso, que é um complexo dominante das formações discursivas, 

por isso não podemos vê-la como um espaço fechado, mas como formações 

discursivas que proporcionam evidências essenciais no discurso. Entendemos, assim, 

a Formação Discursiva como hiperônimo11, algo fluido, já que o objetivo da Análise do 

Discurso é analisar como é feito o discurso, aquilo que pode ser dito a partir de uma 

conjuntura dada e é justamente por isso que não podemos medir a intenção do sujeito.  

Pensando nas teorias de Althusser sobre a instância ideológica, o processo de 

assujeitamento do sujeito como ideológico corrobora a reprodução das relações sociais, 

“de tal sorte que cada um seja conduzido, sem perceber e tendo a impressão de exercer 

sua livre vontade, a tomar lugar em uma ou noutra das duas classes sociais antagônicas 

do modo de produção” (PÊCHEUX; FUCHS, 1975, p. 101 apud COURTINE, 2014, p. 

74). De acordo com Pêcheux (1988, p. 146), essas instâncias ideológicas existem sob 

a forma de Formação Ideológica (FI), que fazem referência aos Aparelhos Ideológicos 

de Estado, pois “possuem caráter ‘regional’ e comportam posições de classe: os 

‘objetos’ ideológicos são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a ‘maneira de se 

servir deles’”. Assim, entedemos Aparelhos Ideológicos de Estado como uma luta 

ideológica de classes que existem na forma abstrata, mas são aplicadas de forma 

concreta, tais como a política, a guerra, a família, a religião etc. É por meio da existência 

desses Aparelhos que a reprodução dessa materialidade está assegurada, pois se trata 

de uma realidade complexa e com realidades contraditórias em que, em uma conjuntura 

dada, as relações antagônicas determinam um afrontamento de posições políticas e 

ideológicas (COURTINE, 2014).  

Percebemos, então, que a materialidade concreta se dá pela instância ideológica 

e só existe pela Formação Ideológica. Pêcheux ainda nos mostra que, dentro de uma 

FI, há uma ou mais formações discursivas interligadas, as quais determinam o que pode 

e deve ser pensado. Assim, os valores ideológicos presentes numa FI partem da 

dominação presente na ideologia, na qual a objetividade material, da instância 

ideológica, é caracterizada pela estrutura de desigualdade-subordinação, ou seja, são 

 
11 Podemos definir hiperônimo como uma palavra de significado geral, em que, dentro dele, há o 

significado de uma série de outros termos, como: bebida > refrigerante > coca-cola.  
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formações ideológicas de uma formação social dada. Por isso, podemos dizer que: i) 

só há prática por meio de e sob uma ideologia; ii) só há ideologia pelo sujeito e para 

sujeitos. A Formação Ideológica, portanto, não é uma presença física, mas é a forma 

como suas imagens são projetadas socialmente, por intermédio das relações e 

mecanismos que proporcionam sentido. Cada FI consiste em um conjunto complexo de 

atitudes e representações que não são individuais, nem universais, como podemos ver 

na sequência na Figura 18.  

Segundo Courtine (2014), as proposições podem articular a relação das 

formações ideológicas com as formações discursivas. Dentro de uma FI antagônica, 

podemos falar de mesmos objetos e, ainda assim, atribuir sentidos diferentes, como 

observamos na Figura 17. O símbolo da suástica, como dito anteriormente, remete ao 

nazismo, ao contexto da Segunda Guerra, mas, também, indica que, nesse momento, 

a Alemanha está completamente dominada pela guerra e o nazismo impera no país. 

Isso é mostrado ao longo das vinhetas e termina na penúltima mostrando uma cidade 

com os dizeres “cidade sem judeus”, ou seja, o símbolo faz referência que naquele 

ambiente não permite/aceita judeus.  

Há, dessa maneira, uma construção ideológica do que significa a suástica, ao 

que ela remete e, por consequência, os efeitos de sentido produzidos só acontecem 

pela FI. Além disso, se retomarmos os conceitos de Althusser, o sentido está 

assegurado pela materialidade discursiva, pois, “se as ideologias têm uma ‘existência 

material’, o discursivo será considerado como um de seus aspectos materiais” 

(COURTINE, 2007, p. 121), o que equivale a dizer que as formações ideológicas se 

comportam a partir de uma ou várias FDs. Nesse trecho, por exemplo, temos a 

presença de uma Formação Discursiva do nazismo, no entanto, pela materialidade 

discursiva dada pela construção do cenário e até mesmo das personagens, há também 

uma FD religiosa. Por conseguinte, a imagem funciona como uma materialidade 

discursiva, pois é pela aparição dos símbolos, pela construção dos cenários que é 

possível determinarmos as formações dicursivas presente no trecho, bem como 

produzir os sentidos. Afinal, é por conta do judaísmo que a personagem é retratada 

como um ser imundo e, por ser considerada assim, parte-se da concepção ideológica 

da figura do rato: uma peste, um ser sujo. Por outro lado, ao longo da HQ, há várias 

aparições do mesmo símbolo, mas os sentidos são outros, como neste exemplo: 
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Figura 18 - Símbolo 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 159. 

 

Diferente do outro trecho, aqui o símbolo da suástica não produz os mesmos 

efeitos de sentido. Apesar de ser o mesmo objeto, os sentidos se alteram devido à 

função da posição em que está empregada. Se lá remetia ao estar preso no contexto 

da guerra, ao nazismo e à religião, a suástica, nessa parte, apenas indica/faz referência 

de que o caminhão pertence aos alemães e que serve como um meio de transporte 

para levar os judeus aos campos de concentração, como nos mostra a fala de Vladek. 

Apesar de remeterem a coisas distintas, ainda há algo em comum demarcado, também, 

pela fala da personagem, “e nós sabia que daqui nós sai nunca mais...”. Mesmo que 

não seja de forma direta, como no trecho anterior, percebemos que ainda remete ao 

fato de estarem presos em um contexto específico, além de indicar não ter mais volta 

e o único jeito de sair dali seria pela morte. Não podemos desconsiderar que a HQ é 

narrada pelo olhar de Vladek, a partir de uma perspectiva de seu filho dos relatos 
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ouvidos. Dessa maneira, em ambos os trechos, apesar de o símbolo carregar efeitos 

de sentido distintos, são atravessados por uma Formação Discursiva em comum: 

antinazista. No entanto, percebemos que essa FD está, o tempo todo, em sintonia com 

a nazista. Afinal, temos um enunciador antinazista, mas assume uma posição nazista 

ao representar as personagens antropomorficamente de tal forma. E isso acontece 

pelas Condições de Produção. 

Da mesma forma como a Formação Ideológica não é algo físico, as Condições 

de Produção partem de um lugar sócio-histórico imaginário. Segundo Pêcheux: 

O mesmo discurso é tornado pelo sociólogo como uma parte de um 
mecanismo em funcionamento, isto é, como pertencente a um sistema 
de normas nem puramente individuais nem globalmente universais, 
mas que derivam da estrutura de uma ideologia política, 
correspondendo pois a um certo lugar no interior de uma formação 
social dada (PÊCHEUX, 2014, p. 76).   

O discurso é formado a partir das Condições de Produção que, apesar de serem 

estáveis, produzem os efeitos de sentido a partir de uma conjuntura dada. O autor nos 

dá o exemplo de um deputado que pertence a um partido e/ou a um governo, e dá voz 

a tal grupo e defende uma ideia. O deputado, então, assume uma relação de força 

presente no antagonismo dos discursos. Em Maus, por exemplo, percebemos a 

presença da relação de força de diferentes formas, mas é determinada, principalmente, 

pela forma como as personagens são construídas, como podemos observar a seguir:  
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Figura 19 - Condições de Produção 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 61. 

 
  

Aqui, notamos que há dois tempos: um presente e um passado demarcados por 

Vladek e pela forma de construção das vinhetas. No passado, o vemos com diversos 

outros judeus, em fila, e um alemão sentado e alguns outros, em pé, armados. Nas 
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quatro primeiras vinhetas, há alternâncias dos ângulos de visão, que falaremos mais 

adiante, permitindo estabelecer essa relação de força. A despeito da forma como são 

construídos os espaços, a figura do gato está sempre maior, se comparada com a do 

rato, assim, “um discurso pode ser um ato político direto ou um gesto vazio, para dar o 

‘troco’, o que é uma outra forma de ação política” (PÊCHEUX, 2014, p. 76). Isso 

acontece devido à Formação Discursiva por determinar o lugar de fala e constituir os 

dizeres do sujeito. No caso desse trecho, ao colocar a posição do gato como superior, 

nos mostra como o lugar de fala, nesse contexto, é elevada em relação ao do rato. 

Quando determinamos essa posição, também determinamos a posição do outro, o rato 

como um ser inferior. Ou seja, o alemão tem mais autoridade que o judeu por: estarem 

no contexto da guerra; ser soldado/prisioneiro.  

Vladek, ao assumir a posição de soldado/prisioneiro, as suas palavras, as suas 

ações possuem um significado diferenciado da posição do alemão. Em nossa 

sociedade, temos a concepção de hierarquia vistas como relações de força, e é a partir 

desse poder que sustentam os lugares e farão valer na/pela comunicação. Nas últimas 

quatro vinhetas, por sua vez, percebemos que essas relações de força se alteram, pois 

o contexto é outro. Vladek está em sua sala conversando com seu filho, Art. Notamos 

que, diferente das vinhetas anteriores, Vladek e Art são representados em uma mesma 

posição, como se fosse de igual para igual. Ou seja, assim como falamos no capítulo 

anterior, o antropomorfismo, nesse caso, é mais relevante quando a Formação 

Discursiva trata da guerra, do genocídio, do nazismo. Quando o tempo da narrativa se 

altera e a FD se torna familiar, paternal, por ambos serem judeus, o fato de serem 

representados como ratos, aqui, é basicamente nula. Pois a Formação Ideológica é 

outra, consequentemente, as Condições de Produção também são outras. Pêcheux, 

segundo Courtine (2014, p. 73), nos mostra que “toda formação discursiva diz respeito 

a condições de produção específicas”, logo os dizeres, as posições de sujeito e as 

relações de força se alteram das quatro primeiras vinhetas para as últimas.  

Se continuarmos nessa linha, os dizeres, as ações precisam se remeter às 

relações de sentido e farão com que um discurso remeta a outro, “ao qual é uma 

resposta direta ou indireta, ou do qual ele ‘orquestra’ os termos principais ou anula os 

argumentos” (PÊCHEUX, 2014, p. 76). O discurso, portanto, não tem um início, mas 

faz parte de um discurso prévio. Para Pêcheux (2014), o discurso funciona como uma 

espécie de matéria-prima, em que não há um começo absoluto e nem um final, e todo 

dizer já foi dito ou imaginado anteriormente. Isso implica que o orador preveja/imagine 



68 
 

o que o ouvinte irá pensar. Essa antecipação constitui qualquer discurso, por meio de 

variações “que são definidas ao mesmo tempo pelo campo dos possíveis da patologia 

mental aplicada ao comportamento verbal e pelos modos de resposta que o 

funcionamento da instituição autoriza ao ouvinte” (PÊCHEUX, 2014, p. 77). Por isso, os 

dizeres de Vladek com o alemão funcionam de formas diferentes das de Vladek com 

Art. Em outros casos, de acordo com Pêcheux, o ouvinte pode “bloquear” ou “apoiar” o 

discurso por intermédio de intervenções, verbais ou não-verbais, de forma direta ou 

indireta, como podemos observar neste outro exemplo: 
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Figura 20 - Mecanismo de antecipação 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 61. 
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Vladek e Art estão conversando sobre os diários de Anja, mãe de Art, que foram 

queimados/jogados fora pela personagem e isso deixa o filho completamente irritado. 

Enquanto o pai se coloca como o correto por ter jogado fora, por estar deprimido pela 

morte de Anja, Art o chama de assassino por seu discurso estar atrelado a uma outra 

Condição de Produção. Isso faz com que a personagem tente chamar a atenção, ou 

seja, obriga o pai a responder sobre o assunto. Pelos signos não-linguísticos 

(representados por icônica e plasticamente), percebemos que a intervenção é possível 

por se tratar de uma conversa corriqueira entre pai e filho, no entanto, na quinta vinheta, 

quando Vladek diz “você grita assim para seu pai?”, percebemos que há uma quebra 

das concepções ideológicas, da hierarquia de pai e filho. Pois Art enfrenta o pai ao 

questionar as suas ações e, também, por gritar.  

Em seguida, notamos que a relação de força pai-filho volta com Art se acalmando 

e dizendo que irá embora. Esses gestos são percebidos pelos recursos dos quadrinhos, 

por meio das metáforas visuais que, segundo Ramos (2016, p. 112), são “uma forma 

de expressar ideias ou sentimentos por meio de imagens”. Logo, o uso do negrito na 

fala de Art, bem como o uso diferenciado do balão de fala, com as linhas distorcidas 

indicam uma mudança no tom de voz da personagem, e das linhas cinéticas, ou seja, 

linhas que indicam movimento, os riscos próximo à cabeça de Art que, também, dão 

essa sensação de ira nele, assim como a mudança dos planos – do plano médio para 

plano total.  

Para Pêcheux, então: 

enunciaremos a título de proposição geral que os fenômenos 
linguísticos de dimensão superior à frase podem efetivamente ser 
concebidos como um funcionamento mas com a condição de 
acrescentar imediatamente que este funcionamento não é 
integralmente linguístico, no sentido atual desse termo, e que não 
podemos defini-lo senão em referência ao mecanismo de colocação dos 
protagonistas e do objeto de discurso, mecanismo que chamamos 
“condições de produção” do discurso (PÊCHEUX, 2014, p. 78, grifos do 
autor). 

As Condições de Produção correspondem a uma estrutura definida de processos 

discursivos que implicam naquilo que é material, institucional e imaginário. Elas são 

responsáveis por produzirem a imagem do sujeito e do objeto do discurso, ao partir de 

um contexto imediato da enunciação, em um sentido estrito, englobam o contexto sócio-

histórico-imaginário. Logo, dentro de uma relação da enunciação discursiva, as 
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imagens serão responsáveis por proporcionar as diferentes posições de sujeito, como 

veremos a seguir. Notamos, então, que as Condições de Produção funcionam, 

basicamente, segundo Courtine (2014), a partir de três funções: 

• Relações de força: os dizeres se modificam de acordo com o “poder”, a sua 

hierarquia na sociedade 

• Relações de sentido: todo discurso proporciona uma relação de sentido a 

partir do lugar de fala do sujeito; todo dizer tem relação com outro dizer já 

realizado, imaginado e/ou pensado 

• Mecanismos de antecipação: o leitor é capaz de antecipar os sentidos dos 

dizeres  

Em Maus, como já foi dito, temos um contexto sócio-histórico traçado, a Segunda 

Guerra Mundial. Logo, os dizeres e os efeitos de sentido partem dessas Condições de 

Produção. A partir dessa conjuntura dada, temos uma CP específica que faz parte da 

HQ, da narrativa como um todo, a qual estabelece que o alemão ocupe uma posição 

superior e os seus dizeres são constituídos por causa dessa posição, além de que 

acaba dando voz aos ideários que aquele grupo defende, no caso, os nazistas. Isso 

também acontece com Vladek que, por sua religião, também assume os ideários 

judaicos. Um exemplo é quando a personagem é feita de prisioneira, assim, a 

Formação Ideológica presente o faz assumir o papel de que deve obedecer aos 

alemães.  

Ao longo da narrativa, percebemos que, devido às diferentes formações 

discursivas presentes, as Condições de Produção também se alteram, como 

observamos nos trechos anteriores, e isso é determinado pela construção do tempo e 

do espaço, que veremos no próximo capítulo. Já quando a personagem é retratada 

conversando com Art, as instâncias ideológicas se alteram e, pela Formação Discursiva 

ser outra, a CP muda para o pós-guerra, para o contexto familiar. E esse processo 

ocorre em diversos momentos da narrativa, afinal, a partir de uma FD, é possível 

existirem outras, além das formações ideológicas. Portanto, podemos associar as CPs 

em Maus da seguinte maneira: 
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Infográfico 1 – Posições de sujeito via CPs em Maus – Segunda Guerra Mundial 

 
Fonte: Elaboração da autora.  

 
 

Podemos considerar as Condições de Produção, em um sentido amplo, como o 

contexto sócio-histórico e ideológico, que é onde se dá a história principal de Maus, a 

Segunda Guerra Mundial. A partir desse contexto, estabelece-se uma Formação 

Discursiva que determinará a posição de sujeito das personagens. Aqui, pela CP, é 

possível estabelecer a materialidade discursiva dada pelo antropomorfismo das 

personagens, como nos mostra o Infográfico 1. Pela guerra, estabelece que o alemão, 

o gato, assuma a posição de soldado e nazista, enquanto o judeu, rato, ocupe a de 

prisioneiro e sobrevivente. Assim, pelo pré-construído,  é possível ancorar os processos 

discursivos e fazer “valer” os dizeres pela CP.  
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Infográfico 2 - Posições de sujeito via CPs em Maus - Pós-guerra 

 
Fonte: Elaboração da autora.  

 

A partir daquele contexto sócio-histórico, outros contextos atravessam a HQ aos 

quais se dão a partir do pós-guerra. Ao ocorrer esta mudança, assim como no contexto 

da uerra, há outras formações discursivas que irão compor e determinar os dizeres, 

bem como a posição de sujeito das personagens. O Infográfico 2 nos mostra alguns 

possíveis lugares de fala que a personagem Vladek ocupa pelas Condições de 

Produção (judeu, pai, sogro, marido, viúvo). É por meio dela que conseguimos entender 

a forma como se organiza o meio social, os poderes, além de que, pela FI, será possível 

compreender como o imaginário comprova essas diferentes posições, como veremos 

na próxima seção. Por fim, ao pensarmos, então, nas relações de força, de sentidos e 

nos mecanismos de antecipação, notamos que as CPs proporcionam sentidos pela 

forma como a formação social está/foi regida pela história. Para a Análise do Discurso, 

como já exposto, todo sujeito é constituído pela Formação Discursiva e Ideológica e 

determinado pelas Condições de Produção.  

2. 2 SUJEITO NO DISCURSO  

Na Linguística, o sujeito é visto ora como falante, ora como idealizado. Na 

percepção do sujeito idealizado, a língua é considerada como algo abstrato, em que o 

sujeito – retratado como indivíduo – poderá aprender os códigos e praticá-los. Assim, 

há o sujeito falando e o sujeito falante. O sujeito falante é aquele empírico, que possui 

a capacidade de aquisição da língua e a utiliza pelo contexto sociocultural em que está 
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inserido. Já o sujeito falando remete-se à noção de discurso, na qual os enunciados 

são formados por uma conjuntura sócio-histórica-ideológica, e a voz é determinada por 

outras vozes que interpelam esse sujeito. Assim, o sujeito discursivo é constituído por 

uma inter-relação social e não é o centro dos seus dizeres. Por isso, há um processo 

de interpelação em que a sua voz acaba se cruzando com outras vozes, ou seja, o 

sujeito discursivo é visto como heterogêneo e polifonônico.  

Em Maus, os enunciados da personagem Vladek são formados a partir dessa 

conjuntura sócio-histórica, em que há, constantemente, uma interpelação de vozes que 

o constituem como um sujeito discursivo. Se fôssemos olhar a personagem Vladek 

como sujeito empírico, por exemplo, teríamos um ideal de completude, pois seria o 

mestre de suas palavras, ou seja, aquele que tem a capacidade de determinar o que 

se diz. No entanto, Courtine (2014) nos mostra que a categoria de sujeito procede da 

filosofia e ganha com Lacan um outro conceito ao ser inserido no campo da psicanálise. 

O autor destaca que Freud, apesar de não ter nomeado de forma direta, já tratou em 

seus textos iniciais o conteúdo essencial para a matéria do inconsciente. Contudo, a 

concepção apontada por Lacan é a de que o sujeito é efeito do significante e, ao remeter 

para o outro significante, deixa uma espécie de eco na AD. Pêcheux nos mostra que o 

sujeito discursivo é social e constituído sócio-historicamente, como já foi abordado. Por 

isso, é possível que um sujeito, como o caso da personagem Vladek, assuma diversas 

posições.  

De acordo com Henry (2018), é na posição de sujeito que qualquer pessoa é 

“interpelada” e, a partir disso, é determinada a ocupar um lugar no sistema de produção. 

Logo, todo sujeito só pode ser agente de alguma ação social se ocupar a posição de 

sujeito. Para Althusser (apud HENRY, 2018, p. 31), “a ideologia não existe senão por e 

para os sujeitos”, dessa maneira, as práticas sociais exercidas por ele só são possíveis 

pela ideologia. Para a AD, é impossível existir um sujeito sem ideologia, ou ideologia 

sem sujeito, porque sempre ocorrerá uma interpelação e uma constituição sócio-

histórica. Como vimos no capítulo anterior, a materidalidade do antropomorfismo em 

Vladek vai além do que a mera representação da figura de um animal. A figura do rato, 

se visto num aspecto social, tem a imagem de ser sujo, inferior e, até mesmo, indefeso. 

Além disso, os ratos possuem um grande número populacional, assim como os judeus 

eram no contexto da Segunda Guerra Mundial. Pelo antropomorfismo, por sua vez, 

conseguimos assumir a principal posição de sujeito da personagem: o ser judeu. 



75 
 

Contudo, Pêcheux nos mostra que um sujeito, por ser heterogêneo, pode ocupar 

diversas posições. Segundo Althusser:  

Como todas as evidências, inclusive as que fazem com que uma palavra 
“designe uma coisa” ou “possua um significado” (portanto inclusive as 
evidências da transparência da linguagem), a evidência de que vocês e 
eu somos sujeitos – e que esse fato não constitui problema – é um efeito 
ideológico, o efeito ideológico elementar (ALTHUSSER apud 
PÊCHEUX, 1988, p. 95).  

Pêcheux parte das concepções althusserianas, responsáveis por determinar o 

sujeito como um efeito ideológico e transformar algo abstrato em material, por 

intermédio dos Aparelhos Ideológicos de Estado. Ainda para o teórico, Althusser 

trabalha com duas concepções: o inconsciente freudiano e a ideologia marxista, logo, 

“o indivíduo é interpelado como sujeito (livre) para livremente submeter-se às ordens 

do sujeito, para aceitar, portanto [livremente] sua submissão [...]” (PÊCHEUX, 1988, p. 

133). Se voltarmos para a concepção de Lacan, o inconsciente é visto como o discurso 

do outro, no qual o recalque e o assujeitamento ideológico trarão o processo do 

significante na interpelação e na identificação. Como foi dito, é impossível existir um 

sujeito sem ideologia, pois sempre há uma interpelação que o torna um sujeito. Por 

isso, não temos apenas um sujeito, mas um sempre-já sujeito, em que o indivíduo é 

colocado dentro de uma relação social. No primeiro momento, pode ser considerada 

estranha, mas, ao ser interpelado, a situação passa a ser familiar. A figura de um filho, 

por exemplo, pela ideologia, deve obedecer aos pais. Assim, ao assumir essa posição, 

ocupa o lugar de dependente, subordinado. O mesmo processo acontece em Vladek 

Spiegelman. A personagem é um sempre-já sujeito que, ao ser interpelada, ocupa 

diversas posições, como observaremos nos trechos a seguir: 
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Figura 21 – Posição de sujeito marido 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 24.  

 

Nesse trecho de Maus, vemos Vladek na casa de Anja, nesse momento, sua 

noiva, tentando conversar/acalmar a personagem que recebera a carta de uma ex-

namorada do companheiro. A partir das Condições de Produção, aciona-se uma 

Formação Discursiva que determinará os seus dizeres da posição de sujeito que 

assume, nesse caso, a de noivo. Pela construção sócio-histórica, o cônjuge deve ser 

alguém confiável e, acima de tudo, não ter relações com outras pessoas, ou seja, não 

trair. A briga e a discórdia do casal se dá justamente pela quebra dessa concepção 

ideológica do que é ter um relacionamento. Assim, Vladek não é apenas um rato ou um 
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judeu, mas assume o papel de noivo e os efeitos de sentido produzidos só acontecem 

por ser interpelado nesse sujeito discursivo.  

 

Figura 22 – Posição de sujeito pai 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 25. 

 

Da mesam forma como acontece no trecho anterior, Vladek, na Figura 22, é 

interpelado em outra posição de sujeito: a de pai. Contudo, por serem contextos 

diferentes, a Formação Discursiva também é outra, assim como os enunciados e os 

efeitos de sentido produzidos. Nessa posição de sujeito, Vladek impõe um limite a Art 

sobre o que deve contar sobre a sua vida na HQ. Temos, então, a percepção ideológica 

de que a figura do pai possui uma autoridade maior que a do filho, logo Vladek ocupa 
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posição superior à de Art e, por isso, o discurso produz sentido. De acordo com 

Courtine: 

O discurso é pensado como uma relação de correspondência entre 
linguagem e as questões que emergem desse exterior, na situação de 
todo discurso concreto: quem fala, qual o sujeito do discurso, como sua 
emergência pode ser caracterizada? Sobre o que o discurso fala, como 
se pode discernir a existência de temas distintos? Finalmente, quais são 
as condições de produção do discurso, mas também de como sua 
compreensão e interpretação? (COURTINE, 2006, p. 64). 

As posições de sujeito sempre irão se alterar/mudar de acordo com as 

Condições de Produção que, por sua vez, estabelecerão outras formações discursivas 

e outras formações ideológicas. Nesse casso, as CPs atravessadas e que constituem 

o sujeito são a base familiar, tornando a personagem um ser com uma relação de força 

superior à de Art que, por sua vez, ocupa a posição de filho. Se compararmos com o 

trecho anterior (Figura 20), os dizeres e as ações da personagem são diferentes devido 

à posição de sujeito discursivo que ocupava a de noivo. E é justamente por isso que 

Pêcheux nos mostra o porquê de as Condições de Produção não serem estáveis e 

poderem se alterar. Da mesma maneira, dentro de uma Formação Discursiva, podem 

existir outras FDs, pois os discursos se alteram pelo lugar de fala do sujeito demarcado 

socialmente.  
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Figura 23 - Posição de sujeito soldado

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 49. 

 

Aqui, por exemplo, vemos a personagem como um soldado. Diferente do trecho 

anterior, em que possuía uma superioridade em relação ao filho, Vladek ocupa uma 

posição inferior da base militar. Por isso, ao ser questionado por seu oficial de a arma 

estar fria, começa a atirar mesmo sem saber em quê ou onde. Assim, ao assumir as 

diferentes posições de sujeito, a forma como é vista e retratada a personagem no meio 

social também se altera. Se dentro de uma Formação Discursiva familiar, paternal, 

Vladek tinha voz para questionar/brigar com o filho, enquanto soldado, essa voz não 

existe. Pois as relações de força se alteraram e, ao ocupar essa posição de sujeito, 

significa que deve seguir as regras empregadas pela base militar e obedecer a elas, 

pela guerra, construídas pela Formação Ideológica e determinadas pelas CPs.  
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Figura 24 – Posição de sujeito prisioneiro 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 51. 

 

Como na Figura 23, Vladek, ao ser interpelado na posição de sujeito prisioneiro, 

é visto como um ser inferior. No entanto, diferente dos dois primeiros trechos, o fato de 

ser judeu e constituído como rato é relevante, uma vez que os oficiais que estão levando 

Vladek como prisioneiro de guerra são os alemães retratados antropomorficamente 

como gatos. Segundo Courtine:  

é, então, na relação entre o interdiscurso de uma FD e o intradiscurso 
de uma sequência discursiva produzida por um sujeito enunciador a 
partir de um lugar inscrito em uma relação de lugares no interior  dessa 
FD que se deve situar os processos pelos quais o sujeito falante é 
interpelado-assujeitado como sujeito de seu discurso (COURTINE, 
2014, p. 74). 

O pré-construído e o intradiscurso são responsáveis por determinar o lugar da 

enunciação do sujeito e estabelecem os efeitos de sentido no discurso ligado aos 
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efeitos semânticos. Esse efeito nominaliza e inscreve o intradiscurso no pré-construído, 

ou seja, é como se o elemento já estivesse presente. Entendemos, então, pré-

construído como aquilo que cada um, cada sujeito, sabe no discurso e, 

consequentemente, aquilo que cada um pode ver. De acordo com Courtine (2014), esse 

fenômeno, dentro de uma FD, constitui o sujeito universal.  Logo, pelo pré-construído, 

pela construção desse sujeito universal, notamos que o fato de a personagem ser 

retratada como um animal, nesse momento, nessa Formação Discursiva, tem mais 

relevância ao assumir o papel de prisioneiro e sobrevivente, como observaremos neste 

trecho: 

 

Figura 25 – Posição de sujeito sobrevivente 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 186. 
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Como foi dito no capítulo anterior, as personagens são bem semelhantes e, às 

vezes, mal conseguimos distinguir quem é quem. A não ser, é claro, as diferentes etnias 

presentes. Nesse caso, por exemplo, sabemos que Vladek está no meio de judeus pela 

construção da narrativa, mas não é possível definir qual dos ratos é de fato ele. Assim, 

o uso do antropomorfismo e a posição de sujeito de sobrevivente, nesse contexto, 

determinam a forma como os judeus eram vistos perante os alemães: irrelevantes. 

Como se todos fossem exatamente iguais e não tivessem importância, o que é 

ressaltado nas últimas vinhetas ao receberem uniformes de qualquer tamanho, 

independentemente se servem ou não. Voltamos, dessa maneira, para os 

questionamentos de Pêcheux:  

em suma, a “solução” idealista para esse ponto consiste em partir de 
um sujeito individual “concreto”, ao mesmo tempo, como elemento de 
um conjunto (comunidade, povo, etc.) e como fonte da metáfora 
constituída pela personificação desse conjunto, que funciona “como um 
único homem” (PÊCHEUX, 1988, p. 130).  

O Infográfico 3, a seguir, nos mostra que Vladek Spiegelman, por ser judeu, é 

construído, na narrativa, como rato e os seus dizeres, o seu lugar de fala e a sua 

posição serão determinadas ideologicamente. Da mesma forma como foi exemplificado 

pelos trechos anteriores, a personagem ocupa diversas posições e, a partir delas, se 

configura como um sujeito discursivo e ideológico.  
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Infográfico 3 - Sujeito discursivo em Vladek Spiegelman 

 
 

Fonte: Elaboração da autora. 

  

Pelas diferentes posições de sujeito percebemos que: 

 

1. a ideologia não é o único elemento dentro das relações de produção de 

uma formação social; 

2. em sua materialidade concreta, as instâncias ideológicas existem sob a 

forma de formações ideológicas; 

3. só acontece a prática por meio de e sob a ideologia; 

4. só há ideologia pelo sujeito. 

 

Partiremos, então, da concepção de sujeito proposta por Pêcheux (1988), que 

nos leva a examinar essas propriedades discursivas presentes na forma-sujeito: 

[...] o sujeito se constitui pelo “esquecimento” daquilo que o determina. 
Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de 
seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação 
discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): 
essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apoia-
se no fato de que os elementos do interdiscurso [...] que constituem, no 
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discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-inscritos 
no discurso do próprio sujeito (PÊCHEUX, 1988, p. 163, grifos do autor).  

Ao falarmos sobre esquecimento, não nos referimos à perda de memória, mas a 

uma espécie de acobertamento interior do sujeito. É possível, dessa forma, de acordo 

com o teórico, identificarmos dois tipos de esquecimento:  

 

• Esquecimento nº 1: conhecido, também, como esquecimento 

ideológico, em que o sujeito tem a ilusão de poder controlar os sentidos 

dos seus dizeres. Apesar de não ser o dono do dizer, o sujeito precisa 

acreditar que o discurso é novo e ele é o criador ao enunciar. Isso nos 

mostra como somos afetados pela ideologia.  

• Esquecimento nº 2: o sujeito tem a pré-consciência da existência do 

discurso, mas tem a ilusão de controle do que diz, como se fosse a fonte 

dos seus dizeres, a origem do dizer. O sujeito, então, tem uma ilusão 

referencial de que há uma espécie de relação direta entre o 

pensamento, a linguagem e o mundo.  

 

Fernades complementa, ao nos dizer que: 

A constituição do sujeito discursivo é marcada por uma 
heterogeneidade decorrente de sua interação social em diferentes 
segmentos da sociedade. Por conseguinte, o sujeito não é dado a priori, 
resulta de uma estrutura complexa, tem existência no espaço 
discursivo, é descentrado, constitui-se entre o “eu” e o “outro”. Nesse 
contexto epistemológico, os sujeitos resultam de uma ligação da 
ideologia, inscrita histórico-socialmente, com o inconsciente, que dá 

vazão à manifestação do desejo (FERNANDES, 2013, p. 29). 

O sujeito, então, se constitui pelos esquecimentos que o determinam. Além 

disso, ao colocarmos que a ideologia produz o sujeito, assumimos o processo de 

assujeitamento, em que o “eu”, ao se definir, acaba, também, definindo o “outro”. O 

conceito de sujeito assujeitado faz referência ao ser dominado, e a ideologia acaba 

garantindo que essa dominação aconteça, como se fosse para manter as coisas em 

seu devido lugar. Podemos definir ideologia como um conjunto de ideias constituintes 

de um mesmo universo plurivalorativo, por meio do qual se instauram modos de 

significar e fazer sentido. Segundo Courtine (2006), Althusser nos mostra que a 
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instância ideológica é um processo de assujeitamento – ou interpelação – do sujeito, 

como um sujeito ideológico e, por intermédio dessa instância, é possível contribuir para 

as relações sociais.  

Vale ressaltar que a instância ideológica acontece sem que o sujeito tenha 

consciência. Pois o sujeito tem a ilusão de que é quem escolhe as suas ações e é o 

dono de seu discurso, e, por essa instância ocupa, um lugar e/ou uma classe, de uma 

determinada formação social. Assim, para a Análise do Discurso, a ilusão é 

fundamental para a constituição do sujeito discursivo, pois é pelos esquecimentos, ao 

retomarem as palavras já existentes, que é possível estabelecer os efeitos de sentido, 

como podemos ver no próximo trecho: 
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Figura 26 – Exemplo da constituição do sujeito discursivo 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 54. 
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Nesse trecho, há duas demarcações temporais: o passado e o presente. Nas 

quatro primeiras vinhetas, Vladek está no contexto da guerra e recebe uma punição por 

não limpar o estábulo. A partir da quinta vinheta, no tempo presente, Art está atento ao 

relato de seu pai, segurando um cigarro que, pelas linhas cinéticas, o risco acima do 

cigarro, está aceso. Na sequência, Vladek, rapidamente, muda a tonalidade da sua voz, 

representada por meio do negrito, pelo destaque nas palavras “olha o que você faz, 

Artie!”, assim como pela expressão da personagem, que fecha o olhar, aponta para as 

cinzas do cigarro no tapete, aponta para o filho, ergue uma das mãos em sua cabeça 

e continua um sermão por Art ter derrubado, sem querer, as cinzas no tapete. Vladek, 

ao mudar a posição de sujeito, assume os dizeres reproduzidos pelo alemão, por, nessa 

CP, ter mais autoridade/voz. Se nas primeiras vinhetas a FD era o genocídio, nas 

últimas, por sua vez, temos uma FD familiar. Essa mudança de Formação Discursiva 

gera, também, uma alteração de Formação Ideológica, ou seja, as representações 

sociais construídas pelo imaginário e determinadas pelas Condições de Produção 

também se modificam.  

Nesse trecho, com as mudanças temporais, percebemos a demarcação de uma 

hierarquia de etnias e da guerra, assim como algo familiar – no tempo presente –, em 

que a figura do pai possui mais autoridade em relação ao filho, logo uma relação de 

força. Por isso, os dizeres e as ações de Vladek se adequam a essa situação. Se fosse, 

por exemplo, um amigo de Art que produzisse esse sermão feito por Vladek, não 

causaria o mesmo efeito de sentido. Art poderia ignorar o amigo ou, até mesmo, rebater 

o sermão. No entanto, existe essa construção social e ideológica de que o pai/mãe tem 

uma autoridade, uma voz maior que a figura do filho. Vladek, então, assume o seu lugar 

de fala como pai e constitui os seus dizeres, que são diferentes do ser prisioneiro. Logo, 

a posição de sujeito de Vladek se alterna na narrativa de diferentes formas. Um outro 

ponto é que, nesse trecho, há uma mudança significativa da posição de sujeito da 

personagem: o ser judeu. 

2.3 “USEM A SUÁSTICA”: MEMÓRIA EM MAUS 

O conceito de memória discursiva, dentro da Análise do Discurso, assemelha-se 

com as pesquisas históricas que buscam relações, valores a longa duração. Por sua 
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vez, entendemos memória discursiva como algo distindo da memória psicológica 

estudada pelos psicolinguistas, pois: 

a noção de memória discursiva diz respeito à existência histórica do 
enunciado no interior de práticas discursivas regradas por aparelhos 
ideológicos; ela visa o que Foucault (1971, p. 24) levanta a propósito 
dos textos religiosos, jurídicos, literários, científicos, “discursos que 
originam um certo número de novos atos, de palavras que os retomam, 
os transformam ou falam deles, enfim, os discursos que indefinem, para 
além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda a 
dizer” (COURTINE, 2014, p. 106). 

O mesmo acontece em Maus. Ao trazer um discurso de testemunho, a existência 

da memória discursiva remete a questões familiares, ao contexto político, 

especificamente, à guerra, o que nos faz questionar: o que pode e deve ser lembrado? 

Ao longo da HQ, há uma luta ideológica demarcada, claramente, pela materialidade do 

antropomorfismo, portanto, também questionamos: o que convém ser dito e não dito? 

O que condiz ser retratado, por meio da construção dos cenários, das personagens? 

Courtine (2014, p. 106) faz esses apontamentos a respeito do discurso político, mas 

podemos trazer para a HQ e ponderar: de que forma a memória coletiva, presente em 

Maus (SPIEGELMAN, 2009) permite, no interior de uma Formação Discursiva, “a 

lembrança, a repetição, a refutação, mas também o esquecimento desses elementos 

de saber que são os enunciados? Enfim, sobre que modo material existe uma memória 

discursiva?”, como podemos observar no seguinte trecho:  
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Figura 27 - Memória Discursiva 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 34. 

 

Assim como nos trechos anteriores, partimos de uma FD nazista, na qual a 

memória e o discurso se constroem no interior dessa Formação Discursiva. Existem, 

segundo Courtine (2014), dois caminhos: a repetição e a comemoração. A memória 
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discursiva assume/toma a forma da repetição ao interrogar de que maneira os espaços 

repetitivos presentes no conjunto estratificado ou desnivelado do discurso, e quais 

seriam as modalidades linguísticas que compõem essa repetição. O autor nos mostra 

que se devem levar em consideração todas as formas de discurso, desde as remissões 

da superfície discursiva, tais como a relação com o primeiro texto, ou seja, as 

formulações-origem do domínio da memória. Nesse trecho, temos a aparição, pela 

primeira vez na HQ, do símbolo nazista, a suástica. Ao longo da narrativa, o símbolo 

reaparece de diferentes formas e em diferentes situações, como no uniforme dos 

soldados, em badeiras, como, também, compõem o espaço da narrativa. Aqui, em 

específico, vemos na segunda e terceira vinheta, pela expressão das personagens, o 

espanto ao se depararem, de acordo com o relato de Vladek e o olhar de Art, pela 

primeira vez com a bandeira nazista antes de a guerra acontecer, como observamos 

pela fala de Vladek: “era o começo de 1938, bem antes do guerra. Bem no meio da 

cidade, tinha bandeira nazista”. O espanto ao ver o símbolo continua na última vinheta, 

apesar de o foco não ser tanto as personagens; notamos que a bandeira, mesmo vista 

de longe, se sobressai em relação as personagens, dando esse ar de superioridade. 

Logo: 

A memória discursiva seria aquilo que, em face de um texto que surge 
como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, 
mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 
discursos transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do 
legível em relação ao próprio legível (PÊCHEUX, 1988, p. 52).  

Assim, o espanto das personagens, o símbolo presente na bandeira e a própria 

fala da personagem estabelecem uma rede de formulação, retomando pela formulação-

origem que foram transformadas, a partir do próprio contexto que a narrativa abrange: 

a Segunda Guerra Mundial e a Shoá. Por sua vez, notamos que esses elementos 

discursivos são retomadas de formulações e vão se reinscrevendo pelo interdiscurso 

pelo uso da repetição. Ao olharmos para o pré-construído, as verdades que são 

construídas ao longo do discurso, a forma como são retratadas as personagens e a 

maneira como aparece a suástica nos indicam que se trata de possíveis outros 

enunciados a serem formulados, conforme a próxima Figura: 
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Figura 28 – Repetição 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 87. 

 

Diferente do trecho anterior, o símbolo da suástica aparece de forma mais 

discreta, no uniforme dos soldados/nazistas. No entanto, apesar de não ser o destaque 

dos acontecimentos presentes nas vinhetas, o medo permanece. Percebemos, então, 

que, mesmo aparecendo de uma outra maneira, a repetição é determinada por uma 

Formação Discursiva, por um exterior definido ou, ainda, pelo interdiscurso. Sendo o 

interdiscurso um preenchimento, em que, a partir das outras formulações, estabelece 

a repetição de uma memória plena. De acordo com Courtine (2014, p. 238), “o 

interdiscurso é produtor para o sujeito falante do apelo e da lembrança das formulações, 

mas tamém de seu esquecimento”, ou seja, os efeitos de sentido produzidos pela 

suástica são efeitos da memória discursiva que compõem a FD guerra, nazista. O medo 
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que Vladek sente ao ver o soldado se dá pelo que ele remete: ao nazismo tomando a 

Polônia e isso é enraizado pelos resquícios discursivos, pelas formulações e pela 

repetição da suástica nos uniformes. Logo, o símbolo possui uma construção ideológica 

determinando aquilo que cada um pode ver, pois os efeitos ideológicos em um 

funcionamento discursivo inscrevem no discurso nazista as figuras que são conjugadas 

do medo e da submissão. 

O outro caminho apontado por Courtine (2014) se dá pela comemoração, pelo 

espaço imaginário inscrito pelo sujeito, pelas formulações no interdiscurso, o qual 

estuda a representação produzida e atravessada pela FD. Para o autor, a Formação 

Discursiva é um produto da história real e a produção de uma história fictícia. Isso pode 

acontecer pelos rituais verbais da comemoração, em que ocorre um recorte temporal, 

ao ligarmos o tempo da enunciação com a memória em uma espécie de “anulação 

imaginária do processo histórico, em sua duração e suas contradições” (COURTINE, 

2014, p. 239).  Vejamos como isso se materializa neste trecho da HQ: 

 
Figura 29 - Recorte temporal 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 137 
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Como foi exposto, Maus trabalha com a mudança temporal do presente e do 

passado demarcado pela personagem Vladek. Nesse trecho, vemos Art e Vladek 

conversando, no tempo presente, e o filho questiona sobre um momento específico do 

passado, “o que aconteceu em 1944, depois de Srodula?”. Nessa definição exata em 

um calendário, digamos assim, há o que Courtine (2014) chama de relação imaginária 

com o tempo. Uma vez que os efeitos de sentido serão produzidos a partir dessa 

memória particular, específica, e será instaurada por meio da repetição no interior de 

outros anos que foram contados. Ao longo da HQ, percebemos as mudanças temporais 

e as próprias demarcações desse tempo, seja passado-presente, seja o momento 

específico do passado, as marcas de retomada se dão por Vladek e pela construção 

do tempo e do espaço da narrativa demarcada pela vinheta, como veremos com mais 

detalhes no próximo capítulo. Por sua vez, “a memória discursiva constrói aqui a ficção 

de uma história imóvel, funciona como cristalização do tempo histórico, no qual se 

forma a discursividade” (COURTINE, 2014, p. 240). Em outras palavras, a história vista 

como imóvel e a história vista como eterna. No caso de Maus, essa cristalização do 

tempo histórico se dá pelo testemunho de uma memória do trauma, vivenciado nos 

campos de concentração de Auschwitz, além da relação do discurso da guerra com os 

conflitos familiares, as consequências da guerra e o fato de ser filho de sobreviventes.  

O indíviduo, segundo Halbwachs (1990), participa de dois tipos de memória, a 

coletiva e a individual, mas, ao participar de uma dessas, assume atitudes diferentes 

e/ou contrárias. Se levar em consideração o seu pessoal, a sua vivência pessoal, os 

quais compõem os traços de sua personalidade, as lembranças serão feitas a partir 

daquilo que considera “relevante”. Da mesma maneira, quando está em um grupo, as 

lembranças impessoais podem funcionar como algo que só interessa ao grupo. Dessa 

maneira, “se essas duas memórias se penetram frequentemente; a memória individual 

[...] pode apoiar-se sobre a coletiva, deslocar-se nela, confundir-se momentaneamente 

com ela” (HALBWACHS, 1990, p. 54), à medida que a memória coletiva envolve a 

individual, mas não se confunde com ela. A individual não é fechada, nem isolada, pois, 

ao tentar recuperar as memórias do passado, precisa se atrelar/se apegar às 

lembranças projetadas dos outros. Ou seja, o funcionamento da memória individual só 

ocorre se tiver ideias, palavras que comprovem que não foram inventadas.  

Em Maus,  temos os dois tipos de memória. Art não tem a lembrança dos fatos 

da Segunda Guerra, pois ele não viu, não sentiu os acontecimentos, mas consegue 

saber o que ocorreu nos campos de Auschwitz pela memória do grupo, daqueles que 
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viveram e sobreviveram. Logo, Art tem a história, o contexto da guerra, pelos livros de 

história, pelos jornais e, principalmente, pela história de testemunho de seus pais, 

Vladek e Anja. Por isso, precisa acreditar fielmente na memória dos outros, não no 

sentido de completar as suas lembranças, e sim porque é a sua única fonte do que 

propôs reproduzir. Podemos dizer que se trata de uma memória emprestada das 

lembranças do seu pai, da leitura em que “no pensamento nacional, esses 

acontecimentos deixaram um traço profundo, não somente porque as insituições foram 

modificadas, mas porque a tradição nelas subsiste muito viva em tal ou qual região” 

(HALBWACHS, 1990, p. 54).  Logo, notamos, na HQ, as seguintes memórias: 

 

Infográfico 4 - Memória Coletiva 

 
 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Existem duas memórias presentes em Maus, a primeira são os relatos pessoas 

de Vladek, desde as lembranças de seus namoros, dos percalços para não precisar 

servir ao exercíto, de quando foi soldado, ao casamento, ao nascimento de seu primeiro 

filho, aos campos de concentração, enfim, a história de vida da personagem. Também 

temos a visão de Art dos fatos, pois é ele quem constrói a história e traz o seu olhar 

dos acontecimentos que foram construídos pela memória coletiva, por recolher essas 

lembranças históricas e transformá-las, de uma certa forma, em sua lembrança dos 
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fatos. E isso percorre em todos os detalhes da HQ, seja pela construção dos cenários, 

seja pelos detalhes dos uniformes dos soldados com o símbolo da suástica que, 

provavelmente, não fizeram parte do relato de Vladek. Mas, pela memória do grupo, 

pelas leituras, pela lembrança da história, Art constrói as suas lembranças dos 

acontecimentos de Auschwitz, ou seja, há traços da cristalização do tempo histórico, 

como conceituado por Courtine (2014), de Vladek e de Art interligadas, as quais se 

juntam com a memória coletiva. Ainda para Halbwachs: 

[...] sei bem que não me foi possível ser testemunha do próprio 
acontecimento; atenho-me aqui às palavras que ouvi ou li, sinais 
reproduzidos através do tempo, que são tudo o que me chega desse 
passado. É o mesmo com todos os fatos históricos que conhecemos. 
Nomes próprios, datas fórmulas que resumem uma longa sequência de 
detalhes, algumas vezes, uma anedota ou uma citação: é o epitáfio dos 
acontecimentos de outrora, tão curto, geral e pobre de sentido como a 

maioria das inscrições que lemos sobre os túmulos (HALBWACHS, 

1990, p. 55). 

A memória coletiva é formada a partir do que se tem de registro sobre os 

acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e dos testemunhos do que foi a Shoá, do 

genocídio. Os relatos de Vladek, de certa forma, também fazem parte da coletiva pois 

a personagem, ao evocar as suas lembranças pessoais, também precisa se apoiar à 

memória dos outros, as quais estão fixadas em nosso meio social. Podemos, então, 

distinguir as duas memórias em interna e externa, ou como memória autobiográfica e 

memória histórica. A primeira se apoia na segunda, afinal, a nossa história faz parte da 

história geral, nesse caso específico, a história de Vladek faz parte da história da 

Segunda Guerra, que é bem mais ampla. Apesar de ser ampla, conhecemos os fatos 

de maneira resumida e esquematizada, enquanto os relatos de Vladek são mais densos 

e contínuos. Segundo Halbwachs (1990), caso o passado não sobrevivesse e 

tivéssemos acesso apenas aos registros históricos, às datas e às definições, a memória 

coletiva seria apenas algo externo. Provavelmente, não nos atentaríamos ao que de 

fato aconteceu e ao que foi a Shoá, “mas um acontecimento não toma lugar na série 

de fatos históricos senão algum tempo depois que se produziu” (HALBWACHS, 1990, 

p. 57). Nesse tardar das histórias, foi possível que Art conhecesse as razões pelas 

quais seu pai se porta de maneiras “estranhas”, e/ou porque ele o deixa tão estressado. 

No trecho a seguir, por exemplo, Vladek está no carro junto de Art e Françoise (esposa 

de Art), ao volante. Ao ver alguém pedindo carona, encosta o carro e deixa a pessoa 
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entrar, e isso deixa Vladek extremamente irritado, incomodado e resmungando, em 

polonês, coisas como “oh, meu Deus! O que aconteceu? Ela perdeu a cabeça!!”, “não 

acredito! Tem um shvartser sentado aqui”. Shvartser é uma palavra em ídiche que faz 

referência ao homem negro. 
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Figura 30 – Percepção da memória 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 259. 
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Françoise fica inconformada com o comportamento de Vladek, especialmente 

por agir de uma forma preconceituosa pelas reclamações, por checar se as compras 

ainda estavam no carro e por acreditar que o que sofrera como judeu é diferente do ser 

negro. Como se o fato de ser negro fosse realmente algo “ruim”. Percebemos, então, 

que Vladek assume de vez a Formação Discursiva racista, quebrando a FD antinazista, 

ao deixar a posição de sujeito sobrevivente e assumir a de racista. Por sua vez, 

notamos que a cristalização da memória é movida pela Formação Discursiva, em que 

a personagem defende os seus ideários e contradiz com a memória coletiva defendida 

por Françoise: a do discurso nazista. Logo, a forma como é construída a memória 

determina a maneira como o sujeito se constitui. Esse trecho nos mostra, também, que 

“o acaso nos coloca em presença daquelas que participaram dos mesmos 

acontecimentos, que eles foram atores ou testemunhas ao mesmo tempo que nós, 

preenchemos essas aparentes lacunas” (HALBWACHS, 1990, p. 77). Essas lacunas, 

na verdade, são lugares que não foram totalmente definidos, em que o pensamento se 

desvia por ter poucos vestígios. Vladek, por exemplo, não compreende como Françoise 

foi capaz de deixar um homem negro entrar no carro, ainda assim, ela tenta indicar o 

caminho que a personagem deveria seguir, “fala dos negros como os nazistas falavam 

dos judeus”. Ou seja, a memória deveria se encontrar com as lembranças do seu 

pessoal, das fugas constantes dos alemães, do fingir não ser judeu, das mudanças e 

dos esconderijos, em busca de sobrevivência. No entanto, Vladek ecoa outra memória, 

algo que fugia do esperado devido às suas lembranças pessoais, como apontado por 

Halbwachs (1990), e pelas lembranças que se tornaram coletiva, criando, assim, uma 

memória discursiva e a cristalização do tempo histórico.  

Vladek, então, enquanto posição de sujeito racista, pelo conflito entre as 

formações discursivas antinazista e racista em toda a HQ, quebra a de um ser 

sobrevivente. Pois os dizeres não condizem com a as memórias (re)produzidas na 

narrativa e, principalmente, na construção da personagem como um ser sobrevivente. 

Como vimos na seção anterior, o sujeito é atravessado por diversas formações 

discursivas, consequentemente, sua posição de sujeito pode se alterar, como acontece 

nessa situação. Ao se assumir como esse sujeito, os dizeres de Vladek acabam se 

adequando/condizendo a FD preconceito. Da mesma maneira, os sentidos só são 

produzidos, a irritação de Françoise com Vladek só acontece devido à essa mudança 

de Formação Discursiva. Por sua vez, a forma como Vladek trata a outra personagem 

se dá pela Formação Ideológica, em que há uma concepção ideológica do que é ser o 
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negro. Para Françoise, ele o enxerga como um judeu visto pelos nazistas: sujo e 

inferior; Vladek nega e diz que os judeus são diferentes dos negros, ou seja, considera 

como algo semelhante ou pior do que era o discurso feito/pregado pelos nazistas. Por 

conseguinte, vemos que há, basicamente, duas formações ideológicas que atravessam 

Vladek. Uma mostra uma visão do que é ser judeu e a outra do ser negro.  
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CAPÍTULO III 

DE MAUSCHWITZ AOS ESTADOS UNIDOS  

“WAIT! Please, dad, if you don’t keep your 
story chronological, I’ll never get it straight…”12 

Art Spiegelman 

Pensando na Análise do Discurso, a ideologia se organiza a partir de um sistema 

lógico e adequado de representações e regras que, de certa forma, “descrevem” as 

formas de pensar, valorizar e sentir. Essas representações indicam os domínios do 

sujeito em um determinado lugar da sociedade (PÊCHEUX, 1988). Em Maus 

(SPIEGELMAN, 2009), há diferentes planos e ângulos de visão que produzem 

diferentes efeitos de sentido, a partir das instâncias ideológicas que determinarão a 

posição e o lugar de fala do sujeito. Além de que a identidade e os mecanismos de 

poder se dão pela composição dos animais que correspondem a etnias distintas. Pelo 

imaginário social – e pelo próprio universo dos quadrinhos –, o gato e o rato são 

considerados inimigos naturais. Nessa história em quadrinhos, o mecanismo de força 

se estabelece a partir dessa representação imaginária, mas vai um pouco além. De 

acordo com Orlandi (1999), o imaginário: 

[...] não “brota” do nada: assenta-se no modo como as relações sociais 

se inscrevem na história e são regidas, em uma sociedade como a 

nossa, por relações de poder. A imagem que se tem de um professor, 

por exemplo, não cai do céu. Ela se constitui nesse confronto do 

simbólico com o político, em processos que ligam discursos e 

instituições (ORLANDI, 1999, p. 40).  

Neste capítulo, apresentaremos a concepção de relação de força proposta por 

Pêcheux (1988) e Courtine (2014), ao lado de Cagnin (2014), Eisner (2015) e Ramos 

(2016) sobre o tempo e o espaço, inerentes à linguagem dos quadrinhos. Acreditamos 

que a forma como são construídos os cenários determina diferentes efeitos de sentido, 

 
12 “ESPERE! Por favor, pai. Se você não contar em ordem cronológica, eu nunca vou conseguir me 

achar…” 
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bem como a posição de sujeito da personagem e, consequentemente, a materialidade 

discursiva dada pelo antropomorfismo.   

3.1 TEMPO E ESPAÇO  

Dentro dos conceitos advindos da Análise do Discurso, temos a concepção das 

Condições de Produção, como já foi discutido. Além das CPs, vimos que a memória 

discursiva se dá pela cristalização do tempo histórico que forma o processo discursivo. 

A partir desses conceitos, é possível determinarmos as construções sócio-históricas e, 

consequentemente, realizarmos uma análise do tempo e do espaço da HQ. No entanto, 

os quadrinhos possuem uma linguagem e uma característica própria e elas são 

importantes para a construção de sentidos. Assim, nessa seção, buscaremos 

apresentar, primeiramente, o tempo e o espaço pelo olhar da linguagem crítica dos 

quadrinhos e, posteriormente, relacionaremos com os conceitos da AD.  

Segundo Eisner (2015, p. 26), “Einstein, na teoria da relatividade, diz que o 

tempo não é absoluto, mas relativo à posição do observador. Em essência, o quadrinho 

faz desse postulado uma realidade”, pois, ao emoldurar uma ação, não só 

estabelecemos um perímetro, mas, também, firmamos uma posição do leitor perante a 

cena, ou seja, comunica-se com o tempo da narrativa. Por sua vez, são essas 

passagens do tempo que determinarão os sentimentos, tais como a surpresa, o horror, 

o humor etc. Eisner (2015), ainda, distingue “tempo” de “timing”, em que cada um 

funciona de uma forma. O tempo, pelas sequências dos quadrinhos, expressa a 

passagem temporal dos acontecimentos narrativos – os segundos, os minutos, os dias, 

os anos -, enquanto o timing é quando se utiliza o tempo para determinar uma 

mensagem ou passar uma emoção específica. A HQ, então, se torna real quando os 

dois elementos estão alinhados, como podemos observar no trecho a seguir:  
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Figura 31 - Tempo e timing 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 30. 

 

Nesse trecho, temos duas vinhetas perpassadas em um mesmo cenário, na casa 

de uma das personagens. É possível observarmos que os objetos permanecem na 

mesma posição, pois o foco permanece o mesmo. Mas há uma passagem temporal 

demarcada pela mudança da cômoda. Em um primeiro momento, aparece toda 

arrumada, enquanto no próximo está completamente bagunçada. A passagem também 

se dá com a alteração de personagens ao adentrarem na casa. De acordo com Ribeiro 

(2019, p. 39), “as HQs carregam narrativas não-explícitas, que precisam ser inferidas 
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pelo leitor. Isso pode acontecer nos balões de fala e nas legendas, no enquadramento 

das cenas e, claro, nos hiatos”. Logo, nesse trecho, a mudança temporal se dá pela 

forma como aparecem as cenas, mas, também, pelos hiatos. Estes são o espaço que 

há entre uma vinheta e outra, e pode aparecer de diferentes formas, dependendo da 

perspectiva do cartunista. A sua função é a de guiar o leitor de um quadro para o outro. 

Segundo Ramos: 

Pode-se deduzir, que, entre as vinhetas, há um processo de economia 
de imagens (colocam-se as cenas mais relevantes) e de inferência de 
informações. Independentemente do corte feito ou de a elipse ser 
pequena ou grande, haverá uma sequência narrativa entre um antes e 
um depois (RAMOS, 2016, p. 148). 

Os hiatos, então, criam uma espécie de pré-construído em que,  de acordo com 

Ribeiro (2019), quando o leitor corre os olhos pelos espaços entre uma cena e outra, é 

possível acionar um pré-contruído que o leva a assumir uma verdade discursiva do que 

passou na narrativa por meio do vazio entre os quadros. Logo, o pré-contruído dado 

pelos hiatos partem das verdades que são construídas a partir de um determinado meio 

social e cultural. Nesse trecho, por exemplo, foi possível criarmos os pré-contruidos em 

decorrência do hiato. Da primeira para a segunda, assumimos como verdade que a 

personagem guardou o item, assim como foi pedido, e os soldados encontraram, após 

revirar a cômoda.  

Dessa maneira, ainda para a autora, Groensteen nos mostra que, ao olhar para 

uma história em quadrinhos, o inconsciente do leitor é acionado automaticamente, ou 

seja, os sentidos são produzidos por essa lembrança atravessada no vazio – os 

espaços entre os quadros – e que esse também é capaz de remeter um significado, 

como a passagem de tempo. Eisner complementa essa ideia ao nos indicar que “a 

habilidade de expressar a passagem do tempo é decisiva para o sucesso de uma 

narrativa visual” (EISNER, 2015, p. 28). Percebemos, ainda, como os elementos de 

tempo e espaço são essenciais para a construção de uma história em quadrinhos, 

afinal, caso o leitor não consiga realizar esse processo de atravessamento no vazio, 

por exemplo, não é possível ler uma HQ. É por meio desses elementos que é possível 

estabeler uma leitura e contruir os sentidos da narrativa.  

Se partirmos dos princípios da Linguística, como foi abordado no capítulo 

anterior sobre a concepção de sujeito, os signos, nesse caso, são vistos como uma 

materialidade do tempo e podem ser vistos/percebidos pela construção do 
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espaço/cenário da narrativa, seja um espaço externo, interno, seja um espaço mental. 

De acordo com Noth (2015), esses signos são responsáveis por fazer o tempo real 

parar, podendo cortá-lo em espaços e, até mesmo, “brincar” com o presente e passado, 

acelerar a narrativa ou pausá-la. Logo:  

O espaço físico no qual o tempo representado em uma narrativa gráfica 
está corporificado é o espaço de suas linhas de escrita, seus painéis e 
suas páginas em ordem sequencial. [...] O tempo flui como um rio em 
seu curso, mas ele também para – uma expressão espacial que implica 
uma contradição em termos se considerarmos a continuidade do tempo 
real, visto que o tempo real nunca “para” (NOTH, 2015, p. 84).  

Nesse conceito, temos a concepção de tempo como um período, fazendo 

referência ao espaço. Por sua vez, a corporificação do tempo na narrativa se dá pelo 

imaginário. Para compreender o tempo, ainda com base em Noth (2015), é necessário 

de um conhecimento cognitivo anterior, a fim de distinguir os possíveis intervalos de 

tempo, sejam eles curtos ou longos, não importa se passam no presente, no passado 

ou no futuro. Logo, entendemos que, dentro dos quadrinhos, a percepção de tempo, a 

materialidade do tempo se dá, principalmente, pela presença dos hiatos, os quais 

determinarão as mudanças/alternâncias temporais presente nas cenas, pois “a 

familiaridade e a experiência com o tempo são evidentemente um pré-requisito para 

entender os assuntos e os eventos da história. Embora uma narrativa crie uma linha do 

tempo própria, ela não pode criar a experiência do tempo que sua leitura pressupõe” 

(NOTH, 2015, p. 85). Ao pensarmos nos conceitos advindos da Análise do Discurso, 

assim como acontece uma materialidade discursiva pelo antropomorfismo, a 

construção do tempo, dentro de uma história em quadrinhos, pelo hiato, é a 

materialidade dada pela Condição de Produção, como podemos observar neste trecho 

de Maus: 
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Figura 32 - Mudança temporal com alteração do espaço 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 63. 

 

Ao contrário do exemplo anterior, aqui notamos que não ocorre apenas uma 

mudança temporal, mas há uma alternância nos cenários, e isso é um elemento bem 

recorrente na narrativa de Maus, afinal a HQ aborda três vieses narrativos, como 

abordamos anteriormente, o que é demonstrado pela mudança do tempo e do espaço. 

Nesse trecho, temos a presença de mudança espaço-temporal, conforme Ribeiro 

(2019), pois, pelo hiato, notamos que há uma mudança de décadas entre as duas 
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primeiras vinhetas em relação às duas últimas e isso é demarcado, também, pela fala 

da personagem Vladek. A mudança do tempo se dá pela construção do cenário, mesmo 

que não mostre o lugar exato em que a personagem está, ainda assim se difere da 

quarta e quinta vinheta, ao aparecer o sofá, além de Vladek ser caracterizado de forma 

envelhecida. 

Segundo Cagnin (2014) e Ramos (2016), o tempo e o espaço são elementos 

essenciais em uma história em quadrinhos e podem ser percebidos pela disposição das 

vinhetas e dos balões. Cagnin (2014) nos apresenta seis elementos que determinarão 

essa temporalidade da narrativa:  

• a sequência de um antes e um depois: acontece quando há omissão de  

    elementos por meio do hiato; 

• a época histórica: a representação de quando um determinado período 

histórico é demarcado pela personagem; 

• o astronômico: utilizado para a indicação dos períodos do dia; 

• o meteorológico: apresenta o clima e é percebido pelas roupas das 

personagens, bem como pelo cenário; 

• o tempo da narração: torna-se presente quando é lido; 

• o tempo de leitura: apesar da linearidade dos quadrinhos, temos três 

momentos de tempo da leitura: o futuro, que ainda não foi lido, o 

presente, a parte em que está sendo lida, e o passado, após a leitura.  

 

Com base nos autores, nem todas as histórias apresentarão os seis elementos 

e não precisam acontecer de forma simultânea. De acordo com Ramos (2016, p. 129), 

as personagens podem “funcionar como âncora para a indicação do tempo transcorrido 

na história”. Em Maus, as personagens são peças fundamentais que determinam essa 

temporalidade da narrativa. No trecho anterior, por exemplo, temos a marcação de três 

tempos: um passado, um passado dentro de um passado e um presente. É possível 

perceber essa mudança de tempo pela disposição das vinhetas, pelos hiatos, como dito 

anteriormente, mas, principalmente, pela personagem Vladek (que aparece em todos 

os quadrinhos).   

Nas duas primeiras cenas, a personagem aparece com um chapéu e vestido de 

terno. Ao longo da HQ, sempre que Vladek é caracterizado dessa forma (ou com uma 

espécie de sobretudo), indica que é o passado da narrativa, os momentos em que está 
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relatando a guerra e os acontecimentos que atravessam esse contexto, como os 

namoros, os jantares com a família, como conheceu Anja etc. Já na terceira, há o 

elemento que Cagnin (2014, p. 72) chama de época histórica que “pode ser informado 

pelos índices secundários da própria imagem”, ou seja, as personagens funcionam 

como uma representação temporal. Notamos essa representação, novamente, pela 

roupa das personagens que estão fardadas, bem como pelo cenário ao mostrar 

diversas árvores, a grama, os soldados, os judeus ajoelhados e outros judeus mortos 

espalhados pelo chão, determinando ser exatamente o período da guerra narrado nas 

vinhetas anteriores por Vladek.  

Por sua vez, o presente é marcado por Vladek por intermédio de suas roupas. 

Diferentemente das outras vinhetas, a personagem aparece de óculos e pijama (em 

outras partes da HQ, Vladek é retratado com camisas xadrez, suspensórios, boinas, 

roupas que dão essa sensação de velhice à personagem). Ao aparecer dessa maneira, 

notamos que a narrativa acontece no tempo presente em que a personagem está 

conversando com seu filho Art. Além dessa demarcação pela personagem, percebemos 

que a forma como é construída a vinheta também é fundamental para determinar essa 

temporalidade. Quando temos um passado, há a presença explícita da linha, do 

contorno da vinheta, enquanto o presente não aparece, fica apenas sugerida, como é 

possível observarmos nessa mesma figura.  

No trecho a seguir, visualizamos essa mudança temporal pela personagem e 

pelo contorno da vinheta:  
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Figura 33 - Mudança temporal 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 195. 
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Ao contrário do trecho anterior, aqui temos a demarcação de dois tempos: um 

passado e um presente. O presente, como foi abordado, é representado por Vladek 

caracterizado com traços mais velhos, por meio dos óculos e das roupas, bem como a 

presença de Art e da ausência da linha de contorno na vinheta. Nesse momento da 

narrativa, o passado é determinado por diversos judeus vestidos com uniforme, dentro 

do campo de concentração, além da figura do alemão. Barbieri nos mostra que: 

O tempo representado e contado por cada vinheta não depende apenas 
de seu conteúdo, mas – e de maneira fundamental – da relação que 
mantém com as vinhetas que as precedem e as que seguem. [...] O que 
seria certo se as tomássemos como imagens em si, independentes do 
contexto. Mas, ao se encontrar na posição em que se encontram, 
representam duração até mesmo sem sinais gráficos: aqui o contexto 
as caracteriza (BARBIERI, 2017, p. 211, grifos do autor).  

Nesse exemplo, a mudança temporal é demarcada além do movimento, como 

proposto por Barbieri (2017), ou pela personagem. É necessário levarmos em 

consideração o contexto que engloba a narrativa. Nesse trecho específico, temos, 

basicamente, uma mudança temporal de décadas de uma vinheta para outra, e é 

possível percebermos tanto pela forma como a personagem é caracterizada, como pelo 

diálogo entre Vladek e Art, o qual nos remete ao momento do relato. O tempo, então, é 

demarcado de forma espaço-temporal que, dentro da cena, determina quando se trata 

do presente da narrativa, e quando se trata do passado. Além do tempo, como 

abordamos, o espaço também é fundamental dentro de uma narrativa quadrinística e é 

por meio dele que é possível determinar a materialidade discursiva, por exemplo. Dessa 

forma, o espaço: 

pode ser uma imagem de paisagem ou até o espaço sideral. Em geral, 
utiliza os personagens para poder contar a narrativa e é cercado pela 
linha de contorno […]. Os quadrinhos possibilitam a percepção de uma 
série de elementos, como a distância, proporção, volume (RAMOS, 
2016, p. 136).  

 Cagnin (2014) e Ramos (2016) nos mostram que o espaço funciona como 

espécie de zoom, e esse recurso permite aproximar ou distanciar a personagem da 

cena, demonstrado pelos planos e ângulos de visão. Na Figura 32, na terceira vinheta, 

temos o plano geral ou panorâmico que, segundo Cagnin (2014), mostra a figura da 

personagem por completo, sendo amplo o bastante para retratar todo o cenário em 
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torno desse personagem. Pelo espaço geral, notamos os judeus (os ratos) ajoelhados 

ao centro, com diversos alemães (os gatos) apontando armas em direção a sua cabeça. 

À frente desses personagens, vemos que já existem alguns judeus jogados ao chão 

mortos e outros alemães conversando, rindo e bebendo algo. O uso desse espaço foi 

importante para reafirmar os sentidos produzidos nas vinhetas anteriores, além de 

ressaltar a superioridade da figura do alemão em relação ao judeu. Se pensarmos na 

Análise do Discurso, pela constituição do tempo e do espaço da narrativa, foi possível 

acionarmos um pré-construído, ou seja, a admissão inconsciente de uma verdade, 

reafirmando a veracidade construída pelos quadrinhos. 

De acordo com Cagnin (2014) e Ramos (2016), o espaço pode ser percebido 

pelos diferentes planos de visão nas vinhetas:  

 

• Plano geral ou panorâmico: a figura da personagem por completo. É 

amplo o suficiente para aparecer o cenário e a personagem.  

• Plano total ou conjunto: a personagem aparece um pouco mais próxima 

e o cenário é reduzido. 

• Plano americano: representado dos joelhos para cima. O foco começa 

a partir do rosto da personagem. 

• Plano médio ou aproximado: representado da cintura para cima e já 

aparecem traços mais fortes nas expressões da personagem. 

• Primeiro plano: a personagem é retratada dos ombros para cima e o 

destaque se dá nas expressões faciais. 

• Plano detalhe, pormenor ou close-up: o foco se dá em detalhes 

específicos do rosto ou de objetos.  

• Plano em perspectiva: acontece pela soma de diferentes planos, de 

uma imagem mais próxima do leitor, a outras um pouco mais distantes.  

 

No trecho seguinte, é possível observarmos alguns desses planos e seus 

respectivos efeitos de sentido:  
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Figura 34 – Destaque nos rostos  

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 255. 
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Nessa parte da narrativa, Vladek está contando sobre o tifo, a doença causada 

pelo piolho que continha nos uniformes dos prisioneiros, como já foi abordado no 

Capítulo I. Na primeira vinheta, é utilizado o plano total, em que podemos ver Valdek 

por completo, de forma aproximada e o cenário de forma reduzida. Por esse plano, o 

destaque se dá na personagem com a mão no torço, aparentemente tentando se apoiar 

em algo. Como é possível ver na segunda vinheta, o plano se altera para o médio e 

apresenta outras personagens deitadas. Na terceira vinheta, por sua vez, ao mudar o 

foco, ou seja, alternar para o plano geral, observamos que Vladek estava na porta do 

banheiro e aquelas pessoas, na verdade, estavam esparramadas pelo chão daquele 

banheiro. Por fim, ao mudar para o primeiro plano, pelo foco estar nos detalhes, 

notamos que a maioria das personagens estão mortas ou quase mortas. Além de 

mostrar Vladek passando por cima, algo que ressalta a sua fala, “então agora eu ter 

tifo, e tinha de ir na banheiro embaixo e dizia ‘agora é minha vez. Agora vou deitar com 

eles e alguém vai pisar em mim!”. A forma como os planos são construídos procuram 

proporcionar uma comoção na leitura, pois as mudanças de perspectivas das cenas 

almejam causar certo incômodo e reforçam a ideia de as personagens serem vistas 

como vermes e insignificantes. Além de que, de uma certa forma, os pés de Vladek se 

camuflam com os mortos no chão, enfatizando a ideia de que ele poderia ser o próximo 

a estar ali.  

Se pensarmos no tempo da narrativa, o trecho passa em um único local – além 

de estar determinado no passado, por conta da forma como a personagem aparece -, 

o que demonstra que a progressão das cenas reproduz a angústia, a aflição em ter que 

passar por cima dos corpos, e a sensação de que logo será ele quem estará deitado, 

sendo pisado por outros. O movimento, a expansão do tempo não é a mudança de uma 

década para outra, mas de minutos, os quais retratam o momento em que Vladek para 

na porta, observa o chão e caminha. Ressalta-se, também, além das mudanças de 

planos, as falas da personagem, as quais determinam essa passagem de tempo um 

pouco mais arrastada. No próximo exemplo, observaremos a construção de planos 

semelhantes, mas com outros efeitos de sentido:  
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Figura 35 – Mudança espacial 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 85. 

 

Na Figura 35, percebemos que a primeira vinheta está sobreposta na segunda. 

A partir disso, conseguimos visualizar a expressão da personagem ao ver alguns judeus 

enforcados e contar sobre a cena para Vladek e Anja, “os alemães querem fazer deles 
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um exemplo!”. O uso dos planos também reforça essa ideia. Primeiramente, temos o 

plano médio, destacando a expressão cabisbaixa do sogro de Vladek, junto dele e de 

Anja, em sua casa, relembrando o ocorrido presente na segunda vinheta. Nela, temos 

o plano geral, englobando as personagens enforcadas, a figura do alemão segurando 

uma arma, os prédios ao fundo, os quais indicam que estão em lugar residencial, 

comercial, ou seja, bem frequentado. Assim, reafirma a fala anterior, a de que os 

alemães queriam usá-los como um exemplo para os demais judeus. No cenário, 

também, mesmo que não seja o foco, há diversas pessoas, e a maneira como são 

retratadas nos dá a sensação de uma multidão. De acordo com Ribeiro (2019, p. 75), 

temos a concepção de hiato espacial, de que “é necessário conciliar duas ou mais 

histórias simultâneas e narram suas tramas de maneira compreensível em uma mesma 

página, tendo apenas os hiatos como linha divisória”. A primeira vinheta se passa na 

casa do sogro de Vladek, o local em que todos estão morando nesse momento da 

narrativa, já as próximas vinhetas se passam em um outro espaço, a praça. Logo, 

mesmo que não sejam ligadas por uma palavra-chave, como “enquanto isso, na 

praça...”, a forma como é demarcada essa simultaneidade espacial se dá pela 

sobreposição das vinhetas.  

Nas duas últimas, por sua vez, temos um primeiro plano, destacando os pés dos 

enforcados, bem como a quantidade de pessoas observando a cena. Percebemos que 

não há uma alteração de ângulo, as duas cenas permanecem intactas, o que 

proporciona um prolongamento do tempo, mais do que o trecho anterior. Pela mudança 

das cenas, na Figura 34, mesmo que não seja um espaçamento longo, conseguimos 

perceber a passagem do tempo. Aqui, é como se o tempo congelasse, ou passasse 

mais devagar, a fim de enfatizar que aqueles são exemplos da desobediência, por não 

terem cumprido à ordem de registro. Inclusive, na página anterior, há um cartaz de 

recompensa, “cada judeu não registrado: kg de açúcar”. Dessa forma, os que foram 

enforcados em praça pública remetem àqueles que não se registraram e continuaram 

com as suas vendas, algo que já não era mais aceito.  

Atrelada com a leitura crítica dos quadrinhos, ao olharmos para os conceitos já 

estudados e discutidos pela Análise do Discurso, podemos relacionar a concepção de 

tempo e espaço com as Condições de Produção. Uma vez que, como foi visto, as CPs 

partem de um contexto imediato e, ao pensarmos em um sentido amplo, dentro de um 

contexto sócio-histórico. Para esta pesquisa, atrelaremos os dois conceitos, a fim de 

perceber de que maneira os planos de visão e a passagem temporal advindas dos 
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quadrinhos, determinam as Condições de Produção. Acreditamos que a HQ perpassa 

por três contextos: pré-guerra, durante a guerra e o pós-guerra. Ao lado disso, quando 

consideramos que Vladek, bem como a narrativa de Maus se dá por um olhar de Art, 

notamos que a CP principal é o pós-guerra.  

E é justamente essa Condição de Produção fundamental para a construção dos 

planos e as demarcações temporais. Afinal, a forma como é colocado cada plano para 

atribuir o olhar do leitor para um determinado elemento, constrói-se um efeito de 

sentido. Assim, partimos, novamente, da não neutralidade discursiva em que Art, ao 

construir um plano específico, consequentemente determina a Formação Discursiva 

presente na personagem, na construção da narrativa, que irá determinar uma 

Formação Ideológica e, posteriormente, ser responsável por interpelar Vladek em uma 

posição de sujeito. Logo, ao olharmos os conceitos vindos da AD com o dos quadrinhos, 

é possível determinarmos como a materialidade discursiva - pelo antropomorfismo - se 

dá a partir de: 

• uma Condição de Produção específica: 

o determinada ao longo da HQ (excluindo a posição autor), por 

intermédio da concepção de tempo dos quadrinhos; 

• uma Condição de Produção sócio-histórica: 

o determinada pelo momento de produção e circulação da HQ 

(incluindo a posição autor), por meio da construção de espaço 

proposta pela linguagem dos quadrinhos.  

Segundo Foucault (2016): 

Seria absurdo negar, é claro, a existência do indivíduo que escreve e 
inventa. Mas penso que – ao menos desde certa época – o indivíduo 
que se põe escrever um texto no horizonte do qual paira uma obra 
possível retomar por sua conta a função do autor: aquilo que ele escreve 
e o que não escreve, aquilo que desenha, mesmo a título de rascunho 
provisório, como esboço da obra, e o que deixa vai cair como conversas 
cotidianas. Todo este jogo de diferenças é prescrito pela função do 
autor, tal como a recebe de sua época ou tal como ele, por sua vez, 
modifica (FOUCAULT, 2016, p. 27).  

Dessa maneira, a forma como se dará a constituição de sujeito discursivo e 

ideológico de Vladek, pela materialidade discursiva dada pelo antropomorfismo partirá, 

principalmente, por meio dessa construção de tempo e espaço atrelada com as 
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Condições de Produção que determinarão as formações discursivas e ideológicas 

presentes em cada contexto específico. Em cada plano, em cada espaço e em cada 

tempo partindo de uma CP, percebemos que há um efeito de sentido dado e acionado 

pela memória discursiva e pelo pré-construído. Em outras palavras, dada a forma como 

se dá o tempo e o espaço, conseguimos acionar uma memória e uma verdade 

discursiva, uma vez que é pelo foco, destaque de um plano específico, em um tempo 

específico que podemos perceber quais são os principais elementos. Ao acionarmos 

essa memória discursiva, podemos, ainda, estabelecermos como se dá materialidade 

discursiva presente, bem como possíveis relações de força, justamente pela maneira 

como as personagens e o cenário são construídos. Portanto, o uso de um espaço e um 

tempo específico ao ser relacionado com a CP será fundamental para vermos o 

processo de constituição de sujeito e, consequentemente, as razões pelas quais Vladek 

é representado antropomorficamente como um rato. Assim como acreditamos que o 

discurso sócio-histórico emerge o antropomorfismo, o discurso também realiza essa 

função por meio da construção dos planos e das demarcações temporais. Na próxima 

seção, abordaremos sobre como essa percepção de tempo e espaço estabelecem as 

relações de força em Maus.  

3.2 RELAÇÕES DE FORÇA PELO ANTROPOMORFISMO 

Segundo Pêcheux (2014, p. 81), “o termo discurso, que implica que não se trata 

necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B, mas, de modo mais 

geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B”, assim podemos enunciar os 

diferentes elementos estruturais a partir das Condições de Produção. As posições A e 

B desempenham papéis diferentes através da formação social, e essas posições, para 

a sociologia, nos mostram que há traços objetivos característicos. O autor nos dá o 

exemplo da esfera econômica, na qual o lugar de “patrão” e do funcionário é marcado 

com uma espécie de propriedades diferentes demarcadas. Essa demarcação dos 

papéis se dá pela representação presente nos processos discursivos, em que ocorre 

por uma série de formações imaginárias que designarão quais os lugares A e B devem 

ocupar, e “atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio 

lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 2014, p. 82).  
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Pelas formações imaginárias, é possível, então, a existência da projeção de 

regras sociais que estabelecem relações entre as situações e as posições. Claro que, 

em alguns casos, uma mesma posição pode corresponder a várias situações, ou uma 

situação representar diversas posições, algo que pode ser respondido pela sociologia. 

Partimos do princípio, por sua vez, de todo processo discursivo pressupor a existência 

dessas FIs, como nos mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 3 - Formações Imaginárias13 

 

Fonte: Pêcheux, 2014, p. 82. 

 

A tabela proposta por Pêcheux (2014) nos mostra a posição ocupada pelo 

protagonista do discurso que intervém a partir das CPs, partindo de um objeto 

imaginário e não de algo físico, como já foi dito. Se olharmos para Maus, podemos dizer 

 
13 Na tabela proposta por Pêcheux (2014), o símbolo “I” refere-se à imagem do lugar de fala do sujeito. 
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que o alemão, gato, assume a posição de A da tabela, enquanto o judeu, rato, o de B, 

como podemos ver na próxima tabela: 

 

Tabela 4 - Formações Imaginárias em Maus 

 

Fonte: Reelaboração da autora a partir de Pêcheux, 2014, p. 82. 

  

A imagem com que o gato é colocado ao longo da HQ o torna como superior se 

comparado ao rato. Logo, a forma como o rato é representado sempre será de forma 

inferior se colocada com o gato. Temos, então, uma relação de força que ocorre a partir 

das concepções ideológicas e das regras sociais de hierarquia. O gato, como o alemão, 

a partir das Condições de Produção, resulta de processos discursivos anteriores, 

assegurando a posição tomada. Isso acontece pela condição pré-discursiva do 

discurso, ao partir do pressuposto de o discurso ser parte de um já-dito constituído pela 

Formação Imaginária. Por isso, as Condições de Produção implicam naquilo que é 

material, institucional/imaginário, pois são responsáveis por produzirem essa imagem 

do sujeito e do objeto do discurso. Dentro da relação discursiva, essas imagens do gato 
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e do rato serão responsáveis por proporcionar as diferentes posições de sujeito. Se 

pensarmos nas relações de força, notamos que ocorre a alternância de possibilidades 

variadas pela maneira como a formação social está regida na história, como podemos 

ver no trecho a seguir:  

Figura 36 - Relação de Força – estrada 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 127. 
 
 

Da mesma forma como aconteceu nos trechos anteriores, percebemos que a 

temporalidade é marcada pela personagem e pela linha de contorno da personagem. 

Diferentemente das três primeiras vinhetas, nas duas últimas, Vladek aparece com 
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boina e óculos, que representam esse tempo presente da narrativa. Um outro ponto é 

que pela personagem também é possível delimitar um espaço geográfico. Ao longo da 

HQ, estabelecemos um pré-construído de a figura do cachorro ser os estadunidenses. 

Atrás e à frente de Vladek, há o cachorro, logo pressupomos a personagem estar nos 

Estados Unidos. Voltado para as duas primeiras vinhetas, vemos Vladek junto de sua 

esposa, Anja, com outros judeus usando uma máscara de porco. Pela Formação 

Ideológica, estabelecemos uma relação de força de o ser porco, pelas Condições de 

Produção, possuir uma posição maior de rato. Ou seja, os poloneses podiam ir e vir, 

algo que já não era mais possível para os judeus. Por isso, para se refugiarem, os 

judeus colocam a máscara de porco, ou seja, se assujeitam (além da máscara, 

percebemos as personagens se juntarem com poloneses), a fim de sustentarem o seu 

lugar de fala, que farão valer na “comunicação”, nesse caso, ter o poder de fugir.  Assim 

como os alemães, o gato tem mais voz/autoridade em relação aos poloneses e aos 

judeus, pois há essa hierarquia estabelecida pelo imaginário social construído ao longo 

da HQ.  

Na terceira vinheta, há a presença do plano geral ou panorâmico que, por sua 

vez, aciona a memória discursiva, os valores coletivos responsáveis por sustentar o 

dizer de um tempo para o outro e dá pistas para significarmos que a estrada remete ao 

símbolo da suástica. Segundo Courtine (2014, p. 74), “o pré-construído remete às 

evidências pelas quais o sujeito se vê atribuir os objetos de seu discurso: ‘o que cada 

um sabe’ em uma dada situação”, estabelecendo um interdiscurso. Por meio desse 

interdiscurso, é possível acionarmos a Formação Discursiva do genocídio que 

determina a “prisão” de Vladek e Anja na guerra. A estrada possui três caminhos, mas, 

pelo símbolo da suástica, significamos que, independentemente da opção a ser 

escolhida, as personagens estão fadadas à guerra/ao nazismo. Por outro lado, caso 

fosse usado outro plano, não seria possível estabelecer essa relação de força, como 

mostra a Figura 37: 
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Figura 37 - Paráfrase do espaço 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 127. 

 

Caso o espaço fosse retratado com um plano total, por exemplo, o cenário, que 

é a peça fundamental para produzirmos tais significados, acabaria se perdendo. Cada 

plano utilizado nesse trecho possui um intuito e um significado. Nas vinhetas anteriores, 

é pelo plano médio que visualizamos as máscaras e estabelecemos a relação de força 

pelo antropomorfismo das personagens. Por sua vez, na terceira vinheta, o foco do 

cenário é mais importante do que as expressões dos personagens, pois é por ele que 

construímos um pré-construído e acionamos a memória discursiva da suástica. Além 

de estabelecermos uma relação de força pela consequência da guerra, em que, mesmo 

sem a figura do gato, alemão, demarcada por essa memória discursiva, temos como 

verdade que a figura do alemão está em uma posição superior comparada à do polonês 

e à do judeu. O próximo trecho também estabelece uma relação de força pelo símbolo, 

mas de uma forma diferenciada:  
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Figura 38 - Relação de Força - símbolo 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 87. 

 

Na Figura 35, o trecho retratava os judeus enforcados por não cumprirem uma 

ordem imposta pelos nazistas. A Figura 38 é a parte que precede a narrativa. Vladek 

passou um tempo trancado em casa – que estava prestes a se tornar gueto – por não 

querer passar na praça e ver aquelas pessoas nessa situação. Quando, por fim, decide 

sair por necessidade, vai até um armazém e negocia com o vendedor para conseguir 

alguma comida. Este o faz vender “extras” para os outros armazéns, ou seja, Vladek 

teria que realizar algo que foi proibido. Na primeira vinheta, pelo plano total, vemos a 

personagem caminhando pelas ruas, carregando um saco, já as próximas seguem com 

o plano médio. Na segunda, Vladek é abordado por alemães. A partir do imaginário 

social, os identifcamos pela arma, pelas vestimentas e, principalmente, pelo símbolo no 
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uniforme das personagens. Se olharmos para essa cena, o antropomorfismo da 

personagem não é tão claro, mas é possível determinarmos que se trata do alemão 

pela memória discursiva que remete à suástica, tendo um certo destaque na terceira e 

quarta vinheta.  

Ao ser abordado, Vladek trava, responde rapidamente que carregava açúcar 

para o seu armazém. Como foi dito anteriormente, pelos hiatos, inferimos que a 

personagem, junto dos alemães, seguiu caminhando até o local em que, supostamente, 

seria a sua loja, mas, na verdade, era o local em que precisava entregar o açúcar. 

Segundo Ribeiro (2019, p. 75), o hiato espaço-temporal “é usado tanto como uma forma 

de garantir o dinamismo da história, de maneira semelhante ao processo de economia 

de imagens [...], ou como uma maneira de conduzir bruscas quebras narrativas, que 

transportam o leitor”. Nesse trecho percebemos que, mesmo sem precisar realizar 

grandes inferências entre os hiatos, e, mesmo não sendo uma mudança longa de 

tempo, ainda ocorre para que aconteça a compreensão e o sentido da narrativa. Nesse 

caso, para demonstrar que os alemães seguiram Vladek até a loja, para confirmarem 

se o que falou era, de fato, verdade.  

Segundo Courtine:  

o domínio de saber de uma FD figurava, no mesmo desenvolvimento, 
como conjunto do saber e “princípio de aceitabilidade discursiva para 
um conjunto de formulações”, vindo operar a divisória entre “o que pode 
e deve ser dito” e o “o que não pode/não deve ser dito” atribuindo a uma 
FD uma fronteira determinada (COURTINE, 2014, p. 191).  

Pela FD da guerra, se determinam os dizeres dos alemães e de Vladek. Além de 

que a suástica será responsável por acionar o pré-construído e configura a relação de 

força entre a posição alemão/nazista de superioridade ao judeu. A partir dessa relação, 

o que pode e deve ser dito por Vladek é acionado, bem como as suas ações e a forma 

de agir perante a autoridade que, nesse caso, poderiam levá-lo para a forca. Na 

próxima figura, a posição de Vladek se altera, mas a relação de força permanece: 
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Figura 39 - Relação de Força - gestapo 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 217. 

 

Da mesma maneira como acontece anteriormente, temos uma relação de força 

de alemão e judeu, mas também de gestapo e prisioneiro. Nesse momento da narrativa, 

Vladek já está nos campos de concentração e estava conversando com sua esposa, 

Anja, pela grade, a qual dividia os homens das mulheres. Quando a personagem é 

“pega” pelo soldado, é levada, imediatamente, ao local onde dorme e é açoitada pelo 

nazista. Percebemos que as Condições de Produção não são as mesmas, pois Vladek 

já não é mais um ser “livre”, pelo contrário, é prisioneiro e deve reportar ainda mais ao 

alemão. Como as CPs se alteram, as formações imaginárias também, lá o alemão podia 
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ameaçar uma possível agressão, mas como Vladek, em tese, estava de acordo com a 

Lei, os gestapos se afastam e aceitam aquela verdade. Aqui, por outro lado, as FIs 

determinam que, por ele estar inserido em um outro contexto, as suas ações devem 

condizer com a de um prisioneiro: não conversar em horário de serviço, muito menos 

interagir com alguém de outro sexo. A relação de força, então, é demarcada pela 

mudança dos planos de visão. No primeiro quadro, temos o uso do primeiro plano, 

focando nas expressões do alemão, no apito que dá o sinal de advertência. Além desse 

plano, o uso da metáfora visual, ao destacar, usar do negrito na fala, “halt!”, até o balão 

de fala aparece de forma diferenciada que, segundo Acevedo (1990), remete ao balão-

grito, com as linhas estremecidas, junto da metáfora, indica a alteração na voz, o grito.  

Todos esses elementos auxiliam para determinar essa relação de força da 

posição alemão > judeu; e gestapo > prisioneiro, e isso é ressaltado nos próximos 

quadros. No segundo, pelo plano geral, é possível vermos Vladek indo ao encontro do 

gestapo, bem como as mãos na cintura, que nos indica uma certa superioridade e 

reforça o tom de autoridade. Na terceira, pelo plano médio, não há destaque nas 

expressões, mas é necessário para visualizarmos o alemão pegando Vladek pelo 

uniforme e o guiando até um local fechado. Novamente pelo plano médio, as duas 

próximas apresentam o gato com um cassetete e o desespero em Vladek pelas mãos 

abertas.  

Durante a HQ, são poucos os momentos em que vemos o traço da boca da 

personagem, ocorrendo, no entanto, na quarta vinheta. Ao retratar a personagem dessa 

forma, percebemos que: i) está cumprindo as ordens do gestapo; ii) mostra a sua agonia 

ao receber os golpes, algo que só é possível pelo uso do plano médio. Na última 

vinheta, pelo uso do plano americano, vemos Vladek sendo carregado por outros 

judeus, após o açoite, ressaltando a violência ocorrida, bem como o ápice da autoridade 

do alemão em relação ao judeu. Assim como no trecho anterior, não há uma alternância 

temporal de décadas e ocorre no passado, demarcado pelas personagens e pela linha 

de contorno. Também ocorre a mudança espaço-temporal, que, novamente, nos auxilia 

a acompanhar esse processo da alternância das Condições de Produção, 

consequentemente, uma outra relação de força determinada pelas posições de sujeito 

das personagens. Na próxima figura, temos uma relação de força semelhante, mas a 

partir de uma outra perspectiva:  
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Figura 40 - Relação de Força - gestapo II 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 221. 
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Na Figura 38, Vladek era considerado inferior pela posição judeu, já na 39, além 

de judeu, a personagem é prisioneira. Aqui, por sua vez, a personagem continua 

ocupando essas posições de sujeito (rato, judeu, prisioneiro), mas, dentro do campo de 

concentração, assume uma posição um pouco elevada. A partir da Formação 

Discursiva do campo de concentração, os prisioneiros possuíam diversas funções e 

exerciam um trabalho exaustivo, rígido e braçal, dentre elas, existia a de sapateiro. 

Perante a autoridade, a personagem não hesita, não questiona – apesar de contestar 

o tamanho do rasgo -, apenas aceita o serviço, pois é obrigado a cumprir essa função. 

Além de o alemão o ameaçar, caso não consiga arrumar o sapato, “se não ficar com 

cara de nova, amanhã você não estará aqui, entendido?”. Apesar de uma pequena 

mudança da posição dentro do campo de concentração, as formações ideológicas e as 

Condições de Produção permanecem as mesmas, algo que condiciona Vladek a 

atender as ordens do gestapo, como a de submissão perante a figura do alemão.   

Na última, por sua vez, o alemão retorna e entrega uma salsicha para a 

personagem, uma recompensa muito além do previsto. Apesar de parecer que ocorre 

uma quebra na Formação Discursiva, enaltece, na verdade, a autoridade do alemão e 

o seu poder dentro dos campos de concentração. Afinal, ele tem total poder de bater, 

matar ou recompensar os judeus. Nesse trecho, então, notamos que há uma relação 

de força dentro da posição do ser judeu, a partir das suas funções exercidas dentro dos 

campos de concentração. Além disso, notamos que Vladek está o tempo todo buscando 

formas de sobreviver, indiferente do lugar em que está inserido, das Condições de 

Produção, pois o que irá determinar como uma posição inferior na sociedade é o fato 

de ser judeu, condicionado pela Formação Discursiva. Logo, o antropomorfismo é 

fundamental, nesse tempo da narrativa, para compor o papel da relação de força. Nos 

quatro exemplos, também é possível observarmos em todos os planos utilizados, a 

forma como o alemão, gato, é retratado sempre se sobressai em relação ao judeu, rato, 

como podemos visualizar a seguir: 
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Figura 41 - Posição gato > rato 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, [p.i.]. 

 
 

 

Nessa Figura, é possível observarmos que o alemão, em quaisquer planos, 

aparece de forma superior em relação ao judeu. No primeiro quadro, por exemplo, 

apesar de não ter a figura do gato, temos o símbolo da suástica pela estrada 

aparecendo bem maior do que Vladek e Anja. Nos próximos quadros, temos a presença 

do gato e, mesmo quando Vladek aparece em um primeiro plano, o alemão ainda é 
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construído como uma figura mais forte, seja por estar carregando um cassetete ou 

alguma arma, seja pelo destaque da suástica no uniforme, o gato sempre aparece em 

uma posição maior. Ou seja, as formações ideológicas são essenciais para 

proporcionar esses efeitos de sentido, a partir da construção dos cenários que ocorrem 

pelas mudanças dos planos e ângulos de visão. Construímos a relação de força pelo 

imaginário social determinado pelas Condições de Produção que acionam a memória 

discursiva de a posição do alemão, dentro da guerra e do campo de concentração, ter 

mais voz do que os prisioneiros.  

Nestes trechos, há duas possíveis relações de força: gestapo X prisioneiro; 

alemão X judeu. Essa hierarquia se dá pelo “conjunto de rituais determinados que 

fazem parte das circunstâncias enunciativas dessa produção, no sentido de que esse 

conjunto produz a representação imaginária, a partir da qual se concebe a fala” 

(COURTINE, 2014, p. 132), acionando, então, uma ou mais formações discursivas 

estabelecidas pela memória discursiva que agregam e determinam esses papéis 

sociais. Logo, o papel social constituído em todas as vinhetas é o de o ser gato ter mais 

voz e autoridade por ocupar as funções de: alemão, nazista e gestapo, enquanto o rato 

tem menos voz e autoridade por ocupar a posição de judeu e prisioneiro, determinado 

pelo contexto sócio-histórico. A Formação Ideológica, então, está relacionada ao 

genocídio associado ao militar e às práticas similares que se constituem sócio-

historicamente pelos aparelhos ideológicos de estado político, social ou partidário, nas 

figuras de “porta-voz” do gato como um gestapo, fascista e/ou nazista.  

Percebemos que as relações de força na personagem se alteram de acordo com 

as Condições de Produção. Em cada FD, temos uma posição de sujeito diferenciada e, 

consequentemente, formações ideológicas distintas que proporcionaram uma 

hierarquia. Todos os trechos, de forma geral, pertencem a uma Formação Discursiva 

específica, o genocídio. Nele, é possível percebermos que a relação de força se dá, 

principalmente, por três fatores:  

• o fato de ser judeu; 

• a guerra; 

• o campo de concentração. 

Desses três fatores, o que possui um destaque maior e gera essa posição de 

sujeito inferior, logo, o ser sujeito do rato, é o fato de o personagem ser judeu. O 

antropomorfismo é essencial para delimitar a posição de sujeito na hierarquia. Se não 
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fosse pela representação do rato na Figura 39, por exemplo, a forma como foi 

assujeitado não proporcionaria o mesmo efeito de sentido, nem a relação de força. No 

entanto, em todos os casos, estabelecemos essa relação de força pela construção do 

tempo e do espaço. No tempo passado, o fato de ser judeu, rato, é importante para 

delimitar a hierarquia gato > porco > rato; como, também, as próprias funções de 

trabalho dos judeus, ou seja, proporciona uma posição um pouco elevada para a 

personagem. De qualquer maneira, com a mudança de tempo e espaço, as Condições 

de Produção também se alteraram. Assim o contexto é outro, os sentidos produzidos 

por essa relação de força também mudam. Pelo plano médio, por exemplo, ao focar 

nas expressões, visualizamos o uso das máscaras, na Figura 36. Notamos, também, 

que o uso do antropomorfismo possui um significado que vai além do imaginário gato 

e rato como inimigos naturais. A construção do cenário, as alternâncias de tempo e a 

forma como as personagens são posicionadas corroboram o autoritarismo.  
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Figura 42 - Mudança antropomórfica 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 210. 
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Nesse outro trecho, por sua vez, percebemos como o uso do antropomorfismo é 

relevante para determinar a relação de força das personagens. Na primeira vinheta, 

pelo plano geral, vemos a figura de dois gestapos à frente, e diversos judeus alinhados 

ocupando todo o cenário, dando essa sensação de aglomeração, de que são milhares 

de judeus no campo de concentração. Ao alterar para o plano médio, aproximam-se as 

personagens e dá destaque para uma que afirma não ser judeu, “sou alemão que nem 

vocês!”. À medida que há a alternância dos planos, o foco na expressão facial fica mais 

evidente, além de que, da terceira para a quarta vinheta, quanto mais a personagem 

afirma ser alemã, mais próxima fica. No quarto quadro, há uma mudança 

antropomórfica. A personagem, ao se colocar como outra etnia, deixa de ser 

representada como rato e torna-se um gato. Na última vinheta, por sua vez, não é 

possível visualizarmos em que animal está retratado, apenas sendo açoitado pelo 

gestapo.  

Ao contrário dos três últimos trechos, aqui, temos uma mudança temporal de 

décadas, ou seja, do passado para o presente. Na quarta vinheta, em que há uma 

sobreposição de Vladek e Art conversando e, ao fundo, como um cenário, a 

personagem se “transformando” em gato, em que a fala da personagem também 

produz essa mudança antropomórfica, “tinha prisioneiro alemão... mas para alemães, 

a velho era judeu!”. Logo, percebemos uma outra relação de força. Apesar de a 

personagem ser alemã, por estar com o uniforme de prisioneiro, já não importa o quanto 

alegue o contrário, agora é vista como um ser inferior e se perde no meio dos demais, 

dos judeus, a ponto de ser configurado como rato. E isso é retratado pela forma como 

são configurados os primeiros planos, pelo distanciamento e o colocando como apenas 

mais um entre os outros judeus prisioneiros, não sendo possível distingui-lo.  

Neste capítulo, buscamos apresentar alguns aspectos de tempo e espaço 

presentes na narrativa e como a construção desses elementos é importante para 

produzir os efeitos de sentido da narrativa. No próximo, abordaremos os processos 

metodológicos e a análise dos trechos previamente selecionados para compor o corpus 

da pesquisa, a fim de atingir o objetivo de averiguar como a materialidade discursiva do 

antropomorfismo comprova a constituição do sujeito discursivo e ideológico em Vladek.  
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CAPÍTULO IV  

O ANTROPOMORFISMO EM VLADEK SPIEGELMAN 

                                   “It’s all your fault, this war!  
We should hang you right here on this spot!”14 

 
Art Spiegelman  

Para discutirmos a metodologia da pesquisa, partiremos do pressuposto de que, 

na Análise do Discurso, não há um método pré-definido e, por sua vez, não existe um 

modelo metodológico pronto para ser aplicado. Portanto, a metodologia é desenvolvida 

ao longo da pesquisa e cabe ao analista, a partir do seu objeto e teoria, construir formas 

de análise. Pensando nisso, este capítulo consiste em explicar quais os critérios 

adotados para a seleção dos trechos e como se deu a separação para realizar a análise. 

Logo, o dividimos em quatro partes: a primeira consiste em apresentar esse processo 

metodológico, os critérios e a composição do corpus para a análise.  

Após essa explicação, dividimos a análise em três sessões: a história de 

sobrevivência de Vladek, em que abordaremos os trechos que envolvem esse viés 

narrativo; o relacionamento entre Art e Vladek, em que analisaremos os trechos 

correspondentes; e o antropomorfismo em Vladek por meio de considerações sobre 

como todos os trechos conversam entre si, assim como com o resto da narrativa e, por 

fim, como o antropomorfismo comprova a constituição do sujeito discursivo e ideológico 

na personagem.  

4.1 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

Maus (SPIEGELMAN, 2009), como dito anteriormente, é uma história em 

quadrinhos que narra a história de um filho de sobreviventes da Shoá, em que deixa o 

contexto da guerra como um pano de fundo para contar o relacionamento complicado 

entre Art e Vladek Spiegelman. A HQ, como também já foi apontado, é uma fonte 

riquíssima de estudos em diversas áreas e existe uma diversidade de temáticas que 

 
14 “A culpa da guerra é de vocês. Deveriam ser enforcados aqui mesmo!”.  
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podem e já serviram como fonte de pesquisa. Logo, para delimitarmos a pesquisa e 

atingirmos o objetivo de identificar pelo discurso sócio-histórico como se dá a 

constituição do sujeito discursivo pela materialidade discursiva do antropomorfismo, 

realizamos um primeiro recorte e, ao invés de analisar todas as personagens e todos 

os processos antropomórficos presentes, optamos por focar apenas em um dos 

principais, Vladek Spiegelman.  

O foco da pesquisa não é discutir se a história em quadrinhos trata de uma 

biografia ou autobiografia – ou, até mesmo uma ficção  –, mas não podemos deixar de 

considerar esse fator. Partiremos do princípio de que se trata de uma autobiografia com 

traços biográficos, pois, segundo Curi: 

Uma primeira passada de olhos sobre as páginas do livro nos leva a 
crer que se trata de uma biografia do pai do autor, Vladek. Contudo, ela 
está inserida dentro de uma autobiografia ou, ao menos, de parte de 
uma. Art Spiegelman conta a história do pai para chegar a algumas 
respostas sobre si mesmo e consegue um sucesso parcial. Ele não 
quer, por exemplo, falar do seu percurso profissional ou detalhes de sua 
vida conjugal. Seu objetivo é mostrar para o leitor (e para si) até que 
ponto sua existência foi influenciada pela sobrevivência do pai de 
Auschwitz (CURI, 2009, p. 85).  

Logo, mesmo que o foco central da história não seja a Segunda Guerra, ainda 

se trata de um relato de memória de Vladek. Além disso, a personagem aparece nessa 

transição do passado e do presente da narrativa, algo que não acontece com Art e, por 

isso, acreditamos que Vladek traria mais cunho/fundamento para compor a análise da 

pesquisa. Como a HQ foi publicada/lançada, no formato livro, em dois volumes (Maus 

I: Meu pai sangra história e Maus II: E aqui meus problemas começaram), essa divisão 

permanece na obra completa da Cia das Letras, versão que será utilizada para construir 

o corpus da pesquisa. A partir da leitura dos dois volumes, é possível identificarmos 

três vieses narrativos: 

 

• Viés narrativo 1 - a história de sobrevivência de Vladek Spiegelman: narra 

os acontecimentos anteriores à guerra e os momentos durante a Shoá; 

• Viés narrativo 2 - o relacionamento entre Art e Vladek: narra os 

acontecimentos pós-guerra e as consequências dela em sua família; 
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• Viés narrativo 3 - a própria história de Art: narra os transtornos, o 

sentimento de culpa pela morte da mãe e do irmão e o processo de 

publicação de Maus.  

A fim de delimitação de corpus, partiremos dos vieses narrativos para selecionar 

os trechos que comporão a análise. Como o foco da pesquisa é a personagem Vladek, 

excluiremos os trechos que fazem parte do terceiro viés narrativo, a história de Art. A 

HQ possui, ao todo – desconsiderando as páginas pré-textuais –, 282 páginas, que 

dividiremos da seguinte maneira:  

 

Tabela 5 - Divisão de Maus 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

Foucault nos mostra que:  

A formação regular do discurso pode integrar, sob certas condições e 
até certo ponto, os procedimentos de controle [...] e, inversamente, as 
figuras de controle podem tomar corpo no interior de uma formação 
discursiva [...] de sorte que toda tarefa crítica, pondo em questão as 
instâncias de controle, deve analisar ao mesmo tempo as regularidades 
discursivas através das quais elas se formam (FOUCAULT, 2016, p. 
62). 
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Ao olharmos para os dois vieses narrativos, encontramos uma regularidade 

discursiva, assim temos uma Formação Discursiva que chamaremos de sobrevivência. 

A partir dessa FD, selecionaremos os trechos que compõem essa sequência discursiva, 

especificamente, aqueles que remetem diretamente, por meio de um pré-construído. 

Segundo Courtine: 

[...] o corpus construído torna-se modelo do discurso e o conjunto de 
frases de base extraídas a partir dos temas de discurso (que refletem 
pressupostos das questões do analista) induz a uma configuração do 
conteúdo do discurso, sob a forma de uma certa organização lexical em 
termos de uma configuração ideológica: o que os procedimentos de 
seleção de termos-pivô recobrem é uma interferência não controlada 
entre julgamentos de saber do analista e elementos de saber próprios a 
uma formação discursiva dada (COURTINE, 2014, p. 155-156). 

Foucault (2016), ainda, nos mostra que as séries discursivas e descontínuas 

possuem uma regularidade que nos fazem estabelecer, entre os elementos, um nexo 

de causa mecânica e ideal. Apesar de a guerra ser o pano de fundo dos 

acontecimentos, é inegável a presença de uma FD em comum nos dois vieses 

narrativos, a sobrevivência, uma vez que, no tempo passado, demarcado pela 

personagem, são os relatos de como lidou, enfrentou e buscou formas de sobreviver. 

Já o tempo presente, também demarcado pela personagem, é justamente o relato da 

Shoá. Na HQ, não há uma menção direta ao ato de sobreviver à guerra, apenas temos 

esse pressuposto, pelo fato de Art Spiegelman querer contar a história do pai, e por Art 

Spiegelman se encontrar com o pai para escrever esse relato. A partir da noção de 

Condições de Produção, é possível estabelecer uma relação entre a materialidade 

linguística presente em uma sequência discursiva que será responsável para a 

constituição do corpus discursivo. Ou seja, trata-se de um conjunto de sequências 

discursivas que são dominadas por um certo estado, que é homogêneo e relativamente 

estável das CPs. De acordo com Fernandes e Vinhas (2019), Courtine nos mostra que 

a constituição do corpus se dá por meio de três etapas: 

• ao determinarmos as Condições de Produção do discurso, é possível 

organizar essas sequências discursivas que proporcionarão as FDs; 

• ao organizarmos segmentos, dentro do corpus, os termos “pivôs”, 

servirão para formar as redes de formulação dentro das FDs; 
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• ao observarmos uma FD com o intradiscurso, por intermédio do 

contraste, é possível compreender o antagonismo presente entre as 

FDs.  

Pela regularidade discursiva apontada por Foucault e das etapas propostas por 

Courtine, em Maus os termos pivôs se dão a partir da construção ideológica presente 

ao longo da HQ: o fato de Spiegelman lutar e sobreviver. O trecho a seguir nos mostra 

o momento em que Vladek chega ao campo de concentração, angustiado e triste, e é 

interrompido por um padre que faz uma análise do número de registro em seu braço. 

Da mesma maneira como nos indica a fala, existe na crença judaica que o número 18 

refere-se à “vida” e a personagem possuiria grandes chances de sobreviver. 

Partiremos, assim, desse enunciado de base para a seleção de trechos que serão 

analisados, a fim de compreender esse antagonismo presente entre as FDs presentes 

na HQ.  

Figura 43 - Enunciado de base 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 188. 

 
 

O enunciado de base parte de dois pré-construídos: a sobrevivência, como o 

próprio diálogo proporciona, mas, também, faz menção a um dos símbolos nazistas, o 

número 18. Ao recuperarmos o discurso da guerra, o número 18 faz menção ao 
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alfabeto, em que o número 1 corresponde à letra A, enquanto o 8 à oitava letra do 

alfabeto, H, simbolizando as iniciais de Adolf Hitler (SZKLARZ, 2014).  Por sua vez, a 

seleção dos trechos para compor o corpus se dará a partir do enunciado de base 

mencionado anteriormente. Com esse outro recorte, é possível eliminarmos os trechos 

que abordam sobre os namoros, os conflitos entre Vladek e Mala – segunda esposa de 

Vladek -, bem como os trechos em que Art e Vladek discutem por razões que não sejam 

a guerra.  E, para isso, selecionaremos os trechos que correspondam ao:  

Corpus constituído de sequências discursivas produzidas a partir de 
posições ideológicas homogêneas/heterogêneas. Essa dimensão 
refere-se às análises de discurso político que são, em AD, mais 
frequentes que qualquer outra. Poder-se-ia falar igualmente de corpora 
constituídos de sequências discursivas que pertencem a uma formação 
discursiva/a várias formações discursivas (COURTINE, 2014, p. 57). 

Da mesma forma como foi apontado por Courtine, Pêcheux (1997) nos mostra 

que, dentro de uma Formação Discursiva, temos outras formações discursivas que 

interpelam/atravessam o discurso e, quando há um padrão, temos uma FD maior, um 

hiperônimo, como discutimos no Capítulo II. A partir dessa premissa, sabemos que os 

acontecimentos e os fatos contados são um relato de memória da guerra. Ao dividirmos 

a obra em vieses narrativos, identificamos outras duas formações discursivas que 

atravessam a FD maior: genocídio e familiar. Foucault (2016, p. 43) complementa essa 

ideia ao nos mostrar que “no caso em que os objetos, os tipos de enunciado, os 

conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 

correlação, posições e fundamentos, transformações) por convenções, diremos que se 

trata de uma FD”. Portanto, partiremos de dois princípios para realizar a análise:  

 

• Viés narrativo 1: FD genocídio; 

• Viés narrativo 2: FD familiar.  

Por meio desses vieses e das FDs, selecionamos seis trechos correspondentes 

ao viés narrativo 1 e seis trechos do viés narrativo 2. Para a seleção desses doze 

trechos, partimos do enunciado de base, indicado anteriormente. Logo, aqueles que 

remetessem à questão da sobrevivência, fizessem parte do viés um ou dois e 

atribuíssem a FD genocídio e familiar foram previamente escolhidos para compor o 

corpus. Por se tratar de um relato de memória, as mudanças de um tempo para outro, 



139 
 

bem como a composição do espaço demarcado pelos planos e ângulos de visão, serão 

fundamentais para a produção/estabelecer os efeitos de sentido. Logo, chegamos ao 

seguinte processo metodológico:  

Figura 44 - Processo metodológico 

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 
 

A partir do enunciado de base, temos uma Formação Discursiva maior, intitulada 

como sobrevivência, que remete aos dois vieses narrativos. Em cada viés, encontramos 

um padrão nos trechos que remetem a uma FD genocídio e familiar. Em cada viés e 

FD, analisaremos o tempo e o espaço que acionará outras formações discursivas, pois 

o texto é a materialidade do discurso e, dentro de um texto, podem existir diversos 

discursos.  

Atrelado a esse processo e à base teórica, teremos as seguintes categorias de 

análise: 

• Relação de força: lugar de fala do sujeito; 

• Memória discursiva: jogo entre a memória e a atualidade; 

• Pré-construído: admissão inconsciente de uma verdade; 

• Tempo e espaço: elementos essenciais dos quadrinhos. 

Acreditamos que, por meio dessa metodologia, será possível atingir o objetivo 

geral de analisar de que forma a materialidade discursiva da personagem Vladek 
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Spiegelman, pelo discurso sócio-histórico, comprova a constituição do sujeito 

discursivo. Para isso, pretendemos nos pautar nas teorias de Pêcheux (1988), Foucault 

(2005; 2008), Courtine (2014) e Halbwachs (1990), atreladas à linguagem quadrinística 

proposta por Cagnin (2014), Eisner (2015) e Ramos (2016). 

4.2 HISTÓRIA DE SOBREVIVÊNCIA: FD GENOCÍDIO  

Para esta primeira parte da análise, apresentaremos seis trechos extraídos do 

primeiro viés narrativo, história de sobrevivência, com a Formação Discursiva 

genocídio. A seleção se deu a partir dos critérios elencados anteriormente. Nesse 

momento da narrativa, na Figura 45, a seguir, Vladek, Anja e o resto de sua família 

estavam escondidos no bunker15, pois os alemães queriam exterminar todos os guetos 

e já haviam levado cerca de mil judeus em uma semana. Por medo de saírem e serem 

pegos, passavam todo o tempo dentro da casa, especificamente, dentro do bunker e 

apenas saíam para buscar comida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Trata-se de um isolamento extremo contruído totalmente ou parcialmente embaixo da terra.  
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Figura 45 - Trecho 1 – Bunker e a liquidação dos judeus 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 115. 
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Nesse trecho, notamos que há poucas mudanças de planos de visão, com 

exceção da primeira vinheta em que há a presença do plano total, proporcionando 

visualizar a personagem entrar no bunker e o espanto das personagens. As outras são 

todas retratadas pelo plano médio. Em todas essas, é possível observarmos as 

expressões das personagens, a revolta da família de Vladek por ter um estranho que, 

basicamente, invadiu a casa, a angústia e o medo desse estranho por ter sido pego, 

por tentar justificar as suas ações. Por se tratar da história de sobrevivência, ao longo 

da narrativa, criamos um pré-construído de que, nesse momento, se trata do tempo 

passado os relatos de Vladek, e isso é reforçado pela forma como a personagem é 

retratada, pelo cenário, pela presença dos alemães etc. O plano médio, também, será 

responsável por destacar o símbolo da suástica presente no uniforme dos alemães, 

bem como para a arma em suas mãos, realçado por sua fala, “juden raus”, cuja 

tradução é “fora, judeus”. E é por esse plano que conseguimos estabelecer a FD 

genocídio, por ser o momento inicial em que Vladek e sua família são “capturados” e 

seriam, possivelmente, designados para os campos de concentração. Assim, além 

dessa FD, temos a Formação Discursiva de sobrevivência.  

Segundo Pêcheux (1998), como já foi dito, a partir de uma Formação Discursiva 

podem existir outras, por isso, além dessas, nesse trecho, temos uma FD fugitivo que, 

por sua vez, pelo imaginário social, pela Formação Ideológica, associamos ao que 

fugitivos precisam fazer para sobreviver. Nesse caso, a forma como eles buscam é a 

de se esconderem pelo bunker, é evitar sair da casa, o que gerou, em diversos 

momentos, a fome. Tanto é que as personagens só saíam para procurar alimento e foi 

justamente por essa razão que o estranho descobriu o esconderijo e os entregou aos 

gestapos, os policiais secretos do Estado alemão. Pelas Condições de Produção que 

atravessam o contexto da guerra, assume-se o pré-construído de os judeus já não 

serem mais aceitos, ou seja, eles já eram vistos como ilegais na parte comercial e, 

agora, começa o processo de serem vistos como vermes.  

No entanto, se olharmos para a forma como as personagens estão retratadas, 

percebemos que ainda é possível distingui-las, assim elas ainda possuem uma espécie 

de identidade. Até o estranho possui uma característica diferente. Apesar de a roupa 

ser semelhante com a de Vladek, por exemplo, há a presença de alguns traços de 

cabelo. Tanto é que, na quarta vinheta, notamos que se trata da mesma personagem, 

não só pela fala, mas, também, por esse detalhe. Para Courtine (2014, p. 75), “o 

interdiscurso, enquanto lugar de constituição do pré-construído, fornece os objetos dos 
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quais a enunciação de uma sequência discursiva se apropria, ao mesmo tempo que 

(ele) atravessa e conecta entre si esses objetos”. Logo, proporciona uma articulação 

com o que o sujeito, como enunciador, dá coerência ao seu discurso. Na primeira 

vinheta, a personagem é apresentada aos demais, bem como o processo de convencê-

los de estar ali apenas para se refugiar, descansar e procurar por alimento. Constrói-

se o interdiscurso, a partir do pré-discursivo, de que ele é igual a Vladek e os seus 

familiares.  

Ainda a partir de Courtine (2014, p. 75), “o emprego de uma relativa explicativa 

produz assim, por expressões tais que ‘como nós dissemos/como cada um sabe, pode-

se ver’, uma lembrança lateral do que se sabe por outro lado (um ‘retorno do saber no 

pensamento’, nos termos de Pêcheux)”, sendo visto, nesse trecho, pela personagem, 

o estranho. Podemos construir essa sequencialidade discursiva pelas diferenças das 

personagens, a qual, nesse momento da narrativa, é importante para construir os 

efeitos de sentido. As expressões apontadas por Courtine, aqui, não se dão na fala, 

mas pela forma como as personagens foram retratadas. Não há uma diferenciação 

entre os alemães, pois não é relevante distingui-los dos demais. É claro que há a 

diferenciação entre eles e os judeus pelo antropomorfismo, e isso sim é fundamental 

para produzir os sentidos.  

Apesar de os alemães não terem essa distinção nas características, novamente, 

há um destaque em seu uniforme pela suástica. Logo, a memória discursiva se faz 

presente por intermédio desse símbolo, bem como a relação de força também se 

constituirá por ela. Pelo plano total, presente na primeira vinheta, estabelecemos uma 

primeira relação de força entre os judeus, a família de Vladek, em relação ao estranho, 

ao retratar esses personagens em uma posição superior, em que olhavam para o outro 

que estava subindo. Ao alterar para o plano médio, nas próximas vinhetas, a relação 

de força também se altera. Nesse momento, as personagens se igualam, até porque o 

discurso da personagem, movido pela FD fugitivo e pela FD sobrevivente, se 

assemelha com o da família de Vladek. A quarta vinheta, por sua vez, pode ser vista 

de duas maneiras e, cada uma, proporciona uma relação de força: 
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Figura 46 - Possibilidade de planos 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de Spiegelman, 2009, p. 115. 

 
 

Se considerarmos essa cena como única, temos o uso do plano americano. Por 

outro lado, se interpretarmos o telhado como um hiato, há o uso do plano médio nas 

duas vinhetas. Se olharmos como um plano total, as vinhetas são ligadas pelo balão de 

fala e isso nos faz olhar para os alemães e, posteriormente, retomar para a família de 

Vladek. Apesar de, aparentemente, estarem em uma posição superior, por estarem 

acima dos alemães, na verdade, acontece o processo contrário. Temos duas relações 

de força: alemão > judeu, gerado pela guerra e ressaltado pela suástica; policiais 

secretos > fugitivos. Se considerarmos, no entanto, que são duas vinhetas, a 

sequencialidade continua sendo determinada pelo balão de fala, bem como a sensação 

de temporalidade de as cenas acontecerem quase simultaneamente. A forma como o 

balão é utilizado, também, nos dá a sensação de a fala invadir o bunker, gerando os 

rostos de aflição das personagens escondidas. Um outro ponto: o tamanho do quadro 

da primeira cena é menor em relação ao segundo, dando o efeito de ser um ambiente 

pequeno, em que todos estão exprimidos, assim como o de inferioridade e, por isso, 

acontece o processo de relação de força.  
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Na segunda cena, os alemães e o estranho aparecem na sala, em um espaço 

mais amplo. Eles não estão tão próximos do teto e não estão exprimidos como os 

demais. Por conseguinte, além daquelas relações de força, notamos a presença de 

mais uma entre os judeus. O estranho aparece de forma igual, se comparado ao 

alemão, em uma mesma linha. Dessa maneira, nos indica que, por ter delatado a família 

de Vladek, nesse momento, a sua Formação Discursiva se aproxima à dos alemães. 

Pois, por causa de sua ação, todos foram encontrados e, agora, serão encaminhados 

para os campos de concentração. Na última vinheta, já vemos as personagens com as 

mãos para cima, com os alemães atrás com armas apontadas, reforçando, assim, a 

relação de força alemão > judeu; policiais secretos > fugitivos que, agora, se tornaram 

prisioneiros.  

Atrelado a isso, temos as Condições de Produção, a partir do contexto sócio-

histórico e ideológico, em que ocorre a história principal de Maus, a Segunda Guerra 

Mundial. Pensando apenas pelo olhar de Vladek, por esse contexto, é possível 

determinar algumas posições de sujeito. A Formação Discursiva, então, determina as 

diferentes posições de sujeito presente nesse trecho: judeu, pai, sogro, marido, fugitivo 

e prisioneiro.  

A partir do contexto da Segunda Guerra Mundial, estabelece-se uma Formação 

Discursiva de genocídio e, partindo para Vladek, uma FD de sobrevivência que 

determinará a posição de sujeito da personagem. Aqui, por essa CP, é possível 

estabelecer a materialidade discursiva do antropomorfismo de Vladek pelo contexto da 

guerra, algo que será essencial para diferenciá-lo da figura do alemão. Além disso, 

como foi dito, dentro do antropomorfismo, as diferenças nos traços, nas roupas das 

personagens, nos mostram que, ainda, as personagens eram vistas como seres 

diferentes e cada um possuía uma identidade. Assim, por essa construção e pela 

memória, é possível ancorarmos os processos discursivos e fazer “valerem” os dizeres 

pela Condição de Produção dada pela materialidade do tempo e do espaço. 

No próximo trecho, Vladek estava tramando uma forma de cruzar a fronteira, 

pois os alemães já haviam dividido a Polônia em duas partes: o protetorado e o reich, 

com uma fronteira vigiada. A personagem não tinha a documentação necessária para 

cruzá-la, por essa razão, precisava de uma estratégia para voltar para a sua cidade que 

ficava no reich, a fim de encontrar com Anja e o seu filho Richieu, como podemos ver 

na próxima Figura: 
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Figura 47 - Trecho 2 – Fuga por mudança antropomórfica 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 66. 
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Diferente do trecho anterior, aqui temos mais alternâncias de espaço. Pela 

primeira vinheta, é possível visualizarmos, pelo plano panorâmico, Vladek em um 

primeiro plano e, ao longe, os vagões do trem. Apesar de não enfatizar, nesse 

momento, notamos a personagem com o uniforme de soldado, bem como um risco 

atrás de sua cabeça – que, pela próxima cena, vemos ser o elástico da máscara - 

chegando à estação, sem os documentos legais, conforme nos mostra a fala: “trens 

ainda iam da Protetorado para o Reich. Só que precisava de documentos legais. Claro 

que eu não tinha...”. Assim como na Figura anterior, também partimos de duas 

formações discursivas: genocídio e sobrevivência. A partir dessas, temos, novamente, 

a FD fugitivo, mas com outra Formação Ideológica e com outra Condição de Produção 

dada pela materialidade da construção do tempo e espaço. Claro que a CP da guerra 

ainda é a central da narrativa, mas, além dela, pela forma como Vladek é representado, 

é interpelado, consolida-se uma outra construção enunciativa, a qual o faz ocupar uma 

outra posição de sujeito. A partir da segunda vinheta, vemos Vladek com uma máscara 

de porco, conversando com um polonês. Segundo Pêcheux: 

Se acrescentarmos, de um lado, que esse sujeito, com S maiúsculo — 
sujeito absoluto e universal —, é precisamente o que J. Lacan designa 
como o Outro (Autre, com A maiúsculo), e, de outro lado, que, sempre 
de acordo com a formulação de Lacan, “o inconsciente é o discurso do 
Outro”, podemos discernir de que modo o recalque inconsciente e o 
assujeitamento ideológico estão materialmente ligados, sem estar 
confundidos, no interior do que se poderia designar como o processo 
do Significante na interpelação e na identificação, processo pelo qual se 
realiza o que chamamos as condições ideológicas da 
reprodução/transformação das relações de produção (PÊCHEUX, 
1988, p. 133-134). 

A partir das concepções de Althusser sobre a materialidade ideológica, Pêcheux 

nos mostra a relação entre o inconsciente e a ideologia, em que aponta um lugar que 

o discurso é designado e interpela os indivíduos como sujeitos. Logo, para o teórico, o 

sujeito é visto como todo e qualquer processo de identificação. Vladek, então, ao ser 

retratado com a máscara de porco, se configura como um outro sujeito, pois, em partes, 

ele precisa negar as concepções ideológicas vindas da sua constituição como um 

judeu, para se interpelar em um sujeito visto como polonês, ocorre o processo de 

assujeitamento reproduzido por uma ilusão, visto pela materialidade do uso da 

máscara, o transformando em um sujeito pleno, não dividido como um judeu/rato, mas 

como um judeu/porco. Esse processo do assujeitamento se dá por um primeiro plano, 
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na segunda vinheta, o qual ressalta, de forma aproximada, os traços da máscara de 

Vladek ao lado do polonês, a fim de retratar a mesma figura, da mesma categoria de 

sujeito. Essa cena, também, funciona como um zoom da próxima vinheta, com o intuito 

de mostrar as personagens lado a lado, mostrando a parte da frente da máscara de 

Vladek, reforçando a FD fugitivo, mas, também, acionando a FD polonês. Pois a 

personagem altera “o que pode e deve ser dito”, se fosse um alemão, por exemplo, 

Vladek não poderia criticar, “esnobar” a posição dos nazistas. Contudo, como se trata 

de um polonês, pelo uso do plano médio, podemos ver, conforme Vladek debocha do 

alemão, a face do polonês se enrijecer, nos mostrando um conflito e é reforçado pela 

fala: “os poloneses eram amargos com as alemães, era bom falar mal delas”. Ainda 

pelo plano médio, vemos Vladek e o polonês caminhando, lado a lado, de costas, 

prestes a entrar em um dos vagões. Por outro lado, logo que a personagem entra no 

trem, a FD fugitivo volta e a personagem é, novamente, interpelada no ser judeu/rato, 

conforme nos mostra o seguinte recorte: 

 
Figura 48 - Recorte do trecho 2 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 66. 

 

Nesse recorte, percebemos, pelo plano médio, que a expressão do polonês se 

altera. Apesar de ser amargo, como caracterizado por Vladek, a sua posição, pelas 

concepções ideológicas da CP guerra, está em posição inferior se comparado com o 

alemão. Da mesma forma como trecho anterior, notamos que, novamente, a 

continuação da cena em que Vladek está é um quadrado pequeno, dando essa 
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sensação de estar exprimido, com a máscara de porco em suas mãos, o que nos indica 

que a personagem voltou a ocupar a sua outra posição de sujeito. Também por esse 

recorte, é possível estabelecermos a seguinte relação de força: alemão > polonês > 

judeu. Notamos, também, que as expressões faciais das personagens são diferentes. 

A do alemão, por ter mais autoridade e ser uma espécie de materialização do medo, do 

nazismo, é mais séria e essa representação de superioridade é reforçada pelo polonês, 

que já está com uma expressão um pouco mais tranquila; pela apresentação da 

documentação, a personagem, apesar de ser inferior perante ao alemão, é legal dentro 

do país. Enquanto Vladek, por sua vez, além de estar escondido, no escuro – que é 

demarcado pelo fundo preto no cenário -, com uma feição mais triste, sem documentos, 

sendo uma figura ilegal em seu próprio país, a ponto de não poder ir até a sua cidade.  

Percebemos que, pelo pré-construído da narrativa, o antropomorfismo é um 

papel importante para a construção de sentidos. A forma como a personagem é 

assujeitada para que entre no trem e consiga fazer valer no discurso os seus dizeres é 

a mudança antropomórfica. Ou seja, se Vladek fosse com os dizeres, apenas com a 

FD fugitivo, e não se assujeitasse, se não houvesse essa interpelação do sujeito em 

porco, a personagem não conseguiria convencer o polonês para entrar no trem e 

podendo, inclusive, ser entregue às autoridades por ser um judeu ilegal, tentando cruzar 

as fronteiras. Assim, o antropomorfismo, nesse caso, é fundamental para estabelecer 

tanto a relação de força, como para acionar a memória discursiva de que a linha 

imaginária que separa o país, nesse momento, é determinante para quem tem e quem 

não tem o direito de ir e vir. Pelo plano americano e pelo plano médio nas últimas 

vinhetas, nos mostra que a personagem conseguiu fugir e o seu assuijetamento 

ideológico foi cumprido. Esse efeito de sentido só é possível pelo recurso da linguagem 

dos quadrinhos, ou seja, caso o relato fosse no formato de um romance, não seria 

possível contruirmos tal relação de força.  

Como no trecho anterior, a narrativa se passa no tempo passado, também 

demarcado pela personagem e pela linha de contorno. Notamos que nesse trecho, por 

sua vez, acontece uma mudança tempo-espacial. Pois, ao longo das vinhetas, temos 

como verdade discursiva que Vladek acompanha o polonês até o trem, bem como o 

momento em que está cruzando a fronteira pela aparição do alemão. A mudança 

espacial se dá com a alternância do cenário de uma vinheta para outra. Em uma, Vladek 

está no escuro e, na próxima, aparecem as sombras de casas, assim como a última 

cena nos mostra a casa dos pais. A transição do tempo e do espaço é importante para 



150 
 

a construção da narrativa, nesse momento, para mostrar a mudança antropomórfica de 

Vladek, o seu assujeitamento, e como isso corroborou para cruzar a fronteira e chegar 

em seu destino. A partir disso, temos as Condições de Produção que determinam 

outras posições de sujeito nesse trecho: polonês, fugitivo, soldado e sobrevivente.  

Pelo assujeitamento, percebemos que Vladek, pela CP da Segunda Guerra 

Mundial e das FDs sobrevivência e genocídio, estabeleceu mais duas formações 

discursivas: a de fugitivo e a de polonês. Nesse trecho, por essa Condição de Produção, 

o antropomorfismo demarcado na personagem Vladek, pela figura do rato se portando 

como porco, bem como o uniforme de soldado, instaura uma posição melhor para a 

personagem, que não é vista como um judeu, mas como um soldado polonês.  

O contexto que atravessa o trecho seguinte se dá com Vladek, refugiado na casa 

de uma família polonesa, planejando, com alguns conhecidos, uma possível fuga para 

a Hungria. Para isso, Anja e ele, junto de um grupo de pessoas, seriam conduzidos até 

a fronteira por um valor um tanto alto. Apesar de Anja ser contra a ideia, Vladek a ignora 

e está convicto de que conseguiriam atravessar, mesmo que seja arriscado, conforme 

podemos ver na Figura 49: 
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Figura 49 – Trecho 3 - Quebra da mudança antropomórfica  

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 157. 
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Nas duas primeiras vinhetas, temos o uso do plano médio, que nos permite 

visualizar as personagens de máscara, camufladas, com os passadores poloneses. E 

essa é a primeira vez em que não é possível distinguir as personagens. Como no trecho 

anterior, o assujeitamento será um processo fundamental para estabelecer a relação 

de força, bem como a sua quebra, além de nos indicar que, nesse viés da narrativa, a 

materialidade dada pelo antropomorfismo é necessária para a constituição do sujeito 

discursivo. Como não conseguimos diferenciar quem é Vladek, só sabemos que uma 

das personagens começa a ficar apreensiva com um dos passadores, dando a 

desculpa de que foram “telefonar aos homens que vão pegá-los na fronteira. Calma, 

ele nos encontra no trem”. A aflição e o medo do que poderia dar errado, também, só 

é possível pela fala da personagem, pois, devido à máscara, não podemos ver suas 

expressões. Ainda nessa cena, notamos a figura do porco um pouco mais à frente dos 

demais, o que nos transmite essa primeira relação de força: polonês passador > judeu 

mascarado. Ao contrário do trecho anterior, em que Vladek assume os dizeres da FD 

polonês, isso não acontece aqui. Os passadores sabem que, apesar da máscara, dessa 

mudança antropomórfica, ainda continuam sendo judeus. Aliás, judeus fugitivos. De 

acordo com Carvalho:  

A forma-sujeito do discurso foi definida como a resultante do processo 
de incorporação e, ao mesmo tempo, de dissimulação, pela qual o 
sujeito se identifica com a formação discursiva que o constitui, 
absorvendo o interdiscurso no intradiscurso, de onde resulta a 
identidade imaginária do sujeito. Segundo Pêcheux, a linguagem não 
pode ser considerada ideológica em si mesma, mas a dominação 
ideológica se encontra materializada na língua e, em particular, nas 
formas discursivas que simulam os enunciados científicos, lançam mão 
da evidência do sentido e apelam ao sujeito do idealismo como sendo 
sua fonte e sua origem (CARVALHO, 2008, p. 246). 

A partir dessa concepção da forma-sujeito assujeitado, percebemos que não 

ocorre isso nesse trecho. Para que Vladek e as demais personagens fossem 

assujeitadas como porcos, seria necessário que ocorresse essa materialização nas 

formas discursivas, algo que não acontece. A FD se manteve na forma-sujeito do ser 

rato, logo, não houve o processo da identidade imaginária do sujeito. Ou seja, houve 

uma quebra do pré-construído em que:  

a relação que o discurso mantém com os traços de construções 
anteriores da língua, mostrando que a evidência de sentido de uma 



153 
 

asserção se apresenta, ao mesmo tempo, fora de alcance da asserção, 
como se tivesse sido decidida antes, como uma presença já-lá, gerando 
efeitos de assujeitamento (CARVALHO, 2008, p. 67, grifos do autor). 

O pré-construído, como vimos no trecho anterior, é o de o polonês ter o direito 

de ir e vir, tendo a possibilidade de transitar de forma legal, algo que não era possível 

para os judeus. Ao tentar cruzar a fronteira, como auxílio dos passadores, era 

necessário se assujeitarem, mas as falas não condisseram com a Formação Discursiva. 

As formações ideológicas, então, partiram, apenas, da Condição de Produção em que 

Vladek era determinado como um fugitivo. A partir dessa questão, a terceira vinheta 

mostra o trem em movimento e nos indica, pelo hiato espaço-temporal, que as 

personagens embarcaram e já estavam tentando cruzar a fronteira. A demarcação do 

tempo transcorrido e a mudança de um espaço para outro também são reforçadas pela 

fala: “viajamos menos de uma hora até chegar na Bielsko-biala. Aqui eu tinha fábrica e 

aqui as passadores desaparece”. As próximas cenas nos mostram a quebra da FD e, 

consequentemente, a quebra do antropomorfismo, devido ao não acontecimento desse 

pré-construído: 

Figura 50 - Recorte do trecho 3 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 157. 

 
 

A partir do plano em perspectiva, é possível visualizarmos os gestapos 

adentrando o vagão, sem deixar margem para uma fuga ou um escape. A próxima 

cena, pelo plano médio, vemos o alemão arrancar a máscara de Vladek e concretizar 

que o grupo, entregue pelos passantes, de fato, é de judeus. Essa vinheta também 
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funciona como uma espécie de zoom do ocorrido na cena anterior, e indica que há 

diversos gestapos nos corredores – provavelmente em busca de outros disfarçados -, 

e aquele estava dentro da cabine em que Vladek, Anja e o resto do grupo estavam. 

Notamos que, diferente do trecho anterior, a relação de força, aqui, é diferente. Por não 

acontecer o assujeitamento em porcos, ou seja, permanecem assujeitados em ratos, 

não temos uma equivalência das personagens com os poloneses, pelo contrário, a FD 

que prevalece é a de fugitivo. Por essa razão, a relação de força acontece como alemão 

> polonês > judeu. Por fim, na última vinheta, pelo plano total, conseguimos observar o 

sombreado das personagens, pois, nesse caso, o que é relevante para a narrativa é a 

construção do cenário, devido à fala de Vladek que descreve o lugar: “fizeram nós 

marchar pelo cidade de Bielssko. Passamos pelo meu fábrica... passamos na mercado 

onde nós sempre comprava para comer e até no rua onde nós morava e chegamos no 

prisão onde colocaram nós”. Novamente, nessa vinheta, percebemos que a 

demarcação de tempo e espaço se dá pela construção do cenário, mas também é 

reforçada pela descrição na fala de Vladek.  

Para Halbwachs (1990, p. 71), “a lembrança é em larga medida uma 

reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e, além 

disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a 

imagem de outrora manifestou-se já bem alterada”. Isso nos permite ter uma ideia de 

como foi o passado, porém elas acontecem a partir de uma representação das 

lembranças que repousam em uma espécie de racionalização. A forma como é 

construída essa vinheta, por sua vez, se dá com a memória histórica, cuja demarcação 

nos remete ao passado – o contexto da guerra e as suas consequências em nossa 

sociedade -, bem como, para Vladek, a construção de memória, permitindo a ele reviver 

aqueles acontecimentos que configuram a sua sobrevivência. Nesse caso, ao passar 

pelo local em que morou, é ativada uma memória afetiva, realizada pela sua individual. 

E, pelo pré-costruído, ao passar por esse local e ser condenado como prisioneiro onde 

sempre foi livre, reconstrói todas as suas lembranças. Por isso, a forma como é 

representado, por uma sombra, nos dá a sensação de seu apagamento, mas, também, 

enfatiza o cenário, permitindo acionar essas memórias e gerar tais efeitos de sentido. 

Assim, nesse contexto, a partir da CP da guerra, a posição de sujeito de Vladek se dá 

da seguinte maneira: marido, fugitivo e prisioneiro.  

Nesse momento da narrativa, Vladek passa de fugitivo para prisioneiro. Não 

elencamos a posição de polonês porque, como foi visto, não aconteceu de fato. A partir 
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do contexto que atravessa toda a narrativa, a guerra, temos um destaque para mudança 

de posição de fugitivo para prisioneiro que demarcará as novas posições e ocasionará 

outros efeitos de sentido. Em nenhum momento, apesar da ocupação do alemão, houve 

um tipo de violência direta, algo que se altera ao mudarem as Condições de Produção. 

Vale ressaltar que, aqui, apesar de a mudança antropomórfica não gerar os efeitos de 

sentido esperados pelo pré-construído, ela é importante para determinar, justamente, 

essa quebra do processo de assujeitamento de Vladek.  

No próximo trecho, Vladek já foi designado para o campo de concentração, 

recebeu o seu uniforme e o número de registro – marcado no braço –, foi encaminhado 

para uma cela, junto com os outros novatos. Além dos judeus, existiam os poloneses 

camponeses, que também foram feitos de prisioneiros, conforme nos mostra a Figura 

51: 
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Figura 51 - Trecho 4 – Chegada ao campo de concentração 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 190. 
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Vladek retrata que, em um primeiro momento, a cela ainda estava relativamente 

vazia e todos tinham um espaço para caminhar, mas logo chegaram cerca de 

quatrocentos novos prisioneiros, o que transformou a cela em algo apertado e, 

consequentemente, nem todos possuíam um lugar para dormir, os obrigando a 

ocuparem o chão. Logo, a personagem nos mostra que, para ir ao banheiro, era 

necessário pisar sobre os corpos. Diferente dos trechos anteriores, a partir desse 

momento, a violência física começa a existir e a ser retratada na narrativa. Contudo, 

ainda não é realizada pelos alemães, mas por um dos prisioneiros, um camponês 

polonês, que, como já foi abordado, possui uma posição elevada ideológica e 

socialmente.  

Novamente, ao considerarmos a visão de Vladek dos fatos, por estar nessa 

posição, o polonês se vê no direito de mandar, ter uma autoridade diante dos judeus, 

pois, pelas Condições de Produção, ele também se vê como uma raça superior. Pelo 

plano geral, podemos ver essa quantidade de pessoas espelhadas pela cela, pelos 

beliches, além de que a forma como se dá a angulação permite a sensação de 

continuidade. Notamos, também, que, mais do que no trecho anterior, em todas as 

vinhetas, não há uma distinção entre as personagens, ou seja, a partir dessa Condição 

de Produção, Vladek perde a sua identidade e é visto apenas como mais um entre os 

outros prisioneiros. A cena seguinte mostra, além do cenário retratado anteriormente, 

diversos judeus espalhados pelo chão e, também, aparece de boca aberta, algo que é 

pouco retratado na narrativa, mas destaca o sofrimento de ser pisado, provavelmente, 

de forma constante, sempre que alguém precisa se locomover.  

Em todas as vinhetas, não conseguimos definir quem ao certo é Vladek, pois 

todas as personagens que aparecem no trecho são visualmente iguais, mas sabemos 

que está presente pelas falas. A Formação Discursiva, aqui, além das já descritas, 

temos a de prisioneiro, determinando a nova posição de sujeito da personagem, bem 

como os seus dizeres. Nesse trecho, por sua vez, notamos que não há nenhuma fala 

direta, apenas como uma forma de legenda, ou seja, como se fossem os relatos para 

Art. Logo, demarca a falta de voz que Vladek terá nessa Condição de Produção. Se, na 

Figura anterior, a personagem, por ocupar a posição de marido, conseguiu convencer 

Anja de cruzar a fronteira até a Hungria, nesse caso, os dizeres de Vladek não possuem 

autoridade alguma, ou seja, perdem o sentido. Se Vladek tentasse argumentar com o 

polonês, por exemplo, poderia resultar, ali, a sua morte. Algo que, pela Formação 

Ideológica, determina a relação de força e permite tal ação realizada pela personagem. 
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O pré-construído, também, fará valer essas ações da personagem, afinal, partindo 

desse novo contexto configurado pela FD e pela FI e determinados pelas CPs, 

recupera-se, pela memória discursiva, de o judeu ser de raça inferior e, por isso, o fato 

de morrer ou viver seria indiferente. E isso é retratado, nesse trecho, pela ausência de 

definição de quem Vladek é.  

Na terceira vinheta, com o uso do plano americano, vemos a figura do polonês 

aos gritos, pelo uso da metáfora visual (uso do negrito), bem como pelo emprego do 

balão-grito, a personagem impede a passagem dos demais: “em fila de cinco, seus 

merdas! Em pé! Posição de sentido!”. Dessa cena para a próxima, o plano se altera 

para total e vemos os judeus cumprindo as ordens do polonês, em que reforça o tom 

de autoridade pelas personagens ao se deitarem no chão e, consequentemente, serem 

representadas de forma menor em relação à figura do porco. As duas próximas 

apresentam uma passagem de tempo diferenciada das demais, conforme nos mostra 

a próxima figura: 

 
Figura 52 - Recorte trecho 4 

 
Fonte: SPIEGELMAN, 2009, p. 190. 

 

Percebemos que, pelo primeiro plano, o foco se dá na expressão do polonês, 

com um certo ar de malícia, levantando uma espécie de cassetete, gritando: “de pé! 

No chão!”, seguido da fala: “de pé! Rápido!”, na outra vinheta. Apesar de ter a 
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separação do hiato, percebemos, pela posição da personagem e por não mudar o 

plano, que o tempo transcorrido é de segundos. É o tempo suficiente para levantar o 

braço e abaixar para bater no judeu, que pode ser Vladek. Logo, nesse trecho, 

percebemos que a relação de força acontece da seguinte maneira: alemão > polonês 

> judeu. Apesar de a figura do alemão não estar aparente, pelo pré-construído, 

sabemos que, pela Condição de Produção, ele possui uma posição elevada, devido ao 

contexto da guerra. O polonês, por sua vez, mesmo que esteja, em partes, ocupando 

a mesma forma-sujeito de Vladek e dos demais judeus de prisioneiro, ainda assim, por 

essa mesma CP, é visto, ideologicamente, como uma raça superior. Afinal, os relatos 

partem do olhar de Vladek sobre as ações. Nesse contexto, a personagem vê a figura 

do polonês sempre como um ser superior (dada as formações ideológicas). Se 

pensarmos na configuração do relato pelo olhar de Art, também teríamos essa verdade. 

Pois, para o autor, existia essa relação de força: alemão > polonês > judeu dada pelo 

uso da materialidade do antropomorfismo. Partindo da fala da personagem, ao 

recuperarmos pela nossa memória discursiva, a forma como são ditas as frases 

assemelham-se com a da brincadeira Simon says16, conhecida como Mestre mandou. 

Na última vinheta, pelo uso do plano geral, vemos diversos judeus seguindo as ordens 

proferidas pelo “mestre”, o qual Vladek nos indica que “era esse o nosso ‘esporte’. 

Chutes, socos, berros. Até um cair morto”. Segundo Carvalho:  

Temos aqui a dupla determinação do sujeito. Por um lado, ele é 
determinado pela exterioridade da rede simbólica onde sua identidade 
está capturada, na qual ele é “para os outros”, e à qual se ligam os 
procedimentos de interpelação ideológica. Por outro lado, ele se 
determina de forma muito particular na fantasia, representado pela 
borboleta como o “esqueleto de sua identidade fantasística” 
(CARVALHO, 2008, p. 220). 

Carvalho parte das concepções lacanianas a respeito da fantasia gerada pelo 

inconsciente. A rede simbólica, nesse caso, se dá pela identidade assumida pelo 

polonês de que, apesar de estar na forma-sujeito prisioneiro e ser nessa forma que é 

representado ideologicamente para os alemães, a maneira como trata os demais, os 

judeus, se dá por meio dessa fantasia de ser o mestre, mais especificamente, de ser o 

mestre da cela em que Vladek está. Dessa maneira, as verdades discursivas são 

 
16  Trata-se de uma brincadeira em que um dos participantes é visto como “mestre”. Essa pessoa fica à 
frente dos demais e dá ordens que devem ser seguidas.  
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construídas e determinadas por essa interpelação ideológica. Vladek, por outro lado, 

sofre as consequências dessa identidade fantasiosa, pois “visa a depurar a ‘realidade’ 

das suas ilusões ideológicas, de maneira que a ‘falsa consciência’, que define a 

concepção marxista da ideologia, seria dissipada pela análise das relações sociais 

efetivas” (CARVALHO, 2008, p. 221), ou seja, o que é visto como real na história, nas 

ações da personagem, é recoberto pela ideologia dominante. E é por isso que 

conseguimos estabelecer aquela relação de força, bem como fazer valer os discursos 

do polonês em mandar nos demais, de impedir a passagem de Vladek e dos outros, ou 

de bater neles. Logo, a posição de sujeito de Vladek, nesse contexto, se dá da seguinte 

maneira: judeu, prisioneiro e submisso.  

Percebemos que o antropomorfismo, nesse contexto, determinado 

ideologicamente pelas Condições de Produção, é relevante para distinguir Vladek do 

polonês, bem como indicar a sua insignificância pela submissão e pela ausência de 

uma identidade, algo que, nesse primeiro momento, a figura do porco possui. Logo, a 

posição de sujeito determinada pela religião, o judeu, continua sendo fundamental para 

que a personagem sofra as ações da guerra, da violência do polonês e, nesse trecho, 

de forma indireta, a do alemão, reforçada pelas outras posições ocupadas, a de 

prisioneiro e a de submisso, que, pela Formação Discursiva e Ideológica, o faz não ter 

voz perante tais autoridades.  

Os alemães, no próximo trecho da narrativa, estavam planejando transferir os 

prisioneiros de Auschwitz para os campos dentro da Alemanha. De acordo com um de 

seus colegas, que trabalhava no escritório, eles precisavam permanecer vivos até os 

russos invadirem. Como os alemães estavam já com outros planos, prevendo essa 

possível invasão, o colega já pensava em uma estratégia para que Vladek e ele 

escapassem dessa mudança de campo de concentração. No processo de 

transferência, os alemães matavam aqueles que não conseguiam acompanhar. A 

Figura 53 nos mostra o momento em que Vladek e os prisioneiros que sobreviveram a 

transferência em um outro campo:  
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Figura 53 - Trecho 5 – Relação de Força pela sobrevivência  

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 244. 
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Nas páginas anteriores, percebemos a mudança temporal e espacial pelas 

personagens em transição. Na primeira vinheta desse recorte, vemos essa demarcação 

pelo mapa nos indicando todo o caminho percorrido de Auschwitz até o Breslau. Vladek 

nos mostra que o campo era menor e não possuía a câmara de gás e que milhares de 

judeus estavam voltando para a Alemanha, o que percebemos pelo uso do plano geral. 

A FD genocídio, que demarca todos os trechos apresentados, é atravessada pela FD 

prisioneiro, FD sobrevivente e, agora, FD amigo. Pela Condição de Produção da guerra, 

a busca pela sobrevivência é essencial para Vladek. A partir disso, apesar de tentar 

ajudar alguém, a personagem sempre fará algo pensando em seu benefício próprio. 

Apesar de, em um primeiro momento, parecer que há a FD amigo, na verdade, ela 

funciona apenas para que Vladek sobreviva mais um dia. Nesse caso, a personagem 

precisava de alguém forte para ajudá-la a carregar um latão de sopa. Como foi dito, as 

personagens atravessaram algumas fronteiras caminhando, sendo espancadas, sem 

alimento e sem água. Logo, temos um pré-construído que, por esses acontecimentos, 

os prisioneiros estavam fracos e cansados. Vladek, aparentemente, demonstra estar 

relativamente forte e precisava estar, se não quisesse ser espancado pelos alemães. 

Ao avistar um sujeito que também indicava estar forte, o agarra e o conduz para auxiliá-

lo a carregar o latão de sopa.  

É possível notarmos isso na terceira cena, em que, pelo plano médio, vemos a 

figura do alemão um pouco mais à frente, um outro um pouco mais atrás com o 

cassetete e a figura do polonês também com o cassetete, e diversos judeus ao fundo, 

provavelmente, sofrendo as agressões. Por essa cena, podemos ver claramente a 

relação de força pelo antropomorfismo, conforme nos mostra o seguinte recorte: 
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Figura 54 - Recorte trecho 5 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 244. 

 

 

Construímos uma relação de força pela forma como as personagens estão 

posicionadas. O plano médio nos permite olhar as feições das personagens, a do 

alemão, gestapo, aos gritos – reforçado pelo balão-grito –, a do polonês com uma certa 

fúria, destacado com o cassetete que, assim como os alemães, utilizava da força contra 

os judeus. Da mesma forma como acontece no trecho anterior (ainda considerando o 

olhar de Vladek sobre os fatos), apesar de ser prisioneiro, o polonês continua sendo 

visto como um ser superior, como uma raça superior ao ser comparado com o judeu. 

Os judeus, por sua vez, permanecem sem ter uma identidade demarcada, não sendo 

possível reconhecer Vladek em meio aos demais. Notamos, também, que a figura do 

alemão aparece em um primeiro plano, representado um pouco maior do que a do 

polonês, em um segundo plano, mas, ainda assim, maior do que os judeus, retratados 

em um terceiro plano e configurando todo o cenário, algo diferente dos outros trechos 

apresentados. Pelas construções ideológicas, a partir da Condição de Produção da 

guerra, especificamente a CP dos campos de concentração, notamos que há, 

basicamente, três relações de força:  

• Guerra: alemão > polonês > judeu; 

• Materialidade antropomórfica: gato > porco > rato; 
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• Prisioneiro: polonês > judeu “forte” > judeu “fraco”. 

Nesse trecho, percebemos que os prisioneiros são divididos em “categorias”. 

Além da distinção do porco com o rato que assume uma posição superior, nesse 

momento, os judeus que fossem mais fortes, ou seja, aqueles que conseguissem 

carregar o latão de sopa, sem cair, sem hesitar, sem fraquejar, escapariam das 

agressões, já os que não tinham essa condição, os judeus mais fracos, podem ter sido 

espancados até a morte. Segundo Mussalim:  

O sujeito passa a ser concebido como aquele que desempenha 
diferentes papéis de acordo com as várias posições que ocupa no 
espaço interdiscursivo. [...]. O sujeito apesar de desempenhar diversos 
papéis, não é totalmente livre; ele sofre as coerções da formação 
discursiva do interior da qual já enuncia, já que esta é regulada por uma 
formação ideológica. Em outras palavras, o sujeito do discurso ocupa 
um lugar de onde enuncia, e é este lugar, entendido como a 
representação de traços de determinado lugar social, [...] que determina 
o que ele pode ou não dizer a partir dali, ou seja, este sujeito, ocupando 
o lugar que ocupa no interior de uma formação social, é dominado por 
uma determinada formação ideológica que preestabelece as 
possibilidades de sentido de seu discurso (MUSSALIM, 2003, p.133). 

Percebemos que as personagens, pelas relações de força, não são donas de si 

mesmas, nem dos seus dizeres, nem das suas ações, mas são condicionadas e 

dominadas pelo seu inconsciente. A partir disso, as personagens estão submetidas a 

uma interpelação do sujeito ideológico, fazendo com que o indivíduo ocupe uma 

determinada função social. A função social, aqui, demarcada pela memória discursiva, 

faz com que o alemão seja visto como parte da raça superior, logo, por ocupar tal 

função, pode exterminar aqueles que não se enquadram nesse critério. O polonês 

camponês não faz parte dessa raça, mas ainda é visto como um ser melhor, por isso, 

ao estar inserido dentro do campo de concentração, como prisioneiro (pois não é 

melhor e nem está no mesmo patamar do alemão), tem o direito e está condicionado, 

inconscientemente, a se portar como um ser superior em relação ao judeu. O judeu, 

por outro lado, atravessado pela memória discursiva, o qual perde o seu direto de voz, 

por ocupar o interior dessa formação social e determinado pela Formação Ideológica, 

faz parte de uma categoria inferior, ou seja, de uma raça inferior. Por ser construído 

ideologicamente dessa forma, torna-se um alvo da guerra, consequentemente, 

daqueles que estão em uma função social superior, o gato e o porco, logo, “existe, 
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portanto, uma relação de dominância derivada diretamente das condições de produção 

que fixa o lugar do sujeito no discurso” (CARVALHO, 2008, p. 37). 

Na quarta vinheta, ao utilizar do primeiro plano, foca-se em Vladek ao encontrar 

um rapaz mais forte para ajudá-lo. Já nas próximas, pelo plano total, vemos as 

personagens com uma certa dificuldade em carregar o latão, mas, ao mesmo tempo, 

são motivados, a partir da FI, a continuarem e não olharem para trás, pois já se tem o 

pré-construído do que aconteceria caso parassem, ou caso não conseguissem cumprir 

as ordens dos gestapos que, por sua vez, gritavam “putos preguiçosos! Olhem como 

aqueles dois correm!”. No canto da última vinheta, há o uso do plano detalhe, indicando 

que as personagens conseguiriam realizar o trajeto e, ainda, foram recompensados. 

Enquanto os demais, aqueles que não conseguiram, sofreram as punições físicas. 

Como pudemos ver, as posições de sujeito de Vladek permaneceram quase as 

mesmas, mas, por estar em um condicionamento físico melhor, o fez, além de 

prisioneiro, ocupar a posição de um judeu forte.  

Por esse trecho, notamos que nessas personagens, ao serem determinadas 

ideologicamente, a materialidade do antropomorfismo é relevante para realizar algumas 

das relações de força. No entanto, o fato de ser forte ou fraco, estar em condições para 

carregar o latão de sopa, é indiferente, pois, nesse caso, todos os prisioneiros que 

precisariam cumprir tais ordens são representados como ratos. Não há uma distinção 

entre a aparência, tampouco na forma antropomórfica, o que nos indica que as 

punições sofridas por aqueles que não conseguiram também poderiam acontecer com 

Vladek. Pois, apesar de, por um breve momento, ocupar uma posição elevada, continua 

sendo visto como um ser insignificante, de raça inferior. As posições ocupadas pela 

personagem continuam o determinando, pela FD e pela FI, como um ser sem voz.  

Vladek, em um próximo momento da narrativa, conta que Anja teve liberdade 

primeiro, com os russos, e a sua, por outro lado, só conseguiu nos últimos minutos da 

guerra. O seguinte trecho mostra o fim da guerra: 

 

 

 

 

 



166 
 

Figura 55 - Término da Segunda Guerra Mundial 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 265. 
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Olhando pelo viés de Vladek, a personagem estava presa no campo de 

concentração. A partir desse momento, começa a transição para um novo contexto da 

narrativa, o pós-guerra. Discursivamente, se considerarmos a percepção de Art, 

podemos separar os vieses como duas visões do judeu: como vítima e como culpado. 

Afinal, a Condição de Produção externa de Maus se passa em um pós-guerra, numa 

tentativa de Art compreender seu pai. Nos outros trechos, vimos essa construção da 

personagem como uma vítima do nazismo, pela visão de Vladek e de Art. Contudo, 

também pelo discurso, a personagem pode ser taxada como culpada, uma vez que 

essa era a visão dos nazistas. O judeu é um ser impuro, logo, culpado e por isso deve 

sofrer tais consequências.  

Na Figura 55, na primeira vinheta, pelo plano médio, Vladek e os demais 

prisioneiros são ordenados a saírem do trem. Isso nos mostra que ainda estão 

condicionados à FD genocídio e à FD de submissão. A próxima cena retratada pelo 

plano geral enfatiza a fala de Vladek: “e eu vi que inferno não é em toda parte. Ainda 

tinha vida no mundo”. Pela construção do cenário, vemos alguns alemães sem a roupa 

de soldado, com casas em volta, ou seja, a personagem já está afastada dos campos 

de concentração e começando a se distanciar do contexto do nazismo. A terceira cena, 

também pelo plano geral, nos mostra uma aglomeração dos prisioneiros ao fundo sem 

saber ao certo como agirem, pois, como estavam ao lado dos alemães, fardados, as 

ações, a partir da FI, ainda estão atreladas com a submissão. Assim, Vladek permanece 

ocupando a posição de sujeito prisioneiro. Isso acontece devido às verdades que foram 

construídas ao longo da narrativa. A personagem estava fadada ao contexto da guerra, 

já não via uma saída, aliás, já estava conformada de que a única maneira de sair do 

campo de concentração era pela morte, o que é determinado pela função social, pelas 

concepções ideológicas determinadas pela FI e pela FD. De acordo com Courtine: 

Tocamos aqui num dos aspectos da existência material de uma 

formação discursiva como memória; o da conversação, da reprodução 

imutável dos rituais não verbais que acompanham o discurso, do 

conjunto dos signos ligados aos lugares inscritos em uma FD por meio 

dos quais se agenciam os gestos, os comportamentos, as 

circunstâncias, a distribuição dos “papéis” [...] (COURTINE, 2014, p. 

132).  

Nessa cena, então, vemos que Vladek e as demais personagens estão nessa 

existência material da FD, da memória e, consequentemente, reproduzem os seus 
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rituais: aguardar as novas ordens dos alemães. Na cena seguinte, por sua vez, as 

personagens começam a comemorar o fim da guerra, o que é logo interrompido por 

todos eles. Logo, os comportamentos e os próprios papéis de gestapo, nazista 

permanecem, bem como o papel de judeu, prisioneiro, submisso. Por isso que, nesse 

primeiro momento, a relação de força permanece. As repetições dos rituais se mantêm 

na sequência em que, sem hesitar, os judeus fazem uma fila e entram no trem, sem 

questionar o alemão que os ordena, pois, em parte, a guerra já havia acabado, logo, 

não precisariam segui-las mais. No entanto, ainda estavam condicionados a essa FD e 

a esses papéis.  

Da mesma forma como ocorreu nos demais trechos, temos a demarcação 

tempo-espacial. É possível percebermos a mudança de tempo, a partir da alternância 

de espaço, dos cenários, em que, por exemplo, na primeira vinheta, Vladek aparece 

dentro do trem e constrói a verdade discursiva de que saiu de lá porque, na cena 

seguinte, a personagem aparece fora da estação, em fila, sendo “escoltada” pelos 

gestapos. O mesmo processo acontece nas demais vinhetas e as falas contribuem para 

proporcionar essa passagem de tempo, pois Vladek narra que seguiriam caminhando 

até a fronteira e, logo, foram encaminhados para um outro trem. Ao retratarem as 

personagens caminhando, a sequência dos quadrinhos nos mostra que o tempo 

passou, provavelmente, por algumas horas. O uso dessa mudança temporal, bem como 

espacial, nos indica, com o auxílio de um pré-construído, sentidos pré-existentes que 

são responsáveis por sustentar o sentindo atual.  

Ao mostrar, por exemplo, com o uso do plano geral (segunda vinheta) a cidade, 

os alemães sem uniforme de soldado, sem marcações ou qualquer lembrança do 

símbolo da suástica, nos indica que a guerra, de fato, estava prestes a acabar. A 

demarcação de que ainda não acabou se dá pelos judeus alinhados, com os uniformes 

de prisioneiros, com a figura do alemão apontando arma, por continuarem “guiados” 

pelo contexto atravessado da guerra (pela FD e FI). A forma como a mudança temporal, 

em partes, lenta, constrói o sentido de que há uma transição de contextos, ou seja, não 

é uma mudança rápida, pelo contrário, acontece devagar, pois é um processo. E isso 

dependerá do local em que estão inseridos. Ali, apesar de os judeus declararem e 

comemorarem o fim da guerra, o alemão deixa claro que precisam entrar no trem e 

encontrarem os estadunidenses para que aconteça esse “fim”. Logo, o tempo e o 

espaço são fundamentais, a partir do pré-construído, nesse trecho, para construir o 
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processo de mudança da Formação Discursiva, consequentemente, da Formação 

Ideológica e das Condições e Produção.  

De acordo com Halbwachs (1990, p. 108), “para nos fazer conhecer aquilo que 

não muda, aquilo que dura no sentido verdadeiro do termo, para que tenhamos dele 

uma representação adequada, seria necessário nos recolarmos no meio social que 

tomava consciência dessa estabilidade relativa”, ou seja, nos proporcionar, pela 

memória discursiva, uma memória coletiva do que se perdeu. A partir de Pêcheux, por 

sua vez:  

um discurso não apresenta, na sua materialidade textual, uma unidade 
orgânica em um só nível que se poderia colocar em evidência a partir 
do próprio discurso, mas que toda forma discursiva particular remete 
necessariamente à série de formas possíveis, e que essas remissões 
da superfície de cada discurso às superfícies possíveis que lhes são 
(em parte) justapostas na operação de análise, constituem justamente 
os sintomas pertinentes do processo de produção dominante que rege 
o discurso submetido à análise (PÊCHEUX, 2014, p. 105-106). 

O discurso funciona como uma retomada de discursos que já foram ditos. Assim, 

ao atrelarmos o conceito de memória discursiva de Pêcheux com o da memória coletiva 

apresentada por Halbwachs ao trecho apresentado, percebemos que ambos estão 

associados a uma instância histórica. Pois, ao associarmos a historicidade presente, 

por meio da CP, com as demarcações ideológicas, as manifestações discursivas 

representadas se dão pela construção material do tempo e do espaço, a qual é 

retomada pelo pré-construído e, a partir disso, se dão algumas reproduções nas 

constituições dos discursos presentes no meio social, determinado pela Formação 

Discursiva, e atrela-se ao princípio das lutas de classes, advindas do marxismo, bem 

como dos esquecimentos. Logo, podemos determinar a relação de força da seguinte 

forma:  

• Guerra: gestapo > prisioneiro; 

• Materialidade antropomórfica: gato > rato; 

• Prisioneiro: judeu livre. 

Nesse trecho, a relação de força é dividida em dois momentos. Com exceção à 

última vinheta, pelo contexto da guerra, ainda temos a concepção de o gestapo ser 

superior aos prisioneiros, até porque Vladek ainda é visto e determinado 
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ideologicamente com essa posição de sujeito, consequentemente, a figura do alemão 

continua sendo maior que a do rato, como é possível observarmos na próxima figura: 

 

Figura 56 - Mudança da relação de força pelo antropomorfismo 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 265. 

 

Notamos que Vladek permanece “camuflado”, não conseguimos diferenciá-lo 

com os demais judeus, ou seja, a sua identidade permanece irrelevante, continua sendo 

visto como um ser insignificante, sendo retratado e reforçado pela materialidade do 

antropomorfismo. A figura do gato, por outro lado, é retratada sempre maior do que a 

do rato, a fim de retratar a superioridade da personagem, como é possível observarmos 

na primeira cena. No entanto, na segunda, notamos que, apesar de não conseguirmos 

distinguir Vladek, os alemães aparecem em uma mesma posição que os judeus, assim 

se reforça a fala: “a trem não tinha guarda. Vimos que guerra acabou mesmo”. Colocar 

as personagens de forma quase igualitária transmite a ideia de a guerra realmente ter 

acabado e a relação de força entre gestapo e judeu começa a quebrar, bem como a 

materialidade do antropomorfismo. Afinal, cria-se o pré-construído de que, sem a 

guerra, não há mais a divisão de raças, tampouco a concepção de qual é melhor. Algo 

retratado nos trechos anteriores e que estabeleceu essas relações de força. Logo, 

notamos que, nessa última vinheta, ao começar o processo de alternância do contexto, 

as concepções ideológicas também sofrem alteração e, consequentemente, não há 

mais a constituição das relações de forças anteriores. Vladek, a partir disso, assume 

uma nova posição de sujeito: livre e sobrevivente.  

Mesmo que ainda não esteja, de fato, dentro de uma Condição de Produção 

externa, o pós-guerra, trata-se de seu início dentro da narrativa (considerando o olhar 
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de Vladek), assim como a posição de sujeito de Vladek é a transição dessas fases. No 

trecho como um todo, a personagem é vista e é retratada como um prisioneiro, seja por 

não ter uma identidade, por ainda não ter uma voz perante aos alemães, seja por estar 

com o uniforme e continuar obedecendo às ordens do seu superior. No entanto, ao ser 

colocado que, dentro do trem, não havia nenhum guarda e que seriam encaminhados 

para os estadunidenses, isso nos mostra que, a partir daquele momento, Vladek 

sobreviveu à guerra e, logo, será um ser livre. Essas mudanças da posição de sujeito 

são vistas e construídas por meio das instâncias ideológicas, as quais remetem à 

materialidade do sentido, pela construção do ser como livre, sobrevivente, prisioneiro 

etc. Dessa maneira, percebemos que a mudança de prisioneiro para livre, por exemplo, 

se dá por meio da interpelação, em que, pela FI, estabelecerá a realidade de Vladek, a 

partir do sistema de evidências e significações que, nesse caso, se dá pela construção 

da última vinheta. Ao utilizar do plano médio, vemos as personagens serem retratadas 

em uma mesma posição, isso estabelece o imaginário, no sujeito, da quebra da sua 

subordinação em relação ao gato. Algo que acontecia nos trechos anteriores e, até 

mesmo, na penúltima vinheta. No Infográfico a seguir, poderemos observar as diversas 

posições de sujeito de Vladek ao longo dos trechos analisados:  
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Infográfico 5 – As diferentes posições sujeito no viés narrativo 1 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Pelo infográfico, notamos como as formações discursivas e ideológicas foram 

essenciais para a constituição de sujeito da personagem. Além disso, percebemos 

como essas mudanças se dão, principalmente, pela forma como Art – dentro de uma 

Condição de Produção pós-guerra – vê a figura do judeu dentro da guerra. Voltamos, 

assim, para a questão da contradição de termos um enunciador antinazista assumir a 

posição de nazista para retratar a forma como o judeu era assujeitado no contexto 

nazista. Atrelado a isso, por se tratar de uma história de um relato de Vladek pelo olhar 

de Art, ou seja, a constituição de sujeito da personagem dada pela materialidade 

discursiva do antroporfismo, parte de uma concepção do autor. E isso acontece por 

conta da ligação entre a memória discursiva de como os judeus eram vistos e retratados 

na guerra, ao lado da memória coletiva. Afinal, como foi dito, Art não tem a lembrança 

dos acontecimentos da Segunda Guerra por não ter vivenciado, mas é capaz de 

recuperá-las por leituras e dados históricos, bem como pelos relatos de seu pai. E são 

esses relatos que construíram a visão e a perpecepção de ser rato, bem como as 

diferentes posições de sujeito que esse ser rato assumiu. Na próxima seção da análise, 

veremos como se dá a constituição do sujeito nesse novo momento, em outras 

Condições de Produção e com outras FDs e FIs.  
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4.3 RELACIONAMENTO ENTRE ART E VLADEK: FD FAMILIAR 

Para esta segunda parte da análise, apresentaremos mais seis trechos extraídos 

do segundo viés narrativo, o relacionamento entre Art e Vladek, com a Formação 

Discursiva familiar. A seleção se deu a partir dos critérios elencados anteriormente. 

Nesse momento da narrativa, na Figura 57, a seguir, Art visita o pai e introduz a história 

ao nos mostrar que Vladek e ele não eram próximos, bem como que a personagem 

sofreu dois ataques cardíacos e perdeu a esposa pelo suicídio, e isso foi algumas das 

razões que o deixarem com uma aparência mais envelhecida. Como podemos ver a 

seguir: 
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Figura 57 - Trecho 1 – Consequências da guerra 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 45. 
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Em todos os trechos analisados na primeira seção, o tempo que atravessava a 

narrativa era construído no passado e demarcado pela personagem Vladek de uniforme 

de soldado, com uniforme de prisioneiro e, em alguns momentos, com máscara de 

porco. Aqui, por sua vez, percebemos que há uma mudança no tempo também, 

determinada por Vladek e pela linha de contorno. A personagem é retratada com 

óculos, com um terno de bolinhas, gravata, algo que transmite o seu envelhecimento. 

Além disso, temos a presença de seu filho Art e de sua atual esposa, Mala, ou seja, as 

outras personagens também configuram a temporalidade da narrativa. Na segunda 

vinheta, pelo uso do plano geral, é possível vermos que as personagens estão sentadas 

na cozinha, jantando e conversando, algo que, também, determina, nesse momento, o 

fato de a narrativa se passar no tempo presente.  

A demarcação do tempo e do espaço é importante para construirmos os 

sentidos, bem como determinar a materialidade das Condições de Produção. No último 

trecho da seção anterior, percebemos que estava acontecendo o processo de mudança 

ideológica e, consequentemente, de contextos. Enquanto lá, pela forma como as 

personagens eram retratadas, pelo cenário corresponder aos acontecimentos da 

guerra, tínhamos uma CP atrelada a isso, aqui, por sua vez, vemos que se trata de um 

contexto pós-guerra, a partir dessa condição, podemos assumir a presença da FD 

familiar. Afinal, pela Formação Ideológica, temos um pré-construído de que as famílias 

possuem o costume de sentarem-se para dividirem uma refeição, indiferente do bom 

relacionamento entre seus integrantes. A partir dessa Formação Discursiva, por sua 

vez, percebemos que há a FD paternal, a ligação entre Vladek e Art, a qual determina 

as ações do filho em visitar o pai, bem como os dizeres das próximas vinhetas.  

Notamos a FD familiar e paternal, novamente, na terceira vinheta, pelo plano 

médio, em que ao destacar as expressões da personagem, percebemos um ar de bravo 

ao dar um “sermão” em seu filho por não querer comer mais. Ao recuperarmos a 

memória discursiva construída na HQ, estabelecemos um pré-construído de que Vladek 

brigava com o filho por já ter passado fome nos campos de concentração. Assim, 

Vladek ainda está atrelado à FD que condizia com a guerra, mas de uma outra forma e 

pela FD do trauma, por isso os seus dizeres acabam condizendo com a situação e com 

a própria Condição de Produção do pós-guerra. Dessa maneira, a personagem ainda 

vive o nazismo, mas a partir de outras concepções ideológicas. Nessa cena, por 

exemplo, Vladek acha inadmissível que Art deixe comida no prato, assim como 

acontecia em sua infância, pois, agora, a personagem tinha condições de ter alimento 
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em todos os momentos do dia. E, dentro dos campos de concentração, pela comida ser 

escassa, além de ser difícil de conseguir/merecer o pão do dia, consumia logo que era 

dado, fora que eram raros os momentos em que comiam algo que não fosse pão. Na 

quarta vinheta, ainda pelo plano médio, mas por um outro ângulo de visão, vemos a 

mesa do jantar, nada muito farto, só que, aparentemente, o suficiente para todos 

comerem bem. Na última cena, Vladek enfatiza o quão é importante para ele comer 

tudo o que há no prato: “isso mesmo! Precisa comer tudo o que está na prato”.  

Ainda nessa concepção, pela memória discursiva construída ao longo da 

narrativa, bem como pela análise dos trechos anteriores, notamos que o discurso de 

Vladek se atrela ao dos alemães, os quais impunham regras para a sua alimentação. 

Art diz que “guardava o prato e servia de novo até eu comer ou morrer de fome”. Essa 

fala e a ação de Vladek se assemelham com a seguinte cena: 

 

Figura 58 - Recuperação do discurso  

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 251. 

 

Essa cena faz parte do primeiro viés narrativo em que Vladek era prisioneiro e 

era uma das condições que o permitia ter alimento. Nessa parte, a personagem conta 

que só aqueles que não tinham piolho possuíam o direito de ter um prato de sopa, além 

de que o desperdício gerava uma violência. O desperdício, aqui, é visto com alguém 

trombando no outro e derrubando um pouco da comida, algo que era inaceitável, pois 

não sabiam se no dia seguinte teriam aquele alimento novamente. No trecho em que 

retrata o presente, por sua vez, o desperdício é retratado como o ato de deixar a comida 

no prato, uma atitude inaceitável para Vladek que, por sua vez, pune o filho ao fazê-lo 

repetir o mesmo alimento por vezes, até que não sobre mais comida. Percebemos, em 

contextos diferentes, atitudes similares, como se a personagem assumisse um 
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comportamento, pelo esquecimento, sobre as suas ações sofridas nos campos de 

concentração, no ambiente familiar. De acordo com Pêcheux: 

Por oposição à tese “fenomenológica” que colocaria a apreensão 
perceptiva do referente, do outro e de si mesmo como condição pré-
construída do discurso, supomos que a percepção é sempre 
atravessada pelo ‘já-ouvido’ e o ‘já dito’, através dos quais se constitui 
a substancia das formações imaginárias enunciadas (PÊCHEUX, 2014, 
p. 85, grifos do autor).  

Nesse caso, Vladek assume as ações de outros prisioneiros, judeus, que 

lutavam pelo que comer, com o seu filho, que também é judeu. A partir dessas ações, 

notamos que a relação de força acontece pela hierarquia familiar. Pelas concepções 

ideológicas, a figura do pai tem mais autoridade que a do filho. Por isso, os dizeres são 

válidos, bem como são seguidos por Art. Caso fosse um amigo, por exemplo, as ações 

não fariam o mesmo sentido, e Art poderia ignorar ou, até mesmo, rebater a 

argumentação.  

Além disso, observamos que é possível distinguir as personagens a partir de 

suas características e roupas, ou seja, Vladek recupera a sua identidade e não é visto 

mais como um ser insignificante, apenas mais um entre os prisioneiros, mas é 

construído como um outro sujeito, a partir de instâncias ideológicas que o levam a 

ocupar uma nova posição social. Além disso, ao mostrar Vladek brigando com Art, a 

cena nos mostra que a personagem recuperou a sua voz, a sua autoridade que já não 

era mais vista nos trechos analisados anteriormente. Dessa maneira, percebemos que, 

nesse momento, as relações de força são construídas da seguinte maneira:  

• Pós-guerra: pai > mãe > madrasta > filho; 

• Materialidade antropomórfica: rato > rato > rato > rato; 

Ao recuperar a sua voz, Vladek assume uma nova posição de sujeito por meio 

da relação de força. De acordo com Pêcheux:  

Paralelamente, é claro que em um estado dado das condições de 

produção de um discurso, os elementos que constituem esse estado 

não são simplesmente justapostos mas mantêm entre si relações 

suscetíveis de variar segundo a natureza dos elementos colocados em 

jogo [....] nem todos os elementos de Ix têm uma eficácia 

necessariamente igual, mas que, segundo um sistema de regras, a ser 
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definido, um dos elementos pode se tornar dominante no interior das 

condições de um estado dado (PÊCHEUX, 2014, p. 85, grifo do autor). 

A partir das concepções de Pêcheux, percebemos que a materialidade do 

antropomorfismo das personagens é a mesma, pois todos são judeus. Logo, os três 

estão conversando sobre “alimento”, mas a forma como é construído o discurso é 

distinta, pois cada um está condicionado a uma imagem que será formada por meio do 

discurso, remetendo “até onde dá para ir com ele” (PÊCHEUX, 2014, p. 8), enquanto o 

outro torna/reproduz os significados. Para estabelecermos os efeitos de sentido na fala 

de cada personagem, bem como a forma como são representados, colocam-se em 

evidência as variações de dominância, em que Vladek é visto como a figura com maior 

dominância na cena, pois Art deve respeitar o pai e Mala não expressa a sua opinião 

sobre o assunto: “você sabe que é impossível discutir com seu pai”.  

Apesar de não ter a presença da mãe de Art na cena, as personagens falam 

sobre ela e indicam que Anja tentava contornar Vladek sobre o seu posicionamento, ou 

seja, podemos estabelecer que a relação de força, familiar, se dá com Vladek > Anja > 

Mala > Art. Mesmo que Mala não dê um posicionamento, percebemos que Art tem um 

certo respeito pela personagem e a coloca numa posição superior, por ser esposa de 

seu pai, ao tentar colocá-la a par de acontecimentos que não conhecia/não sabia da 

história. Além disso, notamos que, pelas personagens serem representadas 

antropomorficamente pelo rato, já que são todas judias, não há uma sobreposição, ou 

seja, todas aparecem do mesmo tamanho, nos indicando que, por serem ratos, ocupam 

uma mesma função social. Logo, nesse trecho, Vladek ocupa as seguintes posições de 

sujeito: pai, marido, viúvo e sobrevivente.  

A partir do contexto do pós-guerra, estabelece-se uma Formação Discursiva de 

sobrevivente, a qual se cruza com a FD familiar, pois a construção da narrativa se dá 

dentro de um ambiente familiar. Junto dessas FDs temos, ainda, uma Formação 

Discursiva paternal, responsável por determinar a relação entre Art e Vladek, bem com 

as suas ações. Diferente dos trechos anteriores, aqui o antropomorfismo não é 

relevante para determinar os dizeres, nem as relações força, pelo contrário, o que faz 

valer os dizeres pela CP são as funções sociais de cada personagem. Vladek, antes, 

não podia erguer a sua voz, nem opinar sobre alguma situação, algo que é quebrado 

nesse trecho. Por estar atravessada em outro contexto, a personagem, agora é vista 

como um ser humano, como alguém que pode exprimir as suas ideias, questionar e 
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indagar. Mais do que isso, pode mandar e punir o filho, pois a sua posição de sujeito é 

outra. No trecho seguinte, Art continua visitando o seu pai regularmente, a fim de colher 

as histórias para produzir seu livro, conforme mostra a Figura 59: 
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Figura 59 - Trecho 2 - Mesquinho 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 75. 
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Ao utilizar do plano americano, vemos Mala pendurando um casaco novo no 

cabide, Vladek com uma feição brava e Art olhando para o relógio, a fim de verificar se 

estava, de fato, atrasado, como foi apontado pelo pai. Ao alternar para o primeiro plano, 

por sua vez, destaca-se Vladek ainda irritado com o filho. Isso nos mostra que essa 

alternância de espaço determina a relação de força das personagens. Assim como no 

trecho anterior, Vladek é ríspido com o filho, o tratando com um discurso parecido com 

o dos alemães e dos poloneses dentro do campo de concentração, que é reafirmado 

pelo pré-construído presente na narrativa. A relação de força permanece a de pai para 

filho, enquanto Mala, novamente, não esboça reação alguma em relação aos dizeres 

de Vladek. Ainda nessa cena, pela fala, percebemos que a personagem está irritada 

não pelo atraso do filho, mas, por já estar escuro, não poder fazer um favor para ele: 

“eu queria que você subir no telhado, tem vazamento no calha”. Notamos que, em 

momento algum, Vladek pergunta se o filho pode realizar tal função, a personagem 

simplesmente acredita que Art deve e tem condições de fazer o serviço, algo que, 

também, retoma a discursos anteriores, vindos do primeiro viés narrativo, conforme nos 

mostra a próxima figura: 
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Figura 60 - Repetição do discurso II 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 220. 
 
 

Dentro do campo de concentração, Vladek precisava aprender e/ou fingir que 

sabia algum trabalho a fim de sobreviver mais um dia e, até mesmo, ter uma condição 

de vida um pouco melhor, como ter um pouco mais de alimento, ter um lugar quente 
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etc. Na figura 59, Vladek vai atrás de um serviço de sapateiro, mesmo sem nunca ter 

sido, aprende observando os outros e se esforça para conseguir a “vaga” do serviço. 

Claro que o contexto é outro e as formações discursivas também. Nesse caso, a 

personagem mentiu e realizou o serviço para sobreviver, mas essa ação é um reflexo 

em suas ações no presente. Vladek perdeu tudo o que tinha por conta do nazismo, 

seus pertences, os seus bens materiais, suas economias, sua fábrica e, até mesmo, 

sua identidade. Dentro da Condição de Produção externa, ou seja, do pós-guerra, a 

personagem ainda tem características vindas da Formação Discursiva prisioneiro, a 

qual se colide com a de sobrevivente e a de pai.  

Se considerarmos o olhar dos relatos de Vladek, a personagem passa por, 

basicamente, três Condições de Produção: o anterior à guerra, a guerra e o pós-guerra. 

Em cada uma, há diversas posições de sujeito, mas, ao passar de uma para outra, 

algumas características que são construídas ideologicamente se alteram. O Vladek 

anterior à guerra não foi o mesmo que enfrentou o nazismo, que pegou tifo, brigou por 

comida e mentiu para sobreviver e, também, não é o mesmo que sobreviveu e 

reconstruiu uma família a partir do que sobrou do nazismo. Segundo Courtine (2006, p. 

10 apud CARVALHO, 2008, p. 29), trata-se de uma espécie de sintoma, o qual 

Althusser chama de “hipertrofia das condições de produção do texto, apagamento 

correlativo de um dos pólos da relação especular – o leitor – em proveito de um 

redobramento infinito do campo especular no interior da estrutura, narcisismo da 

estrutura, quarto de espelhos”. Dessa maneira, de acordo com Carvalho (2008), a 

posição do sujeito no discurso, assim, aproxima-se das concepções lacanianas em que 

o sujeito é visto como um ser ideológico, aliás, mais do que isso, o sujeito desaparece 

no ideológico. Ao retratarmos o sujeito como ideológico, acreditamos que ele 

desempenha o papel de sujeito histórico, sendo assujeitado em um ser atemporal.  

Vladek torna-se uma espécie de “discípulo” dentro da guerra, pois se apagou 

para existir como um sujeito prisioneiro. No entanto, esse apagamento não se dá ao 

alterar para um pós-guerra, pois ainda há rastros desse sujeito em seus discursos. 

Esses vestígios dão sinais de heroísmos, ou, nesse caso, de sobrevivência. 

Percebemos esses vestígios na terceira vinheta em que, pelo primeiro plano, a 

personagem está um pouco mais à frente em relação a Art, em que, a sobreposição da 

cor cinza e as sobrancelhas para baixo expressam a irritabilidade da personagem por 

seu filho, além de não realizar o serviço para ele, sugerindo que contrate alguém. Dessa 

maneira, para Vladek, é uma dupla “ofensa”, pois Art não se esforça para fazer o 
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trabalho e quer que o pai gaste dinheiro com isso. Ao alterar os planos para médio, 

vemos Vladek resmungar que Art e Mala só pensam em gastar, algo que, para ele, é 

inaceitável justamente por estar, de uma certa forma, “preso” na condição da guerra. 

Nas vinhetas seguintes, a personagem continua resmungando sobre gastos, mas, 

dessa vez, por Art ter comprado um gravador e ter pagado caro por ele. Logo, notamos, 

dentro de uma Condição de Produção externa, que Vladek assume uma outra posição 

de sujeito: pai, marido, viúvo, sobrevivente e mesquinho.  

Como foi retratado, apesar das mudanças ideológicas, não ocorreu o 

apagamento histórico da personagem após a guerra, pelo contrário, alguns vestígios 

permanecem em seu discurso através de outra FD. Uma vez que Vladek, nesse tempo 

da narrativa, não é apenas um prisioneiro que mal tem contato com a esposa, ou com 

outros familiares, mas é um sobrevivente desses acontecimentos, possivelmente, 

traumatizado. Após a guerra, junto de Anja, teve de reconstruir a sua vida, criar Art e, 

posteriormente, lidar com a perda de sua primeira esposa. A partir dessas concepções 

ideológicas, Vladek é constituído, além das FDs mencionadas, por meio da FD do luto. 

Seja o luto pela morte de seu filho, Richieu, e de Anja, seja o luto de perder tudo o que 

tinha antes da guerra. Dessa maneira, a personagem é constituída como sujeito 

discursivo e ideológico, pelo atravessamento desses dois contextos responsáveis por 

definir Vladek em posições de sujeito durante a guerra e as posteriores ao conflito. 

No próximo trecho, Vladek, Anja e os pais dela estavam sob custódia dos 

gestapos, logo que chegaram ao gueto. A personagem pediu ajuda para um de seus 

primos que o vira trancado, em troca, daria algumas joias. A questão de bens é 

reforçada em vários momentos, como vimos nessa figura e veremos, também, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Figura 61 - Trecho 3 – FD luto 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 118. 
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Ao contrário dos trechos anteriores, Vladek e Art não estão em casa, como de 

costume, mas caminhando pela rua. Temos, assim, o uso de espaço-temporal em que, 

de uma vinheta para outra, temos a construção de uma verdade discursiva da 

passagem do tempo pela aparição de novos objetos no cenário. Nas três primeiras 

vinhetas, temos o uso do plano geral, importante para visualizarmos as personagens 

na rua, como, também, mostrar Vladek indo em direção à lata de lixo e pegar alguma 

coisa de lá. Se fosse utilizado do plano médio, por exemplo, não seria possível ver tal 

ação que reforça, novamente, o discurso e a posição de sujeito de Vladek como 

mesquinho, alguém que evita gastar dinheiro e, como mostra esse trecho, faz o possível 

para não gastar. Seja pegando algo do lixo, seja querendo que Art conserte algo para 

ele. Logo, a Formação Discursiva do trecho anterior se mantém, mesmo com a 

personagem mais calma e sem brigar com o filho. No entanto, apesar de o discurso 

parecer o mesmo, como vemos nas próximas quatro vinhetas, pelo uso do plano médio, 

Vladek mostra um fio e Art não parece tão inconformado com o pai como na figura 

anterior. E isso acontece devido ao seguinte acontecimento: 

 

Figura 62 - Art e Vladek 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 116. 
 
 
 

A partir desse trecho, Art, apesar de não gostar e de não concordar em muitos 

aspectos com o pai, começa a entendê-lo um pouco mais. A partir de uma FD familiar, 

temos o pré-construído constituído nas formações ideológicas do que é ser família. 

Espera-se, pelas construções ideológicas e pela materialidade discursiva, vindas dos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, que família é um lugar de abrigo, segurança e apoio. 

Logo, o esperado é o primo de Vladek ajudar, sem aguardar algo em troca. No entanto, 
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a personagem nos mostra, devido à guerra, a alteração dessa Formação Discursiva. 

Não existem famílias, mas aqueles familiares próximos o suficiente para proteger e 

aqueles que não precisam de tal ajuda. E é justamente isso que acontece com os pais 

de Anja. Logo na primeira cena, Vladek conta para Art sobre como os sogros foram 

mandados direto para a câmara de gás. A personagem, ainda, completa que o primo 

não só não os ajudou, como aceitou e guardou a joia que lhe foi dada como um 

pagamento para tirá-los de lá.  

Esse recorte nos mostra a relação entre os efeitos de sentido produzidos nesse 

trecho com a Figura anterior. Afinal, a posição de sujeito, além de semelhante, reforça 

ainda mais a Formação Discursiva luto. Assim como foi colocado anteriormente, Vladek 

passa por um processo de luto que não se dá apenas pela perda de pessoas próximas, 

mas, também, pelos seus bens e isso o faz ocupar a função social de mesquinho. O 

discurso e as ações acabam valendo na Condição de Produção porque se atrelam ao 

contexto atrevessado, pelo olhar de Vladek, no primeiro viés narrativo. Os discursos, 

então, retornam. Mesmo em contextos diferentes, em épocas diferentes são 

determinadas pela personagem.  

Ao contrário dos outros trechos analisados, nesse temos a presença de dois 

tempos: o presente e o passado em que podemos distinguir um do outro pela forma 

como Vladek é representado. Uma parte (vinhetas de um a sete) mostra a personagem 

vestida de com um casacão, boina, óculos, trajes diferentes da outra parte (vinhetas de 

oito a dez), em que aparece com terno, sobretudo, sapatos e sem óculos, algo que, 

dentro da narrativa, produz o pré-construído de sua juventude. A alternância dessa 

temporalidade, em décadas, se dá para dar continuidade a seu relato, como solicitado 

por Art. No passado, vemos Vladek e Anja ao lado de seu primo, Haskel, com uma 

roupa de soldado, ou seja, não era um civil, como Vladek e Anja. Esse primo, ainda, 

cumprimenta um dos gestapos, o alemão, vestido com uma roupa similar. Em cada 

uniforme, há a presença de um símbolo: na de Haskel, o judaico, e na do alemão, a 

suástica e, pela memória discursiva, nos remete às seguintes possíveis relações de 

força: 

 

• Pós-guerra: pai > filho; 

• Materialidade antropomórfica: rato > rato; 

• Guerra: alemão > judeu legal > judeu ilegal; 
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• Materialidade antropomórfica: gato > rato > rato; 

• Base militar: soldado alemão > soldado judeu > civil.  

 

Na primeira parte do trecho, que ocorre no tempo presente da narrativa, temos 

a relação de força, a partir das construções ideológicas, da hierarquia familiar. Já na 

segunda, há três possíveis relações: a do contexto da guerra, em que temos a figura 

do alemão, Vladek e Anja, judeus, vistos como ilegais no meio social e, por isso, foram 

levados para custódia, e o judeu legal, representado pelo primo de Spiegelman. Além 

disso, há a demarcação pelas funções sociais: o alemão como soldado, Haskel, judeu 

soldado, e Vladek e Anja, judeus civis. Notamos, por sua vez, que o uso do 

antropomorfismo é mais relevante na segunda parte, ou seja, no tempo passado da 

narrativa. Uma vez que Vladek e Art são ambos judeus e não há mais a distinção de 

raças, etnias, religião nesse contexto. Por outro lado, no da guerra, a demarcação de 

quem é rato e quem é gato nos mostra quem é alemão e quem é judeu, bem como 

estabelece uma hierarquia social, a partir de sua etnia e religião.  

A forma como é construído o espaço, em ambas as partes, também é importante 

para produzir tais efeitos de sentido. O plano total e médio, no tempo presente, nos 

mostra Vladek e Art em uma mesma posição, de igual para igual, assim, apesar de a 

posição de sujeito ser diferente e isso estabelecer uma relação de força, pela FD 

familiar e paternal, por ambos serem judeus, são representados antropomorficamente 

como ratos. Ou seja, não tem o porquê de os colocarem em sobreposição, pois os 

contextos são outros. No tempo passado, por outro lado, na última vinheta também 

temos o uso do plano médio, mas a posição das personagens é diferente e isso gera 

tal relação de força: 
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Figura 63 - Recorte - Demarcação da relação de força 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 118. 

 

Nesse recorte, conseguimos ver uma espécie de escada em que a figura do 

alemão aparece um pouco maior, se comparado com os judeus. No entanto, o primo 

de Vladek, por ser soldado e não ser ilegal, aparece maior do que ele e Anja. Um outro 

ponto, em ambas as partes, Vladek tem a sua identidade, sendo retratado com 

características distintas da do filho Art, bem como a de seu primo e esposa. Notamos 

que, apesar de ser a guerra, nesse momento, a personagem ainda não estava inserida 

nos campos de concentração e isso faz com que seja vista/retratada como um ser 

humano. Se, no tempo passado, as personagens, mesmo sendo representadas 

antropomorficamente como ratos, aparecem em posições distintas, no tempo presente, 

como foi dito, são construídas lado a lado, como podemos observar na Figura 64: 
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Figura 64 - Recorte - Relação de força pelo antropomorfismo 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 118. 

 

Apesar de serem representadas como ratos, por estarem inseridas no pós-

guerra, a representação das personagens pelo antropomorfismo não constrói os 

mesmos efeitos de sentido, nem auxilia na construção de Vladek como um sujeito 

discursivo e ideológico. Pois Art e Vladek são judeus e a FD familiar e paterna, apesar 

de estabelecer uma hierarquia social, não interfere na relação entre eles. Pelo contrário, 

o conflito que há, nessa parte da narrativa, são as consequências da guerra. Aliás, mais 

do que isso. É a relação complicada entre pai e filho. Art não compreende as razões 

pelo pai se portar de tal forma, por não querer gastar com coisas que, para ele, devido 

ao pré-construído social de, quando não sabemos realizar tal função, contratamos 

alguém, ou se precisamos de algo, compramos diretamente na loja. No entanto, a partir 

desse ponto da narrativa, Art começa a entender um pouco melhor o pai, mas, por não 

ser o foco dessa pesquisa, não exploraremos essa questão. Claro que Vladek continua 

realizando ações, devido aos vestígios ideológicos vindos da guerra, e não condizem 

com o tempo presente, muito menos com a FD sobrevivência, como será apresentado 

mais adiante, mas Art já consegue entender que o pai sofre constantemente do trauma. 

Segundo Pêcheux:  

Trata-se da defasagem entre uma e outa formação discursiva, a 
primeira servido de algum modo de matéria-prima para a segunda, 
como se a discursividade desta “matéria-prima” se esvanecesse aos 
olhos do sujeito falante. Trata-se do que caracterizamos como o 
esquecimento n. 1, inevitavelmente inerente à prática subjetiva ligada à 
linguagem. Mas, simultaneamente, e isto constitui uma outra forma 
deste mesmo esquecimento, o processo pelo qual uma sequência 
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discursiva concreta é produzida, ou reconhecida como sendo um 
sentido para um sujeito, se apaga, ele próprio, aos olhos do sujeito 
(PÊCHEUX, 2014, p. 166).  

A matéria-prima é a FD prisioneiro para a FD mesquinho em que os efeitos de 

sentido, produzidos pela discursividade, se dão pelo esquecimento n. 1. A partir desse 

esquecimento, a concretização do discurso produzido por Vladek se dá pelas ações, 

sendo reafirmadas pela alternância dos planos de visão. Se compararmos a forma 

como a personagem é representada ao longo dos trechos, as suas expressões vão se 

alterando, conforme Art passa a entender essa defasagem entre uma FD e outra. A 

materialidade também se dá pelos símbolos, como pudemos ver na oitava vinheta, em 

que, pela memória discursiva, acionamos as formações ideológicas atravessadas 

naquele discurso e proporcionam a relação de sentido do que representa o símbolo 

judaico e o nazista. Além disso, temos o pré-construído de eles serem relevantes na 

narrativa para retratar as relações de força, bem como para mostrar como as 

personagens são construídas dentro do meio social, as suas funções sociais, ou seja, 

demarcam as suas diferenças. Nas duas partes desse trecho, como já foi dito, Vladek 

ainda tem a sua identidade, mas, no tempo presente, a personagem tem voz, enquanto, 

no passado, não possui.  

Vladek está atravessado pela FD ilegalidade, logo, não tem o direito de ir e vir, 

muito menos de “enfrentar” a figura do alemão, já que ele tem mais autoridade e, por 

essa Formação Discursiva, pode não permitir a sua saída, como pode determinar a sua 

execução ou mandá-lo para algum campo de concentração. Com o filho, por outro lado, 

Vladek, por estar atravessado pela FD familiar e paternal, não tem o porquê se calar, 

nem há o medo de ser preso, como o outro caso. Art, por sua vez, não altera a voz com 

o pai e, apesar de não concordar com as suas atitudes, devido às formações 

ideológicas, não o questiona, nem enfrenta Vladek. Dessa maneira, podemos dizer que, 

nesse trecho, Vladek é constituído da seguinte forma: pai, marido, viúvo, sobrevivente 

e mesquinho.  

Percebemos que, nesse trecho, as posições de sujeito de Vladek não se 

alteraram em relação ao anterior, mas ressalta que os discursos produzidos são 

reproduzidos a partir do esquecimento n. 1. Vladek permanece sendo retratado como 

mesquinho, mas, aqui, é dada a materialidade de o porquê a personagem agir de tal 

forma. Além de que é reforçada a FD luto, pois sofre pela perda de seus bens materiais, 

a fim de buscar a sua liberdade, retratada no passado da narrativa, e age como vestígio 
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discursivo no presente. Da mesma forma como foi apontado, Art começa a entender 

algumas ações do pai e razões que o levaram a ser atravessado e constituído como 

um sujeito mesquinho. No entanto, alguns dos discursos reproduzidos por Vladek ainda 

o incomodam, principalmente quando se trata sobre a sua mãe, Anja, como podemos 

ver na próxima Figura: 
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Figura 65 - Trecho 4 – Relação entre Art e Vladek 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 160. 
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Nesse momento da narrativa, Vladek conta para Art sobre a sua chegada ao 

campo de concentração. O conflito por conta dos diários só nos mostra como a 

Formação Discursiva luto se faz presente dentro do pós-guerra, responsável por 

determinar as ações de Vladek querer eliminar todos os vestígios que lembrassem a 

esposa. E é a partir dessa FD que Art quebra as formações ideológicas de como tratar 

o pai, bem como a hierarquia social, a partir da Formação Discursiva familiar. Afinal, 

acredita-se que, dentro dessa FD, os filhos devem obedecer aos pais e respeitá-los, 

logo, quando a personagem altera a voz, demarcada pela metáfora visual (uso do 

negrito), na última vinheta, isso só nos mostra que, apesar de entender o pai, ainda 

existem atitudes de Vladek que não se encaixam com as construções ideológicas.  

Da primeira vinheta até a quarta, vemos Vladek relatando e Art atentamente 

escutando e gravando o pai, demarcado pela temporalidade de poucos minutos, 

apenas o necessário para continuar a sua fala. A partir desse ponto, pelo uso do plano 

médio, vemos Art se levantar e chegar mais próximo do pai, a fim de insistir mais sobre 

os diários de Anja, mas Vladek apenas diz: “não tem mais nada que achar...” e, também 

pelo plano médio, vemos Art parado, o olhando de cima, como podemos observar a 

seguir: 

 

Figura 66 - Recorte do trecho 4 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 160. 
 

 

Por esse plano, é possível vermos que Art, apesar de nos trecho anteriores ser 

colocado de igual para igual com o pai, aqui temos uma leve alteração. Art é 

representado um pouco maior do que Vladek, devido ao conflito. Essa altereação 

resulta na quebra da Formação Discursiva familiar. Afinal, Vladek não é visto apenas 
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como uma figura paterna, mas, ao dizer para o filho que destruiu os pertences de sua 

mãe, principalmente os seus diários, objetos que Art mais gostaria de ter, assume uma 

outra posição de sujeito, a de egoísta, atravessado e constituído ideologicamente a 

partir da Formação Discursiva do luto. Nos outros trechos, vemos essa FD atrelada aos 

bens materiais de gastos. Aqui, por outro lado, também se trata de um bem, mas de 

algo mais pessoal. Para Art são as lembranças de sua mãe, para Vladek são marcas 

de não ter mais a esposa ao seu lado e, além disso, o sentimento de culpa pela morte 

do filho e de Anja. Dessa maneira, também há uma quebra na Formação Ideológica, 

logo, a relação de força entre pai e filho não é a mesma, pois, quando Vladek é 

constituído e visto dessa maneira por Art, mesmo se as concepções ideológicas digam 

o contrário, a personagem o culpa e o coloca como um ser inferior.  

Podemos, então, estabelecer uma relação com os discursos constituídos 

anteriormente. No primeiro viés narrativo, apesar de o polonês também ser prisioneiro, 

por sua forma antropomórfica, possuía uma função social superior. Mesmo que o 

antropomorfismo permaneça o mesmo, caracterizando ambos com uma função 

semelhante, ao realizar a ação de destruir as coisas de Anja, nesse momento, pela 

Formação Discursiva, Art é visto como um ser superior, demarcado pela forma como 

aparece em sobreposição ao pai. Desse modo, a relação de força se altera para: 

 

• Pós-guerra: filho > pai; 

• Materialidade antropomórfica: rato > rato. 

Logo, pela mudança das instâncias ideológicas, percebemos que as ações e os 

dizeres se alteram da seguinte maneira:  
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Tabela 6 - Inversão da relação de força I 

 
Fonte: Reelaboração da autora a partir de Pêcheux, 2014, p. 82 

 

Segundo Carvalho:  

reabsorvido na análise das contradições da luta política e força a 

intervenção reparadora. Dessa intervenção emergem os dois “pontos 

incontornáveis” que realinham o “primado prático da luta de classes” ao 

“primado prático do inconsciente”, alinhamento que parece designar o 

imperativo ético em que “ousar se revoltar” se identifica a “ousar pensar 

por si mesmo”. Eis o sujeito que o pensamento político libera, no 

coração mesmo da interpelação ideológica (CARVALHO, 2008, p. 119). 

Ainda com base no autor, devemos nos perguntar, então, a falha da falha – vindo 

de Lacan –, o que pensa por si e o que podemos ligar o sujeito ao inconsciente como 

algo distinto da forma-sujeito? Para Carvalho (2008, p. 119) “se a forma sujeito do 

discurso é o que se produz como efeito da interpelação ideológica; se, em 

contrapartida, podemos retificar que o sujeito não coincide com o Eu assim produzido”. 

Logo, a inversão da relação de força se dá pela falha causada, ocasionada pela 

interpelação.  Para Pêcheux, não há um ritual sem falhas, nem causa do que falha. A 

partir da ideologia, a falha age em uma forma-sujeito presente do discurso. Ou seja, é 

por conta da falha que Vladek é assujeitado como egoísta. No entanto, não podemos 

colocar o inconsciente como fonte da ideologia, pois “a ordem do inconsciente não 
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coincide com a da ideologia, o recalque não se identifica nem com o assujeitamento 

nem com a repressão, mas isso não significa que a ideologia deva ser pensada sem 

referência ao registro inconsciente” (PÊCHEUX, 1988, p. 301). Apesar de não ser um 

fundamento ideológico, é o seu ponto de partida e é por meio dele que ocorre o 

assujeitamento da personagem.  

O trecho, então, nos mostra como a falha determina a constituição de Vladek 

como um sujeito discursivo e ideológico. Da mesma maneira como nos trechos 

anteriores, a materialidade do antropomorfismo não será necessária para estabelecer 

os efeitos de sentido da narrativa, no entanto, ao contrário do que aconteceu nas outras 

análises, Vladek e Art não aparecem em uma mesma posição e é por meio dessa 

quebra da Formação Discursiva que acontece a falha e, por sua vez, o assujeita como 

egoísta. Isso também é recorrência dos vestígios da guerra, o que auxilia a definir a 

função social, bem como a posição-sujeito de Vladek no tempo presente. Por sua vez, 

nesse momento, temos as seguintes posições de sujeito: pai, marido, viúvo, 

sobrevivente e egoísta.  

A partir do contexto do pós-guerra, estabelece-se uma Formação Discursiva 

familiar. Ao considerarmos o contexto que atravessa a narrativa, temos uma FD 

atrelada à Segunda Guerra Mundial. Partindo da perspectiva de Art sobre Vladek, ainda 

temos a Formação Discursiva de sobrevivência que determinará a posição de sujeito 

da personagem. Aqui, pela Condição de Produção externa, o pós-guerra, percebemos 

que a essência da materialidade do antropomorfismo de Vladek é basicamente nula, 

afinal, a personagem, além de recuperar a sua voz, a sua identidade, seu filho e ele 

são construídos como ratos. Pelos vestígios da guerra, Vladek traz algumas 

características do trauma, as quais determinam outras formações discursivas 

relevantes para determiná-lo como um sujeito discursivo e ideológico, assim essas 

formações discursivas, bem como pela memória discursiva, responsável por recuperar 

os dizeres realizados e reconstruídos, reafirmam e fazem “valer” as suas ações e 

dizeres pelo atravessamento das Condições de Produção.  

O próximo trecho aborda uma outra Formação Discursiva. Em partes, se dá 

pelos vestígios da guerra, como também há uma possível quebra em seus dizeres, 

devido às concepções ideológicas essenciais para construir a forma-sujeito da 

personagem. Ao saírem do mercado, no meio do caminho, avistam um negro pedindo 

carona e Françoise encosta o carro para que o rapaz entre, algo que deixa Vladek 

enfurecido, como podemos observar na próxima Figura: 



198 
 

Figura 67 - Trecho 5 – Repetição do discurso  

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 260. 
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Françoise, ao permitir um negro entrar no carro, enfurece Vladek, convicto de 

que, devido a sua cor, roubaria as compras. A personagem chega a afirmar que, se não 

vigiasse a sacola, certamente teria pegado, assim percebemos que, para ele, o ser 

negro é uma figura inferior e, pelo pré-construído, remete a um discurso semelhante ao 

do nazismo. Dessa forma, temos uma quebra, novamente, da Formação Discursiva 

sobrevivente, pois, espera-se, pela memória discursiva, pelos vestígios da guerra na 

vida da personagem, que não fosse agir dessa maneira, nem julgar alguém pela sua 

cor e tratá-la, inclusive, como ladrão. Logo, o conflito entre as duas formações 

discursivas, nazista e antinazista, entra, novamente, em conflito. A partir dos conceitos 

de memória individual e coletiva proposta por Halbwachs (1990), notamos que o 

racismo, presente em Vladek, é movido pela Formação Discursiva e construído pela 

sua memória individual. Esta entra em conflito quando há contato com a coletiva 

presente no discurso de Françoise e Art, que se associa, por sua vez, com o discurso 

nazista. Na próxima imagem, é possível visualizarmos como se dá a quebra dessa FD, 

bem como a construção e o choque das memórias: 

 

Figura 68 - Repetição do discurso III 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 120. 
 

 

Como vemos por esse recorte, Vladek é parado na rua pelo alemão por ser judeu 

(ressaltado pelo símbolo presente em seu casaco). Pelo pré-construído e pela memória 

discursiva, o símbolo remete ao judaísmo. Apesar de o uniforme da outra personagem 

não apresentar a suástica, temos, também, o pré-construído da materialidade do 

antropomorfismo. Vladek foi julgado por sua religião e, por isso, parado na rua pelo 

soldado, pois, ao recuperarmos a memória discursiva da guerra, os judeus são vistos 

social e ideologicamente como seres sujos, insignificantes e, até mesmo, como ladrões. 
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Por conseguinte, o mesmo pré-julgamento feito pelo alemão é feito também por Vladek 

nesse trecho. Apesar de serem contextos diferentes, o discurso é bem semelhante. E 

é justamente por isso que Françoise e Art não acreditam que a personagem esteja 

agindo dessa forma, pois não coincide com as regularidades discursivas esperadas de 

alguém que vivenciou a guerra, como de alguém que foi maltratado pelos alemães 

devido a algo de que não se tem controle, em seu caso o fato de ser judeu, no caso da 

outra personagem, o fato de ser negra. Na página que antecede esse trecho, Vladek 

diz ser errado comparar a figura do negro com a do judeu, pois, para ele, o que sofreu 

por ser judeu é algo completamente diferente do ser negro. Os discursos, então, não 

condizem com a Formação Discursiva sobrevivente, muito menos com as concepções 

imaginárias do esperado da personagem. Por isso, temos, aqui, a presença da FD do 

preconceito. Essa interpela Vladek como um ser racista. Por essa Formação Discursiva, 

as suas ações são justificadas e fazem valer o discurso, algo que incomoda 

profundamente Françoise.  

Para Halbwachs (1990, p. 86-87), se “introduzissem na vida do grupo um novo 

elemento, incompatível com o seu passado, um outro grupo nasceria, com uma 

memória própria, onde subsistiria apenas uma lembrança incompleta e confusa daquilo 

que precedeu esta crise”. Para o autor, a história está em um constante movimento e é 

natural as sociedades mudarem e terem os pensamentos transformados, por isso 

Françoise não tem os ideários da época de Vladek, e isso causa um choque, um conflito 

entre as personagens. “Uma vez que, para a história, tudo está ligado, cada uma 

dessas transformações deve reagir sobre as outras partes do corpo social, e preparar, 

aqui ou lá, uma nova mudança” (HALBWACHS, 1990, p. 86-87), ou seja, no caso de 

Vladek, a personagem não passa por essas transformações históricas, pelo contrário. 

Vladek permanece, de uma certa forma, preso nas memórias e nas ideologias de seu 

passado, algo que o assujeita em uma posição de sujeito racista.  

Apesar de a história sofrer de mudanças, como apontado por Halbwachs, se 

olharmos para a Análise do Discurso, estamos fadados a repetir os acontecimentos, 

como é possível observarmos pela personagem. Vladek sofreu, foi julgado e condenado 

por ser judeu, a ponto de perder a sua liberdade, a identidade, a voz e ser mandado 

para os campos de concentração. O discurso, como foi apontado, se repete pela própria 

personagem ver o negro de forma semelhante como os alemães o viam. Ressaltamos, 

ainda, de partirmos de um olhar de Art sobre a forma como seu pai relata os 

acontecimentos dentro de Condições de Produção diferentes, mas atravessam, por 
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outro lado, a FD do preconceito, algo que demarca, pelas formações imaginárias, a 

imagem do ser judeu com o ser negro. Vladek, então, por estar interpelado como um 

ser racista, enxerga o negro como um ser “ruim”, por isso já o chama de ladrão. Algo 

reforçado na segunda e terceira vinheta, “antes eu não via homens de cor... mas lá 

estava shvartser em todo lugar”. Ao colocar que há negros em todo lugar, também 

remete ao discurso nazista, presente no contexto da Segunda Guerra Mundial, uma vez 

que, para os alemães, existiam judeus em todos os lugares e, por conta disso, deveriam 

morrer, como é possível observarmos na Figura a seguir: 

 

Figura 69 - Repetição do discurso IV 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 53. 

 

Nas próximas cenas, vemos Art tentar acalmar Françoise que, pelo plano médio, 

vemos claramente irritada, atitude destacada pelo uso da linha cinética acima de sua 

cabeça. Vladek concorda com Art e diz para esquecerem o ocorrido, algo que, é claro, 

não será esquecido. Mas funciona como uma tentativa de apagamento do discurso e é 

justamente isso que a personagem tenta fazer, pois, assim que chegam à casa, a 

expressão se altera de zangado para feliz. A memória, nesse trecho, funciona como 

uma espécie de paradoxo em que se tenta preservar o passado no presente, conforme 

Halbwachs: 

Se não pode haver duas zonas de um mesmo domínio, e se o grupo, à 
medida em que penetra em si mesmo, em que toma consciência de si 
ao lembrar-se e que se isola dos demais, não tenderia a se fechar em 
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uma forma relativamente imóvel? Sem dúvida, ele está sob a ação de 
uma ilusão quando crê que as analogias sobrepujam as diferenças, 
porém lhe é impossível dar-se conta disso, uma vez que a imagem que 
fazia de si mesmo outrora, transformou-se lentamente (HALBWACHS, 
1990, p. 88-89).  

Por não poderem existir duas zonas de um mesmo domínio, nesse caso os 

domínios são o preconceito e a sobrevivência. O grupo é retratado com Françoise e 

Art, e Vladek é a figura que se isola, porque seu discurso não coincide com o contexto. 

A personagem passa pela ilusão de acreditar de o ser negro ser algo “ruim”, além de o 

seu discurso não ser semelhante com ao dos nazistas, tampouco o que sofreu na 

guerra é parecido com a posição do negro. O inconsciente de Vladek, então, evoca a 

memória a partir de lembranças pessoais, as quais se diferem das do grupo. Para a 

personagem, por intermédio da Formação Ideológica, o ser negro ecoa uma imagem 

de ladrão, já para as outras, Vladek é construído, ideologicamente, quase como um 

nazista, por ver o negro como os alemães o viam: sujo e inferior. Vladek, ao dizer que 

é melhor esquecer e, em seguida, se portar como se nada tivesse acontecido e, pior, 

reforçar, novamente, o seu racismo, ao dizer “agradeçam ao seu shvartser não levou 

ele”, só nos mostra como a personagem foi assujeitada pela Formação Discursiva 

preconceito e construída como um ser racista. Devido a essa FD, há a presença de 

duas possíveis formações ideológicas, uma que mostra a visão de Vladek do que é ser 

judeu, e outra do que é ser negro. A partir das construções ideológicas de Vladek, temos 

a seguinte relação de força nesse trecho: 

• Pós-guerra: judeu > negro; 

• Materialidade antropomórfica: rato > cachorro 

 

Ao contrário da Condição de Produção da guerra em que o rato era visto como 

um ser inferior, nesse trecho, o cachorro é colocado para ocupar tal posição. Isso, é 

claro, a partir das concepções ideológicas vindas do olhar de Vladek, a partir das 

percepções de Art. Se partíssemos da Formação Ideológica do grupo, ou seja, de Art 

e de Françoise, não existiria essa hierarquia a partir da etnia, pelo contrário, as 

personagens seriam colocadas de igual para igual, assim como os judeus são 

colocados lado a lado nos outros trechos. Por sua vez, o antropomorfismo também não 

seria relevante. E, nesse caso, o fato de a personagem ser representada como cachorro 
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não faz referência ao fato de ela ser negra, mas estadunidense. Logo, temos o pré-

construído que qualquer personagem antropomórfica poderia ser retratada como negra. 

Nesse caso, foi utilizado o cachorro, porque esse momento da narrativa se passa nos 

Estados Unidos. Dessa maneira, notamos que Vladek é interpelado na forma-sujeito da 

seguinte maneira: racista, sobrevivente, pai, marido e viúvo.  

O uso da materialidade do antropomorfismo, nesse contexto, não funciona da 

mesma forma como nos trechos que atravessam a guerra, uma vez que o negro poderia 

aparecer em qualquer forma antropomórfica e isso é um dos fatores que ressaltam a 

FD preconceito em Vladek. A razão de estarem representados como rato e cachorro 

não interfere na posição de sujeito das personagens, mas nos dá uma demarcação 

geográfica, ou seja, nos indica que o tempo presente se passa nos Estados Unidos. Ao 

contrário do que acontece no primeiro viés narrativo, a história de sobrevivência, a 

posição de sujeito determinada pela religião, o judeu, funcionam para determinar que 

os seus discursos, as suas ações em relação à outra personagem não condizem com 

o que viveu, pelo contrário, nos mostram um conflito e uma espécie de falha. Por isso, 

há a quebra da Formação Discursiva sobrevivência e ele é interpelado em outra posição 

de sujeito, a de racista. Portanto, o fato de ser representado como rato só reforça como 

as suas concepções ideológicas são contrárias em relação ao grupo, Art e Françoise. 

Mesmo que o seu pensamento, as suas memórias não condigam com a CP pós-guerra, 

Art e Françoise acabam evitando o conflito, a discussão, devido à relação de força. Pois 

existe o atravessamento de ideológico de que Vladek, por ser o pai, tem mais 

autoridade em relação ao filho e, consequentemente, em relação à nora.  

O próximo trecho nos mostra, por outro lado, como as ações de Vladek são 

contraditórias, bem como, novamente, a repetição do discurso do passado no presente, 

conforme observaremos na Figura 70: 
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Figura 70 - Trecho 6 – Retaliação da FD 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 273. 
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Como no trecho 4, temos a divisão de dois tempos, o passado e o presente, 

demarcados pela forma como Vladek é retratado. Pelo uso do plano americano, vemos 

os guardas estadunidenses (conhecidos da personagem), junto de uma alemã, 

invadirem a “casa” (base militar dos estadunidenses). Por essa vinheta, temos o pré-

construído de que se trata do após a guerra, por Vladek e um colega não sentirem 

medo da figura do alemão, por já terem cruzado a fronteira e estarem em território 

estadunidense, pelos soldados serem representados antropomorficamente como 

cachorros e, além disso, pelas personagens roubarem roupas de civis, ou seja, 

retirarem o uniforme utilizado nos campos de concentração e recuperarem a sua 

identidade e serem vistos como livres.  

Pelo plano médio, por sua vez, vemos a alemã mostrando as roupas de seu 

marido e Vladek, apesar de assustado, por ser conhecido dos soldados – por estar 

trabalhando para eles -, não demonstra receio. Afinal, a Formação Discursiva, aqui, não 

é mais de prisioneiro, mas de um ser livre. Por sua vez, temos a presença de uma FD 

ilegal, junto da de sobrevivente, pois a personagem age de tal forma para que continue 

sobrevivendo à guerra que acabou recentemente. E isso é reforçado pela figura do 

cachorro chamar a personagem por Willie, ou seja, apesar de não usar de roupas de 

prisioneiro, notamos que a sua identidade não está totalmente reestabelecida. Além de 

que Vladek aceita trabalhar para os soldados, a fim de garantir um lugar para dormir e 

ter o que comer.  

Se retomarmos o trecho anterior, em que a personagem acusa o negro de ser 

ladrão, percebemos, aqui, como a FD sobrevivente é quebrada. Claro que, como foi 

dito, são contextos diferentes; nesse tempo passado da narrativa, Vladek estava, ainda, 

em busca de sua sobrevivência e o roubo se dá, justamente, por essa razão. No 

entanto, mesmo sendo assegurado por essa Formação Discursiva, temos a presença 

também da FD ilegalidade, responsável por configurar a personagem como uma função 

social de ladrão, afinal, a partir das concepções ideológicas sociais, quando se pega 

algo que não te pertence, é considerado roubo. E, por isso, a alemã vai atrás de Vladek 

e os soldados avisam que a personagem precisará devolver. Contudo, apesar das 

situações serem distintas, notamos a alemã generalizar o ato por Vladek ser judeu, 

assim como a personagem faz com o rapaz que pediu a carona, ao defini-lo como um 

ladrão, devido à cor de sua pele. Notamos que, apesar de serem condições distintas, a 

Formação Discursiva do pré-julgamento se mantém, mesmo em épocas distintas.  
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Nessa vinheta, ainda, apesar de estarem inseridos dentro da guerra e 

atravessados pela Formação Discursiva do genocídio, percebemos, nesse momento, o 

processo de alternância entre os contextos da guerra para o do pós-guerra. Notamos 

isso pela forma como as personagens estão posicionadas na vinheta, as quais nos 

remetem a uma mudança nas relações de força, como podemos observar no seguinte 

recorte: 

 

Figura 71 - Relação de força I - Passado 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 273. 

 

A figura da alemã, pela primeira vez em toda a HQ, é representada em posição 

menor do que as outras personagens. O soldado estadunidense, aqui, é retratado um 

pouco maior do que os judeus. Nesse tempo da narrativa, vemos que, pelo contexto da 

guerra estar se alterando, construímos o pré-construído de o gato, alemão, já não 

ocupar o mesmo papel social de quando Vladek estava no campo de concentração, 

pelo contrário, já é visto como alguém que perdeu o conflito. Além disso, nesse 

momento, as personagens não estão mais na Alemanha, ou seja, a figura social e 

ideologicamente vista como superior é a estadunidense, o cachorro. Os judeus, apesar 

de começarem a recuperar a identidade e percebermos que, agora, possuem voz e 

enfrentam o gato, estão passando pelo processo de assujeitamento por causa da 

mudança de Formação Discursiva. Algo que se difere ao alterarmos para o tempo 

presente da narrativa. Pois, ao ocupar outra função social, a forma como a personagem 

é retratada também se altera, como mostra o seguinte recorte: 
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Figura 72 - Relação de força II - Presente 

 
Fonte: Spiegelman, 2009, p. 273. 

 

Notamos, a partir desse recorte, que a demarcação do tempo também é 

essencial para as construções ideológicas, pois se configuram pela materialidade do 

antropomorfismo das personagens. Dessa maneira, a forma-sujeito de Vladek é 

definida, principalmente, por essa demarcação do tempo. Segundo Pêcheux:  

Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito do 
seu discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação 
discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): 
essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apóia-
se no fato de que os elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, 
enquanto “pré-construído” e “processo de sustentação”) que 
constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, 
são re-inscritos no discurso do próprio sujeito (PÊCHEUX, 1988, p. 163, 
grifos do autor).  

A partir do conceito de Pêcheux, podemos dizer que sem Vladek, os traços 

daquilo que o determinam como sujeito se dão, principalmente, a partir da construção 

do tempo da narrativa. Pois é por essa demarcação que torna a materialidade do 

antropomorfismo um elemento para estabelecer diversos efeitos de sentido na 

narrativa, como o caso da relação de força, por exemplo. A partir dessa temporalidade, 

a personagem é interpelada em uma Formação Discursiva e domina e constrói Vladek 

em uma forma-sujeito, por meio do pré-construído que fará valer os seus discursos 

como prisioneiro, sobrevivente, pai, viúvo, sogro, mesquinho, racista etc. Pela mudança 

do tempo, também, é possível determinarmos algumas memórias, as quais serão 

importantes para estabelecermos os efeitos de sentido, ao ocorrerem às mudanças das 
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Condições de Produção – que também são definidas pela alternância temporal da 

narrativa. Para Halbwachs (1990, p. 99), “em nosso pensamento, na realidade, cruzam-

se a cada momento ou em cada período de seu desenvolvimento, muitas correntes que 

vão de uma consciência a outra, e das quais ele é o lugar de encontro”, assim, o ponto 

de encontro entre o passado e o presente é a memória atravessada entre os discursos, 

responsáveis por proporcionarem as diferentes posições de sujeito de Vladek, em que, 

em sua maioria, se dão por vestígios da guerra e, em outras, como uma repetição do 

discurso nazista, como é o caso da Formação Discursiva preconceito. 

No tempo presente da narrativa, nesse trecho, vemos Vladek conversando com 

o filho e entregando a ele uma caixa com algumas fotografias, assim a personagem 

tenta, de uma certa forma, reparar a ação de ter destruído os objetos de Anja. Logo, a 

partir da FD luto, Vladek tenta se reconfigurar pela FD paternal. Pela construção 

ideológica, deveria ser suporte para o filho, principalmente para reviver/lembrar da 

figura materna. Além dessas formações discursivas, a personagem mantém a posição 

de sujeito de mesquinho, ao pedir para Art resolver um problema com as janelas da 

casa. Apesar disso, notamos que o filho não se aborrece por não serem os diários da 

mãe, nem por ter de realizar um serviço para Vladek, algo que poderia acontecer se 

fosse ao começo da narrativa. O tempo, então, novamente, sem ser a mudança de 

décadas, mas de alguns dias, o dos encontros entre pai e filho para gravar o relato 

serviu, também, para Art compreender melhor Vladek e, consequentemente, 

reestabelecer algumas percepções ideológicas do que é um ambiente familiar, bem 

como da relação de pai com filho. Pelo tempo, também foi possível construirmos os 

sentidos de como a guerra afetou a família de Vladek e como tais acontecimentos o 

definiram como um ser mesquinho, racista e egoísta, por exemplo. Dessa forma, nesse 

trecho, Vladek é interpelado nas seguintes posições de sujeito: sobrevivente, ladrão, 

livre, pai e viúvo. 

A partir de uma Formação Discursiva familiar, constituída pelo contexto do pós-

guerra, é impossível desvincularmos com a temática central da narrativa ser a Segunda 

Guerra Mundal. Partimos, então, do princípio de que Vladek, independentemente da 

demarcação temporal, segue a Formação Discursiva de sobrevivência. Pois é a partir 

dessa Formação Discursiva que a personagem é atravessada por outras FDs, 

consequentemente as formações ideológicas as acompanham, e são esses elementos 

que interpelarão Vladek em diversas posições de sujeito. Nesse trecho, tivemos a 

divisão temporal do passado com o presente e pudemos perceber que, quando se trata 
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da guerra, a materialidade do antropomorfismo auxilia para determinar as posições 

sujeito de Vladek, pois os judeus são taxados como ladrões e estão em processo de 

liberdade de serem prisioneiros nos campos de concentração, ou seja, dos nazistas e, 

consequentemente, da guerra. Além de que são os judeus que conseguiram sobreviver 

às atrocidades geradas e causadas pela figura do nazista. Consequentemente, o gato 

e o cachorro, as figuras antropomórficas que aparecem nesse trecho, não sofreram as 

mesmas ações que determinam Vladek, o rato, a ocuparem essa posição de sujeito. 

Por outro lado, no tempo presente, ao ser condicionado pela FD familiar, em um 

contexto pós-guerra, a personagem não é interpelada como ser pai por conta de ser 

construída como rato, pelo contrário, a construção antropomórfica, nessa situação, é 

basicamente nula. Vladek e Art são ambos judeus e, por isso, são representados como 

ratos, mas cada um ocupa uma função social e isso não é determinado pelo 

antropomorfismo, como acontece nos trechos que narram o contexto da guerra.  

As construções ideológicas, então, constituem Vladek como um sujeito 

discursivo e ideológico, a partir do antropomorfismo, dado pela guerra. Até porque, no 

tempo presente, Vladek é visto como um ser humano, ou seja, possui uma identidade, 

uma voz, é visto como alguém que tem o direito de ir e vir, capaz de ter uma família, e 

não é a forma como é constituído, nesse caso como rato, que irá determinar essas 

ações. O oposto de quando se trata do contexto da guerra. Vladek não possui uma 

identidade e isso é ressaltado ao darem os uniformes e ser caracterizado como 

qualquer outro prisioneiro, o colocando como apenas mais um dentre tantos que não 

são considerados como pertencentes a uma raça superior, os gatos. No Infográfico a 

seguir, é possível visualizarmos as diferentes posições de sujeito assumidas por Vladek 

dentro do segundo viés narrativo: 
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Infográfico 6 – As diferentes posições de sujeito no viés narrativo 2 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

O Infográfico mostra como a materialidade do antropomorfismo, nesses trechos, 

é nula para a construção do sujeito discursivo e ideológico. As posições assumidas pela 

personagem não se dão pelo de ser um rato, mas pela refutação das instâncias 

ideológicas dadas pela Condição de Produção externa da HQ, o pós-guerra, momento 

em que foram colhidos os relatos e formou-se a visão de como Art vê o pai. Dessa 

maneira, as formações discursivas são vistas como um objeto e partem de uma unidade 

dividida, sendo fundamental para atribuir uma espécie de fronteira no interior de uma 

Formação Discursiva. Essa fronteira se dá devido às dominações ideológicas presentes 

e determinadas pelo meio social. Nesse caso, temos uma dominação do ser pai. A partir 

dessa, há o atravessamento de outras instâncias ideológicas que o constituem como 

mesquinho, por exemplo. Como no primeiro viés narrativo, as mudanças de como a 

figura paterna é retratada se dão pela maneira como Art compreende as situações 

vivencidas na guerra, atreladas ao pós-guerra, ou seja, os reflexos de um contexto 

dentro de outro, bem como a forma como os discursos se repetem. O antropomorfismo 

nesse contexto, determinará as posições, as funções e os papéis sociais de Vladek, 

pois o rato, por meio do pré-construído, é visto como um ser sujo e insignificante, além 
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de ser colocado como um ser inferior em relação ao gato, ao porco e, posteriormente, 

ao cachorro, como veremos na próxima seção.  

4.4 SUJEITO ANTROPOMÓRFICO EM VLADEK   

Maus é conhecido, principalmente, por retratar a Segunda Guerra Mundial, mas, 

como pudemos ver ao longo das análises, a HQ vai além dessa contextualização. Na 

verdade, podemos dizer que esse contexto funciona como um pano de fundo para 

retratar as consequências da guerra na família da personagem, bem como para dividir 

a sua função social em, basicamente, três momentos distintos: os momentos anteriores 

à guerra, a guerra em si e a pós-guerra. Nesse primeiro momento, pelo viés narrativo 

1, a história de sobrevivência de Vladek é demarcada, principalmente, pela FD 

genocídio e vemos que a personagem é interpelada em algumas posições de sujeito, 

conforme nos mostrou o Infográfico 6. 

Ao longo das análises do primeiro viés narrativo, notamos que a personagem é 

interpelada em vários papéis sociais, a fim de buscar uma forma de sobreviver à guerra, 

como é o caso, por exemplo, de processo de assujeitamento na figura do porco, em 

uma tentativa de conseguir, primeiramente, voltar para casa e, em um segundo 

momento, fugir para um outro país. Independentemente da situação, todas as 

formações discursivas que passam pela FD genocídio se voltam para a Formação 

Discursiva da sobrevivência. O enunciado de base nos indicava que Vladek possuía 

um número em seu braço, assim que entra no campo de concentração, remetendo a 

dois pré-construídos, a sobrevivência e a um dos símbolos nazistas, como já foi 

abordado. Vladek, de fato, sobreviveu ao regime nazista e, para isso, precisou se 

assujeitar em diversos papéis sociais. O principal e o que o coloca como prisioneiro do 

regime nazista é a sua posição de judeu, determinado pela Formação Discursiva da 

religião, consequentemente, é constituído como rato.  

A partir dessa posição, a personagem é interpelada, pela Formação Discursiva 

genocídio, como fugitivo, soldado, “polonês”, prisioneiro, submisso e “judeu forte”. Cada 

uma dessas funções se deu a partir de outras formações discursivas, configuradas em 

diferentes formações ideológicas, mas todas, por englobarem a do genocídio, 

possuíam características, construções imaginárias semelhantes, a partir de um mesmo 

pré-construído, o nazismo.  
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Pelas análises da primeira seção, Vladek vai perdendo a sua identidade, de 

acordo com a sua interpelação de sujeito. A personagem começa com características 

que o levam a ter voz e a ocupar outras funções sociais, como a de marido e a de pai, 

por exemplo. No entanto, conforme o contexto da guerra se agrava, as imagens de 

como os judeus são retratados e vistos no meio social também se alteraram e isso o 

leva a ser interpelado em outras posições de sujeito, gerando uma espécie de 

apagamento de quem era antes da guerra, bem como de sua voz, dos seus direitos, 

até chegar a ser visto como um ser ilegal, algo que é determinado pela materialidade 

do antropomorfismo, o rato, representando os judeus, devido à FD da religião ligada à 

FD genocídio, que o configura como um ser de raça inferior e, por isso, deve estar 

marcado. Ao acionarmos a memória discursiva atravessada pelo contexto da Segunda 

Guerra, os nazistas buscaram, de uma certa forma, colocar uma marca nos judeus. E, 

na HQ, essa marca funciona pelo uso da materialidade do antropomorfismo. Nas 

figuras, a seguir, podemos observar esse processo de interpelação de Vladek e como 

o antropomorfismo corroborou para isso: 
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Figura 73 - Interpelação de sujeito - FD genocídio 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de Spiegelman, 2009, [p.i.]. 

 
Figura 74 - Interpelação de sujeito - FD genocídio II 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de Spiegelman, 2009, [p.i.]. 
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Para Pêcheux: 

O processo histórico que inaugura a conjuntura de corte pode, então, 
ser caracterizado como a formação progressiva de um “bloqueio no 
interior do todo complexo das ideologias teóricas, de tal modo que o 
estado das relações de desigualdade-subordinação que atravessam 
este último não pode mais “trabalhar” e é compelido a se repetir 
circularmente através de diferentes demarcações, ajustamentos, etc., 
(com a relação circular sujeito/objeto) se torna o “limite” visível do 
processo (PÊCHEUX, 1988, p. 175, grifo do autor). 

A partir de um corte epistemológico dado em que produzirão efeitos de sentido 

e a forma-sujeito da personagem, estabelecemos um sentido evidente dado pelas 

transformações históricas e, por intermédio desses sentidos, podemos ver essas 

transformações pela forma como a personagem é construída ao longo da HQ. O 

antropomorfismo em Vladek, bem como a sua posição de sujeito, se dá a partir da 

discursividade em que o “efeito de conhecimento coincide, nessas condições, com um 

efeito de sentido inscrito no funcionamento de uma formação discursiva, isto é, como 

se viu, o sistema de reformulações” (PÊCHEUX, 1988, p. 193). As reformulações, as 

sinonímias e, até mesmo, as paráfrases se dão pela demarcação do tempo e do espaço 

na narrativa, pois, ao mudarem de um plano geral para o médio, por exemplo, nos 

mostram como o processo histórico determina o corte epistemológico, logo, determina 

as construções ideológicas presentes nas cenas. Essa construção ideológica é 

importante, por exemplo, para visualizarmos como o antropomorfismo da personagem 

comprova a constituição de Vladek como um sujeito discursivo. 

Nas Figuras 73 e 74, vemos como a personagem se modifica de acordo com as 

formações discursivas e ideológicas, bem como o contexto sócio-histórico constitui as 

cenas. Vladek, em um primeiro momento, ainda possui traços, características que o 

distinguem dos demais personagens, no caso, dos outros ratos. Apesar de não ter mais 

o direito de ir e vir, ainda conseguia algumas formas de burlar o sistema. No entanto, a 

partir do segundo momento, assim que é inscrito pela FD de prisioneiro e/ou 

subordinado, Vladek vai perdendo a sua identidade até ser, praticamente, impossível 

de diferir dentre os prisioneiros. O antropomorfismo, então, além de constituir e 

determinar as hierarquias, por meio de uma relação de força, ou de definir uma etnia e 

um grupo de pessoas, acaba, por sua vez, o colocando dentro da guerra e das FDs de 

prisioneiro e subordinado, indiferente, como apenas mais um número daqueles que 

estão com uniforme. Notamos, também, pelas imagens, como, além de se camuflar 
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com os outros prisioneiros, a posição de inferioridade é colocada pelo uso dos planos 

de visão. Pelo uso do plano geral, por exemplo, além de não conseguirmos enxergar 

quem é de fato Vladek, vemos todos os judeus cumprindo ordens de alguém colocado 

de forma superior, seja pelos alemães, com as armas, seja pelo polonês, com 

cassetete. O rato é o tempo todo colocado como um ser indefeso, que não revida, e, 

em todos os recortes da Figura 74, notamos que todos estão com a cabeça levemente 

inclinada para baixo, o que só reforça o tom de submissão de Vladek e das personagens 

em relação aos gatos e/ou porcos.  

De acordo com McCloud (2005, p. 32), “nós, humanos, somos uma espécie 

centrada em nós mesmos. Nós vemos a nós mesmos em tudo. Atribuímos identidade 

e emoção onde não existe nada. E transformamos o mundo a nossa imagem”, ou seja, 

para o autor, quanto mais próximo do humano, mais fácil se torna de termos/sentirmos 

compaixão e, até mesmo, nos projetarmos no próximo, nesse caso, na personagem. 

Ao termos uma figura antropomórfica, além de gerar um certo distanciamento entre o 

leitor-personagem, o processo também ocorre dentro da narrativa. Vladek, ao ser 

construído como um rato traz outros sentimentos. Se olharmos para a construção 

ideológica do ser rato e de como é visto em nosso meio social, notamos que a 

personagem passa a sensação de sujeira, de um ser asqueroso e faz querer 

exterminar, se distanciar desse animal. Algo que não acontece, por exemplo, com a 

figura do gato.  Se fizermos o mesmo processo, de olharmos para como esse animal é 

visto em nosso meio social, notaremos que se trata de um ser astuto, inteligente, às 

vezes indiferente em relação aos outros, mas, acima de tudo, é considerado um ser 

bonito, tendo a ser gostado de ter por perto, algo que não ocorre com o rato.  

Denterghem (2015) complementa as ideias de McCloud ao nos mostrar que a 

empatia em relação aos personagens se dá quando os vemos mais próximos da 

humanização. A HQ, é claro, causa uma comoção no leitor pela forma como aborda o 

contexto da Segunda Guerra, mas, se deixarmos de lado o leitor e levarmos a empatia 

para dentro da narrativa, pelo uso da materialidade do antropomorfismo, vemos como 

é projetada a empatia do alemão em relação ao judeu. O alemão é colocado sempre 

em uma posição superior e, ao partirmos de um pré-construído e da memória 

discursiva, o uniforme de soldado passa a comoção, a sensação de segurança no meio 

social. Já o judeu, ao ser colocado como rato, além de aparecer com pouco destaque 

e, ao não poder mais usar as roupas de um civil, com vestes de prisioneiro, também 

pela construção ideológica que parte do mesmo pré-construído, é visto como alguém 
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ruim e, muitas vezes, taxado como quem merece estar naquele lugar e ocupar tal 

posição. Dessa maneira, reforça a ideia de dois pontos de vista de como o judeu é visto 

e representado na HQ e pela sociedade: vítima e culpado. Sendo que tais concepções 

são asseguradas pela materialidade discursiva dada pelo uso do antropomorfismo em 

Maus. Notamos que o uso antropomórfico das personagens também parte dessa 

empatia, de como os animais e de como as etnias eram vistas dentro do contexto da 

guerra, mas, mais do que isso, de como a figura do rato é vista pelos nazistas em uma 

Condição de Produção externa, o pós-guerra.  

No entanto, apesar de o rato ser visto como essa figura desprezível no meio 

social, a forma como o tempo e o espaço são construídos também gera a comoção no 

leitor, diante dos fatos da guerra. Como vimos anteriormente, são raros os momentos 

em que aparece o traço da boca da personagem, mas, quando é representado de tal 

forma, nos mostra o sofrimento da personagem, bem como a própria construção do 

espaço. Ao realizar as alternâncias dos planos, além de estabelecer movimento, em 

alguns momentos é capaz de gerar um certo incômodo com a realidade que é retratada, 

pela forma como os judeus eram vistos e tratados pelos alemães. Mesmo que a figura 

do animal não cause tal empatia, a construção da narrativa, especificamente, a forma 

como se dá a demarcação temporal e espacial é capaz de despertar tais sentimentos. 

De acordo com Barbieri (2017), existem recursos gráficos responsáveis por gerar tanto 

as expressões das personagens, como as de proporcionar a sensação de movimento 

na narrativa. Além disso, ao longo da HQ, notamos que tais recursos também nos 

auxiliaram a construir alguns efeitos de sentido, como podemos observar na próxima 

Figura:  
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Figura 75 - Recursos gráficos e movimento 

 

Fonte: Spiegelman, 2009, p. 190. 

 

Nesse recorte, como já foi abordado, percebemos que de uma vinheta para a 

outra não há tanta mudança de tempo, mas é o tempo suficiente para transmitir o 

movimento do erguer o braço e abaixar para acertar Vladek. Aqui também vemos a 

personagem com a boca aberta, reforçando a sua expressão de dor, bem como o uso 

do recurso gráfico, a metáfora visual, pela estrela ao lado da cabeça e do cassetete, 

simbolizando, justamente, o sentimento de sofrimento, de dor, de agonia que sofre ao 

levar a pancada. Dessa maneira, notamos que o uso desse recurso nos transmite uma 

certa compaixão para com a personagem, por demonstrar a sua dor vivenciada nos 

campos de concentração, assim como pela forma como era vista e tratada pelos demais 

personagens que ocupavam uma posição de maior força.  

Um outro ponto é o de que, pelo movimento, ao transitar de uma vinheta para 

outra, apesar de termos como uma verdade discursiva de que foi uma ação rápida, há 

uma espécie de prolongamento da cena, reforçando tanto uma possível ação contínua 

do ato de bater na personagem, como o de estender a ação de bater em Vladek, o que 

causa, justamente a empatia, dita por Denterghem (2013), bem como proporcionar a 

comoção, algo apontado por Esiner (2015). Se olharmos, ainda, para o conceito de 

memória proposto por Halbwachs (1990, p. 129), “com efeito, passar-se como se, no 

interior de cada um de nós, nosso estados de consciências se sucedessem como as 
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partes de uma corrente contínua, como ondas que se empurram umas às outras”, o 

antropomorfismo da personagem desperta, por meio da memória, pensamentos que 

podem se ligar a um lado afetivo, como nos obrigar a nos afastarmos de tais 

sentimentos. Assim, o uso antropomórfico de Vladek, pela memória, pode despertar 

tanto a comoção, como o distanciamento, a causa de inferioridade, como é visto e 

retratado perante o alemão.  

Por outro lado, no segundo momento da narrativa, pelo viés narrativo 2, o 

relacionamento entre Art e Vladek, demarcado, principalmente, pela FD familiar, vemos 

que a personagem também é interpelada em algumas posições de sujeito, mas a forma 

como o antropomorfismo constrói os sentidos são outros, conforme nos mostrou o 

Infográfico 6. 

Ao longo das análises do segundo viés narrativo, pudemos perceber que a 

personagem também é interpelada em diversos papéis sociais, de forma diferenciada 

do primeiro momento, mas com mesmo intuito de sobreviver, só que, dessa vez, os 

momentos e as consequências do pós-guerra. A personagem precisa, de certa forma, 

se adequar a uma nova realidade, além de assimilar que a vida que teve antes da 

guerra acontecer jamais existirá novamente, ou seja, a “normalidade”, agora, se dá com 

as decorrências do regime nazista, a forma como a sociedade se comporta, é 

constituída, ocorre a partir desse contexto sócio-histórico, determinando, assim, as 

formações ideológicas. Notamos, por outro lado, que, de um tempo para o outro, do 

passado para o presente, com a alteração do foco em um contexto, as formações 

discursivas também sofrem algumas mudanças.  

Ao inserirmos o contexto do pós-guerra, temos uma FD familiar, pois, nesse 

momento, os acontecimentos da narrativa se dão a partir do relacionamento entre Art 

e Vladek. Pelo pré-construído da sobrevivência, temos os resquícios e os vestígios do 

nazismo que se fazem presentes na personagem e refletem diretamente em suas 

ações, ideologia e pensamento, em que corroboram as possíveis interpelações de 

sujeito, como acontece com as posições mesquinha, egoísta e racista, por exemplo. 

Cada uma dessas funções ocorre por meio de outras formações discursivas 

responsáveis por determinar Vladek como sobrevivente. Apesar de cada uma ser 

instituída por uma FD diferente, todas atravessam uma FD maior, a familiar. Em todos 

os casos, como acontece no primeiro viés narrativo, as construções ideológicas partem 

do pré-construído do nazismo.  
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A partir das análises da segunda seção, Vladek reconstrói a identidade perdida 

no primeiro viés, mas, algumas das características que o definem como um sujeito 

discurso remete a um discurso que já aconteceu. A personagem, por diversas vezes, 

apresenta discursos e, por sua vez, atitudes similares com as do alemão, seja com o 

seu filho, seja em pensamentos sobre a sociedade e as pessoas que o cercam. Os 

diferentes contextos que atravessam esse momento da narrativa nos mostram que 

Vladek, ao ser interpelado em diferentes papéis sociais, traz vestígios da guerra. Em 

decorrência disso, segundo Neiman: 

A razão é, em parte, que as consequências não são todas claras. Outras 
razões é que a única maneira de manter um mundo funcionando é negar 
que ele tenha sido destruído. Não podemos saber se uma época 
terminou com um acontecimento quando não considerar o 
acontecimento crucial for essencial para seguir em frente. Isso faz parte 
de manter a ordem frente a quaisquer desafios ou tentativas de destruí-
la (NEIMAN, 2003, [p.i.]).  

Vladek, então, ao se assujeitar a determinadas formas-sujeito acaba decorrendo 

dos vestígios de acontecimentos que foram cruciais tanto em seu eu pessoal, quanto 

para a sociedade. Como apontado por Neiman, apesar de o mundo não seguir mais 

uma normalidade, parte-se do princípio da negação de tal acontecimento, algo que a 

personagem faz, por exemplo, ao destruir os pertences de Anja, resquícios da vivência 

e os reflexos de uma Formação Discursiva do luto. Vladek, então, a partir da sua 

memória individual, decide negar alguns fatos da guerra, a fim de continuar vivendo, 

ou, sobreviver ao pós-guerra. Se olharmos para a memória coletiva, por outro lado, o 

mesmo processo acontece. A personagem passa pelo apagamento ideológico, em que, 

para Pêcheux, acontece por intermédio dos esquecimentos responsáveis por constituí-

lo como um sujeito discursivo, bem como reproduzir os discursos nazistas, a partir de 

uma outra conjuntura dada. Nas próximas figuras, é possível observarmos como se dá 

esse processo de constituição de sujeito em Vladek, a partir da FD familiar, bem como 

as repetições discursivas: 
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Figura 76 - Posição de sujeito - FD familiar 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de Spiegelman, 2009, [p.i.]. 

 
Figura 77 – Posição de sujeito - FD familiar II 

 
Fonte: Elaboração da autora a partir de Spiegelman, 2009, [p.i.]. 
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Pêcheux nos mostra que 

[...] nosso desvio permite compreender é que esse “antagonismo” (que 
possui a forma da contradição hegeliana: a negatividade, a Aufhbung, 
etc.) se manifesta, em realidade, no interior da forma-sujeito, na medida 
em que o efeito daquilo que definimos como o interdiscurso continua a 
determinar a identificação ou a contra-identificação do sujeito com uma 
formação discursiva, na qual a evidência do sentido lhe é fornecida, 
para que ele se ligue a ela ou que a rejeite. Estamos diante do que P. 
Henry caracterizou recentemente sob a forma do par acobertamento-
rejeição (PÊCHEUX, 1988, p. 216, grifos do autor).  

Vladek, de uma década para outra, é um tipo de sujeito, não só na forma de 

compor a personagem, mas pelas suas ações. Em ambos os momentos, por outro lado, 

notamos que são formas de sobreviver. Partindo do princípio de Pêcheux e Neiman, 

percebemos que Vladek passa por esse processo do acobertamento-rejeição, em que 

os discursos de um ser mesquinho, por exemplo, partem do interior de sua forma-

sujeito, perpassando essa contra-identificação com uma determinada Formação 

Discursiva, logo é interpelado por outra, e isso deixa evidência em suas ações de não 

querer gastar dinheiro, de não deixar o filho desperdiçar comida ou por não querer 

contratar alguém para realizar um serviço. Assim, a personagem, dada a conjuntura, 

nega algumas ações que, para o contexto, seriam situações comuns devido à 

Formação Discursiva e Ideológica, como o ato de comprar um objeto novo em uma loja. 

Pêcheux, ainda, complementa ao nos mostrar como: 

[...] essas condições contraditórias são constituídas, em um momento 
histórico dado, e para uma formação social dada, pelo conjunto 
complexo dos aparelhos ideológicos de Estado que essa formação 
social comporta. Digamos bem, conjunto complexo, isto é, com relações 
de contradição-desigualdade-subordinação entre seus “elementos”, e 
não uma simples lista de elementos: na verdade, seria absurdo pensar 
que, numa conjuntura dada, todos os aparelhos ideológicos de Estado 
contribuem de maneira igual para a reprodução das relações de 
produção e para sua transformação (PÊCHEUX, 1988, p. 145, grifos do 
autor).  

Logo, a contradição no discurso de Vladek não se dá por uma lista de elementos, 

afinal, dentro de uma materialidade discursiva, podem ocorrem diversos efeitos de 

sentido, algo que pudemos ver nos trechos analisados no viés narrativo 2, em que as 

concepções ideológicas de Art e Françoise não se dão com as de Vladek, apesar de 

estarem em uma mesma Formação Discursiva, em um mesmo contexto e, 
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consequentemente, partirem de um mesmo Aparelho Ideológico de Estado. A forma 

como são construídos os discursos, as ações e as relações de produção são diferentes 

e isso acontece, justamente, por Vladek estar sob a forma do acobertamento-rejeição. 

A partir dessas questões, observamos nas figuras que, ao contrário dos acontecimentos 

nos trechos do viés narrativo 1, a personagem não sofre tantas alterações ao se tratar 

de sua identidade, por exemplo. Pelo contrário, a personagem, ao passar de um 

contexto para a outro, reconstrói-se, retoma a sua voz e assume a sua forma-sujeito 

como figura paterna, em que, percebemos, pela forma como a personagem está 

disposta, uma certa superioridade aos demais personagens.  

Vladek sempre aparece, de algum modo, em uma posição que o coloca como 

uma figura importante, assemelhando-se, inclusive, com o alemão ou com o polonês, 

no contexto da guerra. A personagem aparece sentada na ponta da mesa que, pelo 

pré-construído e pelas formações ideológicas da constituição de uma família tradicional, 

o considera o homem da casa, ocupa esse lugar na mesa. Além de Mala, sua atual 

esposa, que quando aparece próxima de Vladek, não tem fala, apenas “observa” a 

situação, a relação entre Art e Vladek. O filho, por outro lado, em diversos momentos, 

apesar de não concordar com os pensamentos e ações do pai, sempre o coloca em 

uma posição de respeito, no entanto, notamos um certo distanciamento da personagem 

com relação ao pai, algo que, pela memória construída ao longo da narrativa, se dá, 

justamente, pelas consequências da guerra e essa constante necessidade de Vladek 

buscar por uma sobrevivência. Além disso, o distanciamento entre as personagens se 

dá, também, por Vladek estar acobertado pela negação, por acreditar que o negro é 

um ser inferior, por exemplo. São situações que o levam a ser interpelado em uma 

forma-sujeito de racista, e tal ação não se identifica com a posição ocupada por Art, 

gerando o afastamento das personagens e, consequentemente, uma quebra da 

Formação Discursiva familiar. No entanto, apesar de constantemente acontecer essa 

quebra, Art e Vladek tentam manter os laços familiares, seja pelo pai pedir a ajuda do 

filho, seja por Art ir visitá-lo, mesmo que seja para colher dados da guerra.  

Por outro lado, em geral, as personagens estão sempre em uma mesma posição, 

ou seja, aparecem lado a lado, como se fossem iguais. Afinal, se olharmos e levarmos 

em consideração a materialidade do antropomorfismo delas, dentro do ambiente 

familiar, todos são judeus, logo a representação antropomórfica se dá pela figura do 

rato. Ao contrário do que acontece no primeiro viés da narrativa, o fato de Vladek ser 

construído como um rato, nesse momento, pela FD familiar, é indiferente. Afinal, o seu 
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filho, sua esposa, sua nora também são ratos. Logo, o fato de ele ser representado de 

tal forma não comprova que aja como racista, por exemplo. Pelo contrário, o que o leva 

a agir de tal forma são os vestígios da guerra. Dessa maneira, o antropomorfismo 

presente na personagem é mais relevante para a narrativa, bem como para as 

construções de sentido, mas, principalmente, para determinar as posições de sujeito 

de Vladek, pela Condição de Produção que atravessa a Segunda Guerra Mundial. Ao 

inserirmos a personagem no contexto pós-guerra, o fato de ser interpelada como um 

pai, ou como egoísta, não leva em consideração o ser rato, pelo contrário, apenas as 

ideologias que atravessam a personagem pela ação de sobreviver.  

Ao retomarmos os conceitos de Denterghem (2003), de uma certa forma, 

buscamos empatia por aquele personagem que é retratado o mais próximo do humano 

possível e, ao considerarmos como o rato é visto ideologicamente pelo imaginário 

social, determinado pelas memórias discursivas e pelo pré-construído, notamos que 

caracterizar Vladek como um rato, dentro do contexto da guerra, permitiu construir os 

sentidos de distanciamento com a personagem. Ou seja, de retratá-la de forma 

indiferente, a ponto de não sermos capazes de distingui-lo dentre os demais 

personagens. Ao colocá-lo como essa figura antropomórfica, acionamos todas as 

formações imaginárias que atravessam o ser rato, desde a sujeira, como o fato de ser 

visto como um verme que precisa ser extinto, e é justamente isso que acontece no 

primeiro viés narrativo da HQ. Vladek é um rato, sujo, indigente, sem identidade, sem 

voz, um verme que não serve para nada na sociedade, e isso é reforçado o tempo todo 

pela forma como a personagem é retratada pelos planos e ângulos de visão, o 

colocando em uma posição de inferioridade. Algo que não acontece no tempo presente, 

pelo contrário. Vladek tem autoridade e controle sobre suas ações, tem o direito de ir e 

vir, e a sua forma antropomórfica não determina essas ações. Ao julgar o negro, ele 

não julga o fato de ser cachorro, ou seja, o antropomorfismo, no tempo presente, não 

interfere na constituição das formações discursivas, nem no processo de 

assujeitamento da personagem. O fato de ela se portar de tal forma ocorre pelo 

acobertamento, pela negação, por tentar negar a normalidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

“‘Why did you do it in a comic book?’ ‘Well, how 
else?’ It’s in my grammar; it’s in my language. 

And yet, I think that [Maus’s] subject matter 
 overwhelms the formal aspects as it 

reasonably should or would, and therefore, it’s 
a bunch of loose figures that somehow get this 

story told instead of setting it in type”.17 
 

Art Spiegelman 

Ao longo da pesquisa, novas perguntas, além da inicial, acabaram aparecendo, 

como por que Art retratou os judeus como ratos, se eles possuem uma materialidade 

discursiva negativa? Principalmente por ele também ser judeu e, ao longo da HQ, 

aparecer representado antropomorficamente dessa forma. Será que ele o vê dessa 

maneira também? As Condições de Produção mostram como Art, por meio de um 

retorno do recalcado, acaba representando as personagens, de modo geral, a partir de 

uma visão que foi construída ao longo da história, do meio social, principalmente se 

remetermos ao discurso, ao contexto, da Segunda Guerra Mundial. Os judeus, como 

foi dito, eram vistos como seres sujos, insignificantes, bem como os ratos, e essa ideia 

é reforçada ao longo da narrativa, ao trazer essa materialidade pelo antropomorfismo. 

Em diversos momentos, não é possível determinarmos, ao certo, quem é Vladek, pois 

acaba se “camuflando” com os outros ratos. E isso só enfatiza o discurso nazista sendo 

(re)produzido pela materialidade discursiva do ser rato.  

Pelas análises, constatamos que o uso desse recurso do antropomorfismo é 

mais relevante para a construção e produção de efeitos de sentido dentro do primeiro 

viés narrativo, ou seja, na Formação Discursiva genocídio, para mostrar os diferentes 

processos de interpelação de sujeito de Vladek em diferentes contextos. E, 

principalmente, para retratar como se dá a constituição do sujeito, do ser rato, dentro 

dos campos de concentração. Nesse viés, Vladek foi perdendo a sua identidade aos 

poucos, até ser impossível de reconhecê-lo na história. O uso, então, desse recurso 

antropomórfico, dentro do primeiro viés, é fundamental para demarcar alguns sentidos, 

 
17 “‘Por que você fez isso em uma história em quadrinhos?’ ‘Bem, de que outro modo?’ Está na minha 
gramática; está no meu idioma. E, no entanto, acho que o assunto [de Maus] supera os aspectos formais 
de como eu deveria ou faria, e, portanto, é um monte de figuras soltas que de alguma forma fazem essa 
história ser contada em vez de colocá-la em um tipo” (tradução nossa).  
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como o fato de indicar a forma como os judeus eram vistos pelo social, principalmente 

pelos nazistas. Para a Análise do Discurso, nenhum discurso é neutro, nem se parte do 

princípio da intencionalidade, tampouco da escolha. Por isso, ao longo das análises, 

notamos como a construção da personagem, de Vladek, em um rato, remete para uma 

possível afirmação de a materialidade discursiva dada pelo rato, por um olhar de Art, 

retratar os judeus por meio de um atravessamento da FD vítima.  

Apesar de no segundo viés narrativo Vladek ser assujeitado em um ser 

mesquinho, racista, ignorante e, até mesmo, um ser que, independentemente de sua 

construção antropomórfica, ele reconstrói os discursos produzidos e vividos nos 

campos de concentração, quando era submisso aos nazistas e a Guerra. Nessa 

mudança da história, notamos, por outro lado, que o judeu já não é mais representado 

como vítima, pelo contrário. Os judeus já não são vistos como indefesos e/ou 

insignificantes, inclusive a personagem recupera a sua identidade. No entanto, Vladek 

é representado como uma espécie de vilão de Art. Ou seja, na verdade, quem é a 

vítima, nessa percepção, nesse outro contexto da narrativa, é o próprio autor.  

A Condição de Produção da HQ parece ser a Segunda Guerra Mundial, pelo 

pano de fundo da narrativa e por, de fato, contar os relatos de Vladek, no entanto, não 

podemos deixar de considerar e trazer, novamente, que Maus (SPIEGELMAN, 2009) é 

a história de um filho de sobreviventes da Shoá. Consequentemente, a forma como 

Vladek é representado, seja pela materialidade do ser rato, seja pela reprodução de 

discursos nazistas, parte da concepção, do olhar e da visão de Art sobre os fatos. 

Assim, notamos que a constituição do sujeito discursivo e ideológico da personagem, 

na verdade, se dá pelo autor. Segundo Foucault (2016, p. 26), “o autor é aquele que dá 

à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção 

no real”. Ainda para o autor, não é que devemos considerar as suas experiências 

vividas, mas não podemos fingir que ele não existiu, pois “seria absurdo negar, é claro, 

a existência do indivíduo que escreve e inventa. [...] Todo esse jogo de diferenças é 

prescrito pela função do autor, tal como a recebe de sua época ou tal como ele, por sua 

vez, a modifica” (FOUCAULT, 2016, p. 27).  

Vladek, então, é constituído, modificado, por meio de Art. Afinal, novamente, 

precisamos relembrar que se trata de CPs distintas. O contexto, a posição de sujeito 

de Art interpelado em autor, o que criou Vladek, personagem de Maus, é diferente da 

posição de sujeito, por exemplo, da personagem Art. Ao dizermos que as Condições 

de Produção são distintas, abordamos o fato de a HQ ter sido produzida em um outro 
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contexto, sem ser o da guerra, assim como o próprio processo de colhimento dos 

relatos que originaram o quadrinho. Se partirmos da concepção de autor de Foucault 

(2016), Vladek só se materializa em um rato por conta de Art. Ainda com base em 

Foucault:  

Vê-se que o enunciado não deve ser tratado como um acontecimento 
que se teria produzido em um tempo e lugar determinados, e que 
poderia ser inteiramente lembrado – e celebrado de longe – e um ato 
de memória. Mas vê-se que não é, tampouco, uma forma ideal que se 
pode sempre atualizar em um corpo qualquer em um conjunto 
indiferente e sob condições materiais que não importam (FOUCAULT, 
2016, p. 128). 

A materialidade presente em Maus, como já foi dito, se dá pelo uso do 

antropomorfismo. O nosso foco não foi o olhar do autor, apesar de ser inevitável a sua 

percepção ao construir a personagem. Visamos averiguar esse processo, a constituição 

do sujeito discursivo e ideológico de Vladek a partir de alguns fatores: o pré-construído, 

a memória discursiva, as relações de força e o tempo e o espaço. Por meio desses 

elementos, notamos como essa materialidade discursiva é extremamente fundamental 

no primeiro viés narrativo, como nos mostra a Figura a seguir:  
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Figura 78 - Materialidade discursiva como Relação de Força 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Spiegelman, 2009, [p.i.]. 
 
 

Por esses recortes já analisados, percebemos como a materialidade discursiva, 

ou seja, o uso do antropomorfismo é importante para demarcar como o judeu é 

retratado/representado de uma forma completamente inferior. E isso é destacado, 

principalmente, pela maneira como são construídos dentro dos planos. Em ambos os 

trechos, como já foi dito, temos o uso do plano médio e por esse recurso, conseguimos 

visualizar as personagens da cintura para cima. Além disso, é possível notar, 

claramente, as posições de cada um dos personagens: os superiores e os inferiores.  

Nos dois recortes vemos, basicamente, três posições: a do nazista, a do polonês 

e a do judeu. No primeiro, por sua vez, a do polonês é demarcada pela máscara que 

aparece acima da imagem de Vladek. Apesar de serem momentos distintos da 

narrativa, por se tratar de um mesmo viés narrativo e de comporem uma mesma 

Formação Discursiva, os lugares de fala, bem como as posições de sujeito de cada um 
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são bem semelhantes. Como o pano de fundo é a guerra, tem-se o pré-construído de 

os nazistas ocuparem uma posição de superioridade, algo reforçado na vinheta ao os 

colocarem sempre maiores em relação aos demais. O polonês, por outro lado, apesar 

de estar com o uniforme de prisioneiro, por não ser judeu, ocupa uma posição melhor 

do que a do ser rato, mas, ainda, menor do nazista. Mais uma vez, a forma como são 

demonstrados e representados esses lugares de cada sujeito não são do ponto de vista 

de Vladek, mas de seu filho, o autor, Art.  

Nos próximos recortes, veremos como essa posição e as formas de representar 

a superioridade se alteram, a partir do momento em que muda a Formação Discursiva 

e, consequentemente, o viés narrativo: 

Figura 79 - Materialidade discursiva como Relação de Força II 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Spiegelman, 2009, [p.i.]. 
 

 

Ao contrário da Formação Discursiva genocídio, ao alterar de contexto, muda-

se, também, a FD para familiar. Como se trata de judeus, as personagens aparecem 

representadas antropomorficamente como ratos. As demarcações das relações de 

poder, os lugares de fala, não se dão pela materialidade discursiva, mas pela posição 

de sujeito, especificamente pela interpelação de Vladek em pai. Ao mudar de Formação 

Discursiva, a personagem que não tinha fala, agora, passa a ter uma posição melhor, 

pois não é mais assujeitado como um prisioneiro, nem como uma figura submissa aos 



229 
 

nazistas, pelo contrário, é construído, ideologicamente, como superior em relação ao 

seu filho, Art. Pelos dois serem judeus, a materialidade se dá na constituição do ser 

rato e, a partir disso, podemos notar na imagem que a forma como são representados 

dentro das vinhetas, é em tons de igualdade. Ou seja, por ocuparem a posição de judeu, 

por serem ratos, não há uma alternância de relação de força pelo antropomorfismo, 

apenas pela constituição de pai e filho.  

Logo, essa materialidade discursiva é fundamental para estabelecer os 

diferentes efeitos de sentido, como abordado nas análises, dentro da FD genocídio. Ao 

alterarmos essa FD, o antropomorfismo não determina as falas, nem as interpelações 

de sujeito de Vladek. O assujeita apenas na figura de pai. Esse assujeitamento, por 

outro lado, é necessário para compreendermos a visão de Art sobre o seu pai. Para o 

filho, Vladek é um ser mesquinho, racista e egoísta. Alguém que, apesar de ter 

sobrevivido e vivenciado as atrocidades da guerra, reproduzia os discursos dos campos 

de concentração dentro de sua família.  

Uma das perguntas que se formaram ao longo do desenvolvimento da pesquisa 

foi: por que Art fez os judeus como ratos? Ao longo das análises, notamos que, por uma 

Formação Ideológica, o ser rato traz uma carga negativa e isso é reforçado ao longo da 

Formação Discursiva genocídio, afinal, como observamos, Vladek, ao ser representado 

antropomorficamente dessa forma, traz o apagamento da identidade da personagem. 

No primeiro trecho analisado, por exemplo, ainda era possível identificarmos quem era 

Vladek entre os demais judeus, mas, a partir do momento em que a guerra se alastra, 

a personagem vai perdendo as suas características, tornando-se apenas mais um 

judeu, mais um rato dentre tanto jogados dentro do campo de concentração.  

Como vimos no Capítulo II, historicamente, os judeus eram vistos e 

representados dessa maneira pelos nazistas. Dessa maneira, ainda permanece a 

questão de porque um judeu representaria a sua etnia, como os nazistas os 

enxergavam e os retratavam nas propagandas. Pelas análises, isso fica um pouco mais 

claro, pois a constituição de um sujeito discursivo e ideológico, dentro de uma Condição 

de Produção anterior e durante a guerra, é capaz de determinar os sentidos e construir 

a história, bem como a própria personagem, Vladek, pelo ser rato. Essa materialidade 

discursiva é a parte central da trama. Não pelas discussões de tornar, chocar aos 

leitores por retratar um assunto sério como a Shoá por meio de animais, nem pela 

discussão de tornar os quadrinhos como algo de prestígio, e visto como parte de um 

público adulto. A materialidade é a peça-chave para construir e determinar os dizeres 
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de Vladek. Se ele fosse representado na forma humana, digamos assim, as relações 

de força, os efeitos de sentido se dariam mais pelas falas das personagens do que 

propriamente pela materialidade discursiva dada pelo antropomorfismo, pela 

construção dos cenários, remetendo a outros símbolos, como a suástica. Toda a 

construção da história seria moldada pela fala da personagem e, provavelmente, os 

sentidos produzidos que tornam Maus esse marco dentro universo quadrinístico se 

perderiam. Reforçamos, ainda, a relevância desse recurso dentro do primeiro viés 

narrativo, afinal, é por intermédio dele que há as interpelações de sujeito de Vladek. No 

segundo viés, também ocorre esse processo, mas a forma a como a personagem é 

representada não interfere nesse processo de antropomorfismo. Um outro ponto é que 

essa estratégia da materialidade só pôde ganhar corpo pelo fato de Art Spiegelman ter 

produzido a história do relato em forma de quadrinhos. Caso fosse um relato em um 

formato de romance, não teríamos esses efeitos de sentido, porque é pela construção 

do espaço e do tempo que pudemos configurar as relações de força em ambos os 

vieses. Foi por conta da linguagem dos quadrinhos que essa contrução de sujeito 

discursivo e ideológico foi contruída pela materialidade discursiva do antropormofismo. 

Atrelados a isso, percebemos a importância da pesquisa dentro dos estudos 

linguísticos para compreendermos como a materialidade discursiva reflete sentidos 

diferentes dentro de uma Condição de Produção. Provavelmente, se a HQ fosse 

lançada hoje, os efeitos de sentido seriam outros, dado o contexto. Poderíamos, ainda, 

questionar ainda mais as possíveis razões de Art representar antropomorficamente os 

judeus como ratos. E, ainda, talvez, a história não teria tanta relevância para o universo 

dos quadrinhos, justamente pelo contexto ser completamente diferente.  

Ao olharmos para as análises e por todas as leituras realizadas para o 

andamento da pesquisa, notamos como olhar para a constituição do sujeito de Vladek 

foi relevante para entendermos um momento importante de nossa sociedade, bem 

como os sentidos se refletem atualmente, assim como no momento em que foi lançada 

em livro pela primeira vez. Afinal “os discursos se repetem, ou melhor, há repetições 

que fazem discursos” (COURTINE, 1981, p. 28). O caso da inferioridade, da 

insignificância ainda acontece, talvez, com outros grupos étnicos, mas isso não significa 

que, com a mudança de CP, com a mudança de anos, tenha sofrido grandes alterações. 

O que acontece, de fato, é a repetição de um discurso dentro de uma nova Condição 

de Produção. Logo, ao analisarmos Maus, notamos o quanto o discurso e os 

atravessamentos discursivos se refletem em nosso meio social. 
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