
 
 

 

  

 
ENTRE RATOS, GATOS, PORCOS E ALGUNS CACHORROS: 

A ANTROPOMORFIA DOS PERSONAGENS DE MAUS 

 

 

RESUMO 

 
A Segunda Guerra Mundial já teve sua história contada por diferentes autores e óticas, seja por meio 

de livros, filmes ou ensaios. Entretanto, em 1992 o mundo conheceu uma nova perspectiva: Maus, a 

graphic novel de Art Spiegelman, recebeu o maior prêmio do meio literário e jornalístico norte-

americano, o Pulitzer. O presente artigo busca demonstrar como Spiegelman fez uso da antropomorfia 

na construção dos personagens híbridos de Maus e como o autor subverte o ideário do mito nazista 

para essa construção. Isso porque, na história, cada uma das figuras da Segunda Guerra é retratada de 

maneira antropomórfica, sendo os judeus como ratos, os nazistas como gatos, os americanos como 

cachorros e os poloneses como porcos. Talvez seja aí que resida toda a originalidade da obra. Além 

disso, mostrar como a rivalidade natural entre gatos e ratos, usada na obra para falar da relação entre 

nazistas e judeus, de maneira nenhuma procurou trazer características bestiais aos personagens ou 

naturalizar esse evento da história e sim trazer, apesar de tudo, humanidade aos mesmos. Utilizou-se 

autores que falam da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, da constituição do mito nazista e 

textos que propõem uma análise mais aprofundada da obra de Spiegelman e da caracterização de seus 

personagens.  
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Maus, a graphic novel de Art Spiegelman, apresentou a tão conhecida história da 

Segunda Guerra Mundial de uma maneira um tanto quanto diferente. Publicada originalmente 

em duas partes1 - Meu Pai Sangra História e Aqui Meus Problemas Começaram -, a narrativa 

conta a saga de seu pai, um judeu nascido na Polônia que luta para sobreviver aos horrores 

do Holocausto. A obra também trata do delicado relacionamento entre pai e filho, das 

diferenças entre gerações e das consequências que os traumas da guerra trouxeram à família 

e a toda uma geração, além da complexidade afetiva e ética na abordagem dessas questões. 

Spiegelman inovou ao falar do Holocausto, um tema tão delicado, não só em uma mídia 

diferente – os quadrinhos – mas também por um relato - meio biográfico, meio autobiográfico 

– que aproxima ainda mais o leitor da trama: a memória de seu próprio pai, Vladek 

                                                 
1 Na edição brasileira da Cia. das Letras, de 2005, o livro “Maus, a história de um sobrevivente” e suas duas partes, “Meu 

Pai Sangra História” e “Aqui Meus Problemas Começaram”, foram compiladas e lançadas em um único volume. 



 
 

 

  

O mais interessante de toda obra, entretanto, é a caracterização dos personagens. Cada 

uma das figuras da Segunda Guerra é retratada de maneira antropomórfica, sendo os judeus 

como ratos, os nazistas como gatos, os americanos como cachorros e os poloneses como 

porcos. Talvez seja aí que resida toda a originalidade de Maus. Quando distinguidos dessa 

maneira, os personagens ficam automaticamente identificáveis durante toda a leitura, 

tornando-a muito mais fluida. Entretanto, o objetivo de Spiegelman não era o de facilitar a 

leitura.  

 

 
Figura 1 - Representação dos judeus como ratos e dos nazistas como gatos. 

Fonte: SPIEGELMAN, Art, Maus, a História de um Sobrevivente. São Paulo, Companhia das 

Letras, 2005 

 

 

GATO VERSUS RATO: UMA RELAÇÃO ENTRE PREDADOR E PRESA 

 

O uso de animais como metáfora do comportamento humano é muito recorrente nas 

manifestações populares, especialmente nos quadrinhos norte-americanos. As chamadas 

funny animals2 são consideradas o momento mais produtivo das histórias em quadrinhos, que 

produziria Mickey Mouse. Assim como outras HQ’s que se renderam a esse gênero, muitos 

                                                 
2 Gênero dos quadrinhos estadunidenses que apresentam personagens inteiramente antropomorfizados ou com 

características animais. Teve início na década de 40 com a publicação de histórias da Disney, produzidas pela editora Dell , 

sendo considerado o gênero com a maior circulação da história da indústria dos quadrinhos (DUNCAN & SMITH, 2009) 



 
 

 

  

desenhos animados faziam referência direta a inimizade natural entre gatos e ratos, como em 

Tom e Jerry3. Contudo, Maus não se encaixa nessa tradição. 

Em Maus, os judeus podem ser caracterizados como ratos, os alemães como gatos e 

assim por diante, mas em momento algum os personagens apresentam características bestiais 

ou referências cômicas a qualquer tipo de instinto. Mesmo considerando que exista a 

rivalidade entre gatos e ratos, o que nem o próprio autor nega, a obra não se baseia nisso, 

muito pelo contrário, pois a estratégia de Spiegelman é exatamente a de trazer a humanidade 

(apesar de tudo) aos principais personagens da história. Em Of Mice and Mimesis: Reading 

Spiegelman with Adorno (2000), Andreas Huyssen afirma que 

 

A escolha pela mídia das animal comics, é desse modo conscientemente encenada e 

justificada na própria narrativa. Desenhar a história de seus pais e do Holocausto 

como uma animal comic é a astúcia de uma Odisseia que permite com que 

Spiegelman escape do terror da memória – até mesmo da “pósmemória” nos termos 

de Marianne Hirsch – enquanto a reencena mimeticamente (HUYSSEN, 2000: 74) 

 

Segundo Huyssen, a decisão de contar a história dos alemães e dos judeus como a 

história de predadores e presas, representados por gatos e ratos respectivamente, não deveria 

ser visto como uma naturalização desse evento da história, como alguns críticos pretendem. 

A estratégia imagética de Spiegelman é a de reproduzir a imagem que os nazistas tinham dos 

judeus como vermes e roedores. O que o autor pretendeu, talvez, foi uma imitação do 

imaginário racista dos alemães, levando-se em consideração que essa espécie de reprodução 

do preconceito nazista não é literal, mas fundamentada no conceito de mimesis de Adorno, 

ou seja, de basear-se em um arquétipo para propor semelhança. Deste modo, o próprio 

cartunista chama a atenção do leitor para sua consciente adoção mimética dessas imagens. 

A epígrafe do primeiro volume de Maus retrata muito bem essa situação: “Sem 

dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos” (SPIEGELMAN, 2005), frase 

pronunciada por Adolf Hitler e que justifica a mistura de homem e animal escolhida por 

Spiegelman. Para reforçar essa ideia, a epígrafe ao segundo volume da obra traz um trecho 

                                                 
3 Primeira produção para a TV de Hanna-Barbera. Os personagens foram originalmente criados na década de 40, apenas 

para o cinema, e apresentavam cenas bastante violentas. A violência foi atenuada com a transferência do desenho para a 

televisão, em 1975. (PEREIRA, 2010) 



 
 

 

  

de um artigo de um jornal da Pomerânia, na Alemanha, em meados da década de 1930: 

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

mostram a todo rapaz independente, todo jovem honrado, que um ser imundo e pestilento, o 

maior portador de bactérias do reino animal, não pode ser o tipo ideal de animal [...] Abaixo 

a brutalização do povo propagada pelos judeus! Abaixo Mickey Mouse! Usem a Suástica!” 

(SPIEGELMAN, 2005). Spiegelman dá os direitos autorais de seu livro a quem de fato 

merece: Adolf Hitler e os nazistas.  

A maneira como Spiegelman lida com o imaginário antissemita pode ser comparado 

com o filme da propaganda nazista The Eternal Jew (1940), que retrata a conspiração judaica 

mundial como a migração invasiva de uma horda de roedores que carregam um grande 

número de pragas e que destroem tudo o que estiver em seu caminho. Essa comparação deixa 

claro como o autor se utiliza do imaginário nazista por sua preocupação em nos mostrar a 

humilhação que originalmente pretendiam. Ao invés da representação literal de destruição 

que almejavam os nazistas, vemos pequenos animais desenhados com um corpo humano e 

vestindo roupas, aterrorizados por seus perseguidores e com uma fisionomia, apesar do rosto 

de rato, absolutamente inexpressiva.  

Maus acabou representando uma vulnerabilidade, um sofrimento que nunca deveria 

ter sido permitido. O objetivo de Spiegelman é a tentativa de converter o estereótipo 

antissemita para seus propósitos de maneira a eliminar todos os elementos animais-naturais 

de sua obra. Entretanto, para entender o porquê da escolha do autor em retratar seus 

personagens a partir do imaginário dos alemães, é preciso entender de onde surgiu o ideário, 

o racismo e o antissemitismo nazista.  

 

A CONSTITUIÇÃO DO ANTISSEMITISMO NAZISTA: O MITO ARIANO 

 

 O antissemitismo nos remonta diretamente ao Holocausto, ao assassinato dos judeus 

pelos alemães e seus aliados pelo ódio destes pelos primeiros. A primeira explicação que nos 

vem à mente quando pensamos neste momento da história é que ele representou séculos de 

ressentimento religioso, cultural, nacional e econômico. Entretanto, segundo Zygmunt 



 
 

 

  

Bauman (1998), uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto desmonta a relação direta 

entre antissemitismo e o ódio dos alemães. 

 O processo de extermínio não teve um forte movimento antissemita popular. O que 

se pôde perceber, na verdade, é que a contribuição indireta ao assassinato em massa pela 

população alemã se deu pela indiferença com que ela encarava a situação dos judeus quando 

se deparava com ela, resignando-se à ignorância; era menos uma cooperação por vontade ou 

ódio, e mais uma cooperação por omissão. Por sua permanência e onipresença na memória 

mundial, o antissemitismo não pode ser responsabilizado pela singularidade do Holocausto, 

isso porque o antissemitismo, visto como base para a violência antijudaica, não poder ser 

considerado como condição única e suficiente na explicação desse fenômeno.  

Bauman afirma, dessa maneira, que o argumento de que a violência contra os judeus 

em geral, e no caso particular do Holocausto, não pode ser ilustrado pela junção de variados 

sentimentos antijudaicos, um antissemitismo mais intenso ou uma erupção maior do 

ressentimento popular alemão. Em outras palavras, o antissemitismo não é explicação 

suficiente para o Holocausto, nem pode conter explicação satisfatória para qualquer 

genocídio. É claro que o antissemitismo teve papel fundamental na formação e concretização 

do Holocausto, mas deve-se ter em mente que aqueles que planejaram e administraram os 

assassinatos em massa concebiam um antissemitismo com aspectos bem diferentes dos 

sentimentos antijudaicos dos executores, colaboradores e vítimas complacentes. É preciso 

lembrar, da mesma forma, que o Holocausto só foi possível pois houve uma fusão do 

antissemitismo com outros fatores de caráter completamente diferentes, entre eles a questão 

da identidade alemã e do racismo. 

Quando o termo antissemitismo foi cunhado e ganhou uso no final do século XIX, 

percebeu-se que o fenômeno a que o termo se referia vinha de longa data, desde a 

Antiguidade. O ressentimento e a discriminação contra os judeus remontam por mais de dois 

mil anos, em uma continuidade quase ininterrupta. Apesar das contradições em relação ao 

termo, o conceito conseguiu atingir o alvo que pretendia: o antissemitismo representa o 

ressentimento contra os judeus, vistos como um grupo estranho, hostil e indesejável; um povo 

estigmatizado durante milênios. 



 
 

 

  

Segundo Erving Goffman (2008) ser uma pessoa estigmatizada é estar inabilitada para 

a aceitação social plena. O termo “estigma” foi criado pelos gregos para se referirem a sinais 

corporais que evidenciavam alguma coisa de extraordinária ou de mal em relação ao status 

moral de quem os comprovavam. Eram pessoas marcadas, ritualmente poluídas, que 

deveriam ser evitadas, especialmente em lugares públicos.  

 Quando estamos diante desse “estranho”, existem evidências de que ele possui um 

atributo que o torna diferente dos outros e que impossibilita sua entrada em uma categoria de 

pessoas desejáveis, tornando-o menos aprazível. Ele acaba sendo desconsiderado como 

criatura comum e reduzido a uma pessoa estragada e diminuída, com atributos extremamente 

depreciativos. Uma propriedade que estigmatiza um homem na verdade confirma a 

normalidade do outro e, de certa forma, não deve ser considerado nem como honroso, nem 

como desonroso. Um indivíduo, que em outra situação poderia ter sido recebido facilmente 

em uma relação social quotidiana, carrega um traço que chama atenção e que afasta os outros 

a quem encontra, acabando com a possibilidade de chamar atenção por outros atributos que 

não aquele; ele é um “estranho” em meio aos “normais”. 

De acordo com Bauman, para as elites da Europa pré-moderna, a segregação dos 

judeus era necessária: eles eram “estranhos” - assim como descrito por Goffman -, um tipo 

que ameaçava a clareza cognitiva e a harmonia moral do universo por não pertencerem a 

nenhum grupo específico, e isso os tornava inabaláveis. Além disso, por serem os ancestrais 

do cristianismo e seus maiores críticos, optavam por não abraçá-lo como sua fé e, por isso, 

foram considerados criminosos, com más intenções e moralmente corruptos; infiéis por 

opção que impediam a reprodução da dominação universal por parte dos católicos, e por isso 

o isolamento judeu representava a autoidentidade cristã. 

 Para defender suas velhas fronteiras e construir novas em torno de identidades 

também novas, a Igreja deveria lutar contra o sujo, o arquétipo do inimigo das linhas 

divisórias e das identidades já estabelecidas. O judeu foi construído historicamente como a 

repugnância do mundo ocidental, um ser estigmatizado, e o antissemitismo foi inteiramente 

sustentado e perpetrado pelos interesses autoafirmativos e autodefinidores de seus 

praticantes; um caso simples de demarcação de fronteiras, e não da contestação das mesmas. 

Assim, se tornaram o centro da oposição entre o mundo pré-moderno e a modernidade recém 



 
 

 

  

chegada, que crescia exponencialmente, e acabaram permanecendo como a encarnação dos 

demônios interiores da Europa, suas fobias antimodernistas. Em grande parte da história 

moderna, representaram os portadores das tensões e ansiedades que a modernidade daria 

como mortas.  

Ricos, porém desprezíveis, os judeus eram o alvo primário da resistência 

antimodernista, considerando que o poder do dinheiro encontrava o desprezo social e a 

condenação moral; o antissemitismo foi diretamente relacionado com o poder que o dinheiro 

havia delegado aos judeus. Os anticapitalistas enxergavam neles tudo aquilo que detestavam. 

Essa forma de antissemitismo foi se esgotando e acabou fracassando de vez até o 

século XIX, quando a última tentativa de mudar os rumos da história foi por água abaixo e a 

nova ordem moderna deveria ser inevitavelmente aceita como definitiva e irreversível. A 

ideia de que o poder do dinheiro e o comportamento judaico estavam ligados seria absorvida 

e readaptada em suas formas posteriores, acabando com a noção primitiva de oposição 

anticapitalista, antimoderna e pequeno-burguesa. Essa mudança teve papel fundamental na 

história do socialismo europeu.  

Os movimentos socialistas europeus continuariam mantendo presente por muito 

tempo a ideia de que o judaísmo está diretamente ligado com dinheiro, poder e com todos os 

malefícios trazidos pelo capitalismo condenado pela maioria, enquanto surtos antissemitas 

eram recorrentes nas maiores democracias da Europa. O capitalismo se transformou em 

derivativo da ameaça judaica. Foi somente com a ascensão do nazismo que os opositores do 

capitalismo se dividiram e se concentraram em dois polos, com o socialismo adotando a luta 

contra o antissemitismo como um dos elementos necessários na luta contra o crescimento do 

fascismo.  

 Distanciando-se da era pré-moderna, a modernidade trouxe um problema no que diz 

respeito à separação dos judeus. Essa nova sociedade, diferentemente de sua antecessora, 

deveria ser planejada e racionalmente executa. Dessa forma, a separação dos judeus não mais 

poderia ser considerada natural, anteriormente justificada pela segregação territorial e 

reforçada pela imposição de sinais diferenciadores. Não deveria mais haver a diferença entre 

judeus e cristãos: todos deveriam ser vistos como cidadãos, e os judeus não seriam mais 



 
 

 

  

identificáveis. A cidadania advinda da modernidade traria a igualdade e o fim das diferenças 

legais.  

 Para garantir a manutenção da segregação destruída pela moderna igualdade, a 

diferenciação dos judeus deveria ser repensada e colocada sobre novas bases, mais estáveis 

que os poderes humanos do livre arbítrio, da cultura e da autodeterminação. Assim, a 

condição de judeu tinha que ser mais intensa do que a vontade humana e seu potencial 

criativo, situando-se no nível da lei natural.  

Assim, o racismo se transformou no principal instrumento para a mobilização dos 

sentimentos antimodernistas, e se mostrou eficaz graças a essa conexão. Todos os teóricos, 

ideólogos e profetas do nacional-socialismo usaram o espectro da raça judaica como forma 

de unir os medos das vítimas do passado e das novas, advindas da modernização, justificado 

pela busca de uma sociedade ideal futura que se propunham a criar para fazer frente aos novos 

avanços da modernidade.  

Nesse contexto em que o medo uniu seus cidadãos, os alemães viam a modernidade 

como o espaço que abrigava os valores econômicos e monetários, atribuindo às características 

raciais dos judeus a responsabilidade por esses novos padrões do valor humano e, portanto, 

sua eliminação representaria a rejeição à ordem moderna. O racismo, deste modo, é um 

produto estritamente moderno; a modernidade e o medo dos alemães tornou possível o 

racismo e criou sua demanda.  

  A consequência de tudo isso é que se associa o racismo a uma estratégia de 

isolamento, em que este exige que a categoria que comete a ofensa deve ser retirada do 

território ocupado pelo grupo que ela ofende. Se esse afastamento não for passível de ser 

concretizado, o racismo exige que a categoria ofensora seja fisicamente exterminada. 

Expulsão e destruição se intercambiam enquanto métodos do isolamento.  Tanto no que diz 

respeito à religião, quanto à cultura, “os judeus não têm remédio. Só a distância física ou o 

corte na comunicação, só o cerco ou o extermínio pode torná-los inofensivos.” (BAUMAN, 

1998: 88)  

O racismo atua no contexto de um projeto de sociedade perfeita, com a intenção de 

realizar esse projeto por meio de um esforço planejado e, no caso do Holocausto, o projeto 

era o Reich de mil anos. Nesse reino só havia lugar para o Espírito Alemão, para aqueles com 



 
 

 

  

a hereditariedade do sangue e, por isso, os judeus não tinham lugar, pois nunca poderiam ser 

convertidos.  

 Em O Mito Nazista, Philippe Lacoue-Labarthe e Jean-Luc Nancy discutem a relação 

entre mito e identificação dentro do nacional-socialismo alemão. Como todo o nacionalismo, 

o nazismo tomou da sua própria tradição, a tradição alemã, certos elementos simbólicos, 

dentre eles os especificamente mitológicos – apesar de não serem os únicos nem os mais 

importantes. Entretanto, exaltou-se a tradição histórico-cultural alemã e a germânica, que 

apesar de há muito tempo estar em desuso, caiu nas graças de intelectuais, artistas e 

educadores.  

 Dentro da questão do nazismo, entender a ideologia é de fundamental importância. 

Segundo os autores, ela aparece, assim como definiu Hannah Arendt em Origens do 

Totalitarismo, como a lógica de uma ideia que consegue mostrar o movimento da história 

como um processo único e coerente, que nasce e se realiza de uma vontade de realização 

total, em que tudo que acontece, acontece de acordo com a lógica de uma ideia. A ideologia 

seria, portanto, uma explicação política do mundo, como uma explicação da história. No caso 

dos nazistas, essa explicação se dá a partir de um conceito único: o conceito de raça que 

acabou abarcando, para todos os alemães, uma concepção de mundo em que se busca uma 

explicação.  

A natureza do nacional socialismo possui duas características singulares: em primeiro 

lugar, o nazismo é um fenômeno especificamente alemão; e em segundo lugar, a ideologia 

do nazismo é a ideologia racista.  A ideologia nazista foi a resposta a um problema alemão 

politicamente determinado, e a tradição alemã e de seu pensamento está diretamente ligada a 

essa ideologia. A ideologia nazista, “o mito nazista”, se configura por que a figura alemã do 

totalitarismo é representada pelo racismo.  

 Se o racismo é a ideologia do totalitarismo alemão, é porque o problema alemão é um 

problema de identidade. O mito, nesse caso, acaba se definindo como um instrumento de 

identificação, já que a ideologia racista foi confundida com a construção de um mito, este, o 

mito Ariano. 

 O caso particular da Alemanha foi agravado porque o país ainda não era unificado, 

não havia uma língua comum ou qualquer obra de arte representativa até 1750. Além disso, 



 
 

 

  

o país sofreu com uma imitação de segundo grau, ou seja, os alemães eram obrigados a 

“imitar a imitação” da Antiguidade que a França e a Itália exportaram por duzentos anos. A 

Alemanha acabou privada de sua identidade, incapacitada de possuir seu próprio meio de 

imitação, o que causou a emergência do nacionalismo alemão: a longa história da apropriação 

dos meios de identificação. 

Dessa forma, o medo dos alemães em relação aos judeus não vinha apenas da 

continuidade histórica do antissemitismo, ele era de ordem racista e também cultural. O 

medo, segundo Rossana Reguillo (2000), atua como uma resposta ao risco, corresponde não 

só a uma constante biológica, mas também a dimensões socioculturais que intervém no 

processo. “[...] El miedo es siempre una experiencia individualmente experimentada, 

socialmente construida y culturalmente compartida.” (REGUILLO, 2000) É na sociedade que 

são construídas as noções de risco, ameaça, perigo e que geram modos de resposta 

padronizados. Todavia, são nos territórios da cultura que os modos de resposta adquirem sua 

especificidade por meio da mediação cultural.  

 O pertencimento a determinada matriz cultural não só molda o medo como também 

contribui na geração de um ator individual que compartilha dessa cultura, a qual a segurança 

de seus “alertas naturais” operam de acordo com o coletivo de que faz parte e que seus estilos 

de resposta são partilhados por seu grupo de referência. Esse ator social aprende a ter medo 

e, no decorrer de seu processo de apreendimento cultural, aprende a dotar de conteúdos 

específicos esse medo e a responder de acordo com o que se espera culturalmente dele, muitas 

vezes em total acordo com o discurso social comum. As diferenças culturais, portanto, 

constituem os principais elementos do medo.   

  Nesse sentido, em que o medo opera como fonte primordial do isolamento, o judeu 

não era visto simplesmente como uma raça ruim ou defeituosa, eles eram considerados o 

antitipo, bastardos por excelência, agravando ainda mais a citação colocada por Spiegelman 

em Maus, de que os judeus são sim uma raça, mas não são humanos: pior do que não serem 

humanos, eles não possuem, segundo Lacoue-Labarthe e Nancy (2002), a forma ou a figura 

de uma raça. Eles se opõem ao homem com uma identidade singular, o “antípoda” do 

germânico, ou seja, ele não é oposto a um tipo, simplesmente não constitui tipo algum. Em 

suma, um parasita em meio a um tipo já definido. 



 
 

 

  

  A escolha pelo ariano é ao mesmo tempo a escolha da honra da raça, pois ele é o 

sujeito em si. A lógica do mito á a lógica da autoefetuação da raça ariana representando a 

autoefetuação da civilização em geral. O nazismo, dessa forma, é antes de tudo a formação e 

realização da sua imagem, da construção e conformação do mundo segundo a visão e à 

imagem do criador: o ariano. O mundo deveria, assim, ser mais do que simplesmente 

submetido e explorado por essa raça, ele deveria se tornar o mundo ariano, e para isso era 

necessária a eliminação do “não-tipo”, o judeu, assim como outros tipos degenerados. 

 A revolução nazista foi, portanto, um exercício de engenharia social em grande 

escala, de limpeza étnica e a principal tarefa do governo era uma política que visava a 

preservação da saúde racial; a única solução viável para os problemas colocados pela visão 

racista de mundo é o total isolamento da raça infectada, separando-os espacialmente ou 

eliminando-os fisicamente. 

 Por essa razão, o discurso hitlerista era repleto de imagens referentes a doenças, 

pestilência, putrefação, infecção e infestação. Os cristãos e bolcheviques eram comparados à 

sífilis e à peste, e os judeus aos vermes e micróbios em decomposição. Aqueles que 

executavam as vontades de Hitler falavam do extermínio dos judeus como a cura da Europa, 

a autopurificação do país pelo expurgo dos judeus, recobrando a saúde da Alemanha. Era 

uma medida de higiene profilática, isolando os judeus de uma comunidade racial, nacional e 

socialmente pura; era uma questão de “higiene pública”.   

 

MAUS E UMA NOVA MANEIRA DE FALAR DO HOLOCAUSTO 

 

As epígrafes colocadas em Maus são, sem dúvida, provocativas, ainda mais por 

automaticamente as associarmos com a visão nazista, como colocado anteriormente, que 

vinculava a imagem dos judeus àquela dos ratos, vermes e pestilências. Segundo Suely Aires 

Pontes, em Mauschwitz: Deslocamentos Imaginários (2007), Spiegelman se utiliza dessa 

associação para, na verdade, subvertê-la ao antropomorfizar seus personagens. Diante da 

surpresa, e até do incômodo do leitor, a história se desenrola: os judeus, no livro, não estão 

associados com sujeira ou doenças, como na propaganda nazista, mas possuem muitas 

qualidades (como a gentileza de Vladek com os companheiros), acabando com esse 



 
 

 

  

maniqueísmo da ideologia nazista. Entretanto o autor, com extrema sutileza, não apresenta 

apenas as qualidades positivas dos judeus-ratos, mostrando que eles podem ser bons, maus, 

mesquinhos, ranzinzas, avarentos e carinhosos, assim como qualquer ser humano. 

O incômodo causado por Spiegelman reside no fato de que alguns acharam 

equivocada a apropriação do ideário nazista para a construção das personagens, além de uma 

suposta desumanização dos mesmos que, por serem representados como animais, 

amenizariam o impacto das atrocidades e das práticas de extermínio. Entretanto, segundo 

Pontes, essa argumentação não é válida dado que a desconstrução imaginária produzida pelo 

cartunista subverte uma representação por meio de deslocamentos sucessivos.  

 A opção de Spiegelman se dá menos por uma efetiva representação dos diversos 

povos e mais por uma correspondência paradoxal entre um referente irreal e uma caricatura. 

Como não é possível ter acesso às imagens do passado, da mesma forma que seu pai tem, o 

autor recorre a uma licença visual – assim como uma licença poética -, mas sem se afastar do 

caráter memorial de sua narrativa ou de sua realidade factual. O uso das imagens para abordar 

um tema tão intricado quanto o Holocausto faz de Maus uma obra única, sem precedentes, 

em que “o horror foi personalizado de um modo dificilmente realizável se os personagens 

tivessem sido representados na forma humana” (SABIN, in PONTES, 2007: 33) 

 Se o desconforto causado por Spiegelman é de ordem política, já que foi acusado de 

reduzir o impacto da Shoah4 e de naturalizar a crueldade nazista por meio da animosidade 

entre gato e rato – visto que na natureza um necessariamente caça o outro -, em contrapartida 

sua obra teve a capacidade, graças ao meio utilizado e ao público leitor, de trazer o tema do 

Holocausto de volta a discussão, inclusive nos Estados Unidos. O uso das HQs como meio 

de expressão e tematização do evento causou um deslocamento da função da imagem, 

colocando as palavras num plano tão elevado quanto o das imagens.  

 

 

 

 

                                                 
4 Palavra em hebreu que significa “aniquilamento” (STAUB, 1995) 



 
 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para Miles Orvell (1992), diferentemente da típica violência das histórias em 

quadrinhos, com seus personagens indestrutíveis e que nos tornam imunes às 

vulnerabilidades do corpo humano, ajustando-nos, de certa forma, às possibilidades de 

mutilação, Maus segue o caminho oposto. Enquanto normalmente as HQs nos tornam 

insensíveis diante da violência, Spiegelman consegue nos sensibilizar, apesar do fato de 

colocar seus personagens dentro de estereótipos visuais do ideário nazista que parecem 

destruir suas suscetibilidades. Entretanto, afastando-se mais uma vez das tirinhas típicas, 

Maus não tem o seu “felizes para sempre”.  

Ao longo da narrativa, o leitor acaba esquecendo que ali estão representados gatos, 

ratos e porcos e logo os percebe como humanos. Ao contar a história da perspectiva dos 

judeus, Spiegelman representou um mundo, do ponto de vista das vítimas do nazismo, ao 

mesmo tempo simplificado e com uma autenticidade severa. Eles eram de fato como ratos 

diante dos gatos nazistas, enquanto muitos dos poloneses, para os judeus, eram como porcos 

em sua confortável complacência. O mundo, àquela altura, era de fato um “teatro de 

estereótipos”, sinais mascarados de perigo e indiferença.  
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