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Resumo 

O presente trabalho pretende analisar o antissemitismo na Historia em Quadrinhos 

(HQ), ao longo do século XX, que foi e continua sendo alvo de muitas discussões, a 

cerca de seu caráter político e ideológico, imprimido por vários grupos extremistas, a 

fim de perpetuar as diversas práticas de racismo, ódio e intolerância aos judeus, sendo 

estes elementos inerentes à sociedade contemporânea. Desse modo, detive-me em 

algumas HQs que tratavam de temáticas antissemitas. Entre 1980 a 2005, diferentes 

autores como, Art Spiegelman com Maus: a história de um sobrevivente e Will Eisner 

em Complô: histórias secretas dos protocolos dos sábios de Sião referem-se ao 

momento precedente a segunda guerra, a fim de compreender a ascensão do nazismo, 

bem como o projeto político antissemita.  O objetivo central desde trabalho é 

compreender as representações, isto é, as leituras que os mesmos fazem sobre o 

antissemitismo. Como resultados constatamos que os autores imbuídos das questões de 

seu tempo, as quais são remanescentes da política antissemita, tais como o preconceito 

racial, intolerância e entre outros, buscaram produzir HQs que versem sobre as práticas 

antissemitas. Neste sentido, fizeram leituras do antissemitismo e não apenas 

representaram, visto que é perceptível através de uma reflexão crítica o combate ao 

antissemitismo, quando se busca a todo tempo reescrever a memória deste  período que 

para muitos devem ser esquecido. 

Palavras-chave: antissemitismo,  Historia em Quadrinhos, Representação e  política. 
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Abstract 

This paper discusses the anti-Semitism in History in Comics (HQ), throughout the 

twentieth century, which was and remains the subject of many discussions about its 

political and ideological, printed by various extremist groups in order to perpetuate the 

various practices of racism, hatred and intolerance of Jews, being elements inherent in 

contemporary society. Thus, I reflected on some comics that dealt with anti-Semitic 

themes. Between 1980-2005, as different authors, with Art Spiegelman Maus: a survivor's 

story and Will Eisner's The Plot: secret history of the Protocols of the Elders of Zion refers 

to the time preceding the war, in order to understand the rise of Nazism and the anti-

Semitic political project. The central purpose since work is to understand the 

representations, if, the readings that they make about anti-Semitism. The results found that 

the authors imbued with issues of his time, which are remnants of the anti-Semitic policy, 

such as racial prejudice, intolerance, and among others, sought to produce comics that deal 

with anti-Semitic practices. In this sense, anti-Semitism and the readings did not only 

represented, as is evident through a critical combat anti-Semitism, when seeking all the 

time to rewrite the memory of this period for many should be forgotten. 

Keywords: anti-Semitism, History in Comics, and political representation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

                                             SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO............................................................................................7 

1. HQ, LITERATURA E HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE...........11 

1.1 Os HQs como fonte de pesquisa em História.........................................13 

1.2 História Cultural e HQ: novas linguagens do século XX........................ 15 

 

2.  POR UM COMBATE AO ANTISEMITISMO NOS HQS.................22 

2.1 Projeto político nazista.........................................................................22 

2.2 “Maus e complô” no movimento de reação ao antissemitismo..................25 

2.3 Maus: memória e resistência................................................................. 29 

2.4  Ordem discursiva dos protocolos e poder político  .................................37 

 

 CONCLUSÃO..............................................................................................46 

Referencias Bibliográficas..............................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INTRODUÇÃO 

 

    O presente trabalho pretende analisar o antissemitismo na Historia em Quadrinhos 

(HQ), ao longo do século XX, que foi e continua sendo alvo de muitas discussões, a 

cerca de seu caráter político e ideológico, imprimido por vários grupos extremistas, a 

fim de perpetuar as diversas práticas de racismo, ódio e intolerância aos judeus, sendo 

estes elementos inerentes à sociedade contemporânea.  

   A justificativa para a escolha do tema em questão é ampla. Há várias razões, que me 

levaram a pesquisa. Entre essas, está o fato de na minha infância ter lido muitos 

quadrinhos e mesmo depois de adulto continuei com este hábito. Além disso, ao iniciar 

o curso de Historia, senti-me incomodado com o tratamento por parte de alguns 

professores da Academia aos novos objetos de estudo, tais como caricatura, desenhos 

animados, tirinhas, fotografias e, sobretudo os HQ, os quais na maioria das vezes são 

estigmatizados e pouco estudados. Para tanto, diante dessa lacuna resolvi desenvolver 

esta pesquisa.  

  Desse modo, detive-me em algumas HQs que tratavam de temáticas antissemitas. 

Entre 1980 a 2005, diferentes autores como, Art Spiegelman com Maus: a história de 

um sobrevivente e Will Eisner em Complô: história secreta dos protocolos dos sábios 

de Sião, referem-se ao momento precedentes a segunda guerra, a fim de compreender a 

ascensão do nazismo, bem como o projeto político antissemita.  

   Nesse sentido, uma das questões norteadoras da pesquisa pretende analisar: como os 

autores Art Spiegelman e Will Eisner, combatem o preconceito racial, inerentes ao 

antissemitismo e por que estes escolheram os HQs, quais as suas razões? 

Assim, o objetivo central desde trabalho é compreender as representações, isto é, as 

leituras que os mesmos fazem sobre o antissemitismo. Para tanto, é necessário buscar 

elementos teóricos- metodológicos que possibilitem: a) uma análise da história 

utilizando os quadrinhos como fonte; a relação entre a história cultural e os HQs, bem 

como as novas linguagens do século XX; b) a análise histórica do antissemitismo; 

compreender os conceitos de Representação, cultura e ideologia, além da política 

antissemita e, c) a análise esmiuçada dos quadrinhos  Maus e Complô, na tentativa de 

interpretar o objeto. 
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   De modo a responder a questão central do texto, Foi realizada uma análise teórica 

metodológica, análise essa, que perpassa pela compreensão historiográfica da nova 

História, a qual legou aos historiadores uma profunda renovação, pautada em: uma nova  

concepção do documento, isto é,  “ novos  problemas” , “novas abordagens” e “novos 

objetos”. Segundo Jacques Le Goff em seu clássico texto a Nova História ( LE GOFF: 

1990)  no qual afirma que a modificação do tempo, ou dos tempos da história  seria 

produto de uma mudança na própria noção de fonte, uma vez que se inscreve, sem 

dúvida, a emergência de novas fontes do cotidiano, do banal, do que concerne à vida das 

massas anônimas em sua continuidade.  Essas novas fontes impõem leituras mais 

amplas: a escrita perde seu privilégio, enquanto assumem importância à arqueologia, o 

documento iconográfico e até mesmo a enquete oral, no âmbito de uma etnologia 

histórica. Desta forma, todas as partes dos campos de pesquisas atuais, da civilização 

material aos diferentes domínios da cultura ou das mentalidades populares, inscrevem-

se assim como uma tentativa obstinada para contornar o silêncio das fontes.  

  Sendo assim, é no bojo das discussões sobre a Nova História que os quadrinhos podem 

ser considerados como objetos de análise de uma dada realidade. Primeiro porque 

guardam consigo uma forte ligação com contexto político e social de um período, 

devido a sua relação com a imprensa escrita e não uma mera reprodução dos discursos 

que os colocam como algo menor ligado apenas ao entretenimento.  Assim, os autores 

citados (Spielgman e Eisner) escreveram sobre um período histórico à luz de uma 

leitura crítica. 

   Para além, as HQs possuem na sua relação texto e imagens  uma forte ligação com a 

história, devido ao caráter narrativo e a conjuntura histórica sobre a qual são inscritas. 

Para se pensar história é preciso da análise de categorias no âmbito de um tempo e 

lugar, e, sobretudo, ancorados em uma questão problema. Ao escrever as  HQs Maus e 

Complô , os autores estão inseridos em lugar social e um tempo histórico. 

   Para o desenvolvimento desse trabalho é de capital importância discutir os conceitos 

como antissemitismo, cultura e representação os quais dão corpo ao texto. As práticas 

antissemitas datam desde a antiguidade, porém nos interessa conhecer com mais 

profundidade, o antissemitismo em strito sensu, ou seja, a partir da cunhagem do termo, o 

qual tem suas origens na segunda metade do século XIX e se consolida ao longo do século 

XX como política do Estado nazista. O antissemitismo em seu sentido lato representa toda 
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forma de manifestação de hostilidade contra os judeus, perpassando desde tempos dos  

greco-romanos até a sociedade pós-moderna. 

    O termo “antissemitismo” com sua conotação biológica  foi usado pela primeira vez em 

1879 por Welhem Marr. A palavra antissemitismo tornou-se logo de uso corrente 

encontrando um campo amplo para seu emprego amparando-se no culto da ciência que se 

tornou muito popular a partir dos últimos vinte anos do século XIX.  Para Vambeto, em 

sua obra, pequena historia do antissemitismo ( VAMBERTO: 1971, p. 23)  o termo foi 

criado  pelos próprios antissemitas e, como quase tudo que saiu  de seus espíritos, é 

incorreto e tendencioso. É uma tentativa de dar roupagem pseudocientífica a um 

preconceito irracional. Segundo o autor, esses antissemitas afirmavam que “Nós não somos 

contra os judeus como tais: nossa opinião é cientifica e se baseia na condenação da raça 

semita, que está contaminado os verdadeiros  europeus, ou cristãos, ou arianos. 

   Em se tratando dos conceitos de representação e ideologia, autores como (Duby: 1982) 

em sua obra “As três ordens ou imaginário do feudalismo, (Backzko:1985) com o ensaio 

imaginação social e ( Roger Chartier :1996) nas obras “ El mundo como representacíon  “ e 

“ A história cultural : entre práticas e representações, trabalharam a ideia de representação 

sobre suas perspectivas. A fim de, compreender a interpretação de um objeto, seja por 

meio da política, cultura e literatura, ou até mesmo dos quadrinhos, enquanto fruto de 

exercício de interpretação do objeto dados. Segundo Duby “as representações agem de 

acordo com ideologias”, o que nos faz pensar que as representações estão ligadas a 

estruturas reais, ou na análise do real e não a práticas meramente ilusórias. E que para 

Chartier “a objetividade das análises das estruturas não é suficiente para o estudo das 

representações, a subjetividade ganha importância, um viés que as representações precisam 

ser interpretadas, na ótica do mundo social”. ( Duby e Chartier apud KRAKHECKE. 2009. 

P.27 ).   

   Outro conceito importante a pesquisa é a ideia de cultura, conceito este que alguns 

historiadores se apropriaram embora seja cunhado pelos antropólogos, segundo Sandra 

Jatahy, em sua obra História e história cultural ( PESAVENTO: 2005) A introdução desse 

conceito chave no âmbito das ciências humanas foi fundamental para a recuperação da 

dimensão de cultura realizada nos anos 80 pelos historiadores, pela atenção que davam ao 

processo de construção mental da realidade, produtor de coesão social e de legitimidade 
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uma ordem instituída, por meio de ideias, imagens e praticas dotados de significado que os 

homens  elaboravam para si. 

   O presente trabalho está dividido em dois capítulos. O primeiro relaciona História, 

literatura e HQ, a fim de demonstrar seu ponto de ligação, além disso, procura fundamentar  

o quadrinho enquanto fonte para pesquisa histórica. Ressalta-se a importância do HQ 

Maus, que foi criado por Spielgman em 1986, e que primeiro utilizou do antissemitismo 

como tema central. 

  O segundo capítulo detêm-se na análise do quadrinho Complô, de Eisner, cuja temática 

versa sobre a política antissemita, ancorada nos protocolos de Sábio do Sião, o qual foi 

fundamental para construção do discurso do consenso.    
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1.  HQ, LITERATURA E HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE 

 

   Este capítulo tem por objetivo esboçar uma breve análise sobre o que é, grosso modo, 

uma  história em quadrinho, bem como sua ligação com a  literatura, uma vez que ambas 

partem de uma narrativa, a qual está inserida em um tempo e lugar. Sendo assim, é 

pertinente a ligação entre HQ e literatura, na medida em que alguns autores, como 

Sandra Jatahy Pesavento e Álvaro Cardoso Gomes defendem a ideia do quadrinho 

enquanto uma espécie de literatura. Por fim, é importante discutir o campo da história 

que a pesquisa em questão se insere, haja vista que é de capital importância compreender 

o que é a história do tempo presente, além de suas especificidades, a fim de entender 

como os quadrinhos se inserem sobre esse tempo, ao passo que conceitos como 

memória, testemunho e  se evidenciam nas páginas dos HQs. 

    As historias em quadrinhos podem ser entendidas enquanto uma “cultura de massa” , 

pois seus meios de acesso e aquisição atingem a diferentes públicos, o que corrobora a 

ideia de uma “ cultura pop” . Apesar de carregar esta insígnia os quadrinhos não 

deixaram de serem alvos de duras criticas ao longo do tempo. Como afirmava o 

pesquisador francês Claude  Moliterni: 

  As criticas aos quadrinhos costumavam a serem generalizadas, pois se 

acreditava que eram nocivos e estavam mal escritos. Porém, afirma o 

pesquisador, no cinema e na literatura há também trabalhos de qualidade 

duvidosa ( MOLITERNI:1979. P.13)   

     Aqui, Moliterni critica a visão homogeneizadora que se tinha dos quadrinhos. Desta 

forma, a evolução dos textos, forma e conteúdos dos HQs os colocou como uma “arte 

sequencial” . Por isso, se faz necessário realizar pesquisas usando os quadrinhos para 

estudo da história, afim de demostrar que se pode pensar a história à luz dos quadrinhos. 

. Sendo assim, embora os quadrinhos não seja uma fonte convencional, já vem 

ganhando espaço, quando os historiadores traçam a sua interface com a história, pois 

assim como a história, quem escreve um texto literário o faz imbuído de conjunturas 

politicas e sociais de seu tempo, em alguns casos “ o tempo presente”. É no bojo de tais 
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discussões que a obra de Sandra Jatahay Pesavento se constitui como de capital 

importância para o entendimento da relação entre história e literatura em sua obra “ O 

imaginário das cidades: visões literárias do urbano “, a autora afirma: 

   “O escritor de ficção literária também guarda com as “fontes” uma relação 

de proximidade, pois elas compõem o que se chamaria o seu” referencial de 

contingência, que confere plausibilidade ao texto. O historiador busca recriar 

o que teria se passado um dia, e o escritor de literatura cria um enredo que 

poderia também ter ocorrido. Nesse sentido, ambas as representações são 

plausíveis e tratam de convencer o leitor e transportá-lo há outro tempo, mas 

só o historiador empenha-se em demonstrar que a visão não é apenas “ 

poderia ter sido”, mas “ efetivamente foi” (PESAVENTO. 1999. P.13) 

 

   Sendo assim, Sandra traz as especificidades tanto da literatura quanto da história, 

além dos pontos cruciais que ligam estes dois gêneros, bem como na ideia de criação, 

a qual é de suma importância no âmbito da literatura e história. Sobretudo por que a 

literatura proporciona um leque de opções para o historiador desenvolver uma 

pesquisa de cunho histórica, embora a ficção seja um elemento inerente à literatura, o 

historiador deve compreender que a temporalidade e o lugar devem sobrepor o caráter 

de ficção no curso da análise da fonte. Para tanto, alguns autores corroboram a ideia 

de ver os quadrinhos como uma forma de literatura, a exemplo de Álvaro Cardoso 

Gomes: 

Literatura é uma forma de representação, que visa reorganizar a realidade. 

Nesta reorganização, é preciso considerar dois momentos. O primeiro, 

referente aos dados que são fornecidos ao artista pelo universo; o segundo 

concerne à transformação desses dados em linguagem. ( GOMES. 1991. 

P.17-18) 

    Desta forma, assim como os romances os quadrinhos também devem ser 

considerados uma forma de literatura, uma vez que possuir suas especificidades, 

quando são compostos de imagens e texto, no entanto, ambos convergem, na 

medida em que partem de uma realidade dada, qual muitas vezes é problematizada 

e criticada, pois são baseadas no contexto social. 

    A pesquisa aqui desenvolvida se insere no campo da História do Tempo 

Presente, uma vez que conceitos como: testemunho, memória, demanda social e 
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acontecimentos são elementos inerentes a este campo. Conforme Henry Rousso  na 

obra História do tempo presente (ROUSSO:2007),  esses elementos se relacionam  

um com os outros, sobretudo no que diz respeito ao testemunho e memória. 

Segundo Rousso, devemos compreender o lugar atual da testemunha na escrita da 

história, na medida em que os relatos ocupam um lugar cada vez mais importante 

na história recente, devido a dimensão dos crimes, massacres e genocídios do 

século XX, mas igualmente resultante  de uma evolução social jurídica. Por outro 

lado, o historiador do Tempo Presente não se comporta com o um autor  ou como a 

testemunha, mas como também devedor do lugar da testemunha histórica em seu 

próprio contexto. Segundo o mesmo autor: 

(...) A memória é certamente constitutiva do tempo presente, mais 

precisamente por causa da presença de atores vivos, então, de uma outra 

interpretação do passado que pode concorrer com o discurso científico. 

Contudo, ela é de pendente do “momento- memória”, da “era da 

comemoração”. ( ROUSSO: 2007, p. 289 ) 

 

        1.1 HQs como fonte de pesquisa em História 

 

    A segunda metade do século XIX representou um marco para se pensar a concepção 

de história, uma vez que a Escola Metódica estabeleceu os critérios de cientificidade, os 

quais se baseavam nas fontes oficiais. Desta forma, o que conferia ciência a história era 

a sua fidelidade ao documento, tais como atas, diários oficiais e testamentos. Enfim, o 

historiador seria um elemento passivo quanto à compreensão do passado, consistindo 

sua tarefa apenas em organizar, classificar e preservar a documentação. ( 

AQUINO.1980 P. 35) 

   Diante de tal circunstância, os historiadores elaboraram um método que deu suporte 

científico a essa concepção de história pautada na verdade dos documentos, 

parafraseando Ranke, “os documentos devem falar por si só”, Sendo assim, esta nova 

maneira de pensar a história deveria recolar o lugar histórico da subjetividade humana. 

“Acabaram por reconhecer as intenções e as significações humanas, não como um dado 

a ser afastado, mas também como um fato da vida humanas um fato da História que tem 

forçosamente de ser considerado” (AQUINO. P. 36)  
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   É no bojo de todas essas discussões sobre as concepções históricas, bem como o seu 

método de análise da realidade social e, sobretudo em contrapartida a velha lógica da 

escola metódica de caráter positivista que em 1929, surgiu os Annales, cuja primeira 

geração foi representada por Lucien Febvre e Marc Bloc, os quais buscavam 

redirecionar a forma de como se pensava a história. Eles buscaram problematizar 

história na tentativa de se fazer uma história total, que comtemplasse todas as atividades 

humanas. Por meio, do caráter interdisciplinar que amplia o campo de pesquisa e abri 

caminho para a história social e econômica, através do uso de novas fontes, tais como 

índice de preços e correspondências e novos métodos, com a análise de estruturas e 

interpretações das fontes. Para tanto, Febvre criticava o História historizante, quando 

afirma que: 

(...) para eles era conveniente a concepção de que  um histologista é um 

homem a quem basta colocar sob seu microscópio uma lâmina de cérebro de 

rato: com isso eles logo apreendiam fatos brutos, fatos indiscutíveis, fatos “ 

prontos”, se assim posso dizer; depois, bastava arquivá-los nas gavetas( 

FEBVRE: 1978.p 105) 

 

   Com isso, a crítica de Febvre centra-se no documento, uma vez que o mesmo não 

deve ser só encontrado e arquivado pelos historiadores, mas antes este deve ser 

interpretado, fazendo assim uso de seu subjetivismo. Além desta crítica, os Annales 

também questionavam as figuras históricas, as quais eram tão exaltadas. Segundo 

Glénisson, na obra iniciação aos estudos históricos ( GLÈNISSON: 1936. P. 22),  A 

história, tal como é entendida no século XIX- a história organizada no quadro dos 

Estados, como a quer Ranke – é  antes de tudo, uma história política- reinados, guerras, 

negociações diplomáticas - das perturbações causadas pelas revoluções  na ordem dos 

governos. 

  Desta forma, os autores das gerações posteriores da escola dos Annales buscam 

descontruir essa concepção de história positivista, uma vez que passa a comtemplar uma 

Nova História, a qual abarca a perspectiva de se pensar a história por um viés  da 

história social, história das mentalidade e sobretudo a história cultural. É principalmente 

a partir da terceira geração dos Annales, sobretudo por volta dos anos 70 que Jacques Le 

Goff, Michel Vovelle, utilizam a temática do imaginário como pano de fundo central de 

suas discussões. No Brasil é lançado, assim como na França a coleção História da vida 
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Privada, tendo como organizador Fernando Novais, essa coleção de textos irão abordar 

temáticas relacionadas ao cotidiano das pessoas, isto é, “história vista debaixo .”. 

   Por fim, a Nova História ampliou a noção de documento, favorecendo um leque de 

pesquisas em história, na medida em que os historiadores não estavam mais presos 

apenas a documentos oficias. Sendo assim, o mesmo agora se depara com uma gama de 

possibilidade, pois: 

(...) o documento escrito incorporam-se outros de natureza diversa, tais como 

objetos, signos, paisagens etc. A relação do historiador com o documento 

também se modifica. O documento já não fala por si mesmo mas necessita de 

perguntas. A intencionalidade já passa a ser alvo de preocupação por parte do 

historiador, num duplo sentido: intenção do agente histórico presente no 

documento e a intenção do pesquisador ao se acercar desse documento ( 

ARAUJO. 1991. P, 14-15). 

    É diante dessa mudança na historiografia, sobretudo no que diz respeito agregar 

novas fontes, tais como charge, cinema, fotografia e quadrinho, as quais outrora eram 

rechaçadas pela Escola Metódica, que o historiador do século XX, se depara com novos 

desafios, uma vez que essas novas mídias ainda são alvo de duras críticas, 

principalmente, dentro âmbito acadêmico, embora já exista uma gama de pesquisas 

conseguem fazer desses recursos fontes, haja vista que, a nova discussão do historiador 

não é “documento pelo documento”, mas a seu trato com fonte, bem com as suas 

intencionalidades. 

 

1.2   História Cultural e HQ: novas linguagens do século XX 

 

   É no bojo das discussões que advém da Nova História a qual contempla as categorias 

humanas outrora estigmatizadas que o historiador se volta para o estudo do cotidiano. 

Neste sentido, Pilar afirma que o cotidiano tem sido tão ou mais elucidativo das 

relações sociais de um sistema do que a análise dos grandes projetos econômicos, 

políticos e sociais propostos para uma nação, um movimento, uma classe etc. (VIEIRA: 

1991. p.19) . 
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   Desta forma, a mesma autora  afirma que,   “ incorporar à história  tensões  sociais  de 

cada dia implica a reconstrução da organização de grupos marginalizados do poder, às 

vezes, do próprio processo produtivo “ (VIEIRA. 1991.p 19 ) 

  Ainda conforme Maria do Pilar, em sua obra A pesquisa em História ( VIEIRA: 1991) é 

diante de todo evolução no campo da historiografia, sobretudo com advento da escola 

dos Analles  que o historiador deve incorporar uma gama de recursos, ou seja, novas 

linguagens como: literatura, relatos, cinema, teatro, música, pintura , fotos etc. 

  No entanto, apesar desses novos recursos emergirem como novas possiblidades de 

fontes para o estudo da história, os historiadores das primeiras décadas do século 

passado como os do século XXI, ainda lutam pela a aceitação de grande partes dessas 

novas mídias que dentro do campo acadêmico não são bem quisto, na medida em um 

parte de pesquisadores ao estabelecer críticas ferrenhas a trabalhos acadêmicos que 

visão pensar a história à luz dos HQs, fotografias e entre outros, mesmo sem saber volta 

a velha logica da escola metódica do “ documento pelo documento”. Sendo assim, 

limita em alguns casos a capacidade dos historiadores de atribuir historicidade ao objeto 

estudado. No trecho a seguir Maria Pilar corrobora essa ideia: 

O fato de querer trazer para o trabalho do historiador toda a diversidade de 

manifestações das relações humanas traz duas ordens de dificuldades: A 

primeira delas é a própria tradição historiográfica que dificulta a 

incorporação dessas outras linguagens ao trabalho do historiador , como 

expressão de relações sociais. É uma  questão conceitual, na medida em que 

passa abrir mão  de noções já  cristalizadas na historiografia, do privilegio do 

que é verbal e escrito(...).  Outra está em o historiador sentir-se despreparado 

para lidar com elas. O despreparo é o próprio desconhecimento  do objeto, 

enquanto caminho a ser percorrido, e não a falta de conhecimento de técnicas 

universais  capazes de dar conta da dimensão própria  de cada linguagem, 

enquanto elementos  e conceitos abstrato.( VIEIRA.1991. P.  21-22) 

 

  Conforme a citação acima é importante tecer  uma análise geral da fonte estudada, uma 

vez que os historiadores devem ser um profundo conhecedor de seu objeto. Por conta 

disso, é salutar trazer um breve histórico dos quadrinhos, bem com sua evolução. 
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  De forma geral, as origens dos quadrinhos dividiram opiniões para muitos seu 

surgimento remete a pré-história, devido ao registro de figuras e símbolos de animais 

associado a texto e narrativas.  Na concepção de Sonia luyten, em sua obra História em 

Quadrinho leitura crítica (LUYTEN: 2005), A origem da história em quadrinho estão 

na civilização europeia, onde se deu o aparecimento de técnicas que proporcionaram a 

união entre texto e imagem o que se constitui enquanto uma nova forma de escrever 

sobre uma realidade. Segundo a autora, os quadrinhos logo se difundiram e a ilustração 

atingiu depressa na qualidade de livro. Para a autora, as imagens tomam características 

que influenciarão o HQ, a exemplo do desenho de humor, e os animais humanizados 

dos contos de fadas, os quais foram de capital importância para a formação das atuais 

histórias em quadrinhos. Conforme a mesma outra: 

(...) Foi através dos grandes jornais dos EUA, no final do século XIX, que os 

quadrinhos adquiriam autonomia criando expressão própria. Os “ comics”, 

como eram chamados, tornaram-se fator capital de venda dos jornais para o 

suplemento dominial, produzem-se as primeiras páginas coloridas  e o “ 

Yellow Kid” ( “ o garoto amarelo”) torna-se o principal atração do jornal 

New York World ( LUYTEN: 2005. P. 10) 

 

  Desta forma, os quadrinhos nascem oriundos dos jornais, uma vez que os mesmo 

tinham seu espaço reservado nos jornais. No entanto, os HQs evoluíram tanto em 

enredo e forma que acabaram se desvinculando dos jornais, sobretudo por questões 

mercadológicas, pois este “produção em massa” galgava muitos retornos financeiros 

para inicialmente os grandes jornais e logo em seguida as editoras especializadas em 

produzir e difundir os quadrinhos que vendesse mais. Além disso, conforme a citação 

acima os nas primeiras décadas do século XX, os quadrinhos eram essencialmente 

humorístico, por isso, receberam o nome de “ comics”. Entre as primeiras histórias de 

quadrinhos estão: Litte Nemo ( de Winsor Mccay), Matt e Jeff ( de Bud Fisher), Popeye  

( de E.C. Segan) e Krazy kat ( de Georges Herriman). 

    Porém ao longo do século XX, houve uma evolução na forma como se produzia os 

quadrinhos, os quais ganharam uma tônica mais adulta. O surgimento das Graphic 

Novel, isto é, romances ou novelas gráficas possibilitou o aparecimento de novos 

encaminhamentos no que tange à produção dos quadrinhos. Portanto, no bojo deste 

novo formato de se pensar os HQs que autores como Art Spielman em sua obra titulada      
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“Maus”. A história de um sobrevivente e Will Eisner, cunhador do conceito exposto 

acima e da obra  “ Complô “: a história secreta dos protocolos dos sábios de Sião. 

Argumentam sobre suas leituras das ações antissemitas, em perspectivas dispares. 

  Art Spiegelman nasceu em Estocolmo em 1948 e tornou-se coeditor da Revista Raw, uma 

revista de vanguarda internacionalmente aclamada.  Seus trabalhos têm sido publicados no 

New York, Times e The Village, além de muitos outros periódicos nos Estados unidos e em 

outros países. Pelo seu  trabalho em Maus, recebeu o premio Yellow Kid - altamente 

conceituado na Europa,  e também o premio Editorial Playboy - 1982. Do ponto de vista, 

estrutural,  o quadrinho Maus está dividido em dois volumes, o primeiro escrito e 1986 e 

titulado Maus:  a história de um sobrevivente, nesta primeira parte da obra é retratado a 

história de Vladek Spielgelman, um sobrevivente judeu dos campos de concentração, e de 

seu filho Artie, um dos célebres cartunistas de vanguarda  norte-americanos da atualidade 

que, transportando para os quadrinhos a aventura da sobrevivência de seus pais.  

  Nos quadrinhos, os grupos humanos são representados através de animais, os gatos são 

nazistas e os  ratos judeus. O palco de acontecimentos narrado pela história em quadrinho  

é a Polônia durante a segunda guerra mundial.  O primeiro volume analisa o período 

compreendido entre 1930 a 1944. Como nos sugere o título do primeiro capítulo  Meu  pai 

sangra História ( de meados de 1930 ao inverno 1944) . Além de descrever todas as 

intempéries de seu pai Vladek, frente ao regime nazista, no quadrinho Spiegelman tece uma 

leitura sobre alguns judeus que habitara na Polônia, bem como as referências econômicas e 

sociais, na medida em que recupera a forma de como os judeus vivam e como se dava a 

resistência contra as prisões empreendidas pelos nazistas. Já  o no segundo volume  

titulado A história de uma sobrevivente: foi ai que os começaram meus problemas. O olhar 

está totalmente direcionado ao campo de concentração denominado Auschwitz, visto que 

há uma leitura sobre o cotidiano no campo, além da análise sobre a estrutura do mesmo e, 

sobretudo, como se davam os extermínios dos judeus, ou seja, as principais etapas que 

culminava na “solução final”.  

  Os quadrinhos “Maus” são de capital importância para o presente trabalho, apesar de não 

ser o objeto principal de análise. O mesmo se tornou referência, pois embora apresente 

uma tônica diferente da fonte principal, o HQ Complô, é possível notar certa convergem,  

no tange discutir sobre a produção de uma memória das  práticas antissemitas, através de 

uma leitura do filho sobre as experiências do pai um sobrevivente do campo de 
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concentração. Portanto, o HQ “Maus” foi e tem  sido alvo de bons estudos, como o texto 

de Odilon Caldeira Neto HQ e memória: a representação do antissemitismo nas Histórias 

em Quadrinhos  e principalmente a dissertação de mestrado de Fabiano Andrade,  Maus, 

de Art Spiegelman : uma outra  História da Shoah . Conforme Fabiano,  o seu texto tem  o 

objetivo de apresentar “Maus” como uma forma de transmissão do Shoah. Para ele, a 

composição do texto e desenho feito por Spiegelman enfrenta as mesmas limitações  de 

outras obras  de testemunho direto ou indireto, ao tentar narrar o que não se narra, mas traz 

elementos bastante  interessantes na representação artística da memória, além disso, 

”Maus” traz as experiências ao justapor a história de um sobrevivente de Auschwitz 

narrado pelo pai com sua própria vida de filho de sobrevivente com as difíceis implicações 

dessa situação ( CURI: 2009. P. 9) 

   Já Will Eisner é considerado um dos maiores desenhistas de história em quadrinhos de 

todos os tempos. Nasceu no bairro de Brooklyn, Nova York, no dia  6 de março de  1917, 

faleceu  n Florida em 3 de janeiro de 2005.  Will Esiner  era filho de judeus, estudou no 

Instituto Dwittclinton. Aos 19 anos, terminou o colegial e arranjou um emprego no 

departamento de publicidade de New York American. Pouco tempo depois  em 1935 ele 

deixou o emprego para  trabalhar com freelance  e também como assistente em uma gráfica 

. Seu próximo passo foi trabalhar como editor da Revista Eve, um periódico voltado para 

mulheres judias, mas logo foi demitido por incluir desenhos de pugilistas ou temas 

violentos que iam de contra o perfil da revista.  

   Nos anos posteriores, mais precisamente 1942 foi recrutado pelo exercito americano  

para segunda guerra mundial, o autor não foi para o front, mas  seu trabalho consistia em  

produzir pôsteres, ilustração e quadrinhos educativos ( manuais) e entretenimento para as 

tropas. No final dos anos 70 passou dois anos trabalhando em história curtas que se 

transformou na Graphic Novel, a exemplo do quadrinho Contrato com Deus. Em 2005, 

publicou seu último quadrinho Complô: a historia secreta dos protocolos do sábio de Sião. 

Os protocolos dos sábios de Sião foram uma das maiores  farsas da história , um arremedo 

da teoria da conspiração criada na Rússia do começo do século XX para usar os judeus  de 

“bode expiatório”  diante dos temores de um Czar  Nicolau II- que seria derrubado pela 

revolução  russa 1917. O documento falso, escrito por Mathieu Golovinski, supostamente 

um terrível plano judaico de dominação mundial foi traduzido em dezenas de línguas ao 

redor do mundo e serviu de justificativa para pogrom, ou seja, assassinato em massa de 

judeus originário da Rússia Czarista.    
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   No quadrinho complô, Will faz um leitura sobre a história da fabricação dessa farsa  e 

de como  ela se tornou um das mais duradoras e cruéis pecas da literatura antissemita já   

produzida. Nessa Graphic Novel, concluída poucos meses antes de sua morte Will 

Eisner investiga também por que nem mesmo as inúmeras provas que vieram à tona já 

na década de 1920 de que os protocolos eram falsos conseguiram minar sua 

credibilidade. Em linhas gerais, o conjunto de preconceitos antissemitas concentrados 

nos “ protocolos” estão longe de ser inofensivos . Em 1922, um grupo de extrema-

direita assassinou o ministro das relações exteriores alemão, Walther Rothenau, que era 

um judeu. O historiador Norman Cohn, em seu livro El mito de la conspiracion judia 

mundial, revela , através da atas do processo, que  os assassinos acreditavam que 

estavam  matando um dos   Sábios do Sião. Os nazistas tornaram as fantasias dos “ 

protocolos “ , um modelo concreto para as ações políticas. Os protocolos foram editados 

as centenas de milhares na Alemanha e eram leituras obrigatórias nas escolas. Conclui-

se que, ao aborda nos quadrinhos a ideia dos protocolos, o autor buscou levar ao público 

a verdade sobre os protocolos, como uma forma de deixar claro o seu combate às ações 

de intolerância e preconceito presente ao longo da história destes documentos. 

  A construção do discurso do mito de conspiração judaico-comunista é basicamente 

ancorando em quatro leituras:  Os Protocolos dos Sábios dos Sião, os textos do líder 

integralista Gustavo Barroso, o Plano Cohen e o livro  Mein Kampf  de Adolf Hitler .O 

texto atribuído aos judeus demonstrava que a conspiração era responsável entre outras 

coisas: 

Pela destruição da família e da igreja; Pelo estimulo à procura por vícios e 

luxo; Por gerar monopólios, controladores dos meios econômicos; Pela 

destruição da estabilidade financeira; Por criar caos, e entre outros 

(BARROSO, 1989. P 51) 

  Em suma, atribuía-se aos judeus a culpa pela destruição do mundo tradicional, baseado 

nos valores do cristianismo e nobreza. Neste sentido, busco analisar os protocolos, na 

tentativa de responder a tais questões: a quem ou a que serve o mito e o próprio 

antissemitismo? Como se explica o fato de tantas pessoas terem nele acreditado? 

Embora apresentadas neste capítulo, essas questões nortearam as discussões imprimidas 

na segunda parte do trabalho, por se tratar da análise mais específica do HQ Complô, 

que faz uma alusão direta aos protocolos. 
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    Compreender as leituras que os diferentes  autores dos quadrinhos  Maus. A história de 

um sobrevivente e Complô: a histórias secreta dos protocolos fazem da História do 

antissemitismo nazistas é relevante, pois  embora retratem este momento  em suas páginas.  

Art. Spielgeman e Will Esiner escrevem os HQs entre 1986 a 2005. Sendo assim, partem 

das questões decorrentes de seu tempo, isto é, o tempo presente. Desta forma, é de capital 

importância interrogar quais questões suscitaram os autores a escreveram sobre a memória 

dos anos 30 a 40. E por que fazer leituras do antissemitismo nos quadrinhos? Qual caráter 

das leituras? E quais as razões? 

  Para tanto, é preciso entender o que está se passando no mundo entre 1986 a 2005, que 

levaram os autores a projetarem seu olhar para finais dos anos 30 e os anos 40. De uma 

coisa é certo, o século XX e XXI, foi e tem sido marcado por várias práticas de 

intolerância, preconceito étnico-racial, violência e morte. Ingredientes estes, característicos 

da política antissemita nazista. Sendo assim, muitas práticas empreendidas pelos nazistas 

ainda se faz presente, através de uma nova abordagem na contemporaneidade. O mundo 

tem assistido um novo antissemitismo, cujo alcance ganha grandes proporções. Afinal, os 

grupos neonazistas shinhead a cada dia têm aumentado e se difundido pelo mundo. Com 

isso, é possível começarmos a fazer um exercício de entendimento do quanto o 

antissemitismo encontra- se tão vivo quanto imaginamos. É diante deste emaranhado de 

guerras etnias, tais como as guerras pela emancipação de alguns países da África, a crise 

dos Balcãs, a qual culminou na guerra da Bósnia que os autores vão escrever seus HQs. 

Nesse sentido, é possível identificar alguns elementos  presentes   nos quadrinhos,  que 

perpassam por todo esse mundo em fervência: o preconceito racial. 

 Contudo, os argumentos que nos levam a compreendermos por que os autores leem o 

antissemitismo à luz dos quadrinhos partes de duas perspectivas principais. A primeira 

centra-se na ligação dos autores com a cultura judaica, ou seja, ambos têm descendência 

judaica, o que reforça ainda mais o fato de escreverem sobre o antissemitismo. Além da 

perspectiva temporal, pois estão imersos nas questões de seu tempo. Deste modo, o tempo 

presente, isto é, o momento em que produzem os quadrinhos com uma leitura sobre o 

antissemitismo nazista, que perpassam antes de tudo por uma  leitura do preconceito racial, 

o qual permeia toda o século XX e XXI, ou seja, o seu tempo de vida . O outro argumento 

diz respeito  à cultura judaica de preservar memória e o uso de imagens, uma vez que esse 

elementos são inerentes  ao judaísmo. 
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 2. POR UM COMBATE AO ANTISSEMITISMO NOS HQS 

Nesse capitulo iremos analisar a leitura antissemita nos HQs Maus e Complô, 
considerando os aspectos formais e ideológicos e, sobretudo por meio do projeto  
política do nazismo que introduz o conceito  de consenso que foi uma forma encontrada  
de consolidar a ideologia antissemita.  

 

2.1 . Projeto político nazista 

 

Quem quiser viver é constrangido a matar. Martelo ou bigorna. Minha 
intenção é preparar o povo alemão para ser martelo. (HITLER apud 
RIBEIRO JUNIOR, 1986. p.7) 

E Vós aprendeis que é necessário ver e não olhar para o céu; é necessário agir 
e não falar. Esse monstro chegou a quase governar o mundo! Os povos o 
pagaram, mas não sejamos afoitos sem cantar vitória : O ventre que gerou 
ainda  é fecundo . (BRECHT apud. RIBEIRO JUNIOR, 1986. p.7) 

    As citações acima traduzem um pouco de parte do projeto nazista, o qual tinha bem 

definido as ações de cunho antissemita, pautado no extermínio em massa de judeus. 

Neste sentido, cabe recuperar no texto que se segue o processo histórico que levou a 

ascensão de Hitler ao poder. Além disso, é necessário interrogarmos sobre as 

características de sua política de Estado³ e quais os mecanismos usados para a 

consolidação e aceitação deste projeto. Sendo assim, é de capital importância fazer uma 

leitura de como e por que os autores dos HQs Maus e  Complô versam sobre perspectiva 

dispares sobre o antissemitismos e como ao mesmo tempo eles dialogam entre si.  

  Antes de qualquer análise da estrutura do pensamento nazista, é fundamental 

discorremos sobre a política educacional direcionada aos jovens, na medida em que se 

buscava estabelecer o consenso com a finalidade de amortizar os possíveis conflitos. 

Desta forma, conforme João Ribeiro Junior: 

(...) A meta do Estado popular tem de ser a orientação de seu trabalho 

educacional  não para o simples fim  de conhecimento, mas para criar  e 

treinar  corpos saudáveis( RIBEIRO JUNIOR, 1986, p.43)  

  Ainda segundo ( RIBEIRO JUNIOR, 1986)  o Estado nazista  buscava não só o 

treinamento das faculdades intelectuais, objetivo este, secundário. Mas também nisto 

deve-se dar ênfase, em primeiro lugar, à modelagem  e formação do caráter, sobretudo  

para desenvolver  a força de vontade  e a capacidade  de tomar decisões, juntamente  
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com um pronunciado senso de responsabilidade. Neste sentido, surge a NAPOLA, ou 

seja, a escola superior de chefia, além das escolas Adolf Hitler, que  se visava à criação 

de uma elite ideológica e especializada para preencher cargos nas esferas da vida alemã. 

 Sendo assim, desde já o Estado nazista tinha um projeto de governo bem delimitado 

que abarcava todas as esferas sociais, embora os jovens possuíssem um papel de 

destaque, quando se buscava torná-los grandes funcionários para preencher cargos de 

chefia na esfera alemã. Desta forma, o ponto chave para entendimento da política de 

Estado Nazista, repousa no “consenso”, aqui entendido como mecanismo para ao 

mesmo tempo aceitação dos projetos políticos e ferramenta de apaziguamento dos 

conflitos sociais.  Desta forma, conforme Patrícia Dogliani: 

O regime fascista não era um fenômeno político apenas autoritário, nem 

temporariamente antiparlamentar, mas impunha a construção de um novo 

Estado antiliberal, policialesco, em que o único partido que permaneceu 

funcionado, o Partido Nacional Fascista ( PNE), se fundia  e se confundia, em 

homens, funções  e cargos, com o próprio Estado nacional ( DOGLIANI, 

2010. p.179) 

   

Em se tratando ainda do consenso é  importante questionarmos   sobre como o Estado é 

capaz de  transformar o homem individual com suas particularidades em um ser 

coletivo? Segundo Gramsci:  

(...) Questão do “homem coletivo” ou do “ conformismo social”. Tarefa 

educativa e formativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar novos e mais 

elevados tipos de civilização, de adequar a “civilização” e a moralidade das 

mais amplas massas populares às necessidades do contínuo desenvolvimento 

do aparelho econômico de produção e, portanto, elaborar também fisicamente 

tipos novos de humanidade (GRAMSCI, 2007, p. 13) 

   Para Gramsci, o direito é o mecanismo de poder que incide sobre “novos corpos”, ou 

seja, novos tipos de humanidade, isto é, um homem pautado no tempo industrial, tempo 

capitalista. Por isso, deverá ser ampliado, nele incluindo aquelas atividades que hoje são 

compreendidas na fórmula “indiferente jurídico” e que são de domínio da sociedade 

civil, que atua sem “ sanções” e sem “ obrigações” taxativas, mas nem por isso deixa de 

exercer  uma pressão coletiva e de obter resultados objetivos de elaboração nos 

costumes, nos modos de pensar e de atuar, na moralidade etc. ( GRAMSCI, 2007) 
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   O consenso representou uma engrenagem fundamental para a legitimação do Estado 

totalitário 1, aqui entendido como originário do antissemitismo e imperialismo. Além de 

ser é marcado pelo o nacionalismo, sobretudo associado à ideia de ( Deus, pátria e 

família), a centralização de um grupo político , neste caso, o partido da ordem,  o qual é 

dirigido por um o sujeito referência que também pode ser visto  enquanto um intelectual 

orgânico, ou seja, aquele que organiza o pensamento.  

  Os anos posteriores à segunda guerra mundial, sobretudo o espaço de tempo entre 

1980 a 2005 foram marcados por intensos conflitos de ordem politica, social e étnica, na 

medida em que o mundo presenciou guerra, tais como a guerra da Bósnia, a guerra do 

Irã e Iraque e, principalmente, uma série de conflitos envolvendo Judeus e palestinos. 

Neste sentindo, uma coisa está na ordem do dia todos esses conflitos convergem para 

um caráter de intolerância, preconceito étnico, violência e medo, os quais marcaram o 

antissemitismo nazista no arco de tempo entre 1938-1944, alvo de estudo da pesquisa 

em questão e podem também ser identificados entre os grupos neonazista do XX e XXI. 

Os conflitos entre judeus e palestinos são sempre manchetes nos meios de 

comunicações dado o seu caráter de intolerância e preconceito, associados a uma 

disputa não só territorial, mas também no campo político e cultural, pois há uma 

negação da cultura de um povo em ambas as partes. No caso dos judeus, os estigmas 

imprimidos pelos palestinos são marcados por uma série de manifestações de cunho 

antissemita, a exemplo de depredações de sinagogas, pichações muros e incêndios.  

Uma das manifestações que mais chamou a atenção do mundo ocorreu em 2003 na 

Turquia , quando sinagogas foram violentamente atacadas com bombas, provocando a 

morte de muitas pessoas. Desta forma, para muitos as tensões cotidianas entre judeus e 

palestinos podem ser caracterizados enquanto uma nova forma de antissemitismo ou um 

tipo de remanescente do mesmo. 

  

__________________________ 

1.  Totalitarismo é uma forma de regime politico especifico de um período. Estado totalitário aqui deve 
ser entendido enquanto um aparelho de dominação tanto da sociedade civil quanto da sociedade política.  
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   É imerso neste caldeirão de conflitos e práticas antissemita, as quais marcam todos o 

século XX e se ao XXI que os autores Art Spielgman,  criador de Maus: história de um 

sobrevivente escrito entre 1986 a 1991  e Will Esnier escritor da obra Complô: a 

história secreta dos protocolos dos sábios de Sião sua última obra  finalizada no ano de 

2005, que esses artistas produziram através dos quadrinhos uma leitura de um período 

da história marcado pelo antissemitismo. Sendo assim, criam uma memória e não a 

história em si, visto que a história é um substrato da memória, pois não retratam a 

história como  foi, o que não é apenas o papel dos historiador, mas antes recuperam um 

processo histórico para construção da narrativa dos personagens e encadeamento das  

sequências de quadros. Nesse sentido, embora os autores reportem o seu olhar para o 

antissemitismo nazista, o fazem por que estão envolvidos com as questões do seu tempo 

presente que neste caso é marcado pelas práticas antissemita. 

   

2.2   Maus e Complô no movimento de reação ao antissemitismo 

  Ao escreverem os HQs Maus: história de um sobrevivente e Complô: a história 

secreta dos protocolos de sábio de Sião, os respectivos autores Art Spielgeman e Will 

Eisner estão estabelecendo duas ordens de combate. Primeiro ao discurso hegemônico 

da grande imprensa, pautado no texto convencional de revistas, jornais e livros que em 

alguns casos estigmatizam as produções de quadrinhos que versem sobre temas que são 

escritos por esses veículos de informações. E em segundo lugar, ao antissemitismo em 

“strito senso”, na medida em que se posicionam em uma relação de combate,  

evidenciado nas entrelinhas do texto-imagem. Sendo assim: 

(...) As percepções do social são de formas algumas discursos neutros: 

produzem estratégias e práticas ( sociais ; politicas) que tendem a impor uma 

autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a justificar , para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas . Por isso esta investigação 

sobre representações supõe-nos como estando sempre colocados num campo 

de concorrência e de competição cujos desafios se enunciam em termos de 

poder e de dominação. ( CHARTIER. 1990, p.?) 

 Conforme a citação acima, os autores dos quadrinhos buscam nesse sentido produzir 

um discurso contra hegemônico, isto é, que faça frente ao discurso do antissemitismo 

nazista, a fim de deslegitimar o projeto do Estado nazista que repousa também na 



27 

 

prática de intolerância e preconceito raciais caros ao antissemitismo em âmbito geral. 

No entanto, cabe aqui retomarmos a questão central desta pesquisa: por que os autores 

usam os quadrinhos para fazer uma leitura sobre o antissemitismo? No primeiro 

momento a escolha por escreverem sobre o antissemitismo traz consigo uma questão 

ligada à identidade, pois segundo Maik Wanderson em parte a construção da memória 

individual dependente da memória cultural. Os critérios que se utiliza para avaliar as 

informações à volta, muitas vezes, podem ser oriundas da tradição herdadas dos 

antepassados ( FREITAS. 2011. P.4). 

 Desta forma, o fato dos autores serem descentes de judeus foi um dos motivos que os 

levaram construir uma memória individual que ao mesmo tempo reflete sobre a 

memória da cultura judaica. Com isso, tanto Will quanto Spielgeman produzem uma 

memória coletiva de seu povo. O outro argumento explicativo centra-se também em 

uma perspectiva cultural, na medida em que são recorrentes entre os judeus os usos de 

símbolos e imagens representativas, tais símbolos na maioria das vezes ganham 

conotação religiosa como o peixe e o quipá. Neste sentido, as imagens são elementos 

construtores da cultura judaica, remetendo as suas origens, uma vez a referências 

bíblicas de que os judeus produziam artes através de desenhos em paredes.  Para tanto, 

os autores primeiro escrevem suas memórias a fim de combater o antissemitismo no 

mundo e também na busca de consolidar a escrita de uma memória sobre o 

antissemitismo, seja por meio dos campos de concentração ou através dos protocolos. 

  Desta maneira, em sua obra, Memória da barbárie: a história do genocídio dos judeus 

na segunda guerra mundial Roney Cytrynowicy ( CYTRYNOWICY. 1990)  afirma que 

os testemunhos dos campos nazistas passará aos livros e que é de capital importância 

manter a memória e contar sempre está história, como suma e exemplos mais extremos 

da barbárie  e da destruição de que o homem foi capaz . Neste sentido, o autor do 

quadrinho  Maus cumpre esse papel, quanto faz uma leitura das memórias de seu pai 

um dos sobreviventes dos campos de concentração nazista e busca escrevê-las na forma 

de quadrinho. Conforme, fica claro na imagem que se segue abaixo: 

 

Figura 1: Memória e história  
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Fonte: Maus.1986, vol. 1 p.12  

 

 Porém, como fica evidenciada no texto do quadrinho a escrita da memória de um 

sobrevivente não se dá de maneira tão fácil, mas se estabelece no campo da disputa, na 

medida em que alguns ou quase todos os acontecimentos vividos muitas vezes querem 
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ser esquecidos, no entanto o trabalho da escrita da memória requer de quem escreve 

certa sensibilidade, pois cabe ao historiador saber lidar com os testemunhos, mas 

também com o silêncio quando for negado a falar.  

 Neste outro eixo de analise, fica mais claro o papel incisivo do Estado nazista, na 

medida em que buscava através do monopólio da violência rechaçar os judeus da 

Alemanha nas palavras de Roney Cytrynowicz em sua obra memória da barbárie ( 

CYTRYNOWICZ. 1990) expõe que entre 1933 e 1939, quando foi iniciada a segunda 

guerra mundial pela Alemanha, a política oficial do nazismo era excluir  os judeus da 

vida econômica, social e cultural alemã e forçar a sua expulsão do país. Ainda segundo 

a esse mesmo autor: 

(...) A partir de 1938, as lojas de fábricas dos judeus foram simplesmente 

fechadas ou “ arianizadas” ( expropriadas pelo Estado), mediante indenização 

sempre irrisória. Neste mesmo ano os judeus foram proibidos de frequentar 

teatros, cinema, concertos, museus, salas de leitura locais de diversão, 

campos de esporte ( CYTRYNOWICZ. 1990. P: 19)  

 

   Mesmo com toda violência, o Estado nazista também tinha as suas armas ideológicas, 

pois a luta contra os judeus estava pautada, sobretudo no campo político, na medida em 

que a propaganda do Estado demonstrava através de notícias, panfletos entre outros o 

quanto os judeus era prejudicial à sociedade alemã. Sendo assim, o Estado totalitário 

possui uma grande capacidade de persuadir a sociedade que os judeus representariam o 

mal a ser extirpado. Desta forma, reitero que a política de Estado nazista repousa no 

antissemitismo por meio do consenso entre as classes sociais, visto que a propaganda 

nazista gera um efeito sobre as pessoas a ponte de leva-las ao conformismo sobre o que 

é veiculado sobre os judeus.   

   A outra perspectiva de análise do antissemitismo, o qual será discutida no texto que se 

segue está pautado na leitura que o autor Will  Eisner faz na sua obra  Complô : a 

história  secreta dos protocolos dos sábios de Sião.  Desta forma, cabe entender a como 

se deu construção desse mito de conspiração judaico-comunista e qual a sua função 

dentro da politica de Estado nazista.  Neste sentido: 
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(...) Essa “ diabolização “ dos judeus atingiu se máximo com a difusão do 

mito da conspiração judaico mundial, que acusava os judeus de dominar o 

mundo. Esse mito, mais conhecido por uma de suas versões,“ os protocolos 

dos Sábios de Sião”, diz que um governo secreto judeu manipularia 

capitalismo, comunismo, meios  de comunicação  e ciência para manter seu 

domínio sobre todos. CYTRYNOWICZ. 1990. P. 26-27) 

 

    Conforme a citação acima, o mito de conspiração ganhou grandes proporções a ponto 

de ser traduzidos em vários países. No texto que se segue no item mais especifico sobre 

a construção discursiva destes protocolos, busco demonstrar como através do mito 

Hitler consegui consolidar ainda mais seu projeto político antissemita, que segundo 

Pierre solin em sua obra titulado antissemitismo alemão, na medida em que o 

antissemitismo seduz os espíritos, as organizações politicas que se servem dele à 

vontade ( SOLIN. 1974) . Sendo assim, o discurso empreendido pelos protocolos em 

alguns casos é conveniente para alguns capitalistas, pois pra os mesmos os judeus são a 

grande causa dos fracassos de alguns de seus negócios.  A citação a baixo traduz um 

pouco esta perspectiva: 

Os “ nacionais- alemães ( conservadores) fazem da resistência à dominação 

dos judeus um ponto de sua plataforma política; o Zentrum, para dar mais 

consistência  às suas campanhas, por vezes deixa-se levar a severas criticas 

contra os judeus e os comunistas, e não hesita em atacar os financistas 

israelitas  (SOLIN, 1974. p. 76) 

 

 

2.2.1 “ Maus”: memória e resistência  

 

    O antissemitismo em seu sentido lato de preconceito ou ódio aos judeus foi e tem 

sido alvo de múltiplas análises ao longo da história e sob diferentes representações. 

Objetivou-se analisar representações desse fenômeno na Historia em Quadrinhos (HQ) 

“Maus”, no período 1938-1943.  Nessa HQ, o criador Art Spiegelman caracterizou 

diferentes grupos étnicos, através das várias espécies de animais. A escolha por 
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representar os judeus enquanto ratos estão diretamente relacionados com a propaganda 

nazista que os colocam como animais, subjugados e estigmatizados. 

  As fontes utilizadas foram bibliográficas e iconográficas e buscou-se compreender 

alguns conceitos pertinentes, como memória e história, raça e representação através dos 

quadrinhos, inserindo no campo da história política e cultura  .Discorreu-se inicialmente 

aspectos sobre as fontes históricas dando destaque para as históricas em quadrinhos, em 

seguida deteve-se sobre as representações nas HQ sobre o antissemitismo. Como 

resultado destacou-se a HQ como fonte valiosa para o campo da historia cultural; o 

estudo do antissemitismo nos quadrinhos permitiu destacar valores nazistas como ódio, 

preconceito e intolerância, os quais ainda permeiam a sociedade pós-moderna. 

    Através das charges utilizadas na propaganda nazista, o autor vai demonstrar na obra 

Maus os ideais nazistas e a política antissemita, em imagens que corroboram a 

concepção que tanto charges quanto quadrinhos são objetos capazes de consolidar a 

disseminação de ideias e a crítica política. Assim, foi focada o obra quadrinho “Maus” 

como representação do antissemitismo em suas páginas,  tendo como recorte os anos  de 

1938 a 1944.  

  Outro aspecto observado na obra é a caracterização dos personagens que é feita de 

forma não convencional, retratando diferentes grupos étnicos, por várias espécies de 

animais. Os judeus são ratos (em alemão: maus), os alemães gatos, os franceses sapos, 

os poloneses porcos, os americanos cachorros, entre outros. Judeus, como ratos, estão 

relacionados com a propaganda nazista que os colocam como animais, subjugados e 

estigmatizados pela “raça pura”.  

O uso do antropomorfismo é uma técnica recorrente em desenhos animados, a exemplo 

do personagem Mickey Mouse, além de ser bem difundida nas tiras de quadrinhos. 

Spiegelman insere os personagens da HQ como animais, para combater a questão racial 

que perpassa o discurso nazista. Coloca os grupos humanos iguais desvinculados da 

divisão de classe étnica – todos são colocados na condição de animais para desmitificar 

a ideia de “raça superior”. 

  A obra em questão foi escrita por Art Spiegelman, entre 1986 e 1991, trata-se de dois 

volumes. O primeiro volume de “Maus” representa o contexto do inicio da primeira 

segunda guerra na Polônia, local onde se passa a história. Esse primeiro tem o titulo  “   
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Maus: a história de um sobrevivente” e discorre sobre os anos antecedentes da segunda 

guerra, bem com o contexto social e até mesmo algumas análises  psicológicas dos 

personagens. Dá destaque ao personagem Vladeck, o judeu polonês e um dos 

personagens centrais da trama. A final o quadrinho se compromete em trazer à tona as 

suas memórias sobre as experiências no campo de concentração, este volume se encerra 

com a sua  prisão. 

  A edição analisada é uma tradução da Editora Brasiliense S. A. de 1987 para 

publicação e comercialização somente no Brasil. A tradução foi de Ana Maria de Souza 

Bierrenbach. O exemplar utilizado foi escaneado no Projeto Camelot por Elrich de 

Melniboné em suporte de mídia em formato Adobe (PDF). 

  Nas páginas iniciais da primeira parte da obra, o autor começa com uma citação bem 

sugestiva, a qual recai sob uma das temáticas que irá ser abordada: “os judeus são 

indubitavelmente uma raça, mas eles não são humanos”- frase de Adolf Hitler 

(SPIELGMAN apud Hitler, 1986). Desde já nota-se o caráter antissemita que permeou 

todo o HQ. Entretanto, como o autor/desenhista tentou combater a questão racial 

inerente ao antissemitismo? Como são representados os judeus no HQ, bem como as 

suas referencias? E por último, identificar como se dá relação entre antissemitismo e 

capital judeu no quadrinho. Estes questionamentos são de capital importância para 

compreensão do corpo do texto, ou seja, a lógica do quadrinho, além trabalhar para um 

exercício de abstração, a fim de preencher algumas lacunas, as quais de maneira 

intencional ou não o autor coloca em xeque. Essas questões podem não ser respondidas 

totalmente nesse estudo, mas de algum modo denota a valiosa obra que é a HQ “Maus – 

a historia de um sobrevivente”. 

  A história começa no tempo passado com o personagem Artie, adolescente, a brincar 

com outros colegas e ao tropeçar com os patins é zombado dos mesmos e volta 

chorando para casa e encontra o pai a trabalhar. Iniciam um dialogo no qual o pai 

questiona a atitude dos colegas e se são realmente amigos do filho.  Após essa 

sequencia, inicia então a historia em tempo presente no qual o personagem Artie já é 

adulto, um desenhista de profissão, que vai visitar o pai em sua casa.  

  Para efeito de análise, tomando referencia o primeiro volume da obra, o autor tece, nas 

páginas iniciais, dialogo com seu pai, o qual não vê há muito tempo. Nesta parte do 

texto, Artie tentar trazer à tona a sua velha ideia de escrever uma história em quadrinhos 
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sobre a vida de Vladeck na Polônia nos anos que sucedera a segunda guerra. No entanto 

é ideia não bem aceita de imediato pelo seu pai que reluta em discorrer sobre as 

memórias de um tempo marcante. Vale ressaltar, um quadro em que Vladek encontra-se 

no seu quarto a pedalar em uma bicicleta fixa, e vê-se destacada, no seu braço, uma 

serie de números tatuados como determinados códigos de identificação dos judeus que 

foram aprisionados no período do nazismo.   

  Desta forma, o relato da memória se dá em um campo de disputa, visto que na 

perspectiva de Polak (1989) lembranças durante tanto tempo confinadas ao silencio e 

transmitidas de uma geração a outra oralmente, não através de publicações, 

permanecem vivas e  longe de conduzir ao esquecimento, é resistência. 

  Sendo assim, construção da memória se dá em um campo de disputa, visto que as 

imagens da HQ,  analisadas  demonstram que para o autor, a escrita da memória de seu 

pai se constituiu enquanto um trabalho árduo. A resistência é notadamente marcada ao 

longo dos quadrinhos, que se destaca ao logo da historia (figura1 e 2). 

  A história Maus inicia com o relato de memória de Vladek no qual conhece a sua 

futura esposa e mãe – Anja. Tem-se um período de relativa calmaria no qual os judeus 

não eram hostilizados e rechaçados como nos anos posteriores a 1938, que marcara as 

principais ações  de cunhos racista, empreendida pelo governo nazista. Sendo assim, 

cabe tentar explicar quais fatores levaram a Hitler suscitar um projeto político contra os 

judeus, neste caso as varias iniciativas antissemitas.  

  Começando pelas condições socioeconômicas de uma fração  de judeus representados 

nos quadrinhos. Pode-se notar que a partir da Spiegelman (1987) volume 1 - pagina 12 

em diante vão aparecendo algumas referencias sob Vladek, a exemplo de trabalhar com 

compra e venda de tecidos o que não lhe rendia muitos lucros, no entanto é perceptível a 

sua relativa ascensão econômica, na medida em que se casa com Anja, visto que a 

família dos Zylberbergs possuía uma das maiores fábricas de malha da Polônia e, 

sobretudo por que o pai de Anja, após o casamento deles cedeu um apartamento para 

ambos e ajudou a Vladek a montar a sua uma fábrica de tecido em Bielsko. 

  Desta forma, a atividade do ponto de vista econômico mais desenvolvido pelos judeus 

citada nos quadrinhos era a compra e venda de tecidos. E através dessa atividade, foi 
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possível ampliar com a compra de lojas ou fabricas deste mesmo gênero. Assim, inicia a 

ascensão social do personagem Vladek. 

  Aos poucos começam a surgir fatos relacionados com ataques aos judeus, como roubo 

e perseguição moral. Mas em 1939, Vladek é convocado para o exercito polonês, 

estando a guerra iniciada em setembro de 1939. Após, momentos de luta os alemães 

prendem os soldados poloneses e entre eles estava Vladek.  

  Por fim, o primeiro volume do quadrinho é caracterizado enquanto momento de 

tensão, na medida em que está em jogo é a sua capacidade de  se articular em vários 

lugares, a fim de fugir das mãos do governo nazista. Porém, o desfecho da obra se dá 

quando Vladek sucumbe diante das incursões nazista em procura de judeus para assim 

leva-los aos campos de concentração. Vladeké preso e levado a Auschiwitz. Sendo 

assim, a história passa a descrever e compreender como era a lógica dos campos de 

extermínio deste a captura até a execução final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Figura 2-  Perseguição aos judeus  

 

 

Fonte: Maus.1986,  Vol 1 P.33 

 

  No desenrolar da história o autor do HQ em questão tece uma analise mais aguda das 

referencias antissemita, as quais aparecem bem demarcadas nas paginas 33 de 

Spiegelman (1987), visto que este trecho justifica o recorte temporal estabelecido no 

presente artigo, quando o autor faz uma alusão ao extermínio de muitos judeus. É 

importante salientar que a ideia do personagem Artie ao trazer imagens que retratam 

bem o contexto que vai dos anos 30 a 45, não é fazer uma apologia a política nazista,  a 

qual é pauta declaradamente no racismo, ao declarar-se como raça superior, entanto a 

outra fica subjugada a primeira, nesta caso os judeus. 
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O autor ao apresentar de maneira detalhadas os acontecimentos que marcaram o período 

que vai de 1938 a 1943, busca compreender o real, de forma a colocar também no 

personagem Vladek uma tentativa de combater o racismo dos nazistas inerente ao 

antissemitismo. Assim representa-o como o maior exemplo que a todo o momento 

resiste as ações nazista empreendida contra os judeus. 

Com HQ “Maus” é possível fazer um paralelo com a obra de Roney Cytrynowicz 

(1990) "Memória da Barbárie: a história do genocídio dos judeus na segunda guerra 

mundial”, onde ressalta a violência extrema do genocídio praticado pelos nazistas contra 

os judeus. O autor ainda demonstra que nos anos de 1933 e 1939, a política oficial do 

nazismo era excluir os judeus  da vida econômica, social e cultural, bem como a sua 

expulsão do país. A obra traz outras questões pertinentes a política de Estado nazista, 

figurado no imperativo da discriminação e segregação imposta aos judeus, ciganos e 

outro grupos, a partir da ascensão do partido nazista. Esta analise deve ser tomada como 

referencia para discutir a formação do mito nazista, personificado na ideia de 

superioridade biológica da “raça ariana”, frente aos povos que eram considerados 

inferiores. 

  A obra de Roney ainda discute os campos de extermínio, bem como a lógica de sua 

estrutura física, de trabalho e execução.  Além disso, nota-se na obra um dialogo direto 

como HQ “Maus”, uma das fontes primária da pesquisa, pois Spielgeman trata de 

discorrer sobre as intempéries que permeavam a vida de seu pai Vladek, um dos 

sobreviventes do campo de concentração. No quadrinho, ele descreve  como funcionava 

os campos, através das etapas que os judeus deveria seguir antes de sua execução. 

No segundo volume, o personagem central encontra-se preso e levado  ao campo de 

concentração. Descreve detalhadamente todas as atrocidades cometidas pelos nazistas 

em Auschwitz. Já na segunda parte da obra, o caráter memorialista se acentua ainda 

mais, quando Vladek Spiegelman discorre para seu filho Art o escritor do quadrinho 

todas as intempéries que permearam a sua vida. O titulo do segundo volume Maus 

denomina-se  “E foi aí que meus problemas começaram”, onde é narrada suas principais 

experiências no campo de concentração de Auschwitz. 
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             Figura 3 - Memória do campo de concentração 

             

              Fonte: Maus, 1991, Vol II P. 25  

 

 Assim, tanto o quadrinho “Maus” como a obra de Roney (1990) se complementam nas 

analises do holocausto, pois tecem argumentos sobre objetivo final da política nazista, a 

câmara de gás, o qual o quadrinho faz alusão nas páginas  25 e 26 do segundo volume 

Spiegelman (1987). Desta forma, está presente na HQ “Maus” um levantamento 

histórico dos principais acontecimentos ligados a Auschwitz, como trabalho, 

experiências realizadas e as possíveis resistências. 
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   Outra obra que complementa as análises  e a de Pierre Sorlin (1974), “ O 

antissemitismo alemão”, que traz um histórico das ações antissemitas, desde a origem 

das comunidades judaicas, onde as hostilidades perante aos judeus já se fazia presente. 

Desta forma, nota-se  que na Renânia, a presença  dos judeus é quase  tão antiga quanto 

a dos germanos, pois os judeus se estabeleceram  provavelmente na época eslava, antes 

da conquista alemã. Sendo assim, o autor trata de fazer uma levantamentos histórico da 

origem das ações antissemitas, perpassando pela alta Idade Média e os períodos 

seguintes,  além de trazer a tona as primeiras perseguições imprimidas a estes.   

  Sorlin (1974) traz um recorte de alguns acontecimentos contemporâneo que foi 

relevante para a pesquisa, pois trata dos eventos acontecidos dentro do arco de 1938 a 

1944,  no qual ocorreram proibições dos judeus em atuar em profissões liberais;  “ noite 

de cristal”, que foi um massacre com morte de 36 judeus. Sendo este evento, justificado 

pelo possível assassinato de um funcionário da embaixada alemã em Paris. 

  Em Maus é marcada por uma alternância entre passado e presente - mostra a 

proximidade da história entre  filho e pai. Apresenta as memórias de Vladek sobre as 

vivências no campo de concentração, a trajetória de Art e sua relação conflituosa com o 

pai, que mantém o  desejo de queimar todas memórias de sua mãe, os registros escritos 

de seu diário (Figura 3).   

  Maus tornou-se uma fonte valiosa para o estudo da política nazista, bem como as ações 

antissemitas. A fonte em questão – a HQ – teve uma relevância social, quando busca 

levar as pessoas a refletirem sobre as atitudes nazistas - ligadas ao ódio, preconceito e 

intolerância - que ainda permeiam a sociedade pós-moderna.  

 

2.2 .2 Ordem discursiva dos protocolos e o poder político  

 

Os movimentos de resistências a regimes autoritários e ditaduras têm sido em 

geral, supervalorizado em experiências XX, seja quanto às suas dimensões 

quantitativas seja quanto qualitativas. Sem desconsiderá-los, inclusive como 

objeto de pesquisa, não raramente essa ênfase está ligado à luta politica, que 

acaba por encobrir o papel que tiveram num contexto marcado pelo consenso 
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e pelo consentimento em torno de um regime autoritário (ROLLEMBERG, 

2010, p. 13) 

   Neste tópico conforme parte da citação acima, analisaremos como os protocolos 

foram fundamentais para consolidação de um consenso dentro do regime totalitário 

nazista, na medida em que através desses documentos se acentuo, ainda mais, o discurso 

antissemita político 2. Mesmo depois de atestada e difundida sua falsificação por meio 

da imprensa, neste caso, o jornal. 

  Cabe aqui, recuperar o processo que nos possibilita analisar o papel dos protocolos 

enquanto um cerco discursivo e não apenas discutir sua validade ou não.  Sendo assim, 

será relevante discuti a construção social do discurso, bem com a amplitude de seu 

alcance, visto que os protocolos em algum momento atestaram a sua eficácia, quando 

silencia os conflitos através da politica do consenso. Para tanto, o uso dos protocolos no 

âmbito da sociedade nazista representou o ponto de partida para criação do consenso, na 

medida em que as crenças nestes documentos uniformizaram o pensamento sobre os 

judeus. Sendo assim, os protocolos passaram a desenvolver uma função social na 

Alemanha ao passo que as pessoas internalizavam o discurso proferido por Hitler de que  

a causa de todo o mal advinha dos  judeus.  

  A construção dos protocolos, segundo Eisner remonta ao livro de Maurice Joy 

intitulado “ diálogo no inferno entre Maquiavel e Montesquieu, autor pretendia 

equiparar Napoleão III ao infame Maquiavel, autor do príncipe um tratado sobre a 

conquista do poder. A intenção de Joly era denunciar os planos cruéis e nefasto do 

ditador francês. 

   O livro é uma critica mordaz aos regimes tirânicos e ao mesmo tempo faz a defesa das 

doutrinas liberais e republicanas. Joly põe em cena Montesquieu que reapresenta o 

político do direito, dialogando no inferno com Maquiavel que seria o próprio Napoleão 

III e sua “ abominável política”. 

 

______________________ 

2 Aqui o termo “antissemitismo político” remete a obra de  Jose Carlos. Ascensão do nazismo pela ótica 

do diário de notícias da Bahia (1935-1941), onde o autor desenvolve esse conceito o qual me serve de 

base para a análise da perspectiva politica que será desenvolvida neste texto. 
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A primeira edição dos protocolos apareceu no jornal Znamya, de São 

Petersburgo (Leningrado), em 1903. Em 1905, o escritor russo Sergey Nilus 

inclui-os no livro o grande no pequeno: O anticristo considerado como 

possibilidade politica iminente (...). Entre nós, o integralista Gustavo 

Barroso, na campanha antissemita, publicou os protocolos quando estes já 

estavam desmascarados.(RIBEIRO JUNIOR, 1986, pag. 50) 

 

   Conforme, parte da citação acima os protocolos ganharam grande amplitude a ponto 

de ser traduzido para várias línguas, o que denota o interesse por parte dos antissemitas 

na  difusão desse documento. No caso da Alemanha nazista, estes foram capazes de 

reverberar de forma a se torna um elemento agregador do projeto politico nazista de 

perseguição aos judeus. Neste sentido, para  CYTRYNOWICZ 18   os nazistas tornaram 

as fantasias dos protocolos  um modelo concreto para a ação politica. Os protocolos 

foram editados a centenas de milhares na Alemanha e eram leituras obrigatórias nas 

escolas.  

  As figuras 4, 5, 6, contidas no HQ Complô que seguem abaixo, apresentam o discurso 

do consenso imprimido por um agente do estado nazista que desenvolvem um dialogo 

no qual ele agride outro personagem chamando-o de “judeu”. Assim, nota-se aspectos 

relacionados ao efeito do consenso dentro da sociedade alemã. 
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Figuras 4-5-6 - Efeito do consenso  
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Fonte:   Complô: a história secreta dos protocolos dos sábios  de sião, 2005. P. 95- 

96 - 97  
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   Conforme os diálogos apresentados nas figuras 4, 5, 6 (acima), é possível notar 

através da fala um indivíduo que orienta a ação e organiza o pensamento , isto é, “ um 

intelectual orgânico”,   que o discurso empreendido pelos protocolos tem uma eficácia 

no âmbito da sociedade alemã. Na medida em que os agentes da ação internalizam o 

discurso como verdade, pois parte de indivíduos que são referenciados para falar, ou 

seja, de onde parte o lugar da verdade. Neste sentido, para Foucault: 

 Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte, também 

políticos não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina 

para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e 

papéis preestabelecidos. (...) as “ sociedades de discursos”, cuja função é 

conservar ou produzir  discursos, mas para fazê-los circular  em um espaço 

fechado, distribuí-los somente segundo regras escritas, sem que seus 

detentores sejam despossuídos(FOUCAULT, 1970, p. 30) 

 

   Sendo assim, a imagem alinhada à citação acima nota-se que os papéis sociais 

delimitados no âmbito de cada sociedade exercem um poder 20 sobre os indivíduos, a 

ponto de cada corpo social, isto é, cada indivíduo elencar o organizador da fala como 

uma figura mítica alguém imbuído de um poder. Neste sentido, de tais figuras são 

emanadas apenas de verdades, sendo assim, a agressão de um membro da polícia nazista 

a um estigmatizado de tais figuras é justificável por esse argumento. Além disso, pode 

se avaliar a através das imagens um efeito do discurso do consenso, uma vez que alguns 

indivíduos já estão conformados se posicionam contrários a quem não pratique os 

projetos político internalizados por eles, bem como os estigmas contra os judeus e por 

outro lado a aceitação do líder legitimador da ordem.  

  Ainda sobre a análise da imagem é possível aferir que o discurso tem uma 

funcionalidade dentro de um grupo delimitado e que comungam dos mesmos projetos 

políticos, assim como enuncia a citação. Desta forma, só é atestada a eficácia do 

discurso quando dentro de uma sociedade fechada, onde a ordem das coisas se 

estabelecer e não haja represaria, como a apresentada no quadrinho acima. No entanto, a 

citação acima trata de uma categoria de discurso, visto que o mesmo pode também 

circular sobre espaços diversos sem ser em alguns casos rechaçado. Nesse sentido: 
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A disciplina é um dos princípios de controle da produção do discurso. Ela lhe 

fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem forma de reatualização 

permanente das regras (FOUCAULT, 1970, p. 30) 

  

   Segundo a citação e baseado em um dos  quadros em que um agente da polícia nazista 

afirma: “Hitler diz sempre que devemos atacar os judeus com as táticas deles”. Está 

claro o efeito do poder disciplinar sobre os indivíduos, pois como afirma Foucault “ o 

poder disciplinar não destrói o indivíduos  , ao contrario ele o fábrica”. Além disso, a 

partir das sequencias de imagens é possível analisar que o discurso de Hitler, 

reproduzido por um dos braços armados do Estado, isto é, o agente da repressão tem 

efeito por que é creditado a Hitler o capital político que nas palavras de Bourdieu  

representa: 

Uma forma de capital simbólico, credito firmado na crença e no 

reconhecimento ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito 

pelas quais os agentes conferem a uma pessoa- ou a um objeto- os próprios 

poderes  que eles lhes reconhecem (BOURDIEU. 1989.p. 188.) 

 

   Conforme a citação é possível avaliar que o poder simbólico só existe por que é 

creditado a uma figura o papel de sujeito da ação, isto é, de líder carismático que em 

algumas sociedades são visto como personalidade mítica. Isso se explica pela crença nas 

pessoas, as quais retiram o seu poder, neste caso, mágico da fé que um grupo deposita 

sobre os lideres que passam a ser a representação do próprio grupo ( BOURDIEU, 

1989) .  Nesta forma, no âmbito da sociedade Alemã Hitler desempenhou a função de 

porta voz de um grupo dado o poder a ele delegado.  

Retornando a análise da disciplina é possível aferir quem a prática da disciplina não 

possui apenas uma função repressora, mas a disciplina neste contexto deve levar o 

indivíduo a conformar- se com seu papel na esfera social. Desta forma:  

Não se explica inteiramente o poder quando se procura caracteriza-lo por sua 

função repressiva. O que  lhe interessa basicamente não é expulsar os homens 

da vida  social , impedir  o exercício  de suas  atividades, e sim  gerir a vida 

dos homens, controla-los em suas ações  para que seja possível a viável 

utilização  do máximo, aproveitando  suas potencialidades  e utilizando um 
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sistema de aperfeiçoamento  gradual e contínuo e suas capacidades 

(FOUCAULT. 1979. P.16.) 

 

    Assim, a partir dessa citação podemos avaliar que o discurso do consenso se articular 

por meio da dominação não só física, mas acima de tudo através da propaganda 

ideológica, na medida em que conseguir persuadir as pessoas de diferentes setores da 

sociedade. Desta forma, o poder das palavras, aqui entendido enquanto palavra verbal e 

discurso oral caracterizaram-se como umas das armas fundamentais para manutenção do 

consenso, pois criavam no individuo o sentimento de um ser capaz se servir ao Estado. 

Sendo assim, os protocolos representou uma peça chave para consolidação do consenso, 

visto que conformar os indivíduos já era papel premente do Estado que encontrou 

nesses documentos a forma de difusão ainda maior  do antissemitismo. 

 Contudo, nota-se que o discurso precisava de um novo folego, pois mais importante 

que construir um discurso é mantê-lo vivo no imaginário social, sem que este seja posto 

a dúvida.  
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Conclusão 

 

  Ao final deste trabalho, acreditamos ter sido possível atingir os objetivos propostos e, 

sobretudo ter respondido a questão central da pesquisa: como os autores dos HQs Maus 

e Complô leem o antissemitismo  através dos quadrinhos e por que estes utilizam esse 

tipo de literatura? Deste modo, eles possuem uma forte ligação com as conjunturas 

políticas e sociais, pois os autores imbuídos das questões de seu tempo, as quais são 

remanescentes da política antissemita, tais como o preconceito racial, intolerância e 

entre outros, buscam produzir HQs que versem sobre as práticas antissemitas. Neste 

sentido, fazem uma leitura do antissemitismo e não apenas representam, visto que é 

perceptível através de uma reflexão crítica nota-se o combate ao antissemitismo, quando 

se busca a todo tempo reescrever a memória deste  período que para muitos devem ser 

esquecida. 

  Além disso, conseguirmos analisar o período entre 1938-1944  com um outro prisma, 

na medida em que o uso  dos quadrinhos Maus e complô, foram de importantes  para 

consolidar ainda mais os HQs enquanto fontes de pesquisa  para à história, visto que 

ainda há uma resistência no uso desta ferramenta para análises de processos históricos 

dentro de algumas acadêmicas. Sendo assim, estudar a leitura do antissemitismo nos 

HQs tem sido de grande valia para historiografia contemporânea, pois abre um leque de 

possibilidades para a produção de pesquisa que utilizem as novas abordagens, tais como 

cinema, charges e, sobretudo os quadrinhos. 

Desta forma, uma das principais contribuições desta monografia foi a analise dos 

quadrinhos, já citados acima para compreensão dos processos de construção da política 

de Estado nazista, na qual faz parte o antissemitismo que neste trabalho é estudado 

sobre duas óticas. A primeira está referenciada no HQ Maus, através dos conceitos de 

memória e resistência, além da contextualização histórica dos campos  de concentração, 

referencias sociais e econômicas dos judeus, retratados nos quadrinhos e , 

principalmente,   alinhados as biografias especificas sobre o tema. Por outro lado, o 

quadrinho complô foi de capital importância para análise do discurso do consenso 

através dos protocolos, quando  Will Esiner faz referencia a estes no HQs.  
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  Concluindo, reiteramos que esta pesquisa contribui o conhecimento histórico acerca do 

tema. No entanto, houve dificuldade no curso do trabalho por se tratar de tipo de fonte 

relativamente nova, mas mesmo assim foi satisfatório investigar o antissemitismo à luz 

dos HQs. Com isso, esperamos que o presente texto fomente ainda mais o desejo de 

muitos a pesquisar sobre o assunto, a fim de aperfeiçoar as análises históricas utilizando 

os quadrinhos como fonte.  
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