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O que há de “Maus”, a HQ como fonte para o ensino de História. 

Eduardo José de Santana Júnior* 

Carlos Augusto Lima Ferreira** 

 

 

RESUMO 

 

Neste estudo temos como objetivo investigar a capacidade pedagógica das HQ’s para 

além de sua utilização como mero suporte metodológico. Para isso, fizemos uso da 

Graphic Novel1Maus: a história de um sobrevivente, de Art Spiegelman (1987-1991), a 

partir da intepretação do que são os quadrinhos, sustentados pela base teórica dos estudos 

de Will Eisner, Scott McCloud, Waldomiro Vergueiro e Selma Bonifácio. Em um primeiro 

momento abordamos as características da obra Maus em especifico, discutindo os usos 

contemporâneos da imagem, assim como os papéis da memória e da narrativa dos 

quadrinhos no ensino de história. Por fim verificamos qual o espaço ocupado pelo 

Holocausto no ensino de história, e quais as possibilidades de ensino a partir da utilização 

da HQ Maus.   

 

Palavras-chaves: Histórias em Quadrinhos, ensino de História, holocausto.  

 

 

Introdução 

 

As Histórias em Quadrinhos (HQs)2 tem sido uma leitura constante na minha vida 

desde tenra idade, o questionamento acerca de suas possibilidades, por outro lado, veio 

 
*Graduando em Licenciatura em História pela Universidade de Feira de Santana. Contato: 

edujujuniorfsa@gmail.com. 
** Atualmente é professor Pleno da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) Coordenador do 

Laboratório de Formação de Educadores (LIFE-UEFS) da Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

Coordenador do Projeto História do Programa Residência Pedagógica (CAPES-UEFS) e Vice-Coordenador 

do Programa de Pós-Graduação em História, triênio (2019-2021). Mestre em Inovação e Sistema Educativo 

pela Universitat Autònoma de Barcelona - UAB (1998) e doutor em Educação também pela Universitat 

Autònoma de Barcelona - UAB (2003).  Desenvolve pesquisas na área de Ensino de História, com ênfase na 

formação de professores, atuando com os seguintes temas: educação, história, aprendizagem, ensino de 

história e novas tecnologias. 
1 O uso do termo Graphic Novel geralmente é utilizado para se referir as HQ’s que se estruturam a partir 

de uma narrativa com começo, meio e fim. A popularização de sua utilização é atribuída a Will Eisner, que 

para se referir a sua obra “Um contrato com Deus” utiliza o termo para classifica-la, já que acreditava que 

o termo comic book não fazia jus a sua produção. 
2Utilizaremos a abreviatura HQ’s daqui em diante para nos referirmos a Histórias em Quadrinhos. 
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a se tornar tema para minha pesquisa apenas ao fim desta graduação. Com o 

aprofundamento no ofício de historiador as perguntas em relação a essas histórias, que 

sempre me acompanharam, surgiram a medida em que o meu referencial foi se 

expandindo.   

Com a percepção do potencial educativo que as HQ’s possuem, comecei a testar 

possibilidades e me aprofundar na área. Durante meu período no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência e nas disciplinas de Estágio Obrigatório tive contato 

com projetos que me aguçaram a curiosidade acerca da utilização e das possibilidades 

dessa linguagem na escola. 

Ainda durante as disciplinas de Estágio, tive a oportunidade de colocar em prática 

um projeto que versava sobre a importância do estimulo a leitura nas turmas de Jovens e 

Adultos por meio das HQ’s, naquele momento, escolhi trabalhar com uma sequência de 

histórias da Mafalda, de Quino. Os objetivos do projeto se concentraram em construir 

narrativas paralelas em torno das imagens fornecidas e desenvolver a capacidade de 

leitura imagética e textual do alunado. Essa proposta teve como finalidade proporcionar 

aos alunos uma nova visão sobre as HQ’s, de tal maneira que pudessem reconhecer 

naquele material uma forma válida de conhecer o mundo e suas diferentes dimensões, 

visto que, muitas vezes, as junções de texto e imagem das HQ’s ultrapassam a 

intencionalidade de seus autores, ficando a cabo do leitor dar àquele escrito nova 

significação. 

As HQ’s têm a capacidade de aguçar a curiosidade dos alunos, ampliando suas 

possibilidades de aprendizado, além de poderem ser utilizadas em qualquer modalidade 

de ensino. Mas não devem ser reduzidas a meras ferramentas para suporte ou facilitação 

para aprendizagem. As HQ’s apresentam mais uma possibilidade de se tecer novas 

narrativas históricas. “Isso ocorre, pois o conhecimento histórico, a noção de tempo, o 

passado e sua relação com o presente, não constitui uma propriedade exclusivamente 

acadêmica” (BONIFACIO, 2005, p. 5). 

À primeira vista o senso comum trata as HQ’s como obras voltadas ao público 

infanto-juvenil, sem profundidade ou necessidade de um olhar mais aguçado para aquilo 

que está sendo produzido. Desta interpretação, muito se deve a generalização da 

linguagem ao gênero “super-herói”. O quadrinista McCloud, em sua investigação sobre 

os quadrinhos, verificou que o entendimento sobre as HQ’s era enviesado por uma 

campanha de difamação que existia nos Estados Unidos da América desde os anos 1920. 

“Quadrinhos eram revistas coloridas, cheias de arte sofrível, aventuras idiotas e sujeitos 
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de colante” (MCCLOUD, 2005, p.02). Para o autor, os quadrinhos não se faziam 

entendidos como uma possibilidade educacional porque a sua definição até então era 

muita estreita. A falta de uma melhor elaboração e a permissibilidade que se dava ao 

debate do que seriam as HQ’s durante muito tempo as excluiu dos ambientes escolares. 

As HQ’s foram lidas como produtos que prejudicavam o desempenho escolar das 

crianças e adolescentes, essa visão equivocada e preconceituosa vigorou no Brasil até 

meados da década de 1970. No Brasil as HQ’s tiveram uma trajetória difícil até sua 

aceitação no meio educacional, ainda na primeira metade do século XX as primeiras 

críticas já eram tecidas. Segundo Túlio Vilela (2012) as HQ’s eram vistas com maus 

olhos pelos educadores brasileiros, que as consideravam um produto que desvirtuava os 

jovens. Em caminho semelhante, Djota Carvalho (2006 apud SANTOS e VERGUEIRO, 

2012) documenta que no Brasil desde a década de 1920 as primeiras críticas formais já 

eram realizadas, naquele momento o argumento era de que as HQ’s “incutiam hábitos 

estrangeiros nas crianças”. Tais críticas tiveram continuidade até o fim dos anos 1960, 

principalmente devido a um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Educação e 

Pesquisa (INEP) em 1944. 

Em 1944, o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (Inep), órgão ligado 

ao Ministério da Educação (MEC), apresentou um estudo preconceituoso, 

sem rigor na apuração ou embasamento criterioso, no qual afirmava que as 

HQ’s provocavam “lerdeza mental”. Ao que parece, a preocupação do Inep 

era com o fato de muitas crianças preferirem ler quadrinhos a livro 

(CARVALHO, 2006, p.32). 

Só a partir da década de 70 as HQ’s começaram a ser vistas como uma linguagem 

com potencial educativo e passaram a fazer parte dos livros didáticos. Nessas primeiras 

tentativas os quadrinhos ainda eram utilizados como forma de suavizar o conteúdo 

escolar, muitas vezes resumindo ou exemplificando a linguagem textual (SANTOS E 

VERGUEIRO, 2012). 

Com o advento da Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), de 1997, houve a orientação 

no sentido de uma prática pedagógica que utilizasse diferentes meios e 

linguagens. (BONIFACIO, 2005). 

A LDB e os PCN’s foram um marco da trajetória das HQ’s na educação 

brasileira, pois propuseram uma maior interação entre a educação formal e as “novas” 

linguagens como o cinema, a música e os quadrinhos, incentivando os professores a 

utilizarem cada vez mais a linguagem especifica das HQ’s em suas aulas. 

Com a aceitação das HQ’s e uma maior utilização nas salas de aula, alguns 
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problemas em como esse material vinha sendo trabalhado se tornaram mais visíveis. 

Além da suavização de conteúdo, e da utilização como mero suporte pedagógico que 

pudesse gerar interesse nos alunos, notou-se que as aplicações realizadas em sala de aula 

careciam de maior domínio teórico e metodológico das HQ’s.  

...o uso dos quadrinhos pode ser feito de diferentes maneiras: para ilustrar ou 

fornecer uma ideia de aspectos da vida social de comunidades do passado; 

como registros da época em que foram produzidos e como ponto de partida 

de discussões de conceitos da História (VILELA, 2004, pp. 109-110 apud  

SANTOS; VERGUEIRO, 2012, p. 91). 

Tendo ou não uma clara função escolar, as HQ’s participam de processos 

diretamente ligados a aprendizagem, que são adquiridos a partir da construção e 

reconstrução do conhecimento histórico. A adoção de faces, sentimentos e ideais pelos 

personagens trazem novas possibilidades de se contar uma história, dessa forma 

capturando a identificação do alunado. Por este caminho, nota-se a importância do 

domínio desta linguagem, pois não basta somente ler a HQ, também é necessário um 

esforço adicional no que concerne sua visualização como um todo, levando em 

consideração imagem, texto, balões, metáforas, onomatopeias, posicionamento, 

sombreamento e diversos outros ferramentas, próprias da linguagem, que podem ou não 

ser utilizados. Variando de autor para autor, nas HQ's, o elemento textual é apenas parte 

de um todo que gera sentido na história. 

Neste artigo, temos como objetivos explicitar a capacidade pedagógica das HQ’s 

para além de sua utilização como suporte que gera interesse no alunado. Para isso, 

fizemos uso da Graphic Novel3Maus: a história de um sobrevivente, de Art Spiegelman 

(1987-1991). A partir da intepretação do que são os quadrinhos e das características da 

obra Maus em especifico, discutiremos os usos contemporâneos da imagem, o papel da 

memória e da narrativa dos quadrinhos no Ensino de História. Na análise, buscamos 

objetivar suas potencialidades para o ensino de história enquanto uma HQ que não se 

encaixa nos padrões de um produto lúdico ou divertido de se trabalhar, mas sim, 

enquanto um relato de sobrevivência que pode e deve ser tratado como uma fonte oral 

para a discussão do Holocausto no ambiente escolar. 

 
3 O uso do termo Graphic Novel geralmente é utilizado para se referir as HQ’s que se estruturam a partir 

de uma narrativa com começo, meio e fim. A popularização de utilização é atribuída a Will Eisner, que 

para se referir a sua obra “Um contrato com Deus” utiliza o termo para dizer o que ela é, já que acreditava 

que o termo comic book não fazia jus a sua produção. 
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Maus, as HQ’s e o Holocausto 

Para que possamos entender quais trabalhos gráficos são compreendidos 

enquanto História em Quadrinhos iremos utilizar o livro Quadrinhos e a Arte Sequencial 

de Will Eisner (1999). Nele, Eisner desenvolve o termo Arte Sequencial para distinguir 

as Histórias em Quadrinhos enquanto Graphic Novel de outros estilos como o cartoon, a 

charge, as tirinhas e as caricaturas que são compreendidos enquanto comic books. Essa 

diferenciação foi realizada principalmente devido ao preconceito que as HQ’s sofriam 

até os anos de 1980. Arte Sequencial, segundo Eisner, se traduz em: 

“(...) um veículo de expressão criativa, uma disciplina distinta, uma forma 

artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras 

para narrar uma história ou dramatizar uma ideia” (EISNER, 1999, p. 05). 

McCloud em um esforço para melhor definir os quadrinhos e partindo dos 

pressupostos de Eisner chega à seguinte definição para o que seriam as HQ’s: “Imagens 

justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a produzir 

uma resposta no espectador” (MCCLOUD, 2005, p.09). A definição encontrada por 

McCloud abre porta para diversas possibilidades do que pode ser tratado como 

quadrinhos ou não. Não listando nenhum gênero, assunto ou estilo daquilo que pode ser 

considerado uma HQ. Excluindo, porém, os estilos de quadros únicos, pois a sequência 

é de fundamental importância para que se crie a narrativa necessária para a sua definição 

enquanto uma HQ.  

A utilização de imagens sequenciadas e símbolos que fornecem sentido entre si, 

se transformam, a partir da repetição de suas ideias, em uma linguagem, que é a Arte 

Sequencial (EISNER, 1989, p. 8). Simplificando, podemos entender a Arte Sequencial 

como todas as maneiras de construir narrativas fazendo uso de imagens e palavras. A 

narrativa se apresenta então como segundo elemento fundamental para que a utilização 

de “imagens e palavras” venha a ser uma História em Quadrinhos. Assim como o filme, 

o jornal e a música, os quadrinhos também são uma linguagem de diversas facetas. 

A configuração geral da revista de quadrinhos apresenta uma sobreposição de 

palavra e imagem, e, assim, é preciso que o leitor exerça as suas habilidades 

interpretativas visuais e verbais. As regências da arte (por exemplo, 

perspectiva, simetria, pincelada) e as regências da literatura (por exemplo, 

gramática, enredo, sintaxe) superpõe-se mutuamente. A leitura da revista em 

quadrinhos é um ato de percepção estética e de esforço intelectual. (EISNER, 

1989, p. 8) 

Por meio da conversação entre imagem e palavra, as HQ’s oferecem a seus 
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leitores a visualização do dito, aspectos que não poderiam ser percebidos na forma 

textual assim como gestos, trejeitos, sonoridade, sombreamento podem ser adicionados 

a interpretação dos leitores. Diferente das outras linguagens como o cinema ou a 

televisão, os quadrinhos exigem do leitor uma interação diferente com o produto que está 

sendo oferecido, dado que a voz dos personagens, a disposição das cenas, a intensidade 

dos atos são instrumentos que serão ordenados pela vontade do leitor. 

As HQ’s vistas e estudadas enquanto documento histórico ainda tem uma 

produção tímida no campo historiográfico. Por mais que a pesquisa em Histórias em 

Quadrinhos tenha crescido exponencialmente na segunda década dos anos 2000, grande 

parte dessas pesquisas é realizada em outros campos do conhecimento. Em levantamento 

realizado nos acervos de depósitos das universidades estaduais e federais brasileiras, 

Victor Callari e Karoline Kunieda Gentil (2016) demonstraram que o número de 

dissertações e teses realizados sobre as histórias em quadrinhos tem crescido desde a 

década de 1970, saindo de apenas uma tese ou dissertação depositada nestes acervos 

referente a toda a década de 1970, para 81 pesquisas realizadas apenas entre 2010 e 2013 

(CALLARI; GENTIL, 2016, p.18). Os autores apontam ainda que do total de 174 

pesquisas realizadas entre 1970 e 2013 apenas 15 são da área de história, o que demonstra 

que a temática HQ’s ainda tem muito o que desenvolver na historiografia. 

Em grande parte dos estudos analisados sobre as HQ’s no campo do ensino de 

história, geralmente se encontram trabalhos que as utilizam apenas por um viés 

utilitarista para o processo de ensino-aprendizagem e/ou para a critica da linguagem 

enquanto um produto de massa, dentre outros. O artigo de Douglas M. Xavier de Lima: 

“Histórias em Quadrinhos e ensino de História” (2017), que “discute a inserção das HQs 

no ambiente escolar e problematiza a linguagem dos quadrinhos no ensino de História” 

(LIMA, 2017, p.147), além de outros trabalhos4, são exemplos do enfoque que a temática 

quadrinhos e ensino de história tem tomado nas duas últimas décadas. 

As HQs vêm sendo esmiuçadas no que se diz respeito à construção, estilo, forma 

e sua utilização no ensino, dentre diversos outros fatores, pelos campos das Artes 

Visuais, Pedagogia e principalmente Educação e Letras. 

Savio Queiroz Lima (2008) trabalha a HQ enquanto documento histórico e 

procura “fazer uma pesquisa Histórica e não uma ode de louvor à produção imagética 

[...]” (LIMA, 2008). Lima entende os quadrinhos primeiramente como um produto 

 
4Os estudos de RAMA; VERGUEIRO (2014), VERGUEIRO; RAMOS (2009) e VILELA (2012) são 

exemplos de trabalhos que buscaram verificar possibilidades para diferentes usos das HQ’s no ensino.  
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midiático e tem sua pesquisa voltada para o impacto deste produto nas relações culturais 

do século XX a partir do mercado norte-americano de HQ’s. Estuda o gênero super-herói 

buscando entender como seus personagens e narrativas influenciam na construção de 

uma linguagem que marcou o século XX e moldou o universo cultural do século XXI 

até então.  

Falar sobre os campos de extermínio em massa dos Nazistas ainda é um tema 

tabu. A discussão pública necessita de auxílio para se fazer entender em sua gravidade e 

significância na história da humanidade. A linguagem das HQ’s é uma possibilidade 

bastante viável para auxiliar a compreensão de tais fatores “únicos” do holocausto5. 

Nesse sentido, a escolha de Maus se deu tanto pela relevância da obra, quanto por sua 

capacidade de aproximar o entendimento do que foram os horrores do holocausto ao 

nosso imaginário. 

Nossa preocupação vai na direção a quais elementos conceituais da história, 

como a memória, a verdade, a representação e o testemunho podem ser abordados a partir 

das páginas da HQ tendo em vista as críticas realizadas por Santos e Vergueiro (2012). 

Pois, segundo eles, as HQ’s eram utilizadas somente como uma ferramenta para 

sintetizar e suavizar determinados assuntos e capítulos dos livros didáticos. A utilização 

dos quadrinhos na educação ainda necessita de reflexões que subsidiem práticas 

adequadas e levem a resultados concretos em relação ao aprendizado" (SANTOS; 

VERGUEIRO, 2012). 

 
5 O holocausto foi o extermínio sistemático de mais de 6 milhões de judeus europeus. A expressão passou 

a ser utilizada amplamente a partir dos anos de 1960, originalmente com o objetivo de distinguir esse 

massacre de outros genocídios (MARRUS, 2003). 
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Figura 1. FONTE: Capa de Maus, de Art Spiegelman. Edição da editora brasiliense, 1987. 

Em Maus: a história de um sobrevivente (1987), ArtSpiegelman relata a história 

de seu pai, Vladek Spiegelman, um sobrevivente tanto aos guetos da Europa ocidental 

como aos campos de extermínio de Auschwitz-Birkenau durante o Holocausto. Por 

Maus, em 1992, Spiegelman recebeu o prêmio Pulitzer6, sendo a primeira obra de HQ a 

receber tal premiação. Maus é dividido em dois volumes, o primeiro recebeu o subtítulo 

“My father bleeds History (1930-1944)”7e o segundo foi denominado de “And here my 

troubles began”8. Ambos foram lançados no Brasil, respectivamente em 1986 e 1995, 

pela Editora Brasiliense. 

O primeiro volume foi lançado inicialmente em 1972 na revista underground 

Funny Animals, periódico no qual eram publicadas apenas histórias nas quais os 

personagens fossem animais falantes, denominado antropomorfismo9. Em 1980, Maus 

começa a ser publicado na revista Raw, na qual Art era editor. Em sua obra, Spiegelman 

antropomorfiza todos os seus personagens em algum animal, sendo assim, os judeus são 

representados por ratos, os alemães por gatos, poloneses por porcos e os americanos por 

 
6 O Pulitzer é um prêmio estadunidense outorgado pela Universidade de Colúmbia a pessoas que realizam 

trabalhos significativos nas áreas de Jornalismo, literatura e música. 
7Tradução: Meu pai sangra História. 
8Tradução: E aqui meus problemas começaram 
9 Antropomorfismo é a técnica de se atribuir características humanas a outros animais, objetos, fenômenos 

da natureza ou conceitos abstratos como organizações, governos, espíritos e divindades.   In: 

http://www.tnellen.com/cybereng/lit_terms/anthropomorphism.html. Acesso em 22/10/2020. 

http://www.tnellen.com/cybereng/lit_terms/anthropomorphism.html
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cachorros. Em sua primeira versão, na Funny Animals, a história ainda carecia de maior 

aprofundamento na biografia de Vladek e era mais focada no simbolismo da relação entre 

gatos e ratos. 

A narrativa de Maus gira em torno da trajetória de Vladek Spiegelman entre os 

anos de 1933 e 1944. O enredo se desenvolve a partir do encontro de Vladek com Anja 

(mãe de Art) na Polônia, onde grande parte da história se desenvolve. Os dois se casam 

e Vladek assume um dos negócios da família de Anja como dote pelo casamento. Em 

1937 o irmão de Art, Richeu nasce e em 1938, em uma viajem a um sanatório na 

Tchecoslováquia, foi quando Vladek viu pela primeira vez a suástica. Neste ponto é 

interessante notar que na Polônia, segundo o relato de Vladek, os judeus poloneses ainda 

não tinham uma ideia clara do que vinha sendo o governo de Hitler desde 1933. 

 

Figura 2. FONTE: Maus: a história de um sobrevivente II. Editora brasiliense,  1987, p. 33. 

Durante os anos de 1933 e 1939 quase dois terços da população judia que vivia 
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na Alemanha emigrou para outros países. Na Alemanha, pelo menos 6 anos antes da 

guerra, grande parte da população judia já tinha uma visão mais aguçada das 

possibilidades que o regime de Hitler representava para eles e preparavam sua 

emigração. Segundo Eric Hobsbawm (2013) foi essa perspectiva que permitiu que em 

contraste com os judeus poloneses, muitos judeus alemães não estivessem presentes 

durante o genocídio.  

Toda a segunda parte da narrativa é focada na prisão e nas estratégias de 

sobrevivência de Vladek, em Auschwitz-Birkenau. Neste segundo momento, o autor 

também deixa claro as consequências psicológicas das quais ele sofreu por seus pais 

terem sido parte do Holocausto. 

Michael M. Marrus em sua obra A assustadora História do Holocausto (2003) faz 

um estudo amplo sobre a literatura histórica acerca do Holocausto produzida nas duas 

últimas décadas do século XX. O autor tem como objetivo principal entender como foi 

possível que tal horror possa ter acontecido. Para tal, faz um levantamento de pesquisas 

históricas a partir da década de 1960 que visam analisar o acontecido por diversos 

ângulos. É de notável importância a utilização da pesquisa de Marrus, dada a 

sensibilidade do tema Holocausto e seu posicionamento contrário àqueles que 

acreditaram, durante muito tempo, que não fosse possível realizar uma pesquisa séria 

acerca de tal temática, sem cometer imprecisões ou normalizações do horror. 

Três tipos de preocupação, acredito, produziram esse temor. Primeiramente, 

há a sensação de que o trabalho dos historiadores é necessariamente 

incompleto, omitindo aspectos fundamentais do sofrimento e do crime, 

portanto soando falso como um retrato do que realmente aconteceu. Em 

segundo lugar, há o medo de que imprecisões, embora menores, 

inevitavelmente contaminem tais relatos e que o aparato acadêmico dê 

validade a uma afirmação histórica que não é verdadeira como representação 

do passado. Finalmente, há o temor de que qualquer revisão das interpretações 

tradicionais do nazismo ou do ataque aos judeus europeus abra espaços para 

os defensores do Terceiro Reich, banalizando a natureza perversa do regime 

(MARRUS, 2003, p. 28). 

Segundo Marrus “o Holocausto sempre será, como disse um estudioso, 

“inimaginável” (2003, p.34) mas a alternativa ao silêncio não pode ser considerada, visto 

que a tendência negacionista que vivenciamos tem adquirido cada vez mais espaço no 

debate público, relativizando este triste episódio na história da humanidade. A 
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historiografia detém ferramentas de análise histórica que permitem uma análise 

desapaixonada do Holocausto e é dever do historiador evitar distorções e banalizações 

do regime. 

A liberdade do espirito humano não sofre restrições. Assim devemos estar 

conscientes de que estudos posteriores poderão provocar novas dores e que, 

algumas vezes, farão com que visões geralmente aceitas – e que, parecia, 

estavam firmes e solidamente estabelecidas – precisam ser abandonadas 

(YEHOSHUA, 1981, pp. 5-6 apud   MARRUS, 2003, p. 35). 

Na cultura contemporânea, a imagem como expressão artística vem sendo 

utilizada em grande escala para a representação do Holocausto. “A imagem e 

principalmente a fotografia ‘adquiriu um imediatismo e uma autoridade maiores do que 

qualquer relato verbal para transmitir os horrores de produção da morte em massa’” 

(NASCIMENTO, 2012, p. 191). A imagem dialoga com o texto escrito para assim 

ampliar as fronteiras da representação. A maneira interdisciplinar de mesclar imagens e 

textos para representar o Holocausto é encontrada em MAUS, que é uma inovação, tanto 

por abordar um tema complexo dentro de uma linguagem de certa forma atrelada a cultura 

pop, como por inovar os aspectos formais das narrativas em quadrinho, como por exemplo 

o uso da fotografia.  

Spiegelman desenha um livro de quadrinhos como um gênero de cultura de 

massa, mas o transforma em uma narrativa saturada de técnicas modernistas 

de autorreflexão, auto-ironias, rupturas temporais na narrativa e sequências de 

montagens de imagens altamente complexas (CURI, p. 145). 

 O relato testemunhal é parte integrante desse processo de construção literária, mas 

sabe-se que é impossível a narração de todos os fatos. Porém, a memória é capaz de 

diversificar os pontos de vistas e as próprias fontes dentro da historiografia. O relato – 

seja ele biográfico ou autobiográfico – sugere acontecimentos que se organizam em 

sequências de modo que seja de fácil compreensão. O relato de vida é como uma 

apresentação de si, ou do entrevistado, assim como uma carteira de identidade ou uma 

biografia oficial. (BOURDIEU, 2005). 

“As leis que regem a produção dos discursos na relação entre um habitus e 

um mercado se aplicam a essa forma singular de expressão que é o discurso 

sobre si; e o relato de vida varia, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, 

segundo a qualidade social do mercado no qual é oferecido – a própria 

situação da investigação contribui inevitavelmente para determinar o discurso 

coligido” (BOURDIEU, 2005, p. 189). 

Então, para que se compreenda a trajetória de Vladek nos anos que antecedem e 

durante o holocausto, há de se traçar os acontecimentos onde o relato se passa e quais 
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objetivos o levaram a se unir com outros agentes envolvidos no mesmo campo do relato 

(BOURDIEU, 2005).  

O sujeito encontra reflexos de si naquilo que ele constrói enquanto representação. 

Para os autores a representação cria um novo mundo “onde os lugares são dimensões 

culturais que se circunscrevem na referência cognitiva do particular e não em 

territorialidades políticas” (MAKOWIECKY, 2003, p. 24). O entendimento particular 

de Art sobre os relatos de seu pai permite que possamos fazer uma representação do que 

foram os horrores do Holocausto segundo a visão de Art. 

 

Figura 3. FONTE: Maus: a história de um sobrevivente II. Editora brasiliense,  1995, pag. 134. 

Na imagem acima podemos observar dois tempos distintos, o primeiro pertencente 

ao âmbito da memória no relato de Vladek enquanto ele trabalhava no campo de 

extermínio, e o segundo no presente narrativo enquanto Vladek faz o relato a Art. A 
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representação da morte e do sofrimento trazidas nessa página podem ser utilizadas como 

forma de possibilitar ao leitor a imaginação de como eram os campos, como se vestiam 

aqueles prisioneiros e de certa forma, visualizar o horror causado pelos nazistas. 

A conexão entre imagem e texto escrito, faz com que se amplie as sensações 

causadas no leitor. A imagem é como um texto, mas está expressa de forma veloz e direta 

nas cenas mortíferas arquitetadas pelos nazistas. É como uma forma compacta de se 

memorizar algo. A leitura inicial da imagem é instantânea e superficial, só depois de 

captar a ideia central é que pode se alcançar seus detalhes e expressões. Lê-se uma 

imagem mais rapidamente do que o texto porque est se abre para o leitor em menos tempo. 

O tempo transcorrido para que a mensagem seja recebida é aproveitado de forma mais 

densa (NASCIMENTO, 2012). 

Se fosse transformada em um relato convencional, sem as ilustrações, a 

histórias perderia grande parte de seu impacto. O casamento que Spiegelman 

faz dos diálogos e das descrições de seu pai com a estrutura de quadros 

desenhados proporciona um ritmo totalmente inovador no que se refere aos 

relatos de traumas (CURI, p. 144). 

Durante a narrativa, Art também faz uso da fotografia, algo que não é muito 

convencional na linguagem dos quadrinhos, fazendo referência ao que já foi escrito. Ele 

usa fotografias “ao estilo do início do século XX, em preto e branco (PB), relembrando 

os primórdios da fotografia, momento em que esta possuía uma relevante vertente 

documental” (NASCIMENTO, 2012, p. 200). 

Ele faz uso de fotografias, como as do irmão, Richieu (1992, 2 v., p. 5), de Art 

pequeno ao lado da mãe (1992, 1 v., p. 100) e, finalmente, a de Vladek vestido 

como prisioneiro (1992, 2 v.,p.134). Elas servem para lembrar ao leitor de que 

aquela história aconteceu e de que os ratos são uma representação, mas não 

uma ficção (CURI, p. 145). 

 
Figura 4. FONTE: Maus: a história de um sobrevivente II. Editora brasiliense,  1995. 
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 A fotografia ainda é vista como um documento de grande veracidade, então tem 

a possibilidade de construir “confiáveis” biografias, e é estabelecido um pacto com o 

leitor, onde muitos não fazem a leitura própria da imagem. A literatura testemunhal vem 

se tornando uma narrativa muito popular dentro da História Contemporânea, então a 

fotografia exerce esse papel de “autorizar” a legibilidade dos fatos narrados 

(NASCIMENTO, 2012). 

 

Figura 5. FONTE: Maus: a história de um sobrevivente II. Editora brasiliense,  1995, pag. 134. 

Nesse sentido, compreende-se que o “efeito do real” vem fazer referência mais ao 

texto do que ao próprio objeto de estudo. “A coerência da descrição narrativa, aqui 

construída por fotografias, é essencial para legitimar a veracidade do discurso do 

narrador” (NASCIMENTO, 2012 p. 207). Dessa forma, o conceito de fotografia é 

ampliado na obra Maus, subvertendo a ideia de que a fotografia se limita a uma ilustração 

que faz referência a realidade. Fica claro como é possível a construção de realidades 

confiáveis, havendo então uma problematização da relação entre realidade e ficção. Pois 

o testemunho oral pode ser transformado por efeitos ficcionais, como operou Art 

Spiegelman com os relatos de seu pai(NASCIMENTO, 2012). 
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Ensino de História e as HQ’s. 

Uma vez que a HQ tem a capacidade de ser trabalhada tanto como suporte 

pedagógico como fonte histórica, ela se traduz em uma ferramenta de valiosa 

contribuição para o desenvolvimento de habilidades necessárias para o trabalho com a 

História. Como vimos, a partir da utilização da HQ, é possível destacar o papel das 

diferentes linguagens na construção do sentido histórico, além de ser possível reconhecer 

o papel específico de cada tipo de fonte histórica, sejam elas pictóricas, textuais ou 

quadrinizadas. Tendo em vista o exposto acerca das possibilidades de interação das 

HQ’s, com conceitos do campo historiográfico, entendemos que os quadrinhos não 

devem ser tratados apenas como pretexto para o verdadeiro ensino de história, mas, em 

si, ser um veiculador de perspectivas históricas. (BONIFÁCIO, 2005) 

De acordo com a seleção de conteúdos e temas para se trabalhar na sala de aula, o 

referencial curricular do Ensino Médio proposto pelo Ministério da Educação, através da 

Secretária de Educação Básica (2006) afirma que um dos critérios para a seleção de 

acontecimentos a serem trabalhados na escola são aqueles que:  

Foram considerados importantes pelas sociedades que os vivenciaram e 

mobilizaram as populações que os presenciaram, nos quais o conjunto da 

sociedade se sentiu partícipe foram conservados pela memória das sociedades 

como grandes acontecimentos; ocasionaram uma mudança na vida dos Estados 

e das sociedades, tendo, dessa forma, efeito a longo prazo; sendo significativos, 

deram origem a múltiplas interpretações, ainda hoje debatidas não só em 

estudos acadêmicos como também pelos diferentes grupos/instituições que 

compõem as sociedades; atingem um patamar cujo alcance ultrapassa o próprio 

limite dos lugares onde aconteceram; permanecem vivos por meio das 

inúmeras obras que suscitam: romances, textos históricos, filmes (Secretária 

de Educação Básica, 2006, p.87). 

A presença do Holocausto nos livros didáticos não é bem percebida. Apesar de 

seu impacto na história mundial, sendo considerado um dos episódios mais marcantes 

do século XX, o genocídio nazista contra os judeus ainda é pouco discutido nos livros 

didáticos. Maus faz parte de uma temática de fundamental importância da história 

mundial, nesse sentido, é necessário que sua cicatriz seja continuamente lembrada, para 

que um episódio de semelhança não volte a ocorrer.  

Em pesquisa realizada por MONTEIRO (2017), notou-se que o Holocausto tem 

uma presença quase impercebível nos livros didáticos. O autor compreende, porém, que 

assim como diversos outros temas, o Holocausto também é simplificado e picotado para 

que se encaixe dentro de uma temática maior. Informações mais precisas e detalhadas 

acerca do Holocausto não podem ser sustadas de seu uso. A compreensão da ideologia 
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nazista, assim como o entendimento do quão violento e radical foi o pensamento nazista 

em relação aos judeus é de extrema necessidade para que se possa alcançar os alunos 

pela vertente da sensibilização. 

Em nossa concepção de ensino de História, a relevância do conteúdo não se 

encerra com a importância dos fatos em si, mas pela capacidade de entrelaçamento das 

experiências históricas com a realidade circunscrita dos sujeitos em aprendizagem. De 

forma que seja possível a vivência de uma cultura histórica capaz de proporcionar 

percepção social, no que toca o saber sobre o passado e sua influência na construção do 

presente. 

Por essa ótica, Maus pode ser utilizado, por exemplo, como temática para uma 

discussão acerca do cotidiano, os costumes e a perseguição pela qual os judeus passam 

em uma Europa cada vez mais influenciada pelas políticas antissemitas alemãs. Bide-

Luyten (2011), na coleção da TV Escola sobre Quadrinhos faz sugestões de como as HQ’s 

podem ser aproveitadas nas mais diferentes áreas do conhecimento. Para a autora, os 

quadrinhos podem ser trabalhados em quatro diferentes frontes. Primeiro, no uso da HQ 

enquanto tema principal da discussão didática, em Maus, por exemplo, poderíamos nos 

valer da representação que é feita da rejeição aos judeus para trabalharmos o 

antissemitismo como uma das explicações para a solução final. Segundo, na sua utilização 

enquanto material que visa o desenvolvimento da capacidade de interpretação e escrita 

da história. Terceiro, na verificação dos referenciais de mundo do autor da HQ, tentar 

perceber se ele faz estereótipos étnicos, raciais, culturais ou de juízos de valor – “isto 

propicia debates como a violência, o racismo ou a tolerância” (BIDE-LUYTEN, 2011, p. 

23). E por fim, na produção das próprias HQ’s por parte do alunado como forma de se 

verificar as construções que eles fazem dos textos escritos trabalhados em sala de aula.  
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Figura 6. FONTE: Maus: a história de um sobrevivente II. Editora brasiliense,  1995, pag. 27 

Como podemos notar a partir das Figuras 3 e 6, a representação feita por Art nos 

remete as memórias de Vladek em momentos distintos de sua narrativa. O domínio da 

linguagem da HQ se faz necessário para o entendimento da sequência narrativa nessas 

páginas. O autor faz uso da imagem dos narradores como aparato para que quem leia 

saiba que se trata de uma memória. O emprego do presente narrativo se torna um recurso 

para realçar aqueles eventos descritos, geralmente sendo utilizado fora dos balões de fala 

dos personagens. Da mesma forma o presente histórico é uma ferramenta que, aliada a 

sobreposição de imagens das memórias de Vladek, dá ao leitor a sensação de que o 

narrador volta aos acontecimentos como forma de rememorar, tornando sua visão mais 

fidedigna. 

A HQ Maus, ao contrário de muitos outros trabalhos que são analisados pela 

perspectiva do ensino de história, não se trata de uma adaptação da história tradicional 

feita como intuito de transpor certo conhecimento ao HQ. O texto de Maus é 
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originalmente feito para a linguagem das HQ’s. Para além do formato, o trabalho em 

específico se diferencia também por não deter um caráter lúdico e divertido de se trabalhar 

em sala de aula. Por lúdico, entendemos o ato de tornar o ensino leve e divertido, que pelo 

caráter da temática tratada por Maus se torna inviável.  

Segundo Marcos Napolitano (2006), em pesquisa realizada acerca das utilizações 

possíveis para as diferentes mídias do audiovisual no ensino de história, nos chama a 

atenção para a limitação que pode ocorrer na análise desses materiais a partir de uma ótica 

que os consideram como fonte histórica. Para o autor, essa abordagem frustra o exercício 

crítico sob a linguagem e as imagens veiculadas, uma vez que são consideradas uma 

reprodução mecânica válida ou não válida de certo episódio histórico, deixando de lado 

toda uma gama de interpretações e leituras que podem ser realizadas nas entrelinhas 

daquele produto. Assim como a verificação de como o sentido é atribuído àquela 

linguagem. Deste modo, a classificação de filmes como oficiais, pedagógicos ou 

ficcionais nada diz para a história, visto que o que nos interessa é “o que o filme diz e 

como diz” (2006, p. 245). 

Em nossa análise sobre as capacidades de aprendizagem escolar a partir da HQ, 

podemos transpor alguns elementos da investigação de Napolitano (2016) para a 

linguagem das HQ’s. A compreensão de que os documentos e fontes históricas são 

produtos culturais nos permite entender que a construção de seus sentidos se faz no tempo 

e espaço em que são lidos. O entendimento que se tem de Maus em uma leitura realizada 

nos anos 2000 é diferente de quando realizada novamente em 2020. A natureza do 

documento histórico HQ é subjetiva e, portanto, submetida a vontade e direcionamento 

que o leitor lhe emprega.  

Uma das capacidades da HQ é justamente proporcionar ao seu leitor que sua visão 

forneça sentido à aquelas páginas, segundo Bide-Luyten “o espaço em branco entre um 

quadrinho e outro tem que ser preenchido rapidamente na mente do leitor para formar 

uma imagem contínua [...]” (2011, p.26). O espaço citado pela autora permite aos alunos 

que eles próprios façam a construção do caminho narrativo da HQ, que a transforma em 

uma história coesa. Essa participação entre leitor e produto é uma das possibilidades de 

utilização das HQ’s que “prendem” seus leitores a suas histórias, além de fomentar uma 

participação crítica na construção do saber na formação desses alunos.   

Lembramos que as HQ’s não podem ser consideradas como finalidades do ensino 

nelas mesmas, mas sim como um material didático capaz de ajudar na constituição de 

competências que permitam o pleno desenvolvimento do alunado. Deste ponto de vista, 
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o trabalho da HQ no ensino se faz um componente válido por não se basear na acumulação 

de conhecimentos e sim no desenvolvimento de capacidades cognitivas que promovam a 

aproximação dos alunos com a ciência histórica. (LIMA, 2009) 

Partindo do pressuposto de que um dos objetivos do ensino de história seja à 

amplificação da consciência histórica de seus alunos, a HQ deve ser utilizados na sala de 

aula de modo que reforce essa capacidade, baseando-se na lógica do ensino-

aprendizagem. A consciência histórica é definida por interpretações que o sujeito 

histórico faz a partir de sua atuação ao longo do tempo em uma sociedade, 

compreendendo e relacionando passado, presente e futuro. De acordo com Rüsen, a 

consciência histórica é “a soma das operações mentais com as quais os homens 

interpretam a sua experiência de evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de tal 

forma que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo” (2001, p.57). 

Ao falar de ensino-aprendizagem, deve-se demarcar o lugar do conhecimento aqui 

discutido, que é a História em suas especificidades no ensino. Logo, faz-se necessário 

lembrar que, de acordo com Luis Fernando Cerri (2010), o ensino de história é “a 

interferência de caráter de desenvolvimento cognitivo, capaz de ajudar o aluno a abrir 

novas portas para a sua capacidade de pensar, definir e atribuir sentido ao tempo” (2010, 

p. 270). A linguagem das HQ’s auxilia na elaboração das operações mentais dos alunos, 

que somadas à sua consciência história, viabilizam a construção de seu conhecimento 

histórico. “Contextualizar, hipertextualizar, recontar tais histórias, em perspectiva 

temática, é um desafio que pode ter como fio condutor a utilização da linguagem dos 

quadrinhos”. (ABRAHÃO, 2015, p. 790) 

Por meio dos quadrinhos, os alunos podem abandonar a passiva observação e 

se verem como construtores históricos, sujeitos que interferem e opinam no e 

sobre o lugar que vivem. As HQs permitem fazer múltiplas relação com 

diversos tempos e espaços; verificar mudanças, rupturas, permanências e 

continuidades ao longo do tempo; mais do que reproduzir, auxiliam na 

produção de conhecimentos e múltiplas interpretações (SILVA JÚNIOR; 

RODRIGUES, 2013, p.81). 

Buscamos, através de Maus, trazer outro caráter da utilização da HQ, que deve ser 

lida e interpretada com a devida seriedade, de modo que seja possível relembrar as dores 

e horrores que os humanos são capazes de causar e sofrer. Ainda não existe uma 

metodologia tida como correta ou “mais adequada” para se trabalhar com as HQ’s no 

ensino de história, porém, alguns cuidados são imprescindíveis em sua utilização na sala 

de aula, principalmente na escolha da HQ a ser trabalhada. Dos cuidados a serem 

tomados, o domínio e a familiarização do professor com a linguagem dos quadrinhos se 
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fazem essenciais, assim como a observação acerca da linearidade dos quadros da HQ a 

ser trabalhada. Os quadros, se isolados, não detêm um sentido global, por isso, para o 

entendimento da HQ como um todo, se faz necessário uma lógica narrativa. Transpõe-se, 

assim, a linearidade dos textos tradicionais, oferecendo ao leitor a aproximação com uma 

outra perspectiva, obtida a partir da representação visual, da expressão fisionômica dos 

personagens, suas ações, seus diálogos e pensamentos (ABRAHÃO, 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo reportagem de COSTA (2015), um estudo da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) mostra que o Holocausto 

sequer faz parte do currículo escolar de alguns países, dentre eles Egito, Palestina e 

Iraque. E que em outros países, o episódio é tratado de forma branda. A repórter utiliza 

desse estudo para demonstrar como o Holocausto vem sendo “lembrado” em várias 

partes do mundo, e que, a constante utilização da imagem de Hitler traz riscos em relação 

a apropriação de sua memória por uma cultura pop que demanda a um segundo plano as 

atrocidades cometidas pelo governo nazista.  

Um dos problemas em não se trabalhar as especificidades do Holocausto de 

forma séria e cautelosa, é justamente a relativização do que foi o genocídio de, pelo 

menos, 6 milhões de pessoas pelos nazistas. Nos meios de mídia atuais, temos diversos 

exemplos de produções que trazem à tona a discussão acerca do uso descuidado da 

imagem de Hitler e do discurso nazista.  Na plataforma de streaming digital Netflix, um 

dos filmes mais assistidos sobre a temática é “Ele está de volta” (Eristwieder da) 

realizado por David Whendt que estreou no Brasil em 2016. O filme trata-se de uma 

sátira a própria situação em que se encontra, é uma obra crítica ao tratamento dado a 

memória do Holocausto, fazendo uso do cinema para demonstrar as possibilidades de 

repetição das políticas nazistas a partir da normalização do discurso de Hitler.  

É papel da historiografia e do ensino de história não calar diante do revisionismo 

e da normalização do Holocausto e do Nazismo. A utilização da HQ Maus: a história de 

um sobrevivente de Art Spiegelman pode, dentre outros objetivos, aproximar os alunos 

de uma representação do que foram os horrores do Holocausto através das memórias de 

Vladek para que não se esqueça o significado que esse genocídio representa. 

A HQ Maus é uma narrativa produzida no esteio dos relatos orais de Vladek. Art 
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Spiegelman demonstra que é possível representar os horrores do Holocausto sem 

normalizar o discurso e o ideário nazista com seriedade através de uma nova linguagem, 

indo de encontro ao idealizado por Marrus (2003). Pudemos verificar como essa 

linguagem sai de um local de desprestígio no campo educacional brasileiro e começa a 

ser estudada seriamente nas universidades e escolas do Brasil. 

Neste artigo, temos como objetivos explicitar a capacidade pedagógica das HQ’s 

para além de sua utilização como suporte que gera interesse no alunado. Levando em 

consideração estudos que analisam as HQ’s por aspectos textuais, imagéticos e 

sequenciais na elaboração das narrativas próprias dessa linguagem. 

A partir da análise das características narrativas e das possibilidades de aplicação 

da HQ enquanto ferramenta pedagógica, pode-se notar que sua utilização apenas como 

suporte ou método para gerar interesse sobre determinado assunto, negligencia suas 

especificidades enquanto uma linguagem capaz de informar e formar pelar mais diversas 

perspectivas. As HQ’s detêm uma riqueza de detalhes que, se bem compreendidos pelos 

professores, podem ser utilizados em sala de aula para a construção do conhecimento 

histórico de forma mais dinâmica. Para além do conteúdo relacionado ao Holocausto, 

também pode-se fazer uso de Maus para trabalhar a construção de conceitos próprios da 

história, como a explicação, as fontes e evidências históricas, assim como as noções de 

tempo e imaginação histórica. 

A experiência de análise da obra Maus para o aprendizado do Holocausto 

possibilita a ampliação de um leque que ainda é pouco vasto no trato da temática no 

ensino básico, deixando uma lacuna no conhecimento acerca do período no que concerne 

aos costumes, vestimentas, relações sociais, preconceitos étnicos e raciais, aspectos 

econômicos dentre diversas outras características que podem ser apreendidas a partir da 

leitura de Maus. 

O Holocausto foi um dos acontecimentos mais marcantes do século XX, tendo 

sido reproduzido em diferentes formas de expressão artísticas ao longo do século. Mas 

que vem sendo tratado de forma branda em nosso ensino, deixando em aberto um vácuo 

em relação ao que foram os horrores proporcionados pelas políticas genocidas da 

Alemanha nazista. Essa lacuna, corre o risco de ser preenchida por um revisionismo 

barato, que tem sido fomentado por simpatizantes do fascismo buscando negar e 

ressignificar as atrocidades cometidas pelos nazistas contra os judeus europeus. 

Verificamos que a banalização ou esquecimento no trato de sua história é um risco real 

para o reavivamento de ideais nazistas, como podemos observar nos noticiários em nosso 
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dia a dia.  

Aos alunos é dado um lugar ativo na interpretação da HQ, que ao ser incorporada 

no ensino de história possibilita uma integração do leitor com a realidade histórica 

representada nos quadrinhos. A leitura fundamentada permite a integração de tempos 

narrativos, alternâncias, permanências e rupturas que podem ser percebidas mais 

facilmente a partir da HQ. A representação do sofrimento de Vladek Spiegelman nos 

guetos alemães, assim como nos campos de concentração, a partir das imagens e palavras 

sequenciadas faz com que se amplie as sensações causadas no leitor, tendo em vista que 

muitas vezes, a simples “visualização” do que foram esses episódios não se torna 

possível apenas pela interpretação de textos escritos.  

Tendo em vista o exposto compreendemos que a utilização da HQ Maus, de Art 

Spiegelman tem grande potencial para aproximar o alunado de uma temática que é pouco 

trabalhada na escola. Buscamos mostrar neste artigo que as HQ’s são mais do que meros 

objetos que podem ser utilizados para simplificar algum conteúdo em sala de aula. E que 

sem uma metodologia específica de trabalho, assim como um esforço intelectual por 

parte de professores e alunos, não é possível que se compreendam as especificidades de 

sua linguagem e suas potencialidades para o ensino de história. 
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