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1. INTRODUÇÃO 

O seguinte trabalho tem como objetivo mostrar os conceitos de (M)emória, 

(A)utenticidade, ficção e não ficção nas autobiografias em quadrinhos Fun Home: Uma 

Tragicomédia em Família (2006), de Alison Bechdel, e Maus: A história de um sobrevivente 

(1980-1991) de Art Spiegelman. Como embasamento teórico, foram utilizados os conceitos 

desenvolvidos por Sidonie Smith e Julia Watson sobre narrativas de vida e autobiografia, em 

Reading Autobiography: A guide for interpreting life narratives (2001), assim como as 

articulações entre quadrinhos e autoria feminina de Hillary Chute, em Graphic Women- Life 

Narrative and Contemporary comics (2010).  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Todo o trabalho desenvolvido teve como metodologia, primeiramente, a leitura das duas 

obras trabalhas e depois diversos materiais de apoio. Com isso, ocorreu discussões contínuas 

sobre o tema estudado com a orientadora, discussões estas que ocorreram através de reuniões 

frequentes, indo de acordo com o que já havia sido desenvolvido das leituras. Após isso, iniciou-

se o processo de produção acadêmica: resumo para eventos, e um artigo.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As narrativas de Bechdel e Spiegelman trabalham com os conceitos de memória, 

autenticidade e elementos ficcionais, ora enfatizando-os, ora questionando-os ao longo dessas 

autobiografias. Esses elementos são articulados na obra por meio da associação entre imagem 

e texto, sendo analisados por meio das obras supracitadas. Assim, os resultados desta pesquisa 

mostram como a relação de imagem e texto demonstram o uso, questionamento e articulação 

dos conceitos de (M)emória, (A)utenticidade, não-ficção e elementos ficcionais em Fun Home 

e Maus.  

Sendo assim, com toda a pesquisa feita sobre Memória colocado por Sidonie Smith e 

Julia Watson como algo não confiável, pois a memória é fragmentada em aspectos que não 

tornam possíveis o fato de se relembrar os acontecimentos assim como aconteceram (p.33). A 

noção de Autenticidade discutida pelas mesmas, que é relacionada com a relação do autor e 

do leitor, e as questões do uso de elementos ficcionais em relação à não ficcionalidade das 

graphics memoirs, são  aspectos discutidos ao longo do trabalho realizado nesta pesquisa, 
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assim como as associações  estabelecidas entre teoria, obras estudadas, e imagem e texto que 

tiveram comprovaram a presença dos elementos acima em Fun Home e Maus. 

4. CONCLUSÃO 

As discussões, estudos e trabalhos realizados ao longo da pesquisa, mostraram como os 

conceitos de Memória, Autenticidade e relações de ficção e não ficção estão presentes em Fun 

Home e Maus. Com isso, todos os textos lidos para o desenvolvimento da pesquisa, sendo eles 

usados ou não diretamente nos trabalhos realizados foram de suma importância, tanto para o 

meio acadêmico de pesquisas, como também para futuros e contínuos projetos relacionados à 

academia e à continuação de estudos voltados para essa área, pois a mesma, deu também um 

relevante direcionamento em relação à área de pesquisa a ser estudada ao longo de uma carreira 

acadêmica.  
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