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1. INTRODUÇÃO 

O seguinte projeto investiga as noções de (M)emória e suas relações com (A)utenticidade e (V)erdade 
nas graphic memoirs Fun Home: A Family Tragicomic (2006) de Alison Bechdel e Maus: A Survivor’s Tale 
de Art Spiegelman (1996). A análise consiste em  investigar as relações de imagem e texto, e de que forma os 
elementos citados acima se fazem presentes nas obras – mesmo que hora questionando-os. Dessa maneira, a 
definição de (M)emória apesar de ser discutida por vários críticos, nesse trabalho será argumentada a partir de 
três estudiosas e estudioso da área: Sidonie Smith, Julia Watson e G. Thomas Couser.  

Sendo assim, (M)emória é uma categoria colocada em questão justamente devido à sua imprecisão 
no ato de relembrar algum evento do passado. Então, como a graphic memoir é uma forma de representação 
que utiliza majoritariamente da memória, há, nas investigações voltadas para essa categoria as noções de suas 
inconstâncias, flexibilidade, construção e sobreposição de eventos e experiências sobre o ato de relembrar. 
Essa discussão articula que o processo de relembrar uma ação do passado não ocorre de maneira exata, mas 
que isso não quer dizer necessariamente que a obra não tenha sua (A)utenticidade no que diz respeito à 
confiabilidade das situações ali retratadas.  

Com isso, a noção de (A)utenticidade nessas obras parte justamente do questionamento: “O que é 
autêntico?”, trazendo assim a relação entre leitor e autor num pacto – discutido nesse trabalho por meio de 
Smith e Watson (2001) – de confiabilidade no que está sendo narrado escrita e visualmente. Ou seja, há o uso 
de elementos que ao mesmo tempo questionam a confiabilidade de certos documentos oficiais e versões das 
histórias e suas “verdades”, mostrando assim, as diversas perspectivas e versões que um mesmo acontecimento 
pode ter.  

Partindo desse pressuposto, a concepção de (V)erdade vincula-se com o questionamento que ocorre 
em torno tanto da (M)emória quanto de (A)utenticidade. Pois, de acordo com Leigh Gilmore (1994) é algo que 
deve estar sempre sendo colocado em questão, sendo pautada a interferência de discursos que antes 
legitimavam um certo tipo de versão sobre um acontecimento, atribuindo confiabilidade à sujeitos e obras por 
meio das noções de gênero. Ou seja, a atribuição de valor e legitimidade dada à trabalhos autobiográficos 
tendia a marginalizar determinados sujeitos que estavam aquém do tradicionalismo e status quo presentes na 
sociedade, o que perpetuava a visibilidade de obras feitas pelo discurso patriarcal. Resumidamente, é essa 
relação de gênero literário e social que a autora faz em seu livro, trazendo à tona a noção de construção 
discursiva da verdade, e a importância de questionar a categoria de “Verdade” presente na narrativa 
autobiográfica.  
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2. MATERIAS E MÉTODOS 

Os materiais usados ao longo desta pesquisa iniciaram-se com textos teóricos na área das relações entre 
(M)emória, (A)utenticidade e (V)erdade, assim como na sua relação com as autobiografias em quadrinhos, tais 
como: Memoir: an introduction (2012) de Thomas Couser no qual ele argumenta que discute sobre o que é 
Memoir, e com isso, ele inicia a discussão argumentando justamente sobre o que ela não é. Assim sendo, a 
mesma tem caráter não é ficcional, como o próprio nome especifica, ela tem como principal fonte narrativa: a 
memória. Sendo assim, ele apresenta a seguinte definição: “Memoir: se auto-apresenta, e é lida, como um 
registro ou re-presentação não ficcional da real experiência humana” (p. 15, tradução nossa)3. Ou seja, ela é 
lida como algo não ficcional de um registro de situações que de fatos ocorreram ao longo da experiência 
humana. Dessa maneira, nessa representação dos acontecimentos, a memória é algo constantemente usado, 
além do ato de relembrar que é invocado. Assim, graphic memoir diz respeito a obras que tenham a (M)emória 
e experiências como principal fonte narrativa e a representação gráfica.  

Com isso, Sindonie Smith e Julia Watson (2001) na obra Reading Autobiographies: a guite for interpreting 
life narratives argumentam sobre a inconsistência no uso da (M)emória, discutindo que: “Quando nós lemos 
ou escutamos à uma narrativa autobiográfica, então, nós escutamos e acompanhamos a noção de relembrar – 
e do esquecimento consciente – no ato de produzir significado do passado e do presente.” (p. 44, tradução 
nossa)²4. Assim, é nesse processo que a (M)emória se mostra como algo maleável e que pode ser construída.  
Isto é, relembrar os acontecimentos não irá retratá-los exatamente como aconteceram. Com isso, cada sujeito 
tem suas experiências e perspectivas sobre os acontecimentos, ocorrendo um processo de construção da autora 
no momento em que está no fazer autobiográfico. Essa ideia aborda que ela não se desconecta das noções de 
gênero e de todo o discurso que isso envolve, mostrando também, o quanto esse discurso interfere na 
visibilidade de obras autobiográficas escritas por mulheres. É nesse contexto, que Leigh Gilmore em 
Autobiographics: A feminist theory of women’s self representation (1994) argumenta sobre a necessidade de 
se questionar aspectos de verdade que foram produzidos por um discurso patriarcal e excludente. A mesma 
relaciona a noção de gênero social e literário, pontuando de que maneira o primeiro interfere no segundo, e 
como isso afeta a representatividade das mulheres e outros sujeitos marginalizados pelo discurso dominante. 
Logo, Gilmore argumenta – partindo da noção de tecnologia desenvolvida por Michel Foucault e relacionando-
a à identidade como uma rede de práticas representativas – que: “[...] a produção de verdade está por toda parte 
em julgamento” (p. 19, tradução nossa)³5, isto é, a noção de verdade é algo que é construído socialmente, fator 
esse, que dá credibilidade e confiabilidade à obras feitas por sujeito que integram esse status quo patriarcal, 
sendo assim, necessário o questionamento de tal categoria. Logo, esse trabalho investiga a categoria (M)emória 
ligada à (A)utenticidade e (V)erdade, na relação de imagem e texto estabelecidas por Bechdel e Spiegelman 
em suas graphic memoirs.  

 Com isso, essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, na qual é feita a análise de duas obras 
literárias a partir de textos teóricos relacionados ao tema abordado no trabalho. Primeiramente foram lidos e 
discutidos as obras analisadas e os textos acadêmicos/teórico para o desenvolvimento das relações realizadas 
na pesquisa. Após isso iniciou-se a articulação entre imagem e texto das autobiografias em quadrinhos, com 
as teorias, fazendo assim, uma interrelação entre esses materiais na elaboração da pesquisa.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4 Texto original: “When we read or listen to an autobiographical narrative, then, we listen for and attend to 
the role of remembering—and conscious forgetting— in the act of making meaning out of the past and the 
present.” 
 
5 Texto original: “the production of truth is everywhere on trial.” 
 



 
 

A pesquisa demonstra as inadequações da (M)emória relacionadas com aspectos de (A)utenticidade 
e (V)erdade. Assim, a investigação demonstra como Bechdel e Spiegelman reconstroem (M)emória em suas 
obras, retratando suas inadequações, assim como evidenciando a dinâmica no ato de relembrar os eventos no 
ato autobiográfico. Consequentemente, as graphic memoirs Fun Home e Maus apresentam em sua narrativa 
uma reconstrução voltada ao processo de relembrar da (M)emória, indicando noções de (A)utenticidade e 
(V)erdade em sua narrativa. Esse aspecto é analisado em Fun Home e Maus por meio de algumas evidências 
textuais e a articulação teórica entre elas. Dessa maneira, Alison Bechdel em Fun Home traz a noção de 
(M)emória como algo instável e maleável ao mostrar (Fig. 1) uma história sobre o pai dela ficar preso na lama 
– história essa contada pela sua avó – e nessa narrativa, sua avó fala que ele foi salvo por um carteiro, todavia, 
Bechdel representa o homem como sendo um leiteiro, e ainda diz que apesar de saber que o mesmo era um 
carteiro, ela o imagina como o desenha no quadro 3. Isso mostra que a (M)emória pode ser modificada, e não 
é uma cópia fiel do passado ou de uma história contada. Com isso, Spiegelman em Maus (Fig. 2) mostra as 
inadequações de (M)emória ao representar ele em uma tentativa de organização temporal, baseada no relato 
de seu pai, sobre quanto tempo Vladek – o pai – passou trabalhando no mercado negro em Auschwitz. Assim, 
o pai dele fala no quadro 6 que não usava relógio em Auschwitz, explicitando que o ato de relembrar não é 
exato, e nem totalmente fiel ao tempo e acontecimentos. Além disso, o gráfico do lado direito da página é um 
elemento de intervenção à essa tentativa de organização temporal, pois entra dentro do plano dos diálogos e 
interação dos personagens.  

 
 
 

        
 
 

Fig. 1. BECHDEL, Alison.                                             Fig. 2. SPIEGELMAN, Art. Maus: A Survivor’s Tale.                                              
Fun Home: A Family Tragicomic. 2006, p. 33                1980, p. 68                                                                                                       

 
 
 
 
 
 



 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dessa pesquisa os aspectos de (M)emória, (A)utenticidade e (V)erdades foram investigados 

nas graphic memoirs: Fun Home: Uma Tragicomédia em Família (2006), de Alison Bechdel, e Maus: A 

história de um sobrevivente (1996) de Art Spiegelman, explicitando de que maneira essas noções são 

apresentadas nas obras. Isto é, a articulação entre imagem e texto, além da análise das categorias citadas acima 

de forma questionadora, ou seja, perceber que Bechdel e Spiegelman representam (M)emória, (A)utenticidade 

e (V)erdade como algo instável, questionável, e fluido. Assim, conclui-se que este trabalho faz parte de todo 

um desenvolvimento pessoal e acadêmico, evidenciando como a oportunidade dada significou e significa um 

aprimoramento da criticidade, escrita, e anseio por conhecimento, assim como na busca por novas 

oportunidades e descobertas dentro dos estudos literários.  
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