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“Vivem em nós inúmeros; 
Se penso ou sinto, ignoro 
Quem é que pensa ou sente. 
Sou somente o lugar 
Onde se sente ou pensa. 
 
Tenho mais almas que uma. 
Há mais eus do que eu mesmo. 
Existo todavia 
Indiferente a todos. 
Faço-os calar: eu falo. 
 
Os impulsos cruzados 
Do que sinto ou não sinto 
Disputam em quem sou. 
Ignoro-os. Nada ditam 
A quem me sei: eu ‘screvo.” 

 
(Ricardo Reis) 
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RESUMO 

 

Visando uma maior aproximação entre a literatura e as histórias em quadrinhos, o 
presente trabalho tem como objetivo analisar a desconstrução e a construção do 
sujeito ficcional tendo como base a teoria da personagem de Antonio Candido, 
juntamente com a visão da literatura e a relação entre realidade e ficção, utilizando-
se do conceito de fantástico de Tvzetan Todorov, no âmbito do romance gráfico The 
Unwritten. 

Palavras-chave: Literatura; romance gráfico; ser ficcional; fantástico; histórias em 
quadrinhos. 
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INTRODUÇÃO 
 

The Unwritten é um romance gráfico americano produzido em série, iniciado 

em 2009, escrita por Mike Carey com arte de Peter Gross publicada pela Vertigo, 

selo da DC Comics. Carey é escritor britânico de graphic novels, comic books e 

filmes. É conhecido por escrever os comic books Lucifer, Hellblazer, X-men e 

Crossing Midnight. Gross é artista e escritor americano conhecido pela ilustração de 

The Books of Magic e Lucifer. 

O quadrinho conta a história de Tom Taylor que é mundialmente famoso, mas 

é conhecido como um personagem ficcional. Seu pai, Wilson Taylor, escreveu uma 

série muito popular de livros sobre um garoto bruxo homônimo – Tommy Taylor. 

Esses livros se tornaram um fenômeno de publicação na história. Depois de 

escrever seu 13º livro da série, Wilson desaparece da face da Terra. Agora, anos 

depois e ainda um pouco famoso pelo legado de seu pai, Tom definha como 

celebridade – apenas para ser informado que a sua vida pode ser uma ficção muito 

bem elaborada. 

Escolher histórias em quadrinhos como objeto de estudo em literatura por si 

só já carrega inúmeras problemáticas. A primeira é: podemos considerá-las como 

literatura? Em minha opinião, as histórias em quadrinhos podem ser, sim, literatura. 

A arte sequencial é um formato híbrido que contém o elemento gráfico e o uso da 

narratividade. Histórias em quadrinhos mesmo ligadas diretamente à narrativa 

gráfica possuem, essencialmente, todos os elementos que um criador de histórias, 

seja de romances ou contos necessitam para a construção de enredos e 

personagens. 

Corroborando para esta visão, Elvira Vigna em seu artigo sobre as 

possibilidades e limites da novela gráfica ressalta que 
A novela gráfica se pretende cada vez mais literária, desde sua guinada na 
década de 1970, quando almejou sair de sua recepção tradicional como 
bem de consumo de massa [...]. Isto provoca a necessidade de um 
pensamento sobre sua estrutura específica, sua potencialidade, assim como 
seus limites, neste seu novo papel pretendido de suporte a uma expressão 
artística, de realce de narrativas ficcionais. Este pensamento, pouco 
desenvolvido em nível acadêmico internacional, se torna ainda mais urgente 
em nossa geografia particular. (VIGNA, 2012, p.185) 
 

Assim como também Will Eisner no livro Quadrinhos e a arte sequencial 

explica que 
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'Escrever' para quadrinhos pode ser definido como a concepção de uma 
ideia, a disposição de elementos da imagem e a construção da sequência 
da narração e da composição do diálogo. É, ao mesmo tempo, uma parte e 
o todo do veículo. Trata-se de uma habilidade especial, cujos requisitos nem 
sempre são comuns a outras formas de criação escrita, pois lida com 
tecnologia singular. (EISNER, 2010, p 127) 

 
Partindo desse pressuposto, proponho uma análise da representação literária 

e da construção dos sujeitos ficcionais presentes em The Unwritten que tem como 

temática principal o ficcional frente à realidade. 

 No primeiro capítulo serão abordados as diferentes nomenclaturas para as 

histórias em quadrinhos, juntamente com um panorama sobre as primeiras 

publicações do gênero e também sobre o quadrinho em análise. 

 No segundo, será trabalhado a desconstrução e construção do ser ficcional, 

Tom, sob a perspectiva, principalmente, de Antonio Candido e Anatol Rosenfeld. 

No terceiro, a inserção do fantástico dentro do quadrinho, tendo como base as 

teorias de Tzvetan Todorov. 

O quarto traz a visão da literatura em The Unwritten e em como as histórias 

podem influenciar o mundo.   
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CAPITULO I 

 

História em quadrinhos, comic book, graphic novel, romance gráfico: 
Qual é a diferença? 

 
Histórias em Quadrinhos ou HQs, como são conhecidas popularmente, são 

uma forma de arte que mistura texto e imagens com o objetivo de narrar histórias 

dos mais variados gêneros e estilos. Esta forma justaposta de contar histórias é 

mais antiga do que a linguagem em si, podendo ser datada de 3.500 a.C. com os 

hieróglifos do povo Sumério, onde se via os fatos narrados em quadros com a 

mescla de desenho e escrita. 

As HQs são, em geral, publicadas no formato de revistas, livros ou em tiras 

encontradas em revistas e jornais. São conhecidos como comics nos Estados 

Unidos, bande dessinée na França, fumetti na Itália, tebeos na Espanha, historietas 

na Argentina, muñequitos em Cuba, mangás no Japão. 

Will Eisner no livro Narrativas gráficas define: 
 

A história em quadrinhos é, essencialmente, um meio visual composto de 
imagens. Apesar de as palavras serem um componente vital, a maior 
dependência para descrição e narração está em imagens entendidas 
universalmente, e moldadas com a intenção de imitar ou exagerar a 
realidade. Muitas vezes, o resultado se resume a uma ideia trabalhada com 
elementos gráficos. Seu layout terá efeitos de grande impacto, técnicas de 
desenho, cores chamativas que conseguem captar a atenção. Assim, 
roteirista e artista são desviados da disciplina de construção da narrativa, e 
são absorvidos pelo esforço de apresentar um produto final bem acabado. A 
arte visual controla a escrita, e o resultado é pouco mais do que uma 
literatura barata. Apesar da visibilidade e atenção obtidas pelo trabalho 
artístico, insisto em afirmar que a história é o componente crítico de uma 
revista em quadrinhos. Não é somente a estrutura intelectual na qual se 
baseia toda a arte. É, mais do que qualquer outro elemento, aquilo que faz o 
trabalho perdurar. Eis o enorme desafio de um meio que sempre foi 
considerado coisa de criança: ser, ao mesmo tempo, uma forma de arte e 
de literatura e, em seu processo de amadurecimento, encontrar o 
reconhecimento como um meio 'legítimo'. (EISNER, 2005, p.5) 

 
Comics 
A expressão comics, de origem inglesa, que pode ser traduzida como 

‘cômicos’, foi utilizada inicialmente para referência às histórias em quadrinhos 

produzidas nos Estados Unidos no início do século XX. 
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Figura 1 –  Primeira publicação do genêro  em inglês - The Adventures of Obadiah Oldbuck 

datado de 1842. 

Originalmente a palavra comic era designada para histórias em quadradinhos 

ou quadrinescas que traziam em seu enredo a comédia. Em países de língua 

portuguesa a palavra é mais usada para referir-se à histórias norte-americanas 

caracterizado por desenhos coloridos e bem elaborados em detalhes. 

Comic book é uma forma de publicação dos comics, equivalente no Brasil a 

“gibis” ou revistas de histórias em quadrinhos, de circulação mensal, geralmente em 

pequenas revistas que, desde 1975, tiveram seu formato padronizado no tamanho 

17 x 26 cm. A primeira publicação de comics nos Estados Unidos foi em 1933, 

reimprimindo as tiras publicadas anteriormente no jornal, tais como Famous Funnies, 

Funnies on Parede e The Funnies.  

 
Figura 2 – Revista em quadrinho americana publicada em 1934 

No Brasil, os quadrinhos americanos obtiveram grande aceitação desde a sua 

chegada no início do século XX.  
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Graphic Novel/Romance Gráfico 
 

O Oxford American Dictionary define graphic novel como “um romance em 

formato de comic strip” [tradução minha]1, sendo comic strip “uma sequência de 

desenhos em quadros que tipicamente conta uma história divertida” [tradução 

minha]2. É um termo bastante utilizado para um formato de revista em quadrinhos 

que, geralmente, traz enredos longos e complexos, frequentemente direcionados ao 

público adulto. 
O termo graphic novel popularizou-se através de Will Eisner, mesmo não 

sendo ele o pioneiro no uso, em 1978 nos Estados Unidos, com a publicação de Um 

contrato com Deus. Na capa da edição brasileira havia “uma graphic novel de Will 

Eisner” e também na forma traduzida como “um romance gráfico de Will Eisner”. 

 

                
Figura 3 e 4 – Edições norte-americana e brasileira 

 

A definição de graphic novel assim como a de literatura é problemática. Novel 

é uma palavra emprestada da língua inglesa para denominar a literatura ficcional 

extensa, que no Brasil chamamos de “romance”. Já graphic tem uma série de 

significados, entre eles, arte visual, desenho, gravações ou como um gráfico de 

computador. Ou seja, a definição de seus termos separados diz muitas coisas e 

juntos quase nada. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  A novel in a comic strip format. 
2 A sequence of drawning in boxes that typically tell an amusing story.	  
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Paulo Ramos e Diego Figueira, no artigo sobre as nomenclaturas de histórias 

em quadrinhos explicam que 
Na falta de um termo próprio para se referir às obras, muitos dos autores 
dos textos optaram por traduzir a expressão graphic novel, criando as 
correlatas romance gráfico e narrativa gráfica. O uso do termo “romance” 
remete obrigatoriamente ao universo literário, apesar de a obra se 
produzida em quadrinhos, linguagem que une palavra e imagem (ao 
contrário da literatura). (RAMOS; FIGUEIRA, 2011, p. 14) 

 
O objeto de estudo, The Unwritten, é publicado mensalmente como comics 

nos Estados Unidos, na forma de pequenos capítulos, numerados ordenadamente 

de 1 a 48, até o presente momento. Posteriormente, integrarão o comic book 

importado que encontramos no Brasil, no qual utilizo para este trabalho3. Por ser 

uma coletânea das edições mensais, o comic book tem formato mais sofisticado e 

são seriados em volumes. The Unwritten, por ser uma série ainda em andamento, 

possui seis volumes publicados, no qual utilizarei apenas os quatro primeiros para 

desenvolver minha análise, por conter uma espécie de conclusão para o arco da 

história de Tom Taylor em busca de sua identidade, sendo ela real ou não.  

 

 
                                                  Figura 5 – Volumes 1, 2, 3 e 4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  O primeiro volume traduzido para o português foi lançado em dezembro de 2012 pela editor Panini.	  
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Por ser uma série recente e de certa forma inovadora, muitos 

questionamentos acerca do enredo e da motivação dos escritores do quadrinho 

vieram à tona na comunidade dos amantes e especialistas em comics na ocasião de 

seu lançamento em 2009. A fim de esclarecer certos aspectos da obra, os autores 

concederam algumas entrevistas a sites especializados, que contribuíram em muito 

para o entendimento do público e, principalmente, para a minha análise. 

Em uma entrevista para o site Comic Book Resources, os escritores falaram 

um pouco sobre como foi o processo de criação e dos aspectos peculiares do 

quadrinho. Ao serem questionados se The Unwritten seria apenas mais uma história 

ou se seria algo mais, Carey responde que  
Sim. É uma exploração da história, da narrativa. O papel que as histórias 
desempenham em nossas vidas.[...] Você meio que compra 
imaginativamente e criativamente uma filosofia ou uma religião ou uma 
visão de mundo em que você realmente não tem nenhuma convicção ou 
investimento fora do processo criativo. [...] Se você pensar nas primeiras 
histórias, elas tinham um papel muito específico. Muito provavelmente as 
primeiras histórias eram ideológicas. Eram histórias que explicavam como 
as coisas aconteceram e porque elas aconteceram. [...] Elas foram 
tentativas de agarrar o invisível e torná-lo compreensível e segura. E eu 
acho que há sempre um sentido em qualquer grande história em que 
lançam-se estruturas convencionais em sua mente que você usa quando 
elas parecem ser válidas ou úteis. E então o resto do tempo você não o faz, 
você escolhe seletivamente ver o mundo através da lente de uma ficção em 
particular. Para que servem as histórias? E o que elas nos dão? [tradução 
minha] (CAREY, 2009) 

 
Todos nós temos histórias que colonizam e habitam partes da nossa mente, e 

há um tipo de mágica em transformar nossa visão voltada para o interior em um 

olhar direto e claro. Conceitualmente, é como fazer uma história em uma Fita de 

Möbius4, indo além da realidade ficcional e depois alimentando-se de volta para ela 

a partir de um ângulo totalmente inesperado.  

Peter Gross, na mesma entrevista citada acima, explica o seguinte: 
Vamos dizer que a Bíblia é só uma história. Quando ela foi escrita, levou mil 
anos para ser disseminada e mudar o mundo. Mas agora, levaria apenas 
cinco minutos com a internet. E então uma das coisas que queremos ver é 
como o poder da história muda quando a maneira que a informação é 
recebida muda. É como se a história estivesse diminuindo mas está 
incorporando outros aspectos da nossa cultura. [...] E essas coisas estão 
optando por distanciar a história de onde ela deveria estar. [tradução minha] 
(GROSS, 2009) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4É um espaço contínuo obtido pela colagem das duas extremidades de uma fita, de material 
maleável, após efetuar meia volta numa delas. É uma superfície com um componente de fronteira, 
não é orientável, possui apenas um lado e uma borda. Também é conhecido como símbolo do 
infinito. 
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The Unwritten trata de histórias sobre histórias e de suas reais consequências 

no mundo. Elas são a força motriz da história humana, mas estão perdendo seu 

lugar na ficção e indo de encontro com o mundo real. Da mesma maneira que as 

histórias influenciam o nosso mundo, são também influenciadas. Mas como então 

separar a realidade da ficção? O que é real e o que é imaginado? Estas são as 

mesmas perguntas que nosso personagem principal, Tom Taylor, faz, indiretamente, 

quando sua vida e seu passado são postos à prova. 

 
Figura 6 – A consciência de Tom em ser tratado como um personagem ficcional 
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Figura 7 –  É apenas uma história. 
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CAPITULO II 

 

O ser ficcional 
  

Nos livros teóricos sobre literatura, mais precisamente naqueles que trazem 

um estudo sobre a personagem, encontramos diferentes visões e discursos sobre o 

ser ficcional, porém todos convergem, em algum ponto do texto no mesmo lugar: a 

personagem é um ser fictício, mas como? Mas para que algo ou alguém seja não 

seria necessário que exista fora do plano ficcional? Como pode uma ficção ser? 

Paradoxo é a resposta. 

 A criação literária abusa da verossimilhança para dar possibilidade ao ser 

ficcional, que, mesmo sendo fruto da fantasia, seja parte do plano existencial. 

Antônio Candido diz que “o romance se baseia antes de mais nada, num certo tipo 

de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, que 

é a concretização deste.”(CANDIDO, 2011, p. 55) Vejamos que há uma necessidade 

de elementos compatíveis entre o ser vivo e o ser de papel para que se possa criar o 

sentimento de verdade, de aproximação com o mundo real. 

 Segundo Anatol Rosenfeld, em seu artigo “Literatura e Personagem” 

(ROSENFELD, 2011, p. 32), os seres humanos reais são totalmente determinados, 

apresentam-se com unidade, constância e personalidade infinita aos olhos do outro. 

Presentificam-se de forma fragmentada à percepção física inicial. Dependem da 

perspectiva de cada um, intrínseco à nossa própria experiência. As personagens, 

por serem baseadas nos seres reais, também são dotadas das mesmas 

características, só que estas são apresentadas de forma simplificada e racional que 

delimita e encerra o conhecimento do outro. O escritor é o responsável por 

estabelecer a chamada lógica da personagem. É ele quem dá a coerência e 

promove a falsa experiência de conhecê-las profundamente.  

Na graphic novel em estudo, a personagem principal Tom vive num mundo 

real, no plano narrativo de The Unwritten, em que ele é o filho de um escritor, que 

fez fama através de uma série de livros sobre um bruxo adolescente homônimo 

chamado Tommy Taylor.  
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Figura 8 – Tom ou Tommy Taylor? 

  Desse modo, Tom Taylor é o ser vivo, dotado de unidade, de personalidade e 

visto de forma fragmentada pelos outros. Tommy Taylor é o ser ficcional, dotado das 

mesmas características, sendo elas de forma racional e simplificada, mas não 

menos complexa. No entanto, no nosso mundo, no plano da leitura, Tom é o ser 

ficcional. Ele acumula os dois papéis, o de criador e o de criatura. Ele cria a 

realidade a ser representada e ao mesmo tempo a representa. 

 
Figura 9 – Todos o associam ao personagem Tommy. 

  Definidas as características do sujeito ficcional, um novo questionamento 

surge: a personagem deve dar a impressão de que é um ser vivo, mas como? Para 

Candido a personagem deve “lembrar um ser vivo, isto é, manter certas relações 

com a realidade do mundo, participando de um universo de ação e sensibilidade que 

se possa equiparar ao que conhecemos na vida.” (CANDIDO, op. cit. p. 65) Em 

outras palavras, seria representar nas histórias um ser vivo, em toda a sua 

complexidade, aproveitando totalmente a realidade em que está inserido. Porém, 

como vimos, isso não seria possível, no sentido absoluto, pois é impossível captar a 

totalidade de um ser ou conhecê-la por inteiro.  Afinal  
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Há uma diferença básica entre uma posição e outra: na vida, a visão 
fragmentária é imanente à nossa própria experiência; é uma condição que 
não estabelecemos, mas a que nos submetemos. No romance, ela é criada, 
é estabelecida e racionalmente dirigida pelo escritor, que delimita e encerra, 
numa estrutura elaborada, a aventura sem fim que é, na vida, o 
conhecimento do outro. (CANDIDO, id. p.58) 

 
  Por isso, o autor deve sempre construir uma explicação, no plano psicológico, 

que não corresponda ao enigma da pessoa copiada, mas que seja uma 

interpretação dela. E a partir daí extrair os elementos para inventar a personagem, 

manipular a realidade e construir a ficção. A discussão inicial deste capítulo foi o 

conceito de ser ficcional, de que ele é uma personagem e que pode ser copiado do 

real. Para Candido, “quando se fala em cópia do real, não se deve ter em mente 

uma personagem que fosse igual a um ser vivo”, mas ao “desejo de ser fiel ao real 

como um dos elementos básicos na criação da personagem.”(CANDIDO, 2011,p. 

69-70) Esta criação pode se dar por meio de “invenção totalmente imaginária”, por 

“transposição fiel de modelos” ou pela combinação deles, que fica a critério do 

escritor. 

  No processo de criação, segundo François Mauriac citado por Candido, o 

autor retira da memória os elementos da invenção, utilizando-se de pessoas vivas 

para dar vida a sua personagem, advindas de suas “fixações de memória”. Para uns, 

essas fixações limitam-se ao espaço físico, para outros, aos elementos 

circunstanciais, todavia, o substancial é sempre inventado.  

 No quadrinho, Wilson Taylor utilizou seu filho, Tom, como molde para a 

criação de Tommy, emprestando, aparentemente, em termos de características, 

apenas o nome. A aparência física, personalidade e estilo de vida ficaram por conta 

da imaginação de Wilson. 

 
Figura 10 – Tommy Taylor e Tom Taylor 
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 Então nas palavras de Candido, Tommy seria parte da categoria de 

“personagens construídas a partir de um modelo real, conhecido pelo escritor, que 

serve de eixo, ou ponto de partida.” (CANDIDO, 2011, p.70) O que Wilson fez foi 

desfigurar Tom, o modelo real, durante o processo criativo, transformando-o no 

bruxo adolescente Tommy, de seus livros, mas ainda assim mantendo-o 

reconhecível a ponto de gerar dúvidas em relação a sua identidade e do seu caráter 

ficcional.  

Luis Alberto Brandão Santos e Silvana Pessôa de Oliveira, no livro Sujeito, 

Tempo e Espaços ficcionais, sintetizam bem essa visão da personagem como um 

ser real modificado: 
Uma personagem de ficção pode nos parecer mais ou menos convincente, 
mais ou menos semelhante aos seres que encontramos no mundo real. Isso 
indica que tendemos a percebê-la utilizando como molde nossa concepção 
de pessoa. É importante ressaltar, contudo, que a noção de pessoa humana 
é variável. O que entendemos por pessoa, hoje, não corresponde ao que se 
entendia em outras épocas e culturas. [...] Pode-se afirmar que a ideia de 
pessoa é uma construção social, e que, portanto, varia historicamente, 
manifestando-se de modo distinto em cada sociedade. (SANTOS; 
OLIVEIRA, 2001, p. 22) 

 
É exatamente por esse tipo de “construção social” que Tom passa ao ser 

confundido e associado como a personagem dos livros de seu pai. Por estar 

extremamente vinculado a tudo que envolve Tommy e, ao primeiro sinal de dúvida, 

ele é automaticamente interpretado como seu homônimo ficcional. 
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Figura 11 – O personagem ficcional não é mais tão ficcional: Eu não sou ele. 

É importante ressaltar que, em The Unwritten, não é apenas Tom que serve 

de molde para um personagem ficcional. Personagens da literatura canônica, do 

nosso mundo, têm suas versões representadas, convivendo lado a lado e 

participando de pontos decisivos na vida de Tom. Santos e Oliveira ressaltam que 
Quando pensamos em caráter ficcional de uma personagem, saímos do 
reino das semelhanças e penetramos no das diferenças. A personagem não 
é completamente moldada por nossa concepção usual de ser. Ela pode 
introduzir variações nessa concepção, deformando-a, problematizando-a. A 
personagem pode vir à tona no momento em que se associam, às nossas 
ideias convencionais de ser, ideias imprevistas e surpreendentes. (Id., p. 28) 

 

Temos, por exemplo, Lizzie Hexam, umas das personagem principais do livro 

Our Mutual Friend (1865) de Charles Dickens, que é retirada de sua história, ainda 

criança, com a missão de ajudar Tom a entender quem ele é. Outro exemplo 

importante é o monstro de Frankenstein (1831) de Mary Shelley, que atua como, ao 

meu ver, uma espécie de consciência de Tom, questionando-o a respeito de sua 

criação e de sua identidade. 

 
Figura 12 – O monstro de Frankenstein – primeira aparição  
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Figura 13 e 14 – Lizzie Hexam de Our Mutual Friend de Charles Dickens – da esquerda para a direita - 

Wilson Taylor retirando-a do livro e dando a sua missão e Lizzie ao retornar ao capítulo a qual 

pertence. 

 Retorno mais uma vez a Candido e a seu esquema de possíveis modos de 

invenção de personagem, onde, estas acima apresentadas, seriam classificadas 

como  
construídas em torno de um modelo, direta ou indiretamente conhecido, 
mas que apenas é um pretexto básico, um estimulante para o trabalho de 
caracterização, que explora ao máximo as suas virtualidades por meio da 
fantasia, quando não as inventa de maneira que os traços da personagem 
resultante não poderiam, logicamente, convir ao modelo. (CANDIDO, op. 
cit., p. 72) 

 
 

Frankenstein e Our Mutual Friend são livros conhecidos mundialmente, ou por 

seus títulos ou por seus escritores. Diferentemente de um romance, que geralmente 

é apenas verbal, as histórias em quadrinhos trazem em seu escopo o elemento 

visual. Por isso, em minha opinião, é muito mais fácil visualizar a construção da 

personagem e suas peculiaridades. Têm-se, por exemplo, a personagem Lizzie 

Hexam descrita no romance de Dickens, porém sua visualização por parte dos 

leitores não será tão completa, visualmente falando, do que a que Mike Carey e 

Peter Gross idealizaram para compô-la no meio visual de The Unwritten. A mesma 

coisa aconteceria com Frankenstein, salvo a exceção de que, conhecidamente, o 

monstro descrito por Shelley é amarelo e não verde como aqui apresentado. Mas, 
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como vimos, o ser de base serve apenas de modelo para a interpretação e 

caracterização do autor. Do mesmo modo, só é possível perceber as diferenças 

físicas e psicológicas entre Tom e Tommy, porque podemos enxergá-las. Uma 

citação de Candido que cabe perfeitamente sobre o que foi discutido anteriormente 

diz que 
Neste ponto tocamos numa das funções capitais da ficção, que é a de nos 
dar um conhecimento mais completo, mais coerente do que o conhecimento 
decepcionante e fragmentário que temos dos seres. [...] De fato, dada a 
circunstância de ser o criador da realidade que apresenta, o romancista, 
como artista em geral, domina-a, delimita-a, mostra-a de modo mais 
coerente, e nos comunica esta realidade como um tipo de conhecimento 
que, em consequência, é muito mais coeso e completo do que o 
conhecimento fragmentário ou a falta de conhecimento real que nos 
atormenta nas relações com as pessoas.(Id., p. 64) 

 

Até aqui analisamos a construção da personagem Tommy que, claramente, 

foi baseada em Tom. No entanto, como vimos no início do capítulo, Tom também é 

um personagem ficcional. Nos pressupostos de sua história, ele é um personagem 

que se descobre personagem e que, ao se dar conta deste fato, passa por um 

momento de catarse. Segundo Aristóteles, em sua Poética, a catarse refere-se à 

purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um 

drama. No caso de Tom, esse momento chega através da revelação de que ele não 

é quem pensa ser, que sua vida não é aquela que conhece e que ele pode ser fruto 

de uma ficção muito bem elaborada. Em outras palavras, é como se ele tivesse 

saído do livro e feito-se carne. 

 
Figura 15 – Messias: aquele que saiu do livro e se fez carne. 
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Nesse ponto, Tom é confrontado não somente com sua nova realidade, mas 

também com elementos sobrenaturais, embora o próprio Tom não acredite, sendo 

muitos deles saídos dos livros do próprio pai, além dos já citados personagens da 

literatura canônica. 
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CAPÍTULO III 

 

O fantástico 
 
The Unwritten, como vimos, conta a história de Tom Taylor e da busca por 

sua identidade real, e isso se dá, a todo o momento, em conjugação com o 

fantástico.  

O primeiro encontro de Tom com algo diferente ou mesmo sobrenatural se dá 

exatamente com o vilão do livro de Wilson Taylor, o Conde Ambrosio.  

 
Figura 16 – Conde Ambrosio 

No entanto, ele parece não acreditar e acha que é apenas um fã fantasiado, o 

que para nós leitores também parece ser.  

Tzvetan Todorov, no livro As estruturas narrativas, cita que “é preciso que o 

texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens como um mundo de 

pessoas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e uma explicação 

sobrenatural dos acontecimentos evocados”. (TODOROV, 2008, p.151) 

Isto acontece com os leitores dentro da narrativa de The Unwritten e também 

no nosso plano de leitura. 

Em seguida, temos o aparecimento da wheel tattoo na mão de Tom, assim 

como o seu homônimo também a possui no livro, e da gata alada Mingus, que é o 

bicho de estimação de Tommy. Diante disso, Tom “sente contínua e distintamente a 

contradição entre os dois mundos, o do real e o do fantástico, e ele próprio fica 

espantado diante das coisas extraordinárias que o cercam”.(TODOROV, 2008, p.31) 
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Figura 17 - A wheel tattoo em Tom 

 
Figura 18 – A wheel tattoo em Tommy 
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De acordo com Todorov, em seu livro Introdução à Literatura Fantástica, o 

fantástico ocorre “na incerteza, na hesitação experimentada por um ser que só 

conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 

sobrenatural.”(TODOROV, 2010, p. 31) 

Mesmo com a tatuagem em sua mão, Tom hesita em acreditar que aquilo 

realmente está acontecendo, e principalmente, que está acontecendo com ele. 

 
Figura 19 - Isso não pertence a mim!  

 Com a gata Mingus o mesmo acontece: “Eu não sou Tommy Taylor, okay? E 

você não existe!” (Vol. 2) 

 
Figura 20 - Mingus 
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A princípio, Tom “não está completamente decidido quanto à interpretação 

que deve dar aos fatos: acredita por vezes, ele também em sua loucura mas nunca 

vai até a certeza”. (TODOROV, 2008, p. 153) Ao se deparar com o monstro de 

Frankenstein, Tom diz: “Escute, sem ofensas, mas eu não posso conversar neste 

momento. Eu vou bater minha cabeça na parede até acordar” (vol. 2) [tradução 

minha] e “ Você é um personagem em um livro. Um livro bem antigo que ninguém lê. 

Você parado aí – falando – é como uma piada de mau gosto. Se você é real, então o 

coelho branco também é real, e Drácula e a fada do dente.” (vol. 2) [tradução 

minha]. Tom não tem certeza se tudo que está vivendo é de fato real ou mera ilusão. 

Se um personagem de um livro pode realmente existir ou sair de um livro para o 

mundo, então os outros também? 

No nosso mundo, sabemos que não é possível. No entanto, no mundo de 

Tom não é apenas possível sair do livro como também entrar nele. 

Em uma de suas buscas, Tom vai até a Villa Diodati, local em que Mary 

Shelley escreveu Frankenstein, e que também ele morou, e lá encontra um bilhete 

deixado por seu pai juntamente com uma maçaneta. Esta, além de ser um artefato 

do livro de Tommy Taylor, tem o poder de abrir porta onde quer que seja. Desse 

modo, Tom é capaz de transitar entre países e, principalmente, entre histórias.  

 

Figura 21 - Doorknob 
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CAPÍTULO IV 

 

A literatura 
 

No capítulo anterior, vimos que Tom se deparou com vários acontecimentos 

estranhos envolvendo personagens de livros canônicos do nosso mundo e dos livros 

de seu pai. E que, não só personagens saíram de seus livros como ele também é 

capaz de adentrá-los.  

Desde que se lembra, Tom foi ensinado por seu pai com fatos sobre 

escritores da literatura canônica, que ele próprio diz ser inútil e que não passa de 

geografia literária. 

 No entanto, seu pai deixa para ele um mapa, mas não um comum. Este era 

um mapa de histórias grandes e importantes. Para Wilson, as histórias atingem o 

mundo como bombas. Saber de onde elas vieram e como elas tocam o mundo era o 

legado dele para Tom. 

 
Figura 20 – Mapa de histórias 
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 Em The Unwritten, as histórias tem papel importante. Elas são capazes de 

mudar e moldar o mundo. Todavia, no mundo ficcional do quadrinho, elas são 

controladas por uma organização secreta, cujo nome nunca foi permitido ser escrito, 

daí o The Unwritten do título. Esta organização decide o que pode e o que não pode 

ser publicado. O domínio deles são as histórias, que são manipuladas em todas as 

formas possíveis. “E controlando nossas histórias, eles controlam nossas mentes. 

Eles moldam o modo que vemos o mundo e este é o único formato que o mundo 

tem.” (vol. 3) 

 O modo que essa organização usa para controlar as histórias é uma espécie 

de rede em que todas elas são monitoradas. 

 
Figura 22 - Grid 

 Essa organização está atrás de Tom, para, primeiramente, destruir sua 

reputação e em seguida, matá-lo. Pois as únicas histórias não manipuladas são as 

de Wilson, pois elas foram “especificamente projetadas para destruí-los” (vol. 3) e 

sendo Tom parte dessa história, o objetivo seria o mesmo.  
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 Enquanto prossegue em sua busca por respostas, Tom adentra no 14º livro 

de seu pai, e se encontra com Tommy que o manda procurar “a fonte”. 

 
Figura 23 – Tom encontra-se com Tommy dentro do 14º  livro de seu pai. 

 Esta fonte está retratada no mapa como uma baleia, claramente associada à 

Moby Dick (1851) de Herman Melville. O quarto volume de The Unwritten leva o 

nome de Leviathan (1843), fazendo referência ao livro de Thomas Hobbes. 

Lizzie Hexam, personagem do livro de Dickens e amiga de Tom, se comunica 

com Wilson Taylor através dos livros, novamente, canônicos, como Fleurs du mal 

(1857) de Baudelaire e Le rouge et le noir (1830) de Stendhal. 
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Figura 24 – Lizzie comunicando-se com Wilson. 

 Tom, à procura da fonte, entra em Moby Dick, e pela primeira vez no romance 

gráfico, temos a presença de um narrador, mesmo não se sabendo de quem se 

trata. 

 
Figura 25 – Aparecimento do narrador. 
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Figura 26 – Tom entra em Moby Dick 
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 Como vimos, grande parte do desenvolvimento da história acontece dentro ou 

a partir de livros canônicos. Antoine Compagnon, no livro O Demônio da Teoria, ao 

analisar uma das linhas da Teoria da Literatura que privilegia o texto, diz que “o 

mundo é um livro” e que “o escritor, diante do mundo, não fala do mundo, mas do 

livro”(COMPAGNON, 2010, p.134). Neste caso, os autores de The Unwritten trazem 

para dentro do plano narrativo como os livros afetam o mundo e como são afetados 

por ele. 

 Tom, em busca de respostas, vai parar dentro de Moby Dick, e lá se depara 

com a revelação através do Leviathan de Hobbes. O poder da massa, das pessoas 

e então, dos leitores. Bilhões vivendo e fazendo com que o mundo da leitura seja 

uma grande entidade. É o inconsciente ficcional de milhões de pessoas que leem, 

no caso de Tom, os livros de seu pai e, no nosso, todos os outros, que faz com que 

Tom e todos os outros personagens possam fazer e ser o que são. Tom pode usar 

uma varinha mágica porque os leitores acreditam que ele possa fazer isso, enquanto 

estão no universo da leitura do livro. Tom só existe por causa da suspensão da 

descrença dos leitores. O que vemos retratado em The Unwritten é, além do poder 

que as histórias e livros possuem, o poder que os leitores possuem. 
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CONCLUSÃO 
 

O propósito inicial deste trabalho era analisar em um romance gráfico, The 

Unwritten, a visão da literatura e a construção do ser ficcional e, para isso, seria 

necessário perpassar por várias etapas de entendimento para se chegar a uma 

conclusão. 

Tom Taylor é um personagem que se descobre personagem. É um ser 

ficcional ficcional. Ele é construído para nós leitores, como o filho de um escritor 

famoso, que desapareceu, e que tem um homônimo como personagem dos livros de 

seu pai. É desconstruído para ele mesmo e, também para nós, como o Tommy 

Taylor dos livros de seu pai e reconstruído como o personagem saído de um livro e 

que tem uma missão. Daí a metáfora da Fita de Möbius, Tom muda sua visão de si 

mesmo e nós, como leitores, também. Ele é o mesmo personagem, porém visto de 

forma diferente. Tudo se dá em conjugação com o fantástico e com a literatura. Com 

o fantástico porque Tom duvida e hesita a todo momento que personagens possam 

sair e entrar em livros. E com a literatura, porque é através e por causa dela que se 

desenvolve a história e é de onde Tom obtém suas respostas. 

O que pude concluir ao longo de minha jornada, é que The Unwritten é um 

romance gráfico que fala, essencialmente, de literatura e de como ela influencia o 

mundo. Para mim, o ponto central da narrativa não é somente a vida de Tom e suas 

desilusões e conflitos, e sim, que as histórias têm consequências reais no mundo. É 

como se a literatura fosse a força motriz que move o mundo e é tão poderosa a 

ponto de uma sociedade secreta querer controlá-la. E é essa a visão de literatura 

que temos no quadrinho. Mas o que mais intriga com isto, é: porque usar uma 

história em quadrinhos para sair em defesa da literatura? 

Percebe-se que há muito material de pesquisa ainda, e que, a meu ver, The 

Unwritten é um objeto de estudo sem limites, assim como a literatura. 
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