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Resumo: Este estudo consiste de uma abordagem comparativa entre duas narrativas 

pertencentes ao gênero fantástico: o conto "The turn of the screw" de Henry James, publicado 

em 1898, e o romance de Stephen King, The shining, publicado em 1977. Além do fato de 

serem representantes do fantástico propriamente dito, as duas narrativas foram escolhidas pela 

grande semelhança entre seus esquemas narrativos: em ambas, o que se tem são aparições, 

cujo foco se dirige para as crianças que ali se encontram, embora também apareçam para 

determinados adultos. A análise comparativa busca demonstrar, por meio da análise da 

estrutura textual, que, embora os dois textos de fato sejam representantes do fantástico 

tradicional, eles se diferem profundamente no que se refere à relevância artística, na medida 

em que o conto de Henry James se trata de uma ficção literária, enquanto o de Stephen King 

pertence à ficção comercial.  
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A narrativa fantástica canônica é costumeiramente associada a textos de menor 

prestígio, tidos como representantes da literatura trivial. Isso, porém, embora possa de fato ser 

considerado frequente, não delineia o panorama completo deste tipo de produção, que conta 

com representantes de manuseio artístico reconhecido. É o caso de autores como Edgar Allan 

Poe, Maupassant, Lygia Fagundes Telles, entre inúmeros outros - incluindo Henry James, aqui 

estudado - que se aventuraram na construção deste gênero narrativo.   

 A concepção de literatura trivial aqui apresentada é principalmente baseada na que é 

delimitada por Flavio Kothe no livro A literatura trivial (2007). Para o autor, trata-se de um 

texto que "encena, em sua estrutura profunda, o ritual da eterna vitória do bem sobre o mal, 

definidos a priori, maniqueisticamente, sem maior discussão", reforçando, desse modo, as 

crenças não racionais que as pessoas têm a respeito do que é o bem e do que é o mal, sem 

pensar em seus fundamentos.  

 Partindo da concepção de que a ficção comercial reproduz uma estrutura básica  
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profunda que é religiosa cristã, torna-se fácil compreender a preferência pelo fantástico. Por 

ser um gênero que expõe a fragilidade do ser humano, o qual é atacado por forças do além, 

mistifica o bem, assim como o mal, que surge como algo com existência concreta e 

independente.  

 De fato, o autor parece ter razão no que se refere às obras aqui escolhidas para estudo. 

Enquanto em The shining (2013) de Stephen King a antinomia bem e mal é aparente, o 

mesmo não se pode afirmar a respeito de "The turn of the screw" (2005), em que a 

ambiguidade é mantida até a conclusão da narrativa. Mesmo aceitando o pressuposto de que 

aquela é uma clássica narrativa de aparições, permanece em questão o comportamento da 

governanta diante dos fatos, que acaba por provocar a morte do garoto Miles.  

 Até mesmo no que se refere à estrutura superficial, que, segundo o mesmo autor 

(Kothe, 2007, p.11), pode ter milhares de variantes, as duas narrativas aqui escolhidas são 

bastante adequadas para o estudo, por apresentarem uma estrutura superficial com várias 

semelhanças. Assim, o que será evidenciado é que as principais diferenças entre as duas obras 

refere-se à estrutura profunda.  

 Kothe (2007) aponta um grande problema da discussão entre o que é narrativa trivial e 

narrativa literária, que reside no fato de o artístico ainda não ter sido bem definido. Assim, o 

que se tem é uma variedade de definições que não esgotam o assunto, nem o concluem 

definitivamente. O autor, contudo, apenas menciona a questão, também sem se atrever a 

resolvê-la, tecendo considerações de que "Na alta literatura, há um refúgio do humanístico, 

onde se resguarda um sonho que não se concretiza, mas de onde se pode decifrar o horizonte 

limitado do trivial" (KOTHE, 2007, p.163-4).  

 Kothe considera que a alta literatura não propõe uma divisão maniqueísta entre o bem 

e o mal; na verdade, ela mostra o homem como de fato ele é, tanto sua mesquinhez quanto sua 

grandeza, sem tratar de redimi-lo. Seu principal objetivo não é tornar seu texto atrativo, mas 

"expressar os problemas do seu tempo e as conclusões a que chegou diante de questões 

existenciais perenes". Aqui se concorda que tal discussão jamais proporcionará uma 

perspectiva final sobre o assunto, o que leva à inevitável conclusão de que o caminho que se 

apresenta é, de fato, o de voltar a atenção ao que se está querendo dizer quando se classifica 

uma obra como trivial ou comercial.  
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Um aspecto importante a ser considerado é o de que não existe uma oposição simples 

entre o artístico e o trivial, na medida em que, como explica Kothe (2007, p.14) "há 

trivialidade na arte, como pode haver arte no trivial, sem que, no entanto, confundam-se um 

com o outro". Um aspecto que destaca é o de que a narrativa trivial não favorece mensagens 

densas e complexas, definindo-a desta forma: 

 

A narrativa trivial é a narrativa preponderante das massas: na sua estrutura 

simplória, estrutura-se a falta de profundidade e de cultivo da população 

média que, por sua vez, é mantida assim por meio da trivialidade, que se 

disfarça por intermédio da diversificação de estruturas de superfície. 

(KOTHE, 2007, p.20) 

  

 A afirmação do autor remete a considerações feitas por Theodor Adorno em seus 

escritos sobre a indústria cultural. No texto "O iluminismo como mistificação das massas" 

(2002) discute a questão de toda a cultura de massa ser idêntica pelo fato de a indústria 

cultural ter levado apenas à padronização e à produção em série. Dessa forma, o autor conclui 

(ADORNO, 2002, p.6) que o elemento que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do 

sistema social foi sacrificado. O que se tem então neste tipo de obra é uma racionalidade 

técnica que é a racionalidade da própria dominação, colocando em evidência "o caráter 

repressivo da sociedade que se auto-aliena".     

 Também interessa ao estudo outro aspecto discutido por Kothe (2007, p.22), que 

considera a possibilidade de haver uma leitura trivial do artístico, em que o leitor não lê o que 

vê, e uma leitura elevada do trivial, que mergulha no prazer da decifração. Assim, toma-se a 

liberdade de afirmar que, nesta pesquisa, a abordagem de análise do romance The shining se 

encaminha para uma leitura elevada da narrativa, tomando-a como base para conclusões 

importantes acerca da temática do estudo em questão.    

 Essa situação, porém, não exclui a grande questão aqui a ser considerada: a de que 

existe uma simplificação no esquema narrativo da obra trivial. O estudo desenvolvido por 

Kothe (2007) permitiu-lhe chegar à conclusão de que nestas obras sempre existe um 

"mocinho" e um "bandido", com o primeiro corporificando o positivo e este último o 

negativo. São, contudo, sempre idênticos: o bandido é a face reprimida do herói, seu 

inconsciente, seu "retrato pelo avesso".  
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O fantástico  

 

 Acima foi mencionada a questão da simplificação do esquema narrativo na literatura 

trivial, que se resume a uma oposição clara entre o bem e o mal. Neste estudo, a concepção de 

narrativa fantástica adotada também se baseia em antinomias, formulada por dois grandes 

estudiosos do tema: Irène Bessière e Jacques Finné.  

 Bessière (1974, p.56) demonstra que o fantástico não surge da hesitação entre o real e 

o sobrenatural, como postula Todorov, em sua Introdução à literatura fantástica (2010), 

mas de suas contradições e recusas mútuas e implícitas, criando um questionamento sobre a 

natureza dos eventos. A proposta da autora é a de que a existência do princípio de falsidade 

contraposto a uma hipótese sobrenatural é condição indispensável para o fantástico, mas não 

suficiente. Na verdade, o que deve prevalecer é uma natureza contraditória, em que o 

irrealismo  se alia ao realismo. "L'événement narré est privé de toute probabilité interne: 

patent mais sans cause" (Bessière, 1974, p.32).  

 O que se tem, então, é a superposição de duas probabilidades externas, sendo uma 

racional e empírica, correspondente à motivação realista, e uma racional e metaempírica, que  

transpõe a irrealidade sobre o plano sobrenatural, tornando-a concebível ao invés de aceitável. 

É a união destas duas probabilidades externas, sendo que uma acabará por se mostrar falsa, 

que constitui a antinomia da narrativa fantástica.  

 Caracterizando-a como um tipo de texto misto, que une uma utilização particular e 

específica do índice de causalidade ao índice temporal da novela ou do romance, o que 

permite a manutenção da motivação realista e o banimento do verossímil, Bessière (1974, 

p.34) brilhantemente sumariza as características deste gênero: 

 

Le récit fantastique est peut-être le mode de narration le plus artificiel et le 

plus delibéré, mais qui provoque paradoxalement les réactions le plus naïves 

de la part du lecteur. Répétitions, jeux de miroirs, circularité et fausse 

progression, la narration secrète le flou et l'incertain mais la duplication 

installe la familiarité et accroït le mystère. Le lecteur tolère 

l'invraisemblable en même temps que sa curiosité est retenue et contribue à 

augmenter l'effect d'incertitude. L'on accept l'illusoire, mais pour mieux 

avouer l'attente d'une révélation, l'exigence d'ordre.   
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A proposição da autora de o fantástico ser um gênero misto é interessantíssima e traz 

uma grande contribuição ao estudo deste tipo de texto. Trabalhando com os conceitos de 

tético (que coloca a realidade daquilo que representa, como o romance "des realia") e não-

tético (que não coloca a realidade do que representa, como o caso do conto maravilhoso), 

Bessière conclui que a narrativa fantástica se origina a partir da contaminação dos métodos de 

composição de dois tipos de narração: ela é, ao mesmo tempo, tética e não-tética. Assim, o 

princípio necessário de inconsistência é unido ao real, para que o indizível se instale.  

 Jacques Finné (1980, p.36) também define o fantástico a partir de uma antinomia. 

Porém, não trabalha com a ideia de contaminação de gêneros, mas do efeito temático surgido 

a partir dos mistérios e explicações contidos no texto. Para ele, a narrativa fantástica se 

subdivide em dois vetores: um vetor de tensão, que se centra nos mistérios e culmina com a 

explicação sobrenatural, e um vetor de relaxamento, que aniquila a tensão por meio da 

explicação e no qual as consequências lógicas da narrativa são exploradas. Importa ainda 

mencionar que o primeiro é muito mais longo que o segundo. Além disso, considera que o 

leitor, como afirma Todorov (2010), de fato é representado, mas somente no vetor tensão, 

tendo em vista que, obviamente, a hesitação é dissipada no momento em que surge a 

explicação. 

 

The shining  

 

 Apresentadas as proposições teóricas, segue-se à análise das narrativas. A proposta é a 

de se iniciar com uma análise do romance de Stephen King, The shining (2010), porque se 

trata de um representante exemplar das duas linhas teóricas aqui desenvolvidas: é uma 

narrativa fantástica que faz parte do universo da literatura trivial.  

 The shining é um romance narrado de maneira bastante simples e direta. Tem-se um 

narrador que não participa da história como personagem, colocando-se, portanto, em uma 

posição externa ao universo diegético, e assume um ponto de vista onisciente, com 

recorrentes incursões na interioridade das personagens. Utiliza com frequência o discurso 

indireto livre, não trazendo, contudo, grande dificuldade para o leitor diferenciar os momentos 

em que se está diante da voz do narrador e aqueles em que a voz da personagem assume.  
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Apesar de a história ser, em diversos momentos, narrada a partir da perspectiva de 

Wendy ou Mr. Halloran, também representando a voz destas personagens, a narração 

acompanha com maior frequência a visão e a voz de Jack Torrance e do filho, Danny. Entre 

pai e filho, vai, pouco a pouco, delineando-se a estrutura simplista de que fala Flavio Kothe - 

uma batalha entre o bem e o mal -, a partir do momento em que Jack Torrance, alcoólatra, 

violento, com propensões a sentimento de grandeza e com caráter fraco, vai se entregando à 

influência perniciosa do hotel Overlook. Passa lentamente de pai amoroso que se esforça por 

ser melhor para a figura clássica do vilão prestes a destruir a própria família:  

 

His son was here, up here somewhere. He could feel it. Left to his own 

devices, he might do anything: scribble on the expensive silk wallpaper with 

his crayons, deface the furnishing, break the windows. He was a liar and a 

cheat and he would have to be chastised... harshly.  

Jack Torrance struggled to his feet. 

"Danny?" he called. "Danny, come here a minute, will you? You've done 

something wrong and I want you to come and take your medicine like a man. 

Danny? Danny!". (KING, 2010, p.616, grifos do autor) 

    

 Neste momento da narrativa, Jack Torrance, de posse de uma marreta, sai em 

perseguição da esposa e do filho. Apesar de seu perfil psicológico ser construído de maneira a 

apresentar várias características que o redimem, ele é, em essência, uma personagem fraca 

que se entrega ao aspecto mais vil de sua personalidade, representando, portanto, os valores 

negativos na narrativa. Danny, por outro lado, representa o elemento "iluminado", não 

somente no que se refere a seus poderes psíquicos, mas também a sua boa índole, que o leva a 

entender e perdoar o pai nos momentos mais extremos:  

 

"You are not my daddy," Danny told it again. "And if there's a little bit of my 

daddy left inside you, he knows they lie here. Everything is a lie and a cheat. 

Like the loaded dice my daddy got for my Christmas stocking last Christmas, 

like the presents they put in the store windows and my daddy says there's 

nothing in them, no presents, they're just empty boxes. Just for show, my 

daddy says. You're it, not my daddy. You're the hotel. (KING, 2010, p.631, 

grifos do autor).   

 

 Até mesmo nos elementos que permitem caracterizar a narrativa como fantástica, 

Stephen King apresenta uma solução bastante óbvia. O elemento sobrenatural é apresentado  
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logo no início do romance (no capítulo onze dos cinquenta e oito, divididos em cinco partes), 

o que, segundo Finné (1980, p.153), exclui o vetor tensão e a narrativa versa por completo 

sobre o realismo, exceto para as personagens. Trata-se do momento em que Dick Halloran 

explica a Danny o que é ser iluminado e o alerta sobre o poder obscuro do hotel (em especial, 

do quarto 217).  

 A personagem que representa a hesitação do leitor, neste caso, é a mãe, Wendy. 

Enquanto Danny e Mr. Halloran estão cientes desde o início dos aspectos sobrenaturais e Jack 

Torrance é completamente dominado pelo hotel, Wendy permanece obtusa até o final da 

narrativa. Mesmo se deparando com elementos inexplicáveis, prefere fechar os olhos à 

situação e apenas segue seu instinto de sobrevivência e de proteção ao filho. No livro que dá 

sequência a The shining, intitulado Doctor Sleep, esta situação é descrita pelo narrador-

protagonista (Danny), o qual afirma que a mãe sempre achou mais fácil ignorar a verdade. 

Danny acredita que ela até mesmo chegou a se esquecer por completo dos eventos que 

ocorreram no hotel. 

 Outros aspectos também podem ser considerados como uma parte da estrutura simples 

do romance: todo narrado em uma ordem cronológica linear, o tempo do discurso só apresenta 

algum desafio quando as personagens embarcam na reminiscência. Porém, isso é feito de 

maneira a compor o perfil das personagens, não representando uma manipulação expressiva 

da organização temporal no discurso. O autor também abusa dos cliffhangers, mudando 

frequentemente de cenário ou do ponto de vista da personagem que está sendo seguido, nos 

momentos de maior suspense.  

 

"The turn of the screw" 

 

 O conto de Henry James, em oposição ao romance de Stephen King, apresenta uma 

grande sofisticação na organização da narrativa e expõe o profundo conhecimento do autor a 

respeito do elemento fantástico. Este afirma nunca te compreendido a aclamação que tal obra 

recebeu, por considerá-la vulgar, "um trabalho meramente mercenário" (EDEL, 1960, p.52). 

Porém, uma análise detalhada de sua estrutura demonstra o contrário.  

 Nos estudos fantásticos, como visto anteriormente, Bessière (1974) aponta para a  
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questão do hibridismo deste tipo de narrativa, que une estratégias de dois gêneros textuais, 

criando aquilo que ela chama de oposição entre o tético (realista) e o não-tético (sobrenatural). 

Finné, por sua vez, menciona a importância de o vetor tensão ser prolongado o máximo 

possível, o que acentuaria o sopro fantástico. Henry James, em um momento em que o 

fantástico surgia e não havia estudos teóricos a este respeito, produziu uma obra que pode ser 

considerada exemplar no gênero.  

 "The turn of the screw" (2005) é um conto narrado em dois níveis. No primeiro nível, 

há um narrador que participa dos eventos como personagem, mas que nunca se identifica. 

Inicia contextualizando a narrativa em uma noite de Natal, em que ele/ela (o narrador) e 

outras personagens estavam em uma velha casa e surgiu o assunto de aparições que ocorreram 

a uma criança, coisa tida como incomum na época da narrativa (1898). Diante de tal 

comentário, Douglas afirma saber de uma história de aparição que se sucedeu não apenas a 

uma criança, mas a duas.  

 É nesta narrativa contada por Douglas que será tematizado o elemento fantástico. Tem-

se, então, no primeiro nível, a história de conhecidos que se encontraram em uma casa velha 

na noite de Natal e falavam sobre aparições sobrenaturais. No segundo nível, tem-se a história 

que Douglas contará, a qual tem acesso por meio de um manuscrito que lhe foi entregue pela 

personagem que efetivamente participou dos eventos.  

 A personagem narradora não nomeada da narrativa do primeiro nível tem por função 

atestar a credibilidade de Douglas, o que de fato o faz, por meios de comentários do tipo: "it 

was just his scruples that charmed me" (JAMES, 2005, p.5). Douglas é, então, apresentado 

como uma personagem digna de confiança e cujo julgamento pode ser recebido como válido e 

merecedor de confiança. O autor vai, dessa forma, construindo a credibilidade da narrativa, 

que precisa do elemento real.  

 Sendo a personagem Douglas aceita como digna de confiança, torna-se possível que 

ateste em nome da personagem que participou dos eventos sobrenaturais. Ele explica que esta 

mulher, morta há vinte anos, era a governanta de sua irmã. E assim a caracteriza: "She was the 

most agreeable woman I've ever known in her position; she would have been worthy of any 

whatever" (JAMES, 2005, p.6), além de utilizar adjetivos como "clever" e "nice" e afirmar 

que gostava muito dela, sentindo-se feliz até aqueles dias (o presente da narração) por ela ter  
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gostado dele também.  

 Estabelecida a confiança na capacidade de interpretação da governanta, o leitor 

implícito vê-se diante de uma narrativa fantástica canônica, com as aparições dos espíritos de 

Mr. Quint e Miss Jessel. Não há espaço para dúvida de que estas aparições realmente 

ocorreram, já que a identificação dos mesmos é feita por Mrs. Grose, que os reconhece por 

meio da descrição que a governanta faz. Assim, a representação da hesitação do leitor por 

meio de uma personagem é construída em torno de Mrs. Grose, que ora parece crer, ora 

parece não crer nos fatos que a governanta relata.  

 A grande complexidade do conto, que tornou possível a reprodução de inúmeros 

estudos pretendendo provar que houve o desenvolvimento do elemento sobrenatural ou que 

tudo não passa de alucinação da governanta perturbada, reside em algo que Jacques Finné 

(1980, p.82) classifica como "explicação ao quadrado". Há duas explicações: a primeira, 

sobrenatural, é a de que a governanta realmente está sendo visitada por aparições, espectros 

de Mrs. Jessel e Mr. Quint. A segunda explicação fica em aberto, não sendo possível concluir 

se os espíritos estão de fato se apossando das crianças, operando uma transmigração de almas 

(metempsicose), ou se isso é loucura da governanta.  De qualquer maneira, essa situação 

apenas demonstra conclusivamente a complexidade do conto de Henry James, que mantém a 

ambiguidade e, portanto, o vetor-tensão, até a conclusão da narrativa.  

 De resto, a estrutura da narrativa é bastante apropriada ao fantástico: a narrativa do 

segundo nível é contada pela própria personagem que vivenciou os fatos (a governanta), em 

uma ordem cronológica linear e com inúmeras descrições espaciais que preparam a atmosfera 

para o surgimento do elemento sobrenatural.  

 

Considerações finais  

 

 As discussões aqui apresentadas procuraram demonstrar que realmente existe uma 

diferença essencial na estrutura profunda de uma narrativa trivial e de uma narrativa de ficção 

literária. O texto de Stephen King, embora muito bem redigido, com uma incrível capacidade 

de elaboração do suspense no texto escrito, não apresenta grande complexidade em sua 

estrutura, sendo possível até afirmar que o autor fez as escolhas mais óbvias.  
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O conto de Henry James, por outro lado, apesar de considerado pelo próprio autor 

como uma obra "menor", apresenta uma complexidade técnica exemplar. O cuidado com a 

construção da voz narrativa, de modo a permitir que o leitor implícito aceite a credibilidade da 

voz que conta, permite a manutenção da ambiguidade durante toda a narrativa. Essa situação 

por si só exclui a possibilidade de interpretações simplificadoras, como de uma oposição entre 

valores positivos e negativos, que encontramos no romance de Stephen King.  

 Para finalizar, entende-se que mesmo um gênero considerado propício para a 

elaboração de obras triviais, como é o caso do fantástico, pode ser alçado a um nível artístico 

da mais alta categoria.  

 

 

Referências  

 

ADORNO, Theodor W. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  

 

BESSIÈRE, Irène. Le récit fantastique: la poétique de l'incertain. Paris: Larousse, 1973.  

 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000.  

 

EDEL, Leon. Henry James. São Paulo: Livraria Martins, 1960. 

 

FINNÉ, Jacques. La littérature fantastique. Bruxelles: editions de l'Université de Bruxelles, 

1980.  

 

GENETTE, Gérard. Narrative discourse: an essay in method. New York: Cornell University 

Press, 1980.  

 

JAMES, Henry. The turning of the screw. In:____ The two magics. Montana: Kessinger 

Publishing, 2005.  

 

KING, Stephen. The shining. New Kensington: Anchor, 2013.  

 

KOTHE, Flavio. A narrativa trivial. Brasília: editora UnB, 2007.  

 

RODRIGUES, Selma Calasans. O fantástico. São Paulo: Ática, 1988. 

 

SODRÉ, Muniz. Teoria da literatura de massa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. 

 



ANAIS DO VIII Colóquio de Estudos Literários 
 FERREIRA, Cláudia C.; SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Diálogos e Perspectivas 
Londrina (PR), 06 e 07 de agosto de 2014 

ISSN: 2446-5488  p. p. 152-162 

162 

 

 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2010.  

 

VAX, Louis. L'art et la litterature fantastiques. Paris: Presses Universitaires, 1963.  

 

 

 

 


