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Resumo 

 

Este trabalho toma referencial teórico-metodológicos da Análise do discurso de origem francesa 

e do cinema para investigar os discursos presentes no filme The Howling Reborn (Joe Nimziki, 

2011, EUA). O objetivo é compreender na materialidade fílmica como o corpo passa pelo 

processo de transformação. As imagens mostram a cena por meio da estrategia cinematográfica, 

ou seja, em 180 e oclose que é filmado do tórax para cima, mostrando o rosto do personagem. 

Assim, analisamos nas estratégias cinematográficas e na materialidade verbal dos discursos que 

emergiram no corpus. Apartir dos enunciados que encontramos, identificamos  os discursos 

horrificos visualizados no corpo historicamente situados nos anos 2000, mostrando 

comportamentos e sensibilidades sociais.  
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Introdução  

 

Análise do discurso (AD) possibilita estudar o sujeito e o corpo em varias 

materialidades e acreditamos que oferece subsidios teóricos para estudar o objeto fílmico. Neste 

caso o sujeito do discurso é marcado pela história em um determinado tempo e lugar. Os objetos 

de discurso dentro da AD são o sujeito e a história, buscando entender os sentidos produzidos 

em uma sociedade. 

Desta forma, os objetivos desse trabalho são compreender na materialidade fílmica 

como o corpo passa pelo processo de transformação, descrever os planos, como as imagens 

exibem a mutação corpórea, identificar através dos planos como o corpo é marcado diante da 

transformação, analisar cada momento em que é feita essa mutação, onde o corpo desloca 

totalmente seu estado normal. A escolha de estudar The Howling reborn a partir do campo 

Análise do discurso acontece por a constituição do sujeito e sustenta por si só. A escolha do  

filme esta encorporada no gênero de horror que vem tomando conta do cinema e televisão desde 

a década de 2000, e a cena em questao é para mostrar os efeitos discursivos produzidos por 

meio da mutação do corpo. 

O estudo que aqui mostramos é o horror na cena de um filme de lobisomens, pois o 

lobisomem se alterna entre lobo e homem, dois corpos em um, uma vez que existe homem e 

lobo e não um terceiro “lobisomem”. Foi criada por uma lenda e que hoje é muito repercutida e 

estudada Carroll (1999, p. 68) diz assim que é “uma forma de ficção, portanto, divide o ser 

fantástico em duas ou mais identidades que possuem alternadamente o corpo em questão” ele 

chama isso de fissão temporal que pode ser distinguida de categorias combinadas na figura do 

ser fantástico, e não serem simultâneas, pelo contrario são divididas ao longo do tempo. 

Primeiro, vamos discorrer sobre o enunciado, a cena, que será analisado o corpo de 

Katryn. A partir daí iremos analisar os discursos emergentes, pois segundo Mazierè (2007, p. 

14) “Enunciados e discursos serão dois termos confundidos em AD, visto que um é um dado, e 
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o outro é uma investigação que permite estabelecer um corpus [...]” vamos investigar os 

discursos presente dentro de um enunciado que se tece como uma rede dentro de outro 

enunciado maior, que é a cena analisada dentro do filme, visto que o sujeito analisado faz parte 

de uma mesma linhagem abordada no filme, uma vez que a personagem aqui mostrada é a mãe 

do protagonista e ainda é o Alpha dos lobisomens. De acordo com Fernandes (2010, p.6) 

enunciado “implica uma posição do sujeito, ou seja, uma inscrição do sujeito no discurso e na 

história. Reafirmamos com essa consideração que o sujeito não corresponde a uma 

individualidade no mundo, e suas enunciações revelam justamente essa presença do exterior na 

subjetividade manifestada pelos discursos materializados nos enunciados.” Assim podemos 

observar que o que forma enunciado é produzido pelo sujeito de acordo com a sua posição onde 

os discursos são concretizados dentro do enunciado. Na cena escolhida, Katryn (Ivana Milevic) 

mãe de Will (Landon Liboiron) se encontra com seu ex-marido Jack (Frank Schorpion), vão 

para a casa dele conversam e, ao irem para a cama, ela o amarra,enquanto ela tira a roupa, ela 

fala sobre o passado. De repente, ela começa a mudar a voz, começa a ficar uma voz grave esse 

já é indício de transformação seus olhos vão ficando avermelhado e ele se lembra dela há 18 

anos. Este conjunto de cenas nos faz observar discursivamente as minucias da cena, onde o foco 

é o que o corpo representa para ser lido dentro de um determinado contexto, é a questão que 

encontramos em Foucault, por que essa cena e não outra? O que essa cena nos permite entender 

o corpo? O que o corpo representa para que a imagem é passada? 

Essa cena nos mostra a transformaçao do corpo gradativamente onde poder entender 

cada detalhe do processo de mutaçao, e aindanos mostra que o corpo esta sempre em mudança 

para que ele possa ser compreendido dentro de um contexto, ou seja, se dizer que o corpo tem 

que seguir um padrão o que vai contra é considerado “feio” ali o horror é mostrado pela 

caracteristica de deformaçao do corpo, o corpo esta ali para ser compreendido de acordo com o 

que lhe é dado, ou seja, considerando que o corpo é imagem ele esta representando uma 

mensagem para ser lida. 

O corpo é um objeto que fica em constante mudança, de modo que Milanez (2009, p. 

218) afirma “Acredito que tenha ficado claro que o corpo é investido por domínios de poder e 

de saber, ou seja, ter o seu corpo dominado por preceitos institucionais ou dominar seu corpo, 

imprimindo-lhes marcas singulares, é incluir-se como sujeito”.  Percebe-se, então, que o corpo é 

um lugar de conhecimento, pois à medida que iremos transformando vamos aprendendo e 

também uma forma de poder que à medida que há transformação ele se torna mais forte e maior.  

 

Metodologia 

 

Nosso trabalho se caracteriza como pesquisa bibliografica descritiva-analítica. 

Para analisarmos os discursos no filme tomamos Foucault (1987); Milanez (2009); 

Aumont (2006; 2011); Carroll (1999). Primeiro escolhemos a cena a serem analisadas, 

logo em seguida recortamos e a partir daí fizemos a descrição e análise. Para que isso 

fosse possível, escrevemos o que as imagens nos mostram, e a partir daí com a ajuda 

das câmeras, foi feita a análise de acordo com os planos.  

The Howling Reborn é um filme que tem como protagonista um garoto de 18 

anos que ao término do colegial sente algo estranho acontecendo em seu corpo, é nesse 

momento que ele descobre que é descendente de uma linhagem de lobisomem por parte 

de sua mãe Katryn (Ivana Milevic). Porém ele é rebelde e não aceita ser esse monstro 

terrível. Seguindo nessa linha de pesquisa nós analisamos e descrevemos a cena com o 

foco na transformação do corpo de Katryn para assim, analisar na cena a transformação 



do corpo. A seleção desta foi pelo fato de ser mais representativa mostrando o corpo em 

sua mutação, um dos pontos fortes no filme, pois Katryn, além de ser mãe de Will 

(protagonista) é o Alpha dos lobisomens. Na cena analisada, Katryn (Ivana Milevic), se 

encontra com seu ex-marido Jack (Frank Schorpion), vão para a casa dele, conversam e, 

ao irem para a cama, ela o amarra. Enquanto vai tirando a roupa, ela fala sobre o 

passado. De repente, sua voz começa a mudar e ele se lembra dela há 18 anos. Neste 

momento ela começa a sua transformação, a camera vem detalhando cada processo, 

para que ela possa acabar com ele. É uma cena em que Katryn revela ao seu ex-marido 

que está viva e que veio buscar seu filho. Ela vai falando com Jack, a sua voz vai 

tornando grave gradativamente, seus olhos começam a ficar vermelhos, nesse momento 

revela a ele que é a sua ex-esposa mãe de Will e ainda mostra que continua jovem, linda 

porém mais forte, pois é nessa hora que revela é uma espécie de lobisomem, e o ataca. 

Katryn, nessa cena é a primeira vez que ela se transforma no filme, pois até então ainda 

não tinha nada de concreto sobre lobisomens, essa cena nos da à oportunidade de 

observar cada detalhe de uma transformação, é passada na casa de Will, eles estão 

sozinhos, quando ela se zanga com ele, pois o julga saber que Will é um lobisomem e 

mesmo assim ensina ele ser civilizado, ela se transforma para ataca-lo. Isso significa 

que é durante tais acontecimentos que é mostrado a caraterística de horror trazido no 

filme onde revela o discurso horrífico para análise. 

A câmera a filma do tórax para cima este plano é chamada close, para mostrar 

um aspecto de ironia, de gozação, colocando-a superior para remeter a posição de poder, 

ele agora é vulnerável a ela, o sorriso sarcástico no rosto tudo isso demonstrando como 

ela ignora tudo o que o filho aprendeu ate o dia do reencontro deles. Agora observa-se 

as costas dela numa foto de uma pessoa normal, mas já com evidencias bem leve das 

vertebras, e a segunda podemos observar que as vertebras estão bem altas onde começa 

a transformação do corpo, isso não é comum de se ver, a não ser que o indivíduo nasça 

com alguma anormalidade. 

 

 

 

 

 

 

 



Cenas de metamorfoses de Katryn  

Figura 1                                                             figura 2 

              

Fonte fotograma capturada do filme The Howling Reborn 

Nessas fotos, a câmera gira este movimento chama-se travelling que é o movimento da 

câmera, então ela da uma volta de 180º para fazer o contorno, a câmera se desloca na 

horizontal contornando-a para mostra as costas, da um close para pegar só as partes que 

merecem destaques detalhando bem a sequencia da cena, onde nota-se que a câmera 

quer chamar a atenção para a pequena transformação que acontece na coluna. 

A próxima cena mostra o mesmo movimento de travelling contornando agora 

para mostrar seu rosto, que ela esta com os dentes bem maiores do que o normal pra 

fora da boca, porém sua aparência continua de humana, mas agora seus cabelos estão 

todos assanhados e não está mais aquele rosto bonito. Ela a aparenta com raiva, 

percebe-se a fúria nos seu rosto, seus olhos estão fechados com aspecto enrugado para 

enfatizar o ódio que ela está sentindo. O filme traz o enunciado que é a cena da 

metamorfose do corpo que acontece depois que Katryn se encontra com Jack, em que o 

monstro a torna sujeito, pois ela agora esta na posição de poder, uma vez que é maior e 

mais forte do que ele. Nessa perspectiva, encontram-se, assim, os discursos horríficos 

mostrados através das imagens. 

 

 

Resultados e discussões  

 

A imagem revela um monstro capaz de atitudes que corrompe o aspecto social. Carroll 

(1999, p.61) “Mas, é claro, o sentido da palavra "monstro" que estou usando não implica 

necessariamente ideias de feiura, mas, sim, a ideia de que o monstro é um ser que viola a ordem 

natural”. Mostra a monstruosidade como atitude e a mutação do corpo que não é normal em 

uma sociedade, assim ela esta indo contra a ordem natural.  

O  horror na cena de um filme de lobisomens, em que se alterna entre lobo e homem e 

contradiz uma ordem uma vez que existe homem e lobo e não um terceiro “lobisomem” que foi 

criada por uma lenda e que hoje é muito repercutida. Carroll (1999, p. 68) diz que é “uma forma 

de fissão, portanto, divide o ser fantástico em duas ou mais identidades que possuem 

alternadamente o corpo em questão”. Ele chama isso de fissão temporal que pode ser 

distinguida de categorias combinadas na figura do ser fantástico, e não serem simultâneas, pelo 



contrario são divididas ao longo do tempo. Com base nisso, podemos observar como acontece 

no filme, pois no início Katryn é passada por um ser humano normal mas no decorrer da cena 

mesmo na forma humana suas práticas é animalesca, não tem mais a sensibilidade de uma 

mulher. 

 

Conclusão  

 

Concluímos que o corpo é modificado, para que possa ser compreendido pelo 

espectador, também é uma forma de tomar conhecimento, pois nos anos 2000 o corpo estava 

sendo exibido e padronizado um tipo de beleza para que pudesse ser seguido então ele torna-se 

escravo do tempo. O corpo pode ser lido e relido através de várias gerações, no filme analisado 

o corpo se torna simultaneamente de dois seres habitando um só espaço, ora humano, ora 

lobisomem. E percebemos que o corpo passa por uma metamorfose saindo do seu estado 

natural, constituindo sujeito capaz de se desordenar na materialidade, os discursos horríficos 

mostram que o corpo trás a mutação mais próxima do original levando em conta outros filmes 

do mesmo gênero de épocas diferentes. E assim o sujeito se constitui diante de sua posição em 

que foi lhe dada, pois agora ela não é apenas humana, é um humano que possui poderes 

sobrenaturais, partindo do enunciado principal em que é o objeto de estudo, encontraram os 

discursos emergidos dentro da cena, onde só foi capaz de ser compreendido através do 

audiovisual analisando os planos e da Analise do Discurso que nos ofereceu aporte teorico para 

essa análise. A monstruosidade é representada pela transgressão do corpo, sendo a metamorfose 

do corpo “normal” em lobisomem. Os filmes trazem a monstruosidade como prática de 

animalesca, com o aspecto agressivo, no corpus o aspecto é trazido em duas formas de 

monstruosidade, pois o sujeito é agressor e ao mesmo tempo é metamosfoseado em lobisomem. 

E a cena mostra que não precisa necessariamente ser metamorfoseado para ser agressor, o 

sujeito aqui estudado é o alpha dos lobisomens a mãe do protagonista na história e ela age como 

animal. A monstruosidade é mostrada atraves dos planos perpassando pela camera evidenciando 

a transformação da coluna através do close detalhando apenas as costas do personagem. 
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