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“ROSE RED” SUJEITOS E CORPOS EM DISCURSOS HORRÍFICOS 
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Resumo  

O cinema revela o horror através de suas produções cinematográficas. Nas salas escuras dos 

cinemas mundo a fora, explora-se o desconhecido, despertando curiosidade e medo. Diante disso, 

investigaremos o filme Rose Red (A casa adormecida Graig R. Baxley EUA/ Canadá, 2002), sob o 

olhar da Análise do Discurso (AD), com contribuições do filósofo Michel Foucault. Assim, nos 

limitamos a identificar os discursos emergidos no corpus que contribuem para a subjetivação do 

sujeito contemporâneo. Para tanto, iremos descrever e analisar uma cena do filme, a fim de investigar 

os elementos presentes e como eles contribuem para a subjetivação deste sujeito. Consideramos 

importante investigar o filme sob o olhar da AD, para analisar discursos historicamente situados, pois, 

entendemos que o corpus em estudo apresenta discursos ditos e mostrados. Isto porque tras saberes em 

um determinado tempo. A cena recortado do filme Rose Red mostra movimentos e gestos da 

professora Joice Readon (Nancy Traves) que por meio de suas práticas corporais evidencia discursos 

horríficos que colabora para a subjetivação do sujeito contemporâneo. Ou seja, o corpo é discurso, é 

um corpo “moldado de tecido vivo” (MILANEZ, 2006.p 159). Assim, problematizamos o corpo da 

professora como enunciado que evidencia discursos, que fala por meio de suas práticas e contribue 

para a subjetivação do sujeito contemporâneo.  

Palavras-chave: Corpo; Discurso; Horror. 

Introdução  

 Rose Red conta a história de uma mansão construída pelo magnata do petróleo John P. 

Rimbauer para presentear sua noiva Ellen, mas ao passar dos anos percebe-se, que a casa não para de 

crescer, mesmo sem ajuda dos operários a mansão cresce desordenadamente. Ao mesmo tempo 

acontecem situações intrigantes, como mortes estranhas e desaparecimentos. Com o    

desaparecimento misterioso de Ellen Rimbauer dentro da casa, a mesma é fechada e ninguém mais se 

atreve a entrar. Mas, tempos depois a professora de parapsicologia Joice Readon fascinada pelo 

sobrenatural resolve convocar um grupo de paranormais para uma excussão à Rose Red e entre elas se 

destaca Annie Wheaton (Kimberly J. Brown) possuidora de dons psíquicos capazes de despertar o 

horror adormecido em Rose Red.  

O enredo do filme em estudo se passa numa mansão assombrada por espíritos de antigos 

moradores. Onde acontecem fenômenos sobrenaturais, mortes inexplicáveis, desaparecimentos etc. 

Desta forma, o corpus ao ser investigados pela AD, irá mostrar elementos que contribuem para a 

circulação de discursos. Acreditamos, que esta investigação, nos propicia analisar os discursos 

presentes em Rose Red que influenciam na subjetividade do sujeito contemporâneo emergidos nos 

gestos corporais e vestimentas da professora Joice Readon. Assim, a análise foi feita com o intuito de 

demonstrar  o corpo discursivo da personagem, e como este contribue discursivamente, para a 

subjetivação do sujeito contemporâneo.  

 

Metodologia 

Essa investigação se deu a partir da materialidade fílmica Rose Red. A narrativa ao ser 

analisada evidencia a presença de elementos que mostram a professora como sujeito que materializa 

discursos. De início, foi preciso descrever o filme para o reconhecimento do mesmo como objeto de 

estudo. Optamos por analisar duas cenas do mesmo, tomando-as como enunciados discursivos, para 

mostrar o corpo da professora. Escolhemos analisar este corpo, porque, a professora é apresentada no 
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filme como uma mulher que busca conquistar seus ideais para se afirmar no meio social. 

Consideramos esta análise sob as lentes do filósofo Michel Foucault (2008), e com o método 

arqueológico, que busca estudar os discursos e enunciados. O aporte teórico para noções de discursos, 

sujeito e subjetividade advém do mesmo filósofo. Estudos sobre o corpo Milanez (2006), cinema, 

imagem e imagem em movimento apoiamos em Aumont (2006), Santos (2011) e ainda Carroll (1999) 

sobre o horror.  

 Para Foucault (2008, p.26) “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua 

volta”. Assim, pensamos que os discursos seguem o tempo e a história e vão se manifestando com 

significados diferentes a cada aparição dos enunciados. Neste sentido Fernandes (2008, p.13) ressalta 

que o discurso, “encontra-se no social e envolve questões de natureza não estritamente linguística”. 

Isto é, considerar as condições sócio históricas no momento da aparição dos discursos.  

  Por isso, investigamos a subjetivação do sujeito contemporâneo neste filme. Para isso, 

primeiro recortamos a cena que mostra a personagem sendo encurralada pelos espíritos que 

ronda a casa. E as descrevemos, para, identificar as questões investigadas. Depois, buscamos 

identificar nos enunciados quais elementos apontam a presença dos discursos, e quais 

discursos se evidenciaram nesta cena. Por fim, a analisamos com o intuito de demonstrar, os 

discursos emergidos pelo corpo discursivo da personagem Joice Readon, e como estes 

contribuem, para a subjetivação do sujeito contemporâneo.  Para tanto, nos atentamos ao que 

Foucault (1995) chama de relações de poder, esse domínio que a sociedade tem ou tenta ter 

sobre o sujeito mulher. Neste interim, o sujeito Joice se veste de discursos que a marca como 

um corpo presente que corporifica discursos de horror. 

 
Resultados e discussões 
 Buscamos investigar neste trabalho os discursos presentes no corpus que contribuem para o 

sujeito contemporâneo. Para isso, recortamos a cena em que aparecem a professora Joice Readon, a 

descrevemos e analisamos para chegar aos resultados. Depois desse exercício de investigação, foi 

possível constatar a presença de discursos horrificos  que controla o sujeito na contemporâneidade. 

Esses discursos são ainda manipuladores quando quer controlar o sujeito de modo que o impeça de si 

firmar como um sujeito capaz de se encontrar na sociedade. 

 Temos uma representação do sujeito mulher, regras ditadas pelo poder coersivo que repreende 

quando o sujeito não se dispõe a se inserir na ordem deste discurso, que diz que  para fazer parte da 

sociedade, é preciso ser um sujeito comum, passivo. Neste sentido, o sentido quebra essas regras e 

infringe a lei do discurso demostrando a presença do sobrenatural. Mesmo que seus achados não serão 

mostrados a ninguém, ela prova para si mesma, que é verdade o que sempre acreditou. E não apenas 

viu as manifestações em Rose Red, como se tornou parte dela. Dentro dessa rede, vemos sujeitos 

atrelados, envolvidos a poderes que ditam regras, e os discursos não podem, nem devem ser ditos em 

qualquer lugar. 

 

Conclusões 

 Essa investigação apontou Joice Readon um sujeito mulher como representante de discursos 

interligados com determinações históricas e sociais. As análises feitas no corpus, apresenta discursos 

horríficos, os quais estão presentes na contemporaneidade, notamos ainda, que essas práticas 

corporais, se torna para o sujeito um espelho na busca de si. Portanto, esse exercício analítico apontou 

sentidos horríficos,  que por meio das práticas corporais da personagem Joice Readon constroem 

sujeitos mulheres subjetivados capazes de si opor a ordem do discurso. É possível ver que apesar do 

medo evidenciado nos olhos e movimentos corporais da personagem provou a existência de forças 

sobrenaturais em Rose Red. Assim, constatamos que os discursos evidenciados nesse enunciado, 

contribuem  sujeitos contemporâneos.  
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