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Este trabalho tem por corpus um curta-metragem chamado Guida, dirigido por Rosana Urbes, 

lançado no ano de 2014 (https://www.youtube.com/watch?v=c5xB5b3dQK8). O estudo surge 

para analisar os diversos discursos contidos na obra, já que esta pode ser considerada um texto, 

independentemente de sua linguagem audiovisual. O interesse despertado pelo curta associado a 

uma observação através de teorias discursivas da área da linguística se dá em razão da 

afirmação do ambiente cinematográfico como um espaço semiótico de produção de sentidos, 

cabendo, portanto, um estudo que transcende as técnicas de produção inerentes aos filmes e 

encontra aporte na linguagem. Desse modo, pretendemos mapear os temas existentes no curta, 

pesquisar acerca das inspirações e referências da autora e conectar esses dados com os 

pensamentos que circulam na contemporaneidade, de modo a possibilitar a percepção de 

intertextos. A viabilidade e efetividade de tal método dependem, primeiramente, da atenção ao 

conceito de discurso, cuja geração de sentidos implica numa visão que transcende a figura do 

locutor e se projeta nos vários espaços sociais, o que permite uma compreensão mais aguçada 

das atitudes explícitas e implícitas adotadas pelas personagens da obra. Além disso, haverá a 

observação à concepção bahktiniana sobre o dialogismo, tendo em vista que os sentidos 

transmitidos pelo veículo cinematográfico só serão integralmente entendidos se associados a 

outros enunciados que orbitam no cotidiano e são indubitavelmente carregados de valores 

ideológicos (FIORIN, 2008). Complementar a essa ideia, serão utilizados os preceitos sobre 

cena (MAINGUENEAU, 2002), considerando as diferentes maneiras que o veículo audiovisual 

interpela o expectador, as quais encerram em si diferentes enunciações. Por fim, a noção de 

ethos (MAINGUENEAU, 2007) contribuirá para o entendimento das múltiplas perspectivas 

vistas na personagem título. Diante dessa investigação, conclui-se que Guida possui um amplo 

espectro de discursos que se conectam com importantes questões do mundo atual, fato que 

suscita, além do prazer estético, a possibilidade de pesquisar suas nuances de forma teórica. 
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