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RESUMO: O presente projeto, calcado na filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, 

Volochínov e Medviédev, tem como objetivo a análise da constituição do sujeito minion (a 

mão-de-obra massiva) em relação de alteridade com o sujeito Gru (o malvado favorito), 

presentes no gênero discursivo cinema de animação. A fim de refletir acerca da sua construção 

arquitetônica, o que abarca a sua produção, circulação e recepção social, compreendo a(s) 

voz(es) social(is) encarnadas por esses sujeitos, o estudo tem como objeto a franquia de 

enunciados fílmicos Meu Malvado Favorito (2010, 2013, 2015 e 2017), produzidos pela 

Illumination Entertainment e Universal Studios. O método de pesquisa, dialético-dialógico, é 

realizado por cotejo, em que outras produções enunciativas da franquia surgem no interior da 

análise, de forma a corroborar com a reflexão acerca das relações de trabalho e da sua 

transformação em produto de consumo da indústria cultural. A relevância da proposta deste 

estudo é a relação entre produção, circulação e recepção dos enunciados estéticos na 

contemporaneidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diálogo; Sujeito; Círculo de Bakhtin; Indústria cultural; Minions. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Os enunciados estéticos, tal qual os encontramos nas esferas de circulação midiática, 

possuem uma organização interna e são formas relativamente estáveis dentro de um gênero 

específico – como concebido por Bakhtin (2011, p. 262) – o que nos permite identificá-los 

como tal. Isto significa, em termos da teoria dialógica do discurso, que um enunciado não está 

fora do gênero, assim como um discurso não está fora do enunciado: e a linguagem é o meio 

pelo qual visualizamos essas questões, nas suas dimensões verbais, vocais/sonoras e/ou visuais.  

A linguagem, por estar imersa no mundo e fora dela não existir, concebe a arte e vida 

como indissolúveis e indissociáveis, de modo que o enunciado artístico é o reflexo e a refração 

do social, reelaborado e ressignificado para um outro plano ideológico – o da esfera estética. O 

que está relacionado à vida é, assim, levado ao plano da elaboração artística sob uma nova 
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ordem de organização, não tal qual compreendida na “realidade”, mas de acordo com suas 

próprias regras e ordens internas, uma vez que não se pensa, de acordo com a filosofia da 

linguagem do Círculo, no estético apartado de seu contexto valorativo-social. 

Por meio da perspectiva bakhtiniana de linguagem1, que fundamenta teoricamente o 

nosso projeto, propomos a análise da construção dos valores sociais em embate dialógico 

presentes nos sujeitos minions e Gru, visando compreender as vozes sociais contrárias e 

contraditórias assumidas e assimiladas no interior do enunciado e ao logo da franquia2, objeto 

deste estudo, Meu Malvado Favorito3 (2010, 2013, 2015 e 2017), como uma resposta – no 

formato de enunciado estético – às questões encontradas no solo social, na vida.  

Assim, é por meio dos enunciados fílmicos e da fundamentação teórica da filosofia da 

linguagem que surge o questionamento deste projeto de pesquisa, que visa analisar como as 

vozes sociais sobre as relações de trabalho e o massivo estão constituídas e relacionadas, de 

maneira dialógica, nos enunciados fílmicos.  

A proposta deste projeto é refletir acerca da relação de constituição eu-outro nos sujeitos 

minions e Gru. Ambos sujeitos protagonizam a franquia Meu Malvado Favorito, quatro 

enunciados fílmicos produzidos pela Ilumination Entertainment e distribuídos, mundialmente, 

pela Universal Studios. Uma das justificativas da escolha do corpus deve-se ao fato de que, em 

2017, se tornou a franquia de animação mais rentável da história, tendo arrecadado, 

mundialmente, mais de US$ 3,528 bilhões4, o que reflete a sua circulação social enquanto um 

enunciado fílmico do gênero cinema de animação.  

                                                           
1 Analisaremos a linguagem verbo-voco-visual cara à arquitetônica enunciativa da franquia elencada como corpus. 

Contudo, comprometemo-nos a estudar a metalinguagem e as estratégias de linguagem do cinema, como uma 

forma de darmos conta da análise dos enunciados fílmicos e, compreendendo a sua constituição.  
2 Entendemos a franquia como os quatro enunciados fílmicos: Meu Malvado Favorito (2010), Meu Malvado 

Favorito 2 (2013), Minions (2015) e Meu Malvado Favorito 3 (2017).  
3 No original, “Despicable Me”. Optamos por trabalhar com a versão dublada em português, e não com a versão 

original na língua inglesa, uma vez que nos propomos a analisar as como as valorações presentes no enunciado 

circulam socialmente. 
4 Informação disponível em: http://deadline.com/2017/08/despicable-me-highest-grossing-animated-franchise-all-

time-shrek-illumination-universal-box-office-1202143599/  Acesso em 07/09/2017. 

http://deadline.com/2017/08/despicable-me-highest-grossing-animated-franchise-all-time-shrek-illumination-universal-box-office-1202143599/
http://deadline.com/2017/08/despicable-me-highest-grossing-animated-franchise-all-time-shrek-illumination-universal-box-office-1202143599/
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Por fazerem parte de uma franquia, os enunciados fílmicos dialogam entre si e criam 

uma sequência narrativa no formato de uma história, os fatos são ligados entre si, de maneira 

lógica, o que configura o interdiscurso/intertexto5. Os três enunciados sobre Meu Malvado 

Favorito (2010, 2013 e 2017) possuem como conteúdo temático a ambivalência humana 

presente nos sujeitos minions e Gru ao que tange à vilania e às relações de trabalho, trabalhador 

e chefe. Constantemente modificados pelo meio no qual estão inseridos, o vilão Gru tem a sua 

constituição alterada pelo contato com outros sujeitos dentro do enunciado fílmico, o que 

significa dizer que o que seu contato com os minions também é constituído de uma maneira 

outra conforme a narrativa progride. Isto se deve porque o sujeito bakhtiniano não é um ser à 

parte do social, mas é prenhe das interações sociais às quais está submetido.  

 No enunciado fílmico Minions (2015), também observamos as questões do contato 

entre o eu-outro, materializadas no caráter constante de serventia dos minions para com os seus 

chefes/patrões. Ainda, o início da parceria entre os minions e Gru é abordado, funcionando, 

assim, esse enunciado, como uma espécie de flashback dentro da sequência enunciativa que 

constitui a franquia. Mais especificamente, podemos observar, nesse enunciado, a temática da 

serventia e da vilania, pois é próprio da gênese dos minions esse tipo de comportamento. 

Por meio dessa franquia, composta por Meu Malvado Favorito (2010), Meu Malvado 

Favorito 2 (2013), Meu Malvado Favorito 3 (2017) e um spin-off6, Minions (2015), notamos 

                                                           
5 Ao utilizarmos o termo interdiscursividade/intertextualidade, admitimos que os diálogos de sentidos 

(interdiscursos) encontram-se materializados nos enunciados explícita e marcadamente (intertexto). Entender 

como esse movimento ocorre na franquia Meu Malvado Favorito é um dos nossos intuitos iniciais. Mas, não basta 

entender como isso ocorre, é preciso analisar que valorações são colocadas no jogo discursivo, em embate, que 

vozes sociais se encontram mobilizadas nos enunciados, semiotizadas pelos sujeitos. Entendemos o interdiscurso 

tal qual o concebe Fiorin (2006), como o correspondente a dialogismo, por isso, podemos defini-lo como um modo 

de funcionamento da linguagem, a relação entre discursos, em que se explicita um embate entre vozes dos sujeitos 

de um mesmo e de diferentes enunciados e entre enunciados. Intertexto é toda e qualquer alusão concreta ao outro 

(sujeito e/ou enunciado). Podemos afirmar que a singularidade do sujeito ocorre na “interação viva das vozes 

sociais” (FARACO, 2003. p. 83). Segundo Fiorin, a intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, 

mas nem sempre o contrário é correspondente, uma vez que todo enunciado é interdiscursivo, pois é dialógico e 

estabelece relações de sentido entre seus sujeitos e outros enunciados, mas, nem sempre isso se materializa 

explicitamente no texto. 
6 Um spin-off é uma obra derivada, originada a partir de uma ou mais obras já existentes, concentrando-se em 

tratar de um aspecto particular com mais detalhes ou modificando um pouco a história e seus aspectos originais. 
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que uma imagem de vilão e chefe é criada por meio do sujeito Gru, assim como uma imagem 

de servo e capanga, por meio dos minions, ambos valorados socialmente. De maneira 

ambivalente, observamos Gru deixando de ser o “vilão típico” para se filiar à Liga Anti-Vilões, 

depois de seu contato maior e mais íntimo com as filhas adotivas e Lucy7, em Meu Malvado 

Favorito 2 (2013).  

Contudo, os minions recusam essa mudança de posicionamento e pensamento e se 

rebelam, em Meu Malvado Favorito 3 (2017). Nesses enunciados fílmicos é possível observar 

a ambivalência da vilania em Gru e nos minions à medida em que ela deixa de ser 

dicotomicamente dividida e passa a ser dialogicamente caracterizada. Isto é, a vilania nos 

sujeitos, aqui, compactua mais com o aspecto cômico por meio da caracterização engraçada e 

o tom risível presente nos minions e na maldade de Gru, que esconde um sentimento carinhoso 

e paternal, do que, de fato, pela ideia do “mau” encarnado nas personagens.  

A construção do sujeito é, para Bakhtin, realizada por meio da alteridade, em que a 

presença de um “eu” prevê a existência de um “outro”. Assim, temos a ideia de um sujeito 

dialógico, em constantes relações e interações sociais com outros sujeitos que o modificam e o 

constituem como tal. O sujeito não é uno, dicotômico e isolado, mas ele é o resultado de uma 

pluralidade a qual está submetido, sendo, portanto, um sujeito responsivo e responsável pelos 

seus atos.  

Ao conceber o sujeito como o Círculo, não é possível separá-lo de seu tempo e espaço 

(cronotopo), de modo que ele se torna parte de um todo, não existindo de maneira separada, 

mas em uma relação dialógica entre o “eu” (sujeito) e o(s) “outros(s)” (mundo). Não é possível, 

dentro do escopo teórico, pensá-los de maneira dissociada. Bakhtin, em Para uma Filosofia do 

Ato Responsável (2010), afirma que os centros de valor fundamental e essencialmente 

                                                           
7 Embora destacamos, como fio-condutor da análise, os sujeitos Gru e minions, não ignoramos os outros sujeitos 

presentes no enunciado, como o caso de Agnes, Margô, Edith, Lucy e Dr. Nefário, por exemplo, que configuram 

não só com Gru, mas também com os minions, uma importante relação de alteridade e constituição do que vem a 

ser o sujeito “eu”. 
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diferentes, o “eu” e o “outro”, são correlatos, porque é em torno dessas duas instâncias que há 

a organização do sujeito.   

No spin-off Minions (2015) observamos, desde o início dos tempos (isto é, antes de 

servirem Gru, a quem são fiéis), os minions possuem um único propósito: o de servir o vilão 

mais malvado da história. Antes mesmo de pensarmos na constituição dos minions em relação 

de alteridade com Gru, podemos pensá-los a partir da alteridade com a vilania. Isto é, 

observamos como o sentimento de servidão voltada para a uma vilania cômica opera como 

princípio do sujeito, sendo uma resposta axiológica, em forma de enunciado estético, ao que 

encontramos na vida (embora sob a forma de outra organização).  

Assim é que, ao voltarmos nossa atenção para o termo “minions”, após a chamada “febre 

amarela”8, notamos que a significação se volta para a referência de capangas, capachos e lacaios 

por conta de sua qualidade de servidão “cega”. Visto assim, a constituição do sujeito “eu” 

necessita da presença do sujeito “outro” para que se constitua como tal; no caso, os minions não 

existem e se caracterizam como mão-de-obra massiva e capachos se não há, em interação, a 

presença de um vilão – Gru, ou qualquer outro que eles tenham tentado se filiar, mesmo que 

sem sucesso. 

Entretanto, essa servidão e essa vilania estão calcadas em uma relação de descompasse, 

visto que eles mais atrapalham do que ajudam seus chefes a conquistarem feitos grandiosos. 

Ainda, quando o vilão é, de fato, um vilão (como o caso de Scarlet Overkill, em Minions 

(2015)), notamos que eles se unem para derrotá-lo e acabarem com o mal que foi criado, os 

seus objetivos de vilões, ao serem verdadeiramente vis, entra em dissonância com os princípios 

dos minions, criando um descompasso entre as ações que eles desempenham, pois não são, na 

realidade, malvadas.  

                                                           
8 A expressão “febre amarela” se refere à ampla divulgação e circulação de enunciados fílmicos e de outros 

produtos de consumo da franquia “Meu Malvado Favorito”, que tem nos minions, seres amarelos, uma espécie de 

marca registrada. 



 

 7 

Há, marcado nesses enunciados, uma relação hierárquica de poder, entre o patrão (o 

vilão) e o empregado (mão-de-obra massiva), tal qual observamos na vida, super e 

infraestrutura que se condicionam e se modificam mutuamente. Não há, dessa forma, somente 

um embate valorativo entre a voz do que é mais forte e do que é mais fraco, como também há, 

em uma mesma estrutura, embates e relações sádicas entre os próprios minions. Eles não se 

caracterizam só como capangas, mas trazem, em si, um sadismo e um discurso de intolerância, 

reflexo e refração do que encontramos nos momentos e sociedades atuais. 

Por sadismo, vemos como os sujeitos minions se comportam entre eles mesmos, 

enquanto grupo: o riso é característico e típico, contudo, não é qualquer riso, mas é o que 

provém da falha do outro, de uma situação em que, notadamente, um deles “se deu mal”. Não 

é um rir com o outro, mas rir do outro, marca de um momento sócio-histórico específico, em 

que os erros são privilegiados em detrimento dos acertos. Como dito, é o que dá espaço à 

intolerância e, por vezes, ao discurso de ódio gratuito e fortuito.      

Dessa forma é que pensamos nesses enunciados artísticos ao que tange ao seu todo 

arquitetônico, olhando para uma “[...] unidade advinda do sentido, estando suas partes 

articuladas internamente, de um modo relacional que as torna interligadas e não alheias umas 

às outras” (SOBRAL, 2005, p. 110). Como enunciados dialógicos, sempre respostas de passado 

e/ou futuro não só à franquia, internamente, mas a outros enunciados. Expomos, assim, 

metodologicamente, a primeira parte do nosso estudo: compreender como é a relação entre os 

sujeitos no/do enunciado fílmico, o que os constituem como tal, não perdendo de vista seu 

caráter social dentro da integridade da arquitetônica enunciativa.  

Em um segundo momento de nosso estudo, visamos compreender como é a produção, 

recepção e circulação em sociedade do que chamamos a “febre amarela ‘minions’”, pois o 

movimento gerado na recepção desses enunciados reflete e refrata, bem como ressignifica, o 

conteúdo temático dessas obras. Portanto, inicialmente, nos propomos a compreender como a 
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relações entre os sujeitos estão postas no enunciado para, depois, observar como isso está 

orientado para a vida e, mais especificamente, no consumo. Sendo assim, buscamos 

compreender como essa febre ganha espaço na vida, como rende e como estão arquitetados os 

sujeitos ativos consumidores. 

Pensamos na movimentação gerada em direção e por parte do público, afinal, a indústria 

cultural se mobiliza para gerar, cada vez mais, mais produtos de consumo ligados à franquia 

“Meu Malvado Favorito” (como uma forma de estender a experiência com esses enunciados). 

E o público, sujeitos ativos e responsivos à franquia, tem suas demandas respondidas em forma 

de enunciados como produto de consumo. 

O envolvimento e a identificação com tais sujeitos influencia de maneira direta nessa 

experiência estendida, pois o número de produtos criados a partir do filme são amplamente 

difundidos no social, fora das telas, de maneira massiva. É possível encontrarmos referência 

aos enunciados fílmicos em uma gama ampla, que vai desde alimentos até vestimentas, tendo 

o “rosto” dos minions adquirido o valor ideológico de produto de consumo cultural. 

A dimensão do ideológico, para o Círculo, está associado à sua semiose e, como 

abordado em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2014), a ideologia está calcada nas 

representações semióticas, sendo a palavra o signo ideológico por excelência, que carrega as 

variações das valorações sociais. Para Bakhtin ([Volochínov], 2014, p. 32),  

um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 

reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe 

fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo 

está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, 

falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide 

com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde 

o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. 

 

 A ideologia vai além da “falsa consciência” de Marx, do mascaramento da realidade 

proletária (ideologia cotidiana) em detrimento da burguesia (ideologia oficial). Para o Círculo, 

o que é ideológico volta-se para o cotidiano e para o oficial, sem o apagamento de um diante 
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do outro, em que o embate revela as vozes sociais de sujeitos sociais e históricos, presentes nos 

enunciados, portanto, nas relações humanas. 

Ao ganharem espaço na sociedade com seus rostos e corpos cilíndricos amarelos, os 

minions viraram produtos de consumo da indústria cultural. Não há o consumo de um produto 

por conta da sua funcionalidade e/ou utilidade, mas consome-se porque há estampado o rosto 

dos minions; consome-se, então, porque é ideológico, está na moda e é massivo. Um outro 

questionamento recai, assim, na ambivalência gerada nesse movimento de consumo (dos filmes 

e além deles), sobre sujeitos que possuem, em si, embates de valorações contrárias e 

contraditórias em seu interior (dentro e fora das telas), coexistindo a(s) face(s) do “agradável” 

e do “servo vilânico”.  

Dessa forma, o questionamento e a justificativa de pesquisa estão em observar e analisar 

como os sujeitos minions e Gru estão construídos no e ao longo dos enunciados fílmicos, de 

forma a compreender como as vozes sociais (concepções de mundo) estão postas e como se dá 

a ultrapassagem das valorações que competem ao trabalho e à relação trabalhador e chefe para 

se tornar um produto de consumo massivo advindo da indústria cultural. Sem perder de vista, 

ao longo da pesquisa, que arte e vida estão imbricados, de maneira que o enunciado estético 

possui o caráter de semiose da vida, refletindo-a e refratando-a, logo, interessa-nos saber quais 

papéis de sujeitos estão materializados nesses enunciados e, ainda, como estão valorados 

socialmente, visando não só os enunciados fílmicos, mas além deles. Por meio da linguagem, 

esses enunciados e essas práticas discursivas de consumo revelam as valorações pelas quais a 

sociedade se compõe e é composta. 

Estando em um plano histórico, o ideológico nos incute a análise não só da construção, 

como também da circulação e recepção social, o que está previsto no próprio enunciado. Dessa 

forma, conceitos trabalhados por Jenkins (2006) podem ser trazidos, como “mídia da 

convergência” e “transmídia”, e de outros autores também, a fim de auxiliar na concepção do 
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sujeito-receptor ativo no processo de construção enunciativa midiática, uma vez que os 

enunciados artísticos difundidos de forma ampla dentro dessa franquia, “bombardeiam” os 

sujeitos-consumidores ativos de informação nova a todo momento, em sua maioria, na forma 

de novos produtos de consumo. 

 A relevância deste projeto de pesquisa se justifica na contribuição em forma de estudo 

reflexivo acerca da dialogicidade da linguagem nos estudos contemporâneos dos discursos e 

enunciados dialógicos, artísticos/estéticos midiáticos. A proposta central é refletir acerca dos 

valores sociais presentes em Gru e nos minions, por meio da análise de elementos verbo-voco-

visuais9 dos enunciados elencados como parte da franquia e que constituem o corpus desta 

pesquisa, fundamentos sob o princípio do diálogo da filosofia da linguagem bakhtiniana, para 

uma posterior análise dessas valorações nos sujeitos consumidores, a chamada “febre amarela”.  

 

OBJETIVOS 

Os objetivos da pesquisa proposta são divididos em Geral e Específico:  

Objetivo geral: 

• Analisar a arquitetônica enunciativa que comporta a constituição das vozes sociais presentes 

nos sujeitos da franquia “Meu Malvado Favorito” (2010, 2013,2015 e 2017) por meio das 

relações dialógicas estabelecidas entre si, bem como compreendê-los enquanto reprodução 

cultural massiva, levando em consideração a construção interna do gênero e a sua recepção e 

circulação social por meio dos estudos do Círculo de Bakhtin, Volochínov e Medviédev. 

 

                                                           
9 A verbivocovisualidade (PAULA, s/d) diz respeito ao trabalho, de forma integrada, das dimensões sonora, visual 

e o(s) sentido(s) das palavras. O enunciado com elementos verbo-voco-visuais (tal qual o enunciado fílmico) é 

considerado em sua potencialidade valorativa e requer a contemplação da linguagem ao que tange  aos tópicos e 

conteúdos frasais (verbal), ritmo e entoação próprios da língua, trilha sonora (vocal/sonoro) e movimentos de 

câmera, figurino, coloração das cenas (visual). Embora o Círculo não tenha se voltado de maneira enfática para o 

não-verbal, eles deixaram metáforas acerca da linguagem de maneira ampla, pistas que nos fazem pensar as 

dimensões vocais e visuais da linguagem. 
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Objetivos específicos:  

• Refletir acerca da constituição ambivalente entre os sujeitos minions e Gru presentes no 

corpus da pesquisa; 

• Estudar a construção estética do enunciado fílmico de animação, compreendendo a forma 

específica de sua realização e as relações interdiscursivas/intertextuais que representam, 

esteticamente, as valorações sociais do trabalhador, do chefe e do trabalho;  

• Analisar a construção discursiva da franquia “Meu Malvado Favorito” enquanto manifestação 

cultural de massa a partir da sua recepção, principalmente, no Brasil. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O projeto tem a sua proposta de pesquisa fundamentada na Análise Dialógica Discursiva 

do Círculo de Bakhtin, Volochínov e Medviédev. A proposição inicial é de uma reflexão teórica 

(a partir das categorias analíticas de sujeito, diálogo, voz social, enunciado, ideologia) e 

analítica (centrada na franquia Meu Malvado Favorito). A análise proposta ultrapassa o 

linguístico, embora parta do verbal a fim de mostrar como a linguagem se comporta em um 

dado momento sócio-histórico. Ou seja, a análise, tal qual o pensamento do Círculo, caminhará 

para o translinguístico, uma vez que nos é caro a noção de verbivocovisualidade, que comporta 

as dimensões da linguagem (PAULA, s/d). 

 De maneira geral, a análise discursiva prima pela ligação da língua ao sujeito, ao tempo 

e  ao espaço específico de uso, o que denota um enunciado único e irrepetível, embora dialógico, 

pois, para a filosofia da linguagem bakhtiniana, embora as condições de produção enunciativa 

sejam únicas, as valorações são anteriores e exteriores ao sujeito, sendo um enunciado 

composto de vozes sociais outras, o “eu” na constituição do “outro” e o “outro” na constituição 

do “eu”, correlacionando-se e condicionando-se mutuamente. 
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 Assim, os diálogos ocorrem entre enunciados e entre sujeitos, o que significa dizer, para 

o Círculo, que o sujeito possui uma noção de ser social (aqui, pensamos tanto nos sujeitos dos 

enunciados fílmicos quanto nos sujeitos receptores ativos), de modo que o contexto de 

enunciação não pode ser deixado de lado, o que colabora para a realização do nosso 

questionamento de pesquisa, que visa compreender o modo como estão a produção, a recepção 

e circulação relacionadas com as vozes sociais arquitetadas nos enunciados fílmicos da franquia 

Meu Malvado Favorito, no que chamamos de “febre amarela ‘minions’10”.  

Sendo o sujeito, no mínimo, dois (ao mesmo tempo – o “eu” e o “outro”), a linguagem 

constrói tanto quanto é construída pelo sujeito, ao que Bakhtin [Volochínov] considera: “O ser, 

refletido no signo, não apenas nele se reflete, mas também refrata” (2014, p. 46), o que é típico 

da interação social. A análise dialógica dos enunciados fílmicos de uma franquia constitui uma 

possibilidade de estudo do próprio gênero cinema de animação, revelando diálogos específicos 

e constituintes desse tipo de gênero discursivo e entre outros gêneros possíveis. O enunciado 

fílmico possibilita diálogos com o que está anterior e posterior a ele, bem como respostas 

advindas por meio dele, por parte de sujeitos receptores que respondem ativamente ao que 

consomem por meio de enunciados da indústria cultural.    

 O Círculo considera que o discurso, constitutivamente dialógico, é um enunciado pleno 

de vozes sociais outras, o que provém da própria concepção de linguagem, existente na situação 

entre sujeitos em um tempo-espaço (cronotopo) específicos. Um enunciado (aqui, na noção 

alargada do termo) compreende um elo na cadeia discursiva, o que significa dizer que ele está 

prenhe da(s) resposta(s) do(s) outro(s), uma vez que é social e veículo de valorações, concreto 

e dialógico. Pensamos, então, nos enunciados fílmicos da franquia Meu Malvado Favorito 

como diálogo entre seus próprios elementos constitutivos, bem como com outros enunciados 

                                                           
10 Observamos que, embora os títulos da franquia, de maneira geral, façam referência a Gru (o malvado favorito), 

a relação existente com os produtos de consumo está, mais especificamente, protagonizada pelos minions. Visto 

esse sucesso, houve a criação de um enunciado spin-off voltado para a gênese dos minions, antes de terem 

encontrado Gru como seu vilão favorito e único chefe.  



 

 13 

alheios e fora de si mesmos enquanto franquia (enunciados que não são fílmicos, por exemplo, 

mas integram o todo significativo da imagem criada pela franquia).  

 Um enunciado não existe fora de um gênero, de forma que ele se manifesta, socialmente, 

em uma forma relativamente estável, obedecendo à certas regras internas que lhe são alheias. 

Dessa forma, cabe-nos a reflexão não só sobre o gênero cinema de animação, bem como o seu 

modo de produção, uma vez que é de nosso interesse, além de ser significativo, refletir sobre a 

Illumination Entertainment e Universal Studios enquanto superestruturas sociais dentro da 

indústria cultural, como produtoras e divulgadoras dos enunciados fílmicos, respectivamente. 

Afinal, não observamos tais fenômenos em qualquer lugar, feitos por qualquer pessoa ou de 

qualquer forma, mas lidamos com empresas que possuem um projeto de dizer específico, 

arquitetado de maneira específica, de modo a construir uma experiência não só nos cinemas, 

mas estendida a outros níveis da atividade social – isso, dentro de Hollywood.    

 Como parte integrante dos enunciados verbo-voco-visuais, o gênero cinema de 

animação não está previsto nos estudos do Círculo, uma vez que seus estudos voltavam-se às 

formas verbais enunciativas, contudo, suas reflexões possuem elementos que podem nos levar 

ao verbo-voco-visual como um trabalho integrado da linguagem, resultado disso é a pertinência 

da fundamentação teórica para o estudo de enunciados artísticos/estéticos contemporâneos, de 

modo que a proposta deste projeto de pesquisa versa sobre uma abordagem teórico-analítica 

que traga a questão da arquitetônica do enunciado fílmico. Em Discurso na Vida e Discurso na 

Arte, Volochínov trata das particularidades do enunciado, aproximando a sua configuração 

artística com a vida.   

 Por serem enunciados fílmicos de animação o nosso corpus, a peculiaridade do gênero 

pede que nos voltemos ao verbal e ao não-verbal, tal qual é próprio de sua constituição, bem 

como para a esfera de atividade massiva e artística do universo cultural cinematográfico, ao seu 

contexto de produção, circulação e recepção. Devidamente contextualizado, o enunciado é uma 
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unidade de comunicação que reflete e refrata as ideologias encontradas no social. Os enunciados 

da franquia são, assim, incorporações de ecos, ressonâncias e reverberações de vozes de 

enunciados anteriores (responsivos) e agem como uma resposta que une o estético à vida, pois 

é social.  

 Como já mencionado, de acordo com o Círculo, “[...] a obra está orientada na vida [...] 

por meio de seu conteúdo temático” (MEDVIÉDEV, 2012, p. 195), o que significa dizer, mais 

uma vez, que a arte (o enunciado artístico) tem o seu solo na vida ao semiotizar as valorações 

sociais (questões da vida) com um determinado acabamento e elaboração estética.  

 Assim é que, no projeto de pesquisa aqui exposto, pensaremos a linguagem em vida, 

por meio da sua materialização nos enunciados fílmicos, a fim de compreender como a 

constituição das vozes sociais operam no plano artístico, sem deixar, contudo, de considerar 

que está pautado em um plano social comum em que tem o seu “nascimento”, mas reelaborado 

e ressignificado (pela superestrutura, na indústria cultural) de tal forma que é devolvido como 

produto(s) de consumo, chegando a “viralizar” e a se tornar uma febre (amarela) em um nicho 

específico do social, sem esquecer a construção ambivalente, contrária e contraditória presente 

nos sujeitos dos enunciados. Ainda que a constituição do sujeito seja de um “eu”, ela ocorre 

dentro de um grupo social e pertence a esse grupo, em que as interações foram realizadas.  

O “eu” é não-acabado, em processo contínuo de constituição com seu “outro”, e essa 

relação é possibilitada pela palavra, o espaço que permite que os sujeitos habitem um mundo 

(espaço) e se constituem em um momento específico (tempo). Desse ponto de vista é que 

tomamos e compreendemos os sujeitos minions e Gru, como respostas refletidas e refratadas de 

relações e grupos sociais em embates valorativos, com suas ações contrárias e contraditórias 

que os definem como tal. Dentro dessa ação enunciativa, a análise reflexiva acerca da 

dialogicidade constituinte desses sujeitos pode contribuir com os estudos contemporâneos na 
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Análise Dialógica do Discurso, principalmente ao que se refere à organização social desses 

sujeitos. 

 

METODOLOGIA 

Partimos da ideia trabalhada por Amorim (2004) de que, nas Ciências Humanas, 

especialmente nas teorias discursivas e, em particular, numa abordagem bakhtiniana de 

pesquisa, não lidamos com objetos abstratos, inanimados e isolados. Ao contrário, voltamo-nos 

a outros seres humanos refletidos e refratados em sujeitos de linguagem, num corpus enunciado 

de um modo específico. Por isso, consideramos o nosso corpus um dos nossos outros, com 

quem dialogamos de maneira específica, num exercício de exotopia. Os procedimentos 

analíticos estão calcados em três etapas: a descrição, a análise e a interpretação.  

A primeira etapa diz respeito à descrição do corpus (marcas composicionais de cada 

obra e sujeito a ser analisado) e à reflexão teórica, calcada, principalmente, nas obras 

explicitadas do Círculo. De maneira concomitante, faremos um levantamento histórico de 

contextualização do corpus, a franquia Meu Malvado Favorito – pesquisaremos acerca da 

construção, circulação e recepção do gênero ao que tange à cultura de massa.  

 Em seguida, na segunda etapa, o corpus será analisado discursivamente (como as 

marcas existentes descritas se constituem e se relacionam com outros enunciados e sujeitos). 

Por ser uma etapa analítica, é voltada aos elementos verbo-voco-visuais constitutivos do 

corpus. Parte-se, aqui, dos elementos estruturais para chegar em uma análise translinguística, 

como propõe o Círculo. Como descrito anteriormente, compreende o primeiro momento de 

nossa pesquisa, em que nos voltamos para a reflexão acerca da relação entre os sujeitos nos 

enunciados fílmicos para, em um segundo momento (a terceira etapa), nos voltarmos à 

observação de como esses sujeitos estão orientados na vida.   
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A última etapa corresponde à interpretação do corpus descrito e analisado (quais as 

significações produzidas possíveis nos enunciados em questão e como eles podem, de certa 

forma, ilustrar a arquitetônica enunciativa da franquia, bem como de que maneira se relacionam 

com os sujeitos, o tempo e o espaço de sua produção, assim como com a contemporaneidade, 

na esfera de atividade cultural midiática, onde circulam e por onde são recebidos).  

Essa etapa possui ênfase na construção arquitetônica do enunciado fílmico, ao que tange 

aos seus elementos constitutivos de sentido. Trataremos da relação ideológica entre as vozes 

sociais do enunciado e as outras vozes que interagem com o enunciado, no plano social, 

analisando-o como um fenômeno sócio-ideológico cultural da chamada cultura de massa.  

Uma vez constituídos por meio das vozes sociais, os enunciados serão observados com 

reflexões voltadas para a relação entre o público (consumidor) e os sujeitos integrantes do 

enunciado, para se pensar em que medida o massivo (na produção-consumo da indústria 

cultural) é refletido e refratado fora das telas e salas do cinema. Dessa forma, objetivamos 

compreender como essa “febre amarela” aparece, como se torna rentável e quais são as relações 

estabelecidas com os sujeitos receptores ativos.  

 Essa divisão metodológica visa entender como se constitui e se comporta um 

fenômeno, pois é de dentro (do enunciado fílmico) para fora (na vida) que podemos observar 

como esses sujeitos se comportam e se relacionam, integrando-se, mutuamente, e 

condicionando-se por meio de relações de identificação (sádicas, intolerantes etc.)      

 As etapas acima descritas não serão realizadas isoladas, pois, fundamentadas no método 

dialético-dialógico (PAULA et al, 2011) da filosofia da linguagem do Círculo, é impossível 

dissociar o corpus da vida (seu contexto) bem como da teoria, que ampara e direciona o olhar 

da/na pesquisa, da mesma maneira que o próprio corpus demanda determinados caminhos a 

serem seguidos. Assim é que as reflexões teóricas e analíticas caminham juntas, 

dialogicamente. A filosofia da linguagem do Círculo compreende a linguagem como 
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ideológica, e o método dialético-dialógico implica em levar a linguagem como a semiose da 

vida (o que Volochínov denomina de “método sociológico”, em Discurso na Vida e Discurso 

na Arte, s/d, mimeo). 

 

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

A pesquisa será desenvolvida no período de vinte e quatro (24) meses (de fevereiro de 

2018 a janeiro de 2020) e as atividades abaixo estão descritas em quatro (4) semestres, 

compreendendo as seguintes atividades: 

• Fevereiro de 2018 – Julho de 2018: Cumprimento de créditos, embasamento teórico, descrição 

contextual e análises preliminares do corpus 

• Agosto de 2018 – Janeiro de 2019: Embasamento teórico, análise do corpus, cumprimento de 

créditos e elaboração e apresentação da construção parcial da dissertação; 

• Fevereiro de 2019 – Julho de 2019: Interpretação do corpus; análise dos resultados, escrita 

substancial da dissertação e exame de qualificação; 

• Agosto de 2019 – Janeiro de 2020: Resultados da pesquisa, revisão final da escrita, entrega 

da versão definitiva da dissertação e banca de defesa.   

 Além disso, nós nos comprometemos a participar, com apresentação de trabalho, de, 

pelo menos, quatro (4) eventos expressivos da área por ano, no decorrer do desenvolvimento 

da pesquisa e apresentar os resultados em forma de, pelo menos, dois (2) artigos em periódicos 

indexados da área ou capítulos de livros, também a cada ano. Da mesma forma, as reuniões do 

grupo de pesquisa GED – Grupo de Estudos Discursivos e encontros de orientação serão 

semanais.  

 Essas atividades não serão realizadas de maneira estanque e isolada, por isso, para a 

melhor visualização do plano de trabalho, segue uma tabela em que as atividades aparecem 

contempladas por etapas durante o todo o desenvolvimento do projeto: 
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Etapas 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 

Embasamento teórico X X X X 

Contextualização X X   

Créditos em disciplinas X X X  

Análise do corpus X X X X 

Relatório Parcial   X  

Exame de Qualificação   X  

Relatório Final    X 

Defesa da Dissertação    X 

Créditos em eventos X X X X 

Publicações X X X X 

Reuniões com o GED X X X X 

Reuniões de orientação X X X X 
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