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RESUMO DO PLANO INICIAL 

 Este Projeto de Pesquisa teve como plano inicial analisar processos de edição, focalizando a 

construção de personagens como criação de ethos discursivo, tendo como corpus dez livros da cole-

ção SNOOPY, que provêm das famosas tirinhas de jornal Peanuts, escritas e desenhadas pelo cartu-

nista norte-americano Charles Schulz (1922 - 2000). Essa análise mobiliza um modelo teórico pro-

posto por Dominique Maingueneau, sendo assim um projeto inscrito no quadro da análise do dis-

curso de tradição francesa de base enunciativa. O que impulsionou a pesquisa foi o fato de que uma 

das personagens, Patty Pimentinha, referida sempre por sua amiga Marcie como senhor, em inglês 

sir, sofreu um processo editorial em um dos livros da coleção analisada, em que a tradução brasilei-

ra para a personagem citada passou a ser meu, uma gíria paulistana. Esse é um problema da ordem 

da mediação editorial.  
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RESUMO DO RELATÓRIO PARCIAL 

1 junho a 1 de dezembro 

 No primeiro semestre da Iniciação Científica, foi realizado um estudo de teorias comunica-

cionais no quadro da Análise do, Discurso com o objetivo de entender o processo editorial que 

constituiu a tirinha de Charles M. Schulz. Com o aparato teórico, foi possível que se desenvolves-

sem questionamentos para as dúvidas oriundas de uma alteração que ocorreu no processo editorial 

que, por fim, afetou o ethos discursivo de personagens de Peanuts: a manobra de tradução apaga a 

questão da sexualidade que confere interesse específico à personagem Patty Pimentinha. Foi reali-

zada a delimitação do corpus que será analisado neste Relatório, contando com livros da coleção de 

Peanuts publicados no Brasil e no exterior. O Relatório Parcial também contou com a entrevista 

feita com responsáveis pelo processo editorial da coleção SNOOPY, participação no Grupo de Pes-

quisa Comunica - inscrições linguísticas na comunicação (UFSCar/CNPq), participações em con-

gressos e mini-cursos, como consta nos anexos do Relatório Parcial.  

RESUMO DAS ATIVIDADES DO SEGUNDO SEMESTRE 

1 de dezembro a 1 de maio  

 No segundo semestre desta Iniciação Científica, foram realizadas as seguintes atividades: 

 a) leitura de bibliografia complementar e de direta relação com o presente projeto; 

 b) fichamentos e resumos das leituras feitas; 

 c) análise dos materiais, em sua maioria livros com direta e lateral relação com a pesquisa; 

 d) consideração analítica de dados sobre as obras de Peanuts publicadas nacional e interna-

cionalmente; 

 f) engajamento no Grupo de Pesquisa Comunica - inscrições linguísticas na comunicação; 
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 g) participação em eventos (cf. anexo I); 

 h) participação em cursos (cf. anexos II e III); 

 i) pesquisa feita pelo Google Docs para coletar dados sobre o conhecimento das tirinhas de 

Peanuts. 
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1. INTRODUÇÃO  

Inscrito no quadro da análise do discurso de tradição francesa de base enunciativa, este Relatório 

Final mobiliza um modelo teórico proposto pelo linguista Dominique Maingueneau (2007, 2012) 

para estudar a formação de imagens apoiadas em imaginários constituídos, com o qual nos propu-

semos analisar processos de edição, focalizando a construção de personagens como criação de ethos 

discursivo, noção que será apresentada detalhadamente adiante. O material que constitui o corpus 

reúne dez livros da coleção SNOOPY, que provêm da longa história da tirinha de jornal Peanuts, 

escrita e desenhada pelo cartunista norte-americano Charles Schulz (1922 - 2000), assim como a 

livros da coleção THE COMPLETE PEANUTS e Peanuts PHILOSOPHERS, acréscimos que enten-

demos como produtivos nesta etapa da pesquisa: a primeira reúne as tirinhas de 1989 a 1990; a se-

gunda, reúne 4 livros, dos personagens Charlie Brown, Snoopy, Linus e Lucy contendo tirinhas cur-

tas que focam em cada um deles.  

 Nessas tirinhas de Schulz, nos detemos, a princípio, na personagem Patty Pimentinha, já que 

o material linguístico ligado a essa personagem evidencia a força da mediação editorial conforme 

conduz o processo de edição, que, afinal, afeta o ethos discursivo que a identifica na passagem do 

original para a tradução brasileira. Essa problemática da tradução da personagem (conforme deta-

lhada no Projeto e no Relatório Parcial), coloca em relevo a necessidade de abordar o que se pode 

chamar de ritos genéticos editoriais (Salgado, 2011), especificando a noção de Maingueneau (2006) 

sobre ritos genéticos - todos os modos de preparo da escrita, de fato, objetos e gestos que constitu-

em a prática da escrita porque a afetam, referem-se aos trabalhos de criação e edição de textos auto-

rais, contemplando diversos aspectos de sua preparação para circulação pública. A abordagem de 

objetos editoriais de uma perspectiva dos estudos da linguagem exige que se compreenda a relação 

do material linguístico com as suas materialidades de inscrição, que condicionam modos de circula-
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ção e são também por eles condicionadas, sendo essas implicações manobradas por sujeito em situ-

ação de trabalho, com propósitos de preparo de um texto para circulação pública. 

2. ANÁLISE 

Ethos discursivo 

 Neste trabalho, que, conforme dissemos, está inscrito no quadro da análise do discurso de 

linha francesa de base enunciativa, mobilizamos o modelo teórico proposto por Dominique Main-

gueneau para analisar os dados aqui reunidos, conforme descrição acima, com fins de estudar como 

os processos editoriais afetam a criação do ethos discursivo dos personagens de Peanuts. Maingue-

neau, em seu capítulo “A propósito do ethos” (2008), destaca a existência de algumas dificuldades 

relacionadas à noção, já que ele está “crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se pode 

ignorar que o público constrói também representações do enunciador antes mesmo que ele fale” (p.

15).  Acrescenta que: 

Uma outra série de problemas advém do fato de que, na elaboração do ethos, inte-
ragem fenômenos de ordens muito diversas: os índices sobre os quais se apóia o 
intérprete vão desde a escolha do registro da língua e das palavras até o planeja-
mento textual, passando pelo ritmo e a modulação... O ethos se elabora, assim, por 
meio de uma percepção complexa, mobilizadora da afetividade do intérprete, que 
tira suas informações do material lingüístico e do ambiente. Há ainda algo mais 
grave: se se diz que o ethos é um efeito de discurso, supõe-se que podemos delimi-
tar o que decorre do discurso; mas isso é muito mais evidente para um texto escrito 
do que numa situação de interação oral. (2008, p.16) 

  

Maingueneau, quando se refere ao ethos, retoma a formulação de Aristóteles pensando-o 

como construído no processo de textualização do discurso, não existindo senão em jogo com um 

ethos pré-discursivo, e, assim, como um ethos efetivado no âmbito da atividade discursiva: 

Podemos, contudo, estar de acordo sobre alguns princípios mínimos, sem prejulgar 
o modo como eles podem eventualmente ser explorados nas diversas problemáticas 
de ethos:  

  
–  

o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discur-
so, não é uma “imagem” do locutor exterior a sua fala;  
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–  

o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência 
sobre o outro;  

  
–  

é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio-discursiva), um 
comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de 
uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma numa determi-
nada conjuntura sócio-histórica.  (2008, p. 17)) 

 Segundo o autor, o estudo do ethos, então, é uma complexa análise que depende de vários 

fatores, sendo o ethos essa sensação, impressão sobre o outro que não necessariamente corresponde 

à sensação que os demais têm sobre o mesmo interlocutor.   

 O autor também estabelece uma distinção entre ethos pré-discursivo e ethos discursivo, 

como mostra o diagrama, em que os repertórios que avalizam imaginários prévios se conjugam à 

atualização, à textualização de um discurso:  

 

          

(MAINGUENEAU, 2008, p.19) 

 O diagrama acima mostra como é necessária a interação de diversos fatores para que o ethos 

discursivo tome forma. O ethos efetivo é resultado, então, da interação entre o ethos pré-discursivo 
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e o ethos discursivo. O primeiro (pré-discursivo) é uma espécie de pré-julgamento, por assim dizer, 

que antecede o discurso. É a imagem que o coenunciador atribui a um enunciador potencial, isto é, 

antes que uma situação de enunciação se efetive. O segundo (discursivo), é o julgamento já interati-

vo do ethos, baseando-se na interação do ethos dito e do mostrado, e esses dois ethé mantêm uma 

relação mútua, podendo o ethos pré-discursivo não corresponder ao discursivo. Interessante obser-

var as formas do ethos dito e mostrado, já que o primeiro corresponde a uma explicitação no discur-

so (dito), e o segundo é uma forma não explícita no discurso, que significa algo pela forma não di-

reta do enunciado mas que, ainda assim, faz com que o coenunciador procure instituir uma imagem 

pelas pistas que são dadas: gestos, movimentos corporais diversos, vestimenta, e também seleções 

lexicais, arranjos materiais da inscrição textual etc. O ethos dito e o mostrado também se relacio-

nam mutuamente, implicando-se: uma afirmação sobre si dialoga com uma forma de ocupar o espa-

ço, de mover-se nele, em presença ou evocando essa presença. Por fim, tanto o ethos pré-discursivo 

quanto o ethos discursivo têm relação com os estereótipos ligados aos mundos éticos, isto é, “mun-

dos” que se constroem conforme certos códigos normativos, assentados em valores e práticas que, 

em rebatimento, produzem e sustentam uma dada organização social. 

Esse diagrama de Dominique Maingueneau nos ajuda a entender como a construção do 

ethos discursivo dos personagens das tiras em quadrinhos Peanuts se dá, relacionando a construção 

desse ethos com os processos de tratamento editorial de texto, na medida em que: 

A problemática do ethos pede que não se reduza a interpretação dos enunciados a 
uma simples decodificação; alguma coisa da ordem da experiência sensível se põe 
na comunicação verbal. As idéias suscitam a adesão por meio de uma maneira de 
dizer que é também uma maneira de ser. Apanhado num ethos envolvente e invisí-
vel, o coenunciador faz mais que decifrar conteúdos: ele participa do mundo confi-
gurado pela enunciação, ele acede a uma identidade de algum modo encarnada, 
permitindo ele próprio que um fiador encarne. O poder de persuasão de um discur-
so deve-se, em parte, ao fato de ele constranger o destinatário a se identificar com o 
movimento de um corpo, seja ele esquemático ou investido de valores historica-
mente especificados (MAINGUENEAU, 2008b, p. 29).  
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 Assim o coenunciador se insere no mundo configurado pela enunciação, ele se apropria de 

uma identidade nessa definição de um ethos. 

 Nesta pesquisa, com o objetivo de analisar como os processos de tratamento editorial de tex-

to (tal como os descrevemos no Relatório Parcial) influenciam na construção do ethos discursivo 

dos personagens de Peanuts, o corpus inicial foi constituído por dez livros da coleção SNOOPY, da 

L&PM Pocket, sendo eles: Snoopy e sua turma, Feliz dia dos namorados!, Assim é a vida, Charlie 

Brown!, É Natal!, Posso fazer uma pergunta, professora?, Como você é azarado, Charlie Brown!, 

Doces ou travessuras?, No mundo da Lua!, Pausa para a soneca e Sempre alerta!. Mas, após uma 

busca mais apurada dos materiais publicados de Charles M Schulz, houve um acréscimo do corpus, 

que conta com livros da coleção THE COMPLETE PEANUTS e Peanuts PHILOSOPHERS. A pri-

meira, conta com o livro que reúne as tirinhas de 1989 a 1990; a segunda, reúne 4 livros dos perso-

nagens Charlie Brown, Snoopy, Linus e Lucy contendo tirinhas curtas que focam nesses quatro per-

sonagens. Esse acréscimo foi explicitado no Relatório Parcial (ver especialmente p. 15) . 

  Retomando os aspectos a partir dos quais esta Iniciação Científica se estruturou, com o caso 

da personagem Patty Pimentinha, já que o material linguístico ligado a essa personagem evidencia a 

força da intervenção editorial nos processos de edição, que, no caso dessa personagem afeta eviden-

temente o ethos discursivo que a identifica na passagem do original em inglês para a tradução brasi-

leira, trata-se de abordar um problema de mediação editorial que Salgado, em seu artigo Circulação 

da Energia Social Inscrita na Vitalidade dos Textos, propõe a partir de um estudo de caso: 

O que seria o “conteúdo original” que não se altera? Em que medida os “lapsos de 
redação” não são “de maior importância”? Em se tratando de um editor criterioso, 
especializado justamente em publicações sobre livros, é muito razoável que apre-
sente com detalhe os passos de recomposição da obra que está editando e diga ao 
público leitor – de especialistas ou de curiosos – que não adulterou o original, não 
o maculou, não feriu o lugar do autor, não se chocou contra seu texto, ainda que 
tenha identificado passagens em que reformulações pareciam necessárias. Difícil 
dizer que se mexeu num texto que já estava pronto e que isso não fez dele outro 
texto. Mais difícil ainda assumir que isso foi feito com critérios necessariamente 
próprios. (SALGADO, 2010, p.15) 
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  Observando essas questões, Salgado, em Ritos genéticos editoriais (2011), especifi-

cando a noção de Maingueneau sobre ritos genéticos (2005), fala sobre os processos de tratamento 

editorial de textos antes de sua circulação para o público. Em seu artigo, Ritos genéticos editoriais 

uma abordagem discursiva da edição de textos, a autora considera: 

[…] todas as etapas do tratamento gráfico que o material recebe no percurso edito-
rial (impresso ou virtual) podem ser entendidas também como parte da criação, da 
composição, da construção de um livro. E isso vale inclusive para a etapa de revi-
são de provas, em que aspectos mais estritamente formais como normalizações, 
padronizações, correções de digitação e congêneres são observados na sua conso-
nância com as condicionantes materiais, como capa, ilustração, diagramação das 
páginas, formato de notas, recursos de destaque etc. Tudo isso faz parte da identi-
dade de uma publicação; tudo isso é processo de tessitura, são ritos constitutivos de 
um objeto editorial que jamais coincide com os originais do autor. (2013, p. 265) 

 Análises como essas são imprescindíveis para o melhor entendimento de como o mercado 

editorial funciona e afeta a relação das pessoas com as obras. É claro que é preciso fazer um levan-

tamento estatístico sobre essa informação, de modo que possamos trabalhar consequentemente so-

bre ela, mas talvez uma hipótese para esse acontecimento seja que as primeiras traduções institucio-

nalizaram que Marcie iria se referir a Patty Pimentinha como meu, e essa seria a melhor saída para 

incorporar o significado de sir, possivelmente considerando o registro de gíria (na medida em que 

sir pode ser usado jocosamente entre jovens falantes de inglês). Assim, pessoas que conheceram as 

primeiras traduções não estranham o fato do meu estar incorporado na obra, ou, pelo menos, já se 

familiarizam com a estranheza. E pessoas mais novas tiveram mais contato com o uso de senhor, 

para se referir a Patty Pimentinha. Uma pesquisa feita neste segundo semestre ajuda a entender al-

guns pontos da obra que se encontram nas considerações finais, mais adiante.  

 Tendo esse material com a língua original, é possível tentar entender o processo de trata-

mento editorial em português antes mesmo de ele acontecer, mas também é possível compreender 

muitas coisas em relação à própria obra que talvez possam dar respostas mais claras sobre o proces-
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so que ocorreu na tradução para o português brasileiro. Assim como perceber melhor as mudanças 

que essa tradução causou e como isso afeta diretamente a construção das personagens.  

Sendo uma tarefa bastante complexa para os tradutores, já que, conforme formulação de Ricoeur:  

Dois parceiros são de fato colocados em relação pelo ato de traduzir, o es-
trangeiro – termo cobrindo a obra, o autor, sua língua – e o leitor, destinatá-
rio da obra traduzida. E, entre os dois, o tradutor, que transmite, faz passar a 
mensagem inteira de um idioma ao outro. (2011, p. 22)  

 Mas o próprio tradutor é um leitor da obra e também intérprete. 

 Depois das discussões feitas no Relatório Parcial e leituras de nova bibliografia‑ , foi possí1 -

vel então perceber que, diferentemente do que pensávamos no Projeto, a mediação editorial afetou a 

construção do ethos discursivo não só da personagem Patty Pimentinha, mas também da persona-

gem Marcie, já que ela se apropria dessa forma discursiva para se constituir. Tanto o uso de meu 

quanto senhor fazem com que Marcie seja lida de uma outra maneira, em relação ao que o sir do 

original suscita. Cada forma empregada é portadora de um discurso, afetando diretamente o ethos 

dessa personagem, assim como consta no Relatório Parcial (ver especialmente p.16). Assim, a partir 

do diagrama de Maingueneau apresentado acima, pode-se analisar a construção dos ethé dos perso-

nagens de Peanuts. A análise apresentada a seguir se deterá em três personagens consideradas as 

mais relevantes para a pesquisa: Patty Pimentrinha, Marcie e Charlie Brown. 

 Charlie Brown, principal personagem das tirinhas (juntamente com Snoopy), apareceu pri-

meiramente em 1950. Tem um tom quase sempre depressivo e pessimista, que era um pouco do sen-

timento do autor das tirinhas na vida real. Segundo Schulz: “Charlie Brown must be the one who 

suffers, because he’s a caricature of the average person. Most of us are much more acquainted with 

!  Bibliografia essa que conta com novos livros da coleção de Peanuts, como exposto anteriormente 1
na p.11
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losing than winning. Winning is great, but it isn’t funny” Disponível em:<http://www.peanuts.com/

characters/charlie-brown/#.Vx0yzmNn_Cc>. Acesso em 5 de fev. 2016.  Assim, as tirinhas sempre 

trazem esse tom que pode, da perspectiva discursiva que mobilizamos, ser considerado uma parte 

do ethos do personagem Charlie Brown. Observando a Figura 1 a seguir, pode-se notar o ethos dis-

cursivo mostrado do personagem. Charlie Brown está sempre a espera de cartas de amor no dia dos 

namorados que nunca lhe chegam. No último quadro, “Eu sei dessas coisas... sou um especialista”, 

a anáfora utilizada “dessas coisas” se refere a sua busca e espera constante por cartas de amor na 

sua caixa de correio, e “sou um especialista” se refere a sua já vasta experiência de nunca receber 

nenhuma carta. Na Figura 2, o ethos dito do personagem se mostra na sua fala “Estou cansado de 

ser um fracote!”. A tirinha se refere à clássica história criada por Schulz em que Charlie Brown se 

apaixona pela garotinha ruiva de sua sala e, tímido como é, nunca tem coragem de conversar com 

ela. Essa sua falta de coragem aumenta ainda mais sua baixa autoestima, já que fica frustrado com a 

situação. Apesar de Charlie se sentir assim a maior parte do tempo e com a maioria das coisas, al-

gumas vezes essas frustrações se transformam em esperança, insistência e determinação, assim 

como se observa na tirinha “Estou indo! Estou comprometido! Agora nada pode me deter!” “Abso-

lutamente nada!” (Figura 2), isso, segundo os registros feitos pelo documentário de Charles M 

Schulz, Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CGv9qj2JTIM> (Acesso em 24 de 

abril 2016), causado pelo contato com seus filhos, vendo-os crescer. Através de outras relações es-

tabelecidas no Relatório Parcial (especificamente pp. 23 - 29), pode-se inferir, então, que Charlie 

Brown possui essas características, que aparecem com frequência nas tirinhas de Peanuts. Ele tem o 

pior time de baseball, mas continua indo aos jogos, mesmo perdendo todos. Ele é zombado por qua-

se todos os seus amigos e sua irmã, mas isso parece não afetar sua interação com os mesmos ao 

longo das tirinhas: ele não nega essa condição, resigna-se a essa leitura que fazem dele: outro traço 

que confirma o tom de que falávamos. E o personagem é apaixonado pela garotinha ruiva que nem 

sequer sabe da existência dele, mas ele continua esperando que algo aconteça. Assim, pode-se ob-
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servar que Charlie Brown, apesar de ser resignado e depressivo, mostra determinação e insistência 

mesmo diante de coisas dando sempre errado. Logo, um traço que pode ser também observado é o 

de persistente. Isso também compõe o ethos do personagem. 

 Figura 1 

 Figura 2 

  

Uma das principais caraterísticas de Charlie Brown é seu jeito tímido e introvertido que muitas ve-

zes o impede de expressar seus pensamentos, principalmente o que diz respeito a relacionamentos 

amorosos, o que pode ser observado em seu ethos mostrado na Figura 3 a seguir, em que tenta con-

versar com Peggy Jean, a menina por quem está apaixonado e uma das únicas pessoas que lhe dá 

atenção. Ao perguntar a Charlie Brown qual seu nome, o mesmo responde com muito nervosismo 

Brownie Charles. Além de inverter as ordem do seu nome, Charlie Brown em vez de dizer seu so-

brenome ele se refere a um doce, Brownie além de ter trocado Charlie por Charles, nome pelo qual 
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Marcie faz referência a esse personagem, o que causa o humor supostamente esperado na tirinha de 

Schulz. 

 Figura 3 

Já que almoçamos juntos, posso te dizer que meu nome é Peggy Jean…/Bom, uh…uh… meu nome é…uh…

uh…meu nome é Brownie Charlies!/Que fofo.. Gostei../Acho que vou pular neste lago aqui (Tradução mi-

nha). 

 Além das características citadas acima, Charlie Brown é um ótimo dono de Snoopy, seu ca-

chorro. Apesar de em alguns momentos ficar irritado com o comportamento de Snoopy, como 

quando não dá valor às coisas que faz por ele, ou sua imaginação muito fértil e suas muitas exigên-

cias, Charlie Brown atende a todos os pedidos de Snoopy tendo os dois uma ótima relação de ami-

zade, podendo se observar em várias tirinhas que os dois estão se abraçando. Muitas vezes também 

os dois sentem muita saudade um do outro, especialmente Charlie Brown, que, uma vez voltou de 

seu acampamento de férias mais cedo por estar com muitas saudades de Snoopy. Na Figura 4 abai-

xo, pode-se notar esse traço mostrado de Charlie Brown: sua dedicação ao amigo é “sem fim”: 

 Figura 4 
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Charlie Brown, personagem principal das tirinhas, tem relação com quase todos os personagens cri-

ados por Charles M Schulz. Sua relação com Patty Pimentinha e Marcie se resume em um triângulo 

amoroso que o personagem não sabe que existe. Patty e Marcie gostam de Charlie Brown mas ele 

parece não entender isso. Quando os três se relacionam, Patty chama Charlie Brown, na versão ori-

ginal em inglês, de Chuck, traduzido para o português como Minduim. Chuck em inglês é um apeli-

do usado por muitas pessoas para se referir a outras nomeadas de Charles ou Charlie, mas também 

tem o significado de algo ou alguém super legal e “descolado”.  Quando é traduzido para o portu-

guês, o personagem é referido como Minduim, o que não corresponde ao apelido de Charlie e nem 

ao significado de Chuck, fazendo com que o ethos da personagem Patty Pimentinha e o de Charlie 

Brown se alterem: Patty Pimentinha com sua paixão secreta por Charlie Brown, que aprece atenua-

da em português pela falta desse vocativo sugestivo em inglês, e sua dificuldade de demonstrar esse 

seu sentimento a ele — que será mostrado a seguir — pode usar Chuck para uma aproximação com 

o personagem (Figura 5), já que parece não saber de que outros jeitos chegar a ele. Com Minduim, 

essa suposta intenção fica perdida, sendo que a única relação possível a se fazer para a existência 

desse apelido criado por meio da mediação editorial da coleção é pelo fato de que Peanuts signifi-

car amendoim, e Minduim seria um apelido para isso que faz referência ao nome das tirinhas, já que 

Charlie Brown é seu personagem principal. Minduim se perde mais ainda quando, no Brasil, pela 

pesquisa feita mostrada a seguir e especulações em apresentações de trabalho, as pessoas não reco-

nhecem pelo nome Peanuts as tirinhas de Charles Schulz: foi observado na pesquisa que será apre-

sentada mais adiante, que mais de 60% das pessoas não reconhecem Peanuts como sendo o nome 

das tirinhas aqui analisadas. Assim, o ethos de Charlie Brown também se altera, já que a relação 

dele, Patty Pimentinha e Marcie é principalmente o que constitui os três personagens.  
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 Figura 5 

 Alô?/Oi Minduim! Só queria te avisar que já voltei do acampamento../Eu gostei muito.. você sentiu 
minha falta, Minduim?/Quem está falando?/Nunca ouvi notícias suas também, Minduim! (Tradução minha) 

 A personagem Patty Pimentinha, ou Patrícia Reichairdt, seu nome completo que aparece  

pela primeira vez na tirinha de 1972 é, juntamente com Marcie, o objeto de estudo principal desta 

pesquisa e será analisada agora. 

 Peppermint Patty, como é conhecida originalmente em inglês, foi traduzida para o português 

brasileiro como Patty Pimentinha, o suposto motivo dessa mediação editorial é pelo seu comporta-

mento impulsivo, agressivo, indisciplinado e seu temperamento irritado, já que Pimentinha no brasil 

é usado para se referir a essas características. Teve sua primeira aparição nas tirinhas em 22 de 

agosto de 1966, porém sem ter a revelação de seu nome completo até 1972, Patty é vigorosamente 

atlética: ela tem um time de baseball, joga futebol americano, hockey e pratica patinação no gelo. O 

fato de ser muito ligada a esportes e sua melhor amiga, Marcie, não entender nada de nenhum deles, 

é uma das coisas que mais incomoda Patty Pimentinha, como pode se notar na Figura 5, em que o 

ethos mostrado atlético de Patty é explícito na frustração do primeiro quadro.  

 Figura 6 
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 No começo das tirinhas, ela ajudava Charlie Brown com seu time de baseball, porém depois 

criou seu próprio time que inclusive joga contra Charlie Brown várias vezes: ela se empodera ao 

longo dos episódios. Com o passar do tempo, Patty começou a gostar de jogar futebol americano na 

chuva, enfatizando sua outra característica: ser durona. Essa característica também pode ser obser-

vada quando é chamada a expressar seus sentimentos: Patty tem uma paixão por Charlie Brown, 

apesar de nunca expressar isso a ele. Assim, várias tirinhas mostram Marcie, sua melhor amiga, 

contando a Charlie Brown que Patty o ama. Na Figura 5 acima, observa-se Patty ligando para Char-

lie Brown para compartilhar seus sentimentos, o que é comum de acontecer em várias tirinhas, já 

que o sentimento de Patty por Charlie Brown faz com a personagem tenha certa intimidade para 

procurá-lo toda vez que sentir necessidade. Esse é um traço muito marcado nas tirinhas, pois Char-

lie Brown não percebe o motivo das ligações constantes de sua amiga, o que o leva muitas vezes a 

ficar confuso sobre essa atitude de Patty Pimentinha. Um aspecto muito presente da personagem 

Patty Pimentinha é o de ser uma péssima aluna, o que leva, muitas vezes, Marcie, a chamar sua 

atenção, como por exemplo quando a acorda nas aulas ou a aconselha a estudar mais, coisas que 

Patty mais odeia, como pode ser observado na Figura 7, onde o traço de aluna ruim da personagem 

Patty é notado no primeiro quadro “Outro “D”! Será que vou ser uma pessoa “D" a vida inteira 

Marcie? O que eu posso fazer?”. 

Figura 7 
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Figura 8 

 Um vestido!/Eu nunca pensei que eu me veria indo de vestido pra escola!/Meu Deus, se alguém rir de mim 
eu vou socar!/Ei, olha quem está usando vestido!/OK, QUEM É O PRÓXIMO? (Tradução minha) 

  

 Na Figura 8, Patty Pimentinha está irritada, pois, sabe-se de outras tirinhas anteriores, sua 

escola impôs a todas as meninas um vestido como uniforme obrigatório. Ao mesmo tempo que se 

sente irritada, o que é confirmado pela sua ação no último quadro, ela está envergonhada, já que, 

para ela, usar vestido é algo que ela não está acostumada a fazer por não gostar de vestir-se assim, 

como pode ser observado nos marcadores linguísticos na tirinha, com o uso de “I never thought I’d 

see the day when I’d be wearing a dress to school,”, “By Golly, If anyone laughs at me, I’ll pound 

him!”. Assim, a frase do menino reforçou esse seu sentimento.   

 Figura 9 
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 Na Figura 9, se percebe o um traço do ethos mostrado: uma pessoa muito sensível agindo 

assim agressivamente. Patty Pimentinha é muitas vezes bruta demais para lidar com certos assuntos. 

Enquanto, por um lado, ela não consegue expressar seu sentimentos afetivos, por outro, ela conse-

gue e muito, expressar suas irritações e frustrações verbal e fisicamente, como é mostrado no tercei-

ro e quarto quadro em que agride o menino. “Veja você e eu na TV garoto” “O programa chama-se 

‘boliche com o pirralho’”. O programa a que Patty se refere é uma metáfora utilizada para demons-

trar sua ação no último quadro: de jogar o menino no chão, menino esse a que ela se refere por “pir-

ralho”, pois nessa tirinha, ela acaba de repetir de ano e entrar na sala dos alunos mais novos, o que 

justifica também sua fala no primeiro quadro: “Você está sentado na minha carteira, garoto, que tal 

sair?” já que a carteira em que o garoto está sentado é a mesma em que Patty sentava quando estava 

em outra sala, antes de repetir. 

  A personagem Patty Pimentinha é considera por Charles Schulz uma personagem tomboy: 

“Peppermint Patty, the tomboy, is forthright, doggedly loyal, with a devastating singleness of pur-

pose, the part of us that goes thorough life with blinders on”s Disponível em: <http://peanuts.wiki-

a.com/wiki/Peppermint_Patty> Acesso 28 de abril, 2016. 

 Ou seja, menina que possui características frequentemente designadas como típica de meni-

nos: um mundo ético, com gestos e valores distribuídos dá sustentação a essa designação de Patty. 

Entre 1970 a 1972, foram publicadas tirinhas que apresentavam dois problemas pelos quais a perso-

nagem passava. Primeiramente, sua escola proíbe o uso de chinelos, calçado de que Patty gosta 

muito. Posteriormente, sua escola coloca como uniforme obrigatório o vestido para as meninas, 

medida que muito desagrada Patty Pimentinha, fazendo com que ela contrate um advogado (Sno-

opy) para lutar por sua causa. Os momentos em que usa vestido são sempre quando participa das 

competições de patinação no gelo, em que a personagem mostra seu lado mais “feminino”, já que 

em todo o resto das tirinhas ela não gosta de usar vestido, gosto que se reflete na forma como é con-

siderada por Schulz – uma personagem tomboy. 
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 O ethos efetivo tomboy da personagem é formado pelo seu ethos pré-discursivo, ou seja, a 

linguagem não verbal da personagem. Suas roupas, seu cabelo, o formato do seu rosto, suas expres-

sões são formadores do ethos pré-discursivo, que, por conseguinte, se relaciona com o ethos discur-

sivo da personagem que se compõe de duas formas: do ethos mostrado, que é caracterizado nas tiri-

nhas pelos gestos, movimentos corporais diversos, vestimenta, e também seleções lexicais e arran-

jos materiais da inscrição textual da personagem, como, por exemplo, sua brutalidade hipersensível 

e sua paixão por esportes, e pelo ethos dito, que é formulado nas falas de Patty, como, por exemplo, 

quando ela diz explicitamente ser uma aluna ruim na escola ou que não gosta de usar vestido. A 

conjugação desses traços de ethos pré-discursivo e ethos discursivo da personagem se assentam aos 

estereótipos ligados aos mundos éticos, isto é, às regras definidoras de gênero na nossa sociedade, 

na qual se enaltecem mulheres cujos comportamentos se refletem em acontecimentos como o recen-

te #BelaRecatadaeDolar . As características registradas para Patty Pimentinha se assemelham aos 2

estereótipos masculinos, fazendo com que seu ethos tomboy se efetive. 

 Essas trilhas de análise das tirinhas mostradas acima fez crer pertinente mobilizar a teoria 

queer para ajudar a entender a problemática em que essa pesquisa se encontra: a mediação editorial 

feita tanto nas tirinhas que envolvem como a personagem Patty Pimentinha é referida quanto no 

filme (que será analisado adiante), afetam o ethos discursivo não só da personagem, mas também de 

personagens correlatos como Charlie Brown e Marcie, já que a alteridade constitutiva do sujeito se 

dá pela interloução: 

Nossa fala, isto é, nossos enunciados (...) estão repletos de palavras dos outros. 
(Elas) introduzem sua própria expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, 
reestruturamos, modificamos. (...) Em todo o enunciado, contanto que o examine-

 Em 18 de abril de 2016, o semanárioVeja publicou uma matéria sobre a mulher do presidente inte2 -
rino do Brasil, Michel Temer, no contexto de uma tensa conjuntura política, como sendo uma mu-
lher ideal, honrosa e enaltecendo comportamentos estereotipados, baseados em mundos éticos ana-
crônicos  de como uma mulher deve ser: bela, recatada e do lar. Esses valores machistas que a revis-
ta assumiu deram origem à #BelaRecatadaeDolar, que circulou em várias redes sociais seguidas na 
sua maioria com fotos de mulheres cujas atitudes não condiziam com esse estereótipo, como uma 
forma de crítica à referida matéria publicada.
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mos com apuro, (...) descobriremos as palavras do outro ocultas ou semi-ocultas, e 
com graus dife- rentes de alteridade. (BAKHTIN, 1979, p. .314/318)  

  

Analisando as tirinhas acima de Charles M Schulz, fica claro que as questões de sexualidade 

e gênero estão envolvidas na personagem Patty Pimentinha e, por isso, o uso de senhor para como 

Marcie, sua amiga, se refere a ela. Além da sua roupa, a personagem  possui cabelos castanhos cla-

ros na altura do pescoço, nariz grande e sardinhas, características que poderiam ser atribuídas fa-

cilmente, segundo um certo mundo ético, a uma pessoa do gênero masculino. Em relação ao seu 

comportamento, a personagem é uma grande fã de todos os esportes, é preguiçosa na escola apesar 

de justificar dormir nas aulas pelo fato de seu pai, único responsável, trabalhar até tarde e ela não 

conseguir dormir sozinha. Nunca faz seu dever de casa, o que leva sua amiga Marcie a sempre se 

preocupar lembrá-la de fazê-lo. Além disso, Patty tem resistência no que diz respeito a falar dos 

seus sentimentos, um exemplo disso é que a personagem não consegue expressar para Charlie 

Brown o que ela realmente sente por ele, diferente de Marcie, sua melhor amiga, que, assim como 

Patty, é apaixonada por Charlie Brown, porém consegue expressar seus sentimentos. Esses ethé já 

mostrados nas tirinhas anteriores. 

 A teoria queer acredita que os gêneros são fluidos, socialmente construídos e sistêmicos.  A 

partir dos anos 1950, alguns estudos nos Estados Unidos começaram a se voltar para a questão do 

gênero, principalmente após o estudo do médico Dr. John Money, da Universidade John Hopkins 

sobre interssexuais. Ele começou a se questionar sobre a validade da genital como fator de decisão 

da constituição do gênero já que  pessoas poderiam nascer com genitálias ambíguas. Paralelamente 

a esses estudos, dentro das universidades estudunidendeses, começaram a surgir necessidades que 

abrangessem os estudos negros, latinos e feministas, surgindo assim os estudos culturais. Dentro 

dos estudos feministas, ou Women Studies, é que a teoria queer se delineia. Nas décadas de 70 e 80, 

muitos estudos surgiram com o objetivo de criticar o feminismo clássico, ou seja, aquele em que só 
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mulheres brancas e de classe média apareciam. Após a Revolta de Stonewall , surgiram os Estudos 3

de Gênero, que criticavam  o feminismo clássico juntamente com os estudos gays e lésbicos. Assim, 

os estudos de gênero começam a mostrar que gênero deve ser pensado como algo separado de sexu-

alidade. Em tempos anteriores, o termo queer era usado de modo pejorativo, como forma de insulto 

a pessoas não aceitas socialmente consideradas “aberrações”.  “Queer adquire todo o seu poder pre-

cisamente através da invocação reiterada que o relaciona com acusações, patologias e insultos” (Bu-

tler, 2002, p. 58). Atualmente, o termo vem sendo usado de forma a ressignificar seu significado 

anterior, fazendo com que seu uso seja positivo, como um modo de vida que vá contra o que é soci-

almente imposto. No Brasil, o termo queer não é tão popular, mas termos como “transviado” seria o 

equivalente no português brasileiro. 

 Teresa Laurentis foi a autora que inaugurou o termo teoria queer em uma conferência na Ca-

lifórnia em 1990. Os estudiosos queer se utilizaram de Micheal Foucault para desconstruir a visão 

cristalizada de sexualidade e gênero. Em A história da sexualidade, Foucault diz: 

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 
correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua 
organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transfor-
ma, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de força encontram umas nas 
outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições 
que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço geral 
ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na formulação da 
lei, nas hegemonias sociais. (FOUCAULT, 1979, p.88) 

     Assim, entende-se que o binarismo e a heteronormatividade mantiveram o poder fazendo com 

que o não-binarismo e a não-heteronormatividade ficassem cristalizados nas instituições como 

patologias. Para Foucault, o sexo biológico é resultado da prática discursiva que pode levar a in-

 A Revolta de Stonewall foi a manifestação de membros da comunidade LGBT contra a invasão da 3

polícia em 1969, em Nova Iorque. Essa revolta foi o evento mais importante que levou a luta pelos 
direitos LGBT no país.
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dagações sobre a cristalizada divisão binária, ou seja, o discurso é responsável pela identidade 

humana que, por fim, consolida a divisão da sociedade. 

Seria então Patty Pimentinha uma personagem queer? 

 A amizade entre Patty Pimentinha e Marcie se iniciou em 20 de julho de 1971 em um acam-

pamento, data também da primeira aparição de Marcie nas tirinhas de Peanuts, apesar de em 1968,  

aparecer uma personagem muito parecida com Marcie chamada Clara. A amizade das duas é mar-

cada pelas suas diferenças, Marcie introvertida, estudiosa, inteligente, pouco interessada em espor-

tes, e Patty Pimentinha extrovertida, preguiçosa, não tão inteligente e fã de esportes. Ambas se irri-

tam mas voltam ao normal na tirinha seguinte. Logo no começo da amizade, Marcie se refere a 

Patty Pimentinha como senhor (Figura 10), o que deixa Patty furiosa pedindo então para que Mar-

cie pare de chamá-la assim.  

 Figura 10  

Chuva! Meu Deus!/Como eu posso me divertir no acampamento com esse tempo chato? Como será que 
Chuck está?/Senhor, que horas é o almoço?/Não me chame de “senhor”! Que tipo de nerd é você?/Nerd? 
(Tradução Minha) 

 No início, Patty Pimentinha se incomodava com isso e a pedia em várias tirinhas, já que 

Marcie a chama assim em qualquer situação: não se trata então de uma formalidade para momentos 

específicos, essa referência acontece a todo momento em todas as situações, para que Marcie, única 

personagem que a chama assim de senhor, parasse com isso. Mas, ao longo das tirinhas, ela se acos-

tuma com o nome e parece não se incomodar mais, assumindo o que essa alteridade lhe propõe 
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como identidade. Esse olhar do outro sobre si é incorporado, dando respaldo, afinal, a seu modo de 

ser. A diferença de idade também não as impede de serem amigas, ao que tudo indica, Patty Pimen-

tinha é mais velha que Marcie apesar de estarem na mesma sala, já que no acampamento em que 

elas se conheceram Patty era a conselheira. Assim, é possível que ou Marcie tenha pulado um ano 

ou Patty Pimentinha tenha repetido de ano, ou ambos. Uma hipótese para, na Figura 9, primeiro 

momento que as duas personagens se conhecem, Marcie se referir a Patty Pimentinha como senhor 

pode ter tido relação a suas respectivas idades e instâncias: Patty Pimentinha estava no acampamen-

to como conselheira, ou seja, cargo responsável por ajudar as crianças do acampamento, sendo 

Marcie uma dessas crianças. O Conselheiro também faz com que as regras do acampamento sejam 

cumpridas pelas crianças, havendo, então, um status de autoridade envolvendo a personagem Patty 

Pimentinha nessa tirinha especificamente, que se mantém, aparentemente, no resto das tirinhas de 

Schulz. 

Marcie se apresenta sempre nas tirinhas com óculos que cobrem seus olhos, uma camiseta e 

um short, traços de seu ethos pré-discursivo, apoiado em cenas validadas sobre “crianças inteligen-

tes” (óculos grandes) e meninas “não fúteis” (sem enfeites e outros adereços tipicamente de “moci-

nhas”). Ela é considerada uma aluna brilhante, suas notas são sempre as mais altas da sala, e ela 

ajuda sempre que pode Patty Pimentinha. Em algumas tirinhas de Peanuts, ela comenta que sofre 

muita pressão em sua casa por conta de seus pais acharem que é sua obrigação tirar notas altas a 

todo o tempo e em todas as aulas, como se pode depreender da tirinhas a seguir, Figuras 11 e 12.  

Figura 11 
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 “Meus pais estão me deixando louca, Charles! Eles querem que eu seja perfeita../Eles querem que 

eu tire só notas altas na escola e faça tudo perfeito! Estou ficou louca, Charles../Eu nem deveria estar aqui, 
eu tinha que estar lendo “Ivanhoe”/ Eu não sei o que dizer../Continue falando enquanto eu termino de ler 

este último capítulo..”    (Tradução minha) 

 Na figura 11 acima, Marcie diz que seus pais querem que ela leia Ivanhoé. Esse título em 

especial é um romance de 1820, em que Ivanhoé é um herói saxão que tenta conseguir dinheiro para 

resgatar Ricardo Coração de Leão, que foi aprisionado quando voltava das Cruzadas. Esse romance 

trata da idealização da mulher, costumes da época retratada e procurando sempre exaltar o naciona-

lismo. Ivanhoé não é um livro para crianças. Marcie, em torno dos 8 anos de idade, não teria com-

petência discursiva para entender um livro como esse, mostrando o que os pais dela querem que ela 

seja: uma menina estudiosa, que lê livros do século XIX e que mantém uma rotina de estudos inten-

sa e regrada.  

 No quarto quadro, Charlie mostra que não entende direito o que Marcie quis dizer com “I’m 

supposed to be reading Ivanhoe”, já que sua resposta foi “I don’t know what to say…”, mostrando 

que ele não tem competência discursiva para entender a problemática em que Marcie se encontra: 

ela está esgotada de ter que ser sempre a melhor em tudo e ainda tem que se preocupar em ler um 

livro do século XIX não compatível com sua idade. Assim, Marcie não explica exatamente em qual 

problema ela se encontra, desiste de fazê-lo, já que Charlie não conhece os elementos discursivos e 

continua conversando com ele e lendo o livro ao mesmo tempo, ela precisava apenas se expressar 

de alguma forma, o que ela continua fazendo na Figura 12 abaixo: 

 Figura 12 
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 Está vendo como minhas mãos tremem, Charles? É por causa de toda essa pressão…/Meus 

pais acham que eu tenho que tirar notas perfeitas todo dia!/E eu estou tão cansada../Quando ela 

acordar dê a ela um cookie. (Tradução minha)  

Assim, nas Figuras 11 e 12, Marcie está exausta, pois seus pais acham que ela tem que ser 

perfeita todo o tempo, o que claramente a debilita, como ela mostra “My parents are driving me 

crazy, Charles!”. Porém, mesmo não estando feliz com essa pressão para a perfeição, ela obedece a 

seus pais sem maiores questionamentos, o que pode ser observado no último quadro da Figura 10, 

em que ela, mesmo reclamando e mesmo estando longe da presença dos pais, lê o livro que ela, se-

gundo seus pais, mas também segundo si mesma, deveria ler, o que mostra um traço de submissão, 

mas também de assunção de uma identidade: ela dá conta de fazer tudo isso. Ela é incompreendida 

por seus amigos, que não conseguem perceber pelo que ela está passando, e por seus pais, que que-

rem dela uma coisa que não possivelmente não deviam querer. Esse sentimento que ela compartilha 

pode ser resolvido, segundo Snoopy, por um simples cookie: um problema tão grande quanto o que 

ela expressa para Charlie Brown é quebrado pela frase de Snoopy “When she wakes up, give her a 

cookie”, o que causa o humor dessa tirinha, um problema sério, resolvido com uma simples e infan-

til – de fato, típica de um cachorro mimado que, tendo seus biscoitinhos, fica tranquilo – como sen-

do a verdadeira “solução”. O humor dessa tirinha faz parte da estratégia de Schulz de basear suas 

tirinhas em momentos de sofrimento, já que, para ele, a dor é do que mais rimos (cf. Relatório Par-

cial, p. 27 - 28). Além disso, crianças com problemas de adultos também são causadores de humor 

e, no caso de Peanuts, é um dos principais, como consta no Relatório Parcial (p.29) 

 Charles Schulz disse que: “Marcie is one-up on Peppermint Patty in every way. She sees the 

truth of things, where it invariably escapes Patty. I like Marcie."  Marcie está à frente de Patty em 
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todos os sentidos. Ela consegue ver a verdade nas coisas, o que não acontece com Patty. Eu gosto 

da Marcie. (Tradução minha) 

 O que Schulz diz sobre Marcie ser sempre mais atilada do que Patty Pimentinha pode ser 

observado quando o assunto é escola. As notas de Marcie são incansavelmente maiores que as de 

Patty, o que a faz estar na condição de ajudar sua amiga, há um traço de superioridade aqui, que se 

equilibra com sua ignorância total sobre os temas esportivos de que Patty Pimentinha tanto entende 

– e que gostaria de ver Marcie entendendo, conforme vimos acima, na Figura 5. Marcie também se 

sobrepõe aos conhecimentos de Patty quando se refere a arte em geral. Em várias tirinhas aconte-

cem coisas como as duas amigas indo a um concerto, programa que Marcie adora, e Patty Pimenti-

nha se encontra perdida, não sabendo quais regras sociais cumprir e o que deve esperar da música, 

como pode ser observado na tirinha da Figura 13. 

 Figura 13 

 Nessa figura representada acima, é importante notar o uso do meu por Marcie para se referir 

a Patty Pimentinha. A tira está no livro Snoopy e sua turma, traduzido pela Intercontinental Press, 

diferentemente do que acontece na Figura 14 abaixo, em que a tirinha pertence ao livro É assim a 

vida, Charlie Brown! traduzido por Cássia Zanon, tradutora entrevistada no Relatório Parcial (p. 50-

51), da mesma coleção da tirinha da Figura 12. Aqui, Marcie utiliza senhor para se referir a Patty. 
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 Figura 14 

 A amizade das duas é baseada em suas diferenças. Enquanto uma vai muito bem na escola, a 

outra vai muito mal. Enquanto uma gosta muito de assistir a concertos, outra não entende nada so-

bre isso. O mesmo acontece com esportes. Enquanto Patty tem um time de baseball e pratica prati-

camente todos os esportes, Marcie não entende a diferença entre futebol e hockey. Enquanto uma é 

extrovertida porém não expressa seus sentimentos, a outra é introvertida e consegue se expressar e 

dizer a Charlie Brown, por exemplo, que o ama (Figura 15).  

 Figura 15 

 Analisando a implicação das personagens Patty Pimentinha e Marcie, que é fundamental 

para que se construam seus éthé, podem-se perceber as semelhanças e diferenças que o uso de meu 

e senhor trazem. Como apresentado acima, Marcie tem um ethos submisso, que pode ser percebido 

pelo posicionamento de seus discursos e confirmado com o uso de senhor para se referir à outra 
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personagem, já que senhor carrega em si dois significados centrais: o primeiro significa alguém su-

perior, pessoa que exerce poder ou influência, alguém de autoridade, e o segundo foco é a palavra 

indicar pessoa do gênero masculino, o que, no mundo ético em que se apoia este uso, são duas ca-

racterísticas que se confundem, tecendo discursos de fundo misógino. Quando Marcie se utiliza de 

senhor, seu ethos submisso se reforça com esse uso, já que podemos considerar que ela acredita que 

Patty Pimentinha seja alguém com maior autoridade que ela própria, mesmo Patty sendo uma má 

aluna, aparentemente outras características da personagem se sobrepõem a essa sua dificuldade es-

colar e fazem com que Marcie se sinta inferior de algum modo, podendo assim causar alguma am-

biguidade para leitores que não conheçam bem o ethos das duas personagens consolidado ao longo 

da obra. Com o uso da gíria paulistana meu, esse traços do ethos se perdem, já que essa gíria usada 

sintaticamente como vocativo tem um tom informal e de horizontalização na relação: “meu” se diz 

a um igual, a um “brother”. Por isso a estranheza quando senhor é substituído por meu, sobretudo 

na mesma coleção (cf. Relatório Parcial, p. 14): o pronome de tratamento senhor não é utilizado nas 

mesmas situações conversacionais que meu. Quando senhor é utilizado como tradução de sir, a cor-

respondência é realizada com certo sucesso, já que a carga de senhor e sir são parecidas, ainda que 

se percam traços importantes da tradição nobiliárquica de sir. Patty Pimentinha perde potência com 

isso, sua androginia fica atenuada. Essa mediação editorial afeta então o ethos das duas personagens 

centrais da análise e o próprio triângulo sugerido que, no original, compõem com Charlie Brown. 

Essa manobra editorial descuidada faz com que a essência das personagens fiquem danificadas, 

sendo Patty Pimentinha possivelmente  a mais prejudicada por seu traço sexual muito marcado pelo 4

seu vocativo senhor. Esse processo da tratamento do texto antes de ir a público foi o responsável 

pela alteração de senhor por meu que, como observado, causou desconexões nos traços das perso-

nagens, ou seja, a mediação editorial alterou o ethos das personagens. Ethos esse modificado em 

 Esse fato só poderia ser constatado com certeza em outra possível pesquisa em que haja maiores 4

corpora e uma pesquisa de campo que confirmasse quem de fato sofreu maiores danos por parte por 
exemplo dos leitores.
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uma coleção que, em sua essência, tem como base seguir padrões que reconheçam similaridades 

nos livros dessa mesma coleção, fazendo com que a designação coleção faça sentido. Na coleção 

Snoopy, que é o tema central desse trabalho desde seu início, há 10 livros no total, em que 1 dos 10 

possui uma tradução diferente dos demais: o primeiro livro da coleção foi traduzido pela Interconti-

nental Press, empresa que possibilitou a tradução de sir como meu, e os outros 9 livros foram tradu-

zidos por uma tradutora, Cássia Zanon, que foi entrevistada no Relatório Parcial (p.50 - 51). Em 

“Personagens infantis de tiras cômicas em suportes diversos: uma questão de circulação, aforização 

e estereotipia” (GATTI; SALGADO, 2013), discute-se a problemática de coletânea:  

Uma coletânea representa uma reunião desse material e, dessa forma, cria uma es-
pécie de unidade antes não existente. Essa nova unidade não gera somente a im-
pressão de que tudo o que está ali editado foi pensado pelo gênio autoral de uma 
forma única, como também estabelece um novo estatuto para a obra de um autor. 
(p. 520)  

Peanuts no Brasil  

 Desde meados de 2015, ouvem-se boatos sobre um possível filme de Peanuts. A confirma-

ção logo apareceu, juntamente com a divulgação do trailer e um site, em que as pessoas que entras-

sem conseguiriam montar seu boneco com características dos personagens de Schulz. A plataforma 

se assemelha à montagem de pessoas de The Sims  e do Mii , da Nintendo. A notícia do site teve 5 6

 Lançado em 2000, The Sims é uma série de jogos eletrônicos que tem como objetivo simulação da 5

vida real, criando pessoas, casas, tendo animais de estimação e afins. 

 Mii é o nome dado ao personagem que se tem a possibilidade de criar no videogame Wii. O avatar 6

Mii pode ser configurado conforme a vontade do jogador e usado nos jogos como protagonista.  
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repercussão mundial sendo noticiado no site USA Today  e virando um dos trending topics  do 7 8

Twitter em 22 de setembro de 2015. 

 No Brasil, Peanuts o Filme estreou no dia 14 de janeiro, sendo um sucesso de bilheteria. Dia 

2 de janeiro, a suplemento cultural Ilustrada  publica um página inteira sobre o filme que iria estrear 9

12 dias depois. Segundo a entrevista feita com o diretor do filme, Steve Martino, o maior desafio de 

fazer o filme foi o de não produzir um longa que fosse uma sequência das tirinhas preferidas, nem 

um remake do que já foi passado na tv. Ainda segundo o diretor, ele garante que tentou permanecer 

fiel aos personagens. A história se passa em torno de Charlie Brown e Snoopy, cuja aparição exces-

siva deixou pouco espaço para os outros personagens das tirinhas, como Marcie, Patty Pimentinha e 

Schroeder, por exemplo, que ficaram todos como “secundários". O filme, em linhas gerais, explicita 

as várias personalidades de Snoopy, como um piloto de aviões da Segunda Guerra Mundial e Joe 

Cool. Interessante notar como, no longa metragem, o diretor escolhe contar, por pelo menos metade 

do filme, o romance entre Snoopy e Fifi, sendo Fifi uma poodle branca com longos cílios pretos que 

nunca apareceu nas tirinhas de Peanuts, sua única aparição se deu em um especial de tv chamado 

Life is a Circus, Charlie Brown em 24 de outubro de 1980. A aparição e importância que deram a 

Fifi nesse filme, ou seja, a mediação feita mudou o foco das tirinhas, a história, de certa forma, e 

também a constituição do personagem Snoopy, já que ele se constitui através da sua relação com os 

outros personagens, o ethos do personagem é, portanto, afetado. Apesar do foco desta pesquisa não 

 Fundado em 1982, USA Today é um dos jornais de maior circulação nos Estados Unidos da Amé7 -
rica e pode ser acessado na internet. Disponível em: <http://www.usatoday.com>. Acesso em 24 de 
abril. 2016

 Na rede social Twitter, há um espaço para os assuntos mais comentados do momento, chamado de 8

Trending Topics.

 Ilustrada é uma sessão do jornal Folha de S. Paulo que conta com informações culturais como ci9 -
nema, teatro, shows, livros, séries e diversas atrações culturais que entrarão em cartaz ou estão 
acontecendo.
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consistir no ethos de Snoopy, é importante destacar como a mediação, mais uma vez, mudou o ethos 

de personagens na tirinha de Schulz. 

 Esse foco no romance de Fifi e Snoopy pode até mesmo fazer uma intertextualidade com as 

fanfictions : escolheram uma personagem secundária não existente nas tirinhas e desenvolveram 10

uma nova obra sobre a história do romance entre a personagem e Snoopy considerando o universo 

original de Peanuts. 

 O que desperta curiosidade é que, tendo aproximadamente 12 personagens que aparecem 

com frequência nas tirinhas de Peanuts, o diretor escolhe Fifi, que não aparece em nenhuma tirinha. 

A escolha parece muito estratégica no que diz respeito a agradar o público que não é familiarizado 

com as tirinhas, no caso crianças,  mesmo havendo um estranhamento por parte dos adultos que 

sempre acompanharam as tirinhas de Charles Schulz. O romance entre Snoopy e Fifi pareceu mais 

interessante e vantajoso para os produtores do filme do que, por exemplo, explorar mais persona-

gens como Patty Pimentinha e Marcie, que, na coleção Snoopy, representam quase 40% das tirinhas 

dos livros. Outra observação a ser feita sobre o longa é em relação à Garotinha Ruiva por quem 

Charlie Brown é apaixonado. Nas tirinhas de Schulz, ela nunca apareceu por inteira, o máximo que 

já foi mostrado foi sua silhueta em uma tirinha de 1999. A não aparição do rosto da personagem 

causa um efeito de suspense em relação a quem seria essa garota e a ausência de informação sobre a 

menina por quem o Charlie Brown é tão apaixonado. Já no filme, a garotinha ruiva aparece por in-

teiro, tem falas e representa uma parte considerável da narrativa, e tudo isso sem o menor cuidado 

com o suspense tão construído por Charles M Schulz, o que afeta o ethos da personagem Garotinha 

Ruiva. O que se sabia sobre ela nas tirinhas é que ela rói lápis e, por um tempo, morou na vizinhan-

 São ficções criadas por fãs baseadas em histórias já existentes. As fanfics, como são abreviadas, 10

não têm caráter comercial, a princípio. Sobre esse tópico, considere-se o trabalho de Amanda Gui-
marães, desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Comunica, com financiamento FAPESP 
(processo 2014/13226-0), intitulado “Ritos genéticos editoriais em fandoms: a mediação das beta-
readers”.
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ça de Charlie.  Traços sugestivos de uma musa se perdem na descrição exaustiva de uma persona-

gem nova. 

Logo após a estreia do filme, a rede de fast-food McDonalds lançou os personagens de Pea-

nuts o Filme como sendo o brinquedo do McLanche Feliz. Os personagens disponíveis eram Char-

lie Brown, Patty Pimentinha, Lucy, Schroeder, Linus, Woodstock, Fifi e vários Snoopys. Interessan-

te observar que Marcie não faz parte dessa coleção, mas Patty Pimentinha sim. Fazendo visitas 

constantes ao McDonalds de São Carlos, localizado na Avenida São Carlos, percebeu-se que Fifi foi 

uma das primeiras personagens que esgotaram, um indício de que prevaleceu sobre a tradição das 

tirinhas o impacto de filme.  

 Importante destaque a se fazer é que, no longa, Patty Pimentinha é referida por sua amiga 

Marcie como meu, como foi traduzida no primeiro livro da coleção Snoopy, assim como consta no 

Relatório Parcial. Essa escolha lexical juntamente com a escolha de não se aprofundar em outros 

personagens da tirinha e colocar o romance entre uma personagem totalmente desconhecida nos 

quadrinhos com Snoopy nos faz chegar a algumas hipóteses. A escolha de meu e não senhor foi 

uma escolha com efeitos de sentido similares inclusive à mesma escolha feita no primeiro volume 

da coleção Snoopy. Segundo a responsável pela coleção da editora L&M Pocket, Caroline Chang, a 

justificativa para escolha de meu em vez de senhor, se deu pois “…meu seria a melhor opção para o 

modo de falar um pouco “masculinizado" de Patty Pimentinha.” como conta na entrevista feita por 

email que está em anexo no Relatório Parcial (p. 52-53). Em todo caso, verifica-se o uso frequente 

dessa gíria paulistana entre mulheres, o que dá ensejo a pesquisas futuras. Por essa animação ter 

tido um marketing muito voltado para o público infantil (brinquedos do McDonald’s, site para mon-

tar os personagens, álbum de figurinhas), o público-alvo desse longa consistiu, além dos adultos e 

jovens fãs das tirinhas, crianças, assim, é possível que a não escolha de senhor foi devido a um as-

pecto cultural-ideológico sobre as características andróginas da personagem Patty Pimentinha. Já 
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que o estranhamento desse tipo de vocativo acontece, segundo as decisões de mediação editorial, 

tanto com o uso de meu quanto com o uso de senhor 

Em fevereiro, após o lançamento do filme, foi distribuído nas bancas do Brasil  o álbum de 11

figurinhas de Snoopy e Charlie Brown Peanuts, O Filme, contendo imagens de todos os persona-

gens que aparecem na animação, incluindo uma página sobre Fifi e Snoopy. O que chama atenção 

também é o nome dado ao filme. Após estudos mais detidos sobre as tirinhas de Charles. M Schulz, 

é possível afirmar que, inicialmente, a ideia de personagem principal desenha Charlie Brown, o que 

após Snoopy começar a falar em meados de 1972, muda o cenário dos protagonistas, e agora, facil-

mente percebe-se que Snoopy assume o papel de personagem principal e um logo para vários outros 

meios de circulação de Peanuts. O nome do longa, por exemplo, conta com o nome de Snoopy an-

tes do de Charlie Brown em uma fonte maior, e Peanuts, que seria, supostamente, o nome mais im-

portante do título, torna-se secundário, em letras pequenas e com pouco destaque como consta na 

Figura 16.  

Figura 16 

 Não há confirmação de que esse álbum está sendo distribuído por todo o Brasil.11
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 Observando a circulação do filme nos Estados Unidos, percebem-se diferenças bem claras 

em relação ao filme no Brasil. O cartaz do filme nos EUA conta com o nome diferente: The PEA-

NUTS Movie (Peanuts, O Filme) com destaque para a palavra Peanuts, como se observa na Figura 

17.  

 

      Figura 17 

Já em outros lugares do mundo, como o Japão, o cartaz do filme é um pouco diferente dos 

dois cartazes apresentados anteriormente. O nome do filme é I Love スヌーピー,  Peanuts 

Movie (Eu te amo Snoopy Peanuts, o Filme) que faz destaque então ao personagem Snoopy, 

similar ao que acontece no cartaz brasileiro, porém sem fazer menção a Charlie Brown, sen-

do a palavra Peanuts também apagada, como pode ser observado na Figura 18. 

Figura 18 
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 Além dos materiais explicitados acima, após a divulgação do filme, foram lançados vários 

livros sobre as tirinhas, como por exemplo, O melhor de Peanuts, que contém as tirinhas mais fa-

mosas de Charles M Schulz. Outro livro é Snoopy MANEIRO!, o cão de Charlie Brown tenta provar 

seu valor como cão esportista e escoteiro. O livro apresenta uma diagramação de HQ e não mais de 

tirinhas (Figura 19), como foi apresentado anteriormente em outros exemplos. O livro Charlie 

Brown e seus amigos também conta com o mesmo estilo HQ. Juntamente com o filme de Peanuts, 

foi lançado um livro contando exatamente a história mostrada no filme. Lançados pela editora 

Companhia das Letrinhas, quatro livros sobre a história de Peanuts com diagramação de livros de 

histórias, nem HQs nem tirinhas.  
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  Figura 19 

 3. DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 Como comentado no Relatório 1, uma pesquisa de campo especulativa seria interessante 

para saber algumas informações sobre as tirinhas de Peanuts e a problemática que foi apresentada 

aqui. Uma pesquisa especulativa composta de 5 perguntas foi feita pelo Google Docs e divulgada 
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nos grupos da UFSCar e na rede social Facebook com o intuito de obter resultados parciais sobre a 

problemática que se concentra esse trabalho. 72 respostas foram recolhidas. 

 Como mostra a imagem acima, quase 80% das pessoas que responderam as perguntas eram 

jovens entre 18 e 25 anos, enquanto os outros 19% estavam entre 25 e 40 e uma porcentagem muito 

baixa contavam como mais de 40 anos. 
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 Apesar de quase 80% das respostas serem redigidas por jovens, 70% das pessoas não liam 

quadrinhos com frequência, e 30% dos que liam citaram quais eram os títulos, sendo as tirinhas de 

Peanuts mencionadas 3 vezes — mesmo sendo uma das resposta “Snoopy” — como ilustrado abai-

xo: 
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 Após perguntas mais gerais como as duas mostradas acima, se fez necessário fazer pergun-

tas mais específicas sobre a obra Peanuts e como as pessoas a conheciam. As respostas foram bem 

dividas, mas ainda sim Peanuts obteve a maior porcentagem. Resultado esse não esperado já que, 

com a apresentação deste trabalho em lugares como CIAD 2015 e SPL 2015, quando “Peanuts” era 

citado havia a necessidade de se explicar que a obra se referia as tirinhas do “Snoopy”, já que é o 

nome mais recorrente no Brasil.  

 A pergunta acima faz referência a esta tirinha: 
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 Focalizando mais na problemática central deste trabalho, a pergunta 4 se refere à persona-

gem Patty Pimentinha, peça central nesta investigação, sendo importante o conhecimento das pes-

soas para responder ou não a questão sobre como é referida.  

 A grande maioria, 75%, afirmaram conhecer a personagem que foi 

exibida com essa imagem:  

 A pergunta seguinte se concentrou na forma como Marcie se refere 

a Patty Pimentinha, já que este é um fator que altera o ethos das duas per-

sonagens. 
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 Apesar de 75% das pessoas conhecerem a personagem, mais da metade alegou não conhece-

la nem por meu nem por senhor, o que se pode considerar no mínimo estranho, já que Patty Pimen-

tinha e Marcie aparecem quase sempre juntas nas tirinhas, fazendo com que ou senhor ou meu apa-

reça. 

 A quinta e última pergunta mostrou que mais de 70% das pessoas que responderam às 5 per-

guntas não eram estudantes ou profissionais da área de Letras ou Linguística, obtendo uma lista 

muito grande e diversa sobre as áreas que essas pessoas atuam: 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É evidente que mais análises seriam ideais para uma conclusão mais precisa e até a análise 

de outros ou até todos os personagens de Peanuts. Apesar disso, com a análise e o corpus seleciona-

dos, pode-se concluir que o ethos discursivo das personagens Patty Pimentinha e Marcie foi forte-

mente afetado por conta da mediação editorial feita na editora L&PM Pocket. E que sucessivas se-

leções mostram como a mediação editorial afeta constantemente os textos: mesmo os de grande tra-

dição. Os textos que são publicados não são plenamente estáveis: têm suas plataformas, seus supor-

tes, seus gêneros e mesmo seu tom alterados. Mesmo os famosos textos que parecem não perder 

nunca sua força, seu vigor, não o perdem porque são renovados na sua própria estrutura: não per-

manecem exatamente os mesmos. Um mesmo texto republicado parece ser um outro texto desse 

“mesmo”. 

 Como foi possível observar, os dados apresentados e as análises feitas abordaram um corpus 

mínimo selecionado, comparado com a quantidade de materiais e materialidades publicadas, princi-

palmente em 2015 e 2016 sobre as tirinhas de Charles M. Schulz, o que faz crer que, apesar das ti-

rinhas terem mais de 60 anos, ainda há uma demanda muito grande por parte dos antigos fãs e dos 

curiosos em relação às tirinhas. É um objeto de estudo que possivelmente abrirá ainda muitos estu-

dos para compreender essa complexa e extensa obra do escritor norte-americano e o próprio funcio-

namento editorial de uma obra que deixa de ser gerida por seu criador, mas não deixa de ser recria-

da e vivificada.  

5. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS  

 Os eventos em que houve a participação foram:  
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- II Jornada Internacional GEMInIS 

- Jornada de Estudos de Epistemologia Linguística (ANEXO I) 

- Curso de Revisão de Texto (ANEXO II) 

- Curso de Design e o Cinema: Embalando o Audiovisual (ANEXO III) 

6. SOBRE O DESEMPENHO ACADÊMICO E OUTRAS ATIVIDADES  

 No segundo semestre de 2015, foi cursado um total de sete disciplinas, sendo quatro obriga-

tórias da grade do bacharelado em Linguística da UFSCar e três optativas. Abaixo as disciplinas 

cursadas: 

Obrigatórias: 

- LABORATÓRIO 6 - ÊNFASE I - INDÚST.LÍNGUA E PROCESSAMENTO DE LÍN-

GUAS NATURAIS (DL) 

- LABORATÓRIO 6 - ÊNFASE II - TEXTOS: MEIOS E MATERIAIS INSTRUCIONAIS 

(DL) 

- LABORATÓRIO 6 - ÊNFASE III - TEXTO E DISCURSO (DL) 

- TEXTO: PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO (DL) 

Optativas: 

- REVISÃO DE TEXTOS (DL)  

- LINGUAGEM CULTURA E MÍDIA (DL) 

- TEORIAS LINGUÍSTICAS E SEUS MÉTODOS NO ESTUDO DA LEITURA (DL) 

 O Histórico Escolar enviado para à FAPESP em anexo a este Relatório contém as notas, 

médias e faltas de todas as disciplinas cursadas e aqui apresentadas previamente, assim como a 

constatação de que nenhuma das disciplinas desse semestre foi trancada, cancelada ou gerou repro-

vação.  
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http://www.usatoday.com/story/life/movies/2015/09/21/peanutizeme-website-peanuts-characters/

72475976/ 
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ANEXO I 
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