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RESUMO DO PLANO INICIAL 

 

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

focalizando a construção de personagens como criação de ethos discursivo, tendo como corpus dez 

livros da coleção SNOOPY, que provêm das famosas tirinhas de jornal Peanuts, escrita e desenhada 

pelo cartunista norte-americano Charles Schulz (1922 - 2000). Essa análise mobiliza um modelo 

teórico proposto por Dominique Maingueneau, sendo assim um projeto inscrito no quadro da 

análise do discurso 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 brasileira para a personagem citada passou a meu, uma gíria paulistana. Esse problema da 

ordem da mediação editorial será explicitado no decorrer da pesquisa.  
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RESUMO DAS ATIVIDADES PARCIAIS 

1 de junho de 2015 a 1 de dezembro  

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

 a) leitura de bibliografias complementares e de direta relação com o presente projeto; 

 b) fichamentos e resumos das leituras feitas; 

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

 d) pesquisa sobre as obras de Peanuts publicadas nacional e internacionalmente; 

 f) engajamento ativo no Grupo de Estudos Comunica - inscrições linguísticas na   

 comunicação (ANEXO I); 

 g) participação em congressos com e sem apresentação de trabalho (ANEXO II); 

 h) análise parcial do corpus;   

 i) participação em mini-cursos (ANEXO III); 

 j) entrevista com os membros das equipes editoriais responsáveis pela coleção. 
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1. INTRODUÇÃO  

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

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

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 córpus 

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). Nessas tirinhas 

de Schulz, focalizamos, a princípio, a personagem Patty Pimentinha, já que o material linguístico 

ligado a essa personagem evidencia curiosidades com relação ao processo de edição, que afeta o 

ethos discursivo que a identifica na passagem do original para a tradução brasileira. A abordagem 

trata de um problema de mediação editorial. A problemática da tradução da personagem também 

coloca em questão 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 constituem a prática da escrita porque a 

afetam, refere-se aos trabalhos de criação e edição de textos autorais, contemplando diversos 

aspectos de sua preparação para circulação pública. Consideramos também questões como a relação 

entre HQs e tiras em quadrinho, a problemática da tradução, a relação da presença de crianças como 

personagens assim como a destinação ao público, e posteriormente analisaremos os processos 

editorias que participam da construção dos ethos de outros personagens de Peanuts assim como o 

aprofundamento teórico e metodológico dos outros aspectos aqui analisados. 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 

circulação e são também por eles condicionadas, sendo essas implicações manobradas por sujeito 

em situação de trabalho, com propósitos de preparo de um texto para circulação pública. Assim, 

abordamos neste requerido trabalho, a questão de como os processos de tratamento editorial de 

textos interferem na criação de um ethos discursivo. 
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2. APROFUNDAMENTO TEÓRICO  

A noção de ethos discursivo 

 Neste trabalho, inscrito no quadro da análise do discurso de linha francesa de base 

enunciativa, mobilizamos o modelo teórico proposto por Dominique Maingueneau para analisar os 

dados aqui apresentados com fins de estudar como os processos editoriais afetam a criação do ethos 

discursivo dos personagens de Peanuts. Paralelamente, a abordagem de ritos genéticos editoriais 

(Salgado, 2011) foi imprescindível para lidar com os processos de tratamento editorial por que os 

dados passaram e como essas manobras editoriais interferem na criação de um ethos discursivo.   

 Maingueneau, em seu capítulo, “A propósito do ethos”, destaca a existência de algumas 

dificuldades relacionadas à noção de ethos, já que 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, 

interagem 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 

planejamento 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 delimitar 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) 

 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 a sensação que os demais tem, sobre o mesmo objeto observado.   

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

como mostra o diagrama:  
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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. 

 Em resumo, Maingueneau propõe: 

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 

invisível, o coenunciador faz mais que decifrar conteúdos: ele participa do mundo 

configurado pela enunciação, ele acede a uma identidade de algum modo 

encarnada, permitindo ele próprio que um fiador encarne. O poder de persuasão de 

um discurso 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 historicamente especificados (MAINGUENEAU, 2008b, p. 29).  

  

 Assim, o coenunciador se insere no mundo configurado pela enunciação, ele se apropria de 

uma identidade para que seja então definido um ethos. 

 A noção de fiador, correlata à de ethos, tem uma função muito importante neste trabalho, já 

que é preciso entender como a voz fiadora do ethos produzido que faz legitimar o dizer e construir o 

imaginário que será incorporado pelo leitor. No caso da coleção SNOOPY, conforme as análises 

preliminares desse desse material, podemos considerá-la tendo como fiador a própria obra de 
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Peanuts. A auto-consagração do dizer ocorre em lugares como esse: obras socialmente 

institucionalizas como essa têm o poder de persuasão por sua própria existência e permanência em 

vários veículos. Um exemplo para essa obra em especial é que, mesmo após a morte do autor e o 

término da produção das tirinhas, elas permanecem constantemente nas redes sociais. Um motivo é 

que a obra nunca morreu pois sempre a trazem de volta de alguma forma. Em 2011, houve o 

lançamento da coleção Peanuts Completo, uma coleção que abrange todas as tirinhas já publicadas 

de Schulz desde a década de 1950 até 1994. Em novembro de 2015, nos EUA, será lançado Peanuts 

O Filme, que chegará ao Brasil em janeiro de 2016. Apesar de faltar pouco tempo, as propagandas 

do filme são muitas, tantas que dia 22 de setembro, Peanuts ficou nos Trend Topics do Twitter por 

várias horas, devido aos vários comentários do site que o filme criou, para que os internautas 

pudessem criar personagens deles próprios mas com características dos personagens da tirinha. A 

criação do site foi assunto no jornal USA TODAY (EUA), que comentou sobre a criação desse 

veículo. Além disso, em Santa Rosa, criou-se o Museu Charles M. Schulz. Ele foi criado depois de 

sua morte em 2000 por sua mulher e amigos da família, que fizeram esse espaço para “refletir a 

personalidade e estilo desse tão famoso cartunista” Disponível em 

<http://schulzmuseum.org/explore/about-the-museum/building/> Acesso em: 24 de out. 2015. 

 

Mediação editorial e autoria 

 A reflexão sobre os processos de tratamento editorial de texto em confluência com a autoria  

começou muito antes do que se imagina. Com a invenção do Gutenberg, os textos em circulação 

aumentaram muito, mais pessoas tinham acesso a diferentes tipos de materiais. Lugares públicos 

foram preenchidos com folhas impressas em larga escala, de modo que todos pudessem ter acesso 

ao conteúdo. Apesar de entre o século XVI e XVIII as gráficas imprimissem, em suma maioria, 

panfletos, bilhetes e formulários, a quantidade de textos que circulavam nunca foi tão grande. O 

motivo desse grande aumento de circulação é que os textos manuscritos tinham características 
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diferentes, por darem mais trabalho e tomarem mais tempo, esses textos tinham um volume de 

exemplares muito baixo, assim como o custo de sua produção comparado ao impresso. Além disso, 

alguns gostavam de manter os textos manuscritos mesmo após a impressão para restringir mais seu 

público, criando uma circulação limitada daquele material, já que os textos impressos tinham uma 

distribuição muito maior.  

 O acontecimento que muitos relatavam era que, como os textos impressos contam uma 

padronização (e ainda têm, cada vez mais sofisticada), os textos que saíam das gráficas eram 

constantemente alterados: pessoas pegavam essas obras e as transformavam em textos de sua 

autoria, recortes de frases, palavras, acréscimo de coisas e mesmo usar um recorte do texto original 

para criar um texto outro com os mesmo elementos. Assim, os textos impressos eram muito mais 

propensos a alterações e variações que o manuscrito. Sendo essa época marcada pelo “estigma da 

impressão”, assim como conta Chartier, em sua obra A mão do autor e a mente do editor: 

A má conduta do livreiro era um dos tópicos prediletos entre todos os escritores 

que estigmatizavam a impressão, denunciando-a por corromper a integridade dos 

textos distorcidos por compositores ignorantes, adulterar o sentido das obras 

propostas aos leitores incapazes de entendê-las e aviltar a ética do comércio das 

letras degradada pelo comércio de livros. (CHARTIER, 2014, p. 109) 

 Portanto, o que se argumentava sobre os textos manuscritos era que justamente não existia 

essa mediação editorial feita por profissionais ou pessoas de má fé, que destruíam um trabalho 

inteiro e tiravam a autoria do autor, como acontecia nos livros impressos. O que acontecia era que 

os textos manuscritos eram a todo momento mediados, já que em qualquer parte de sua confecção 

era possível corrigir, acrescentar, revisar e eliminar partes que se achava necessário retirar, sem o 

medo de que o texto fosse alterado por pessoas não capazes.  

 Com essas diferenças registradas dos textos impressos e manuscritos, é importante destacar 

uma consequência que surgiu devido a essas distinções. Quando o material é alterado, a relação das 

pessoas com o texto se altera também: 

Com a impressão, estes adquiririam uma identidade tornada imediatamente 

perceptível por meio de sinais particulares (itálico, vogais com sinais gráficos, 
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símbolos) na assinatura ou assinaturas que compunham o material preliminar, que 

era sempre impresso (junto com tabelas e índices) depois que o corpo do livro já 
estava impresso e frequentemente redigido pelo livreiro ou editor . (CHARTIER, 

2014, p.113) 

 

 Podemos considerar, a partir dessas afirmações feitas por Roger Chartier, que o ethos do 

livro é afetado pelo seu suporte. Difícil contestar as diferenças entre o texto manuscrito e o texto 

impresso, assim, podemos considerar dois ethos diferentes, um ethos do livro impresso e um ethos 

do livro manuscrito, assim como o ethos de quem escreve os textos que não foram impressos, 

portanto, manuscritos, e o ethos de autores que mandam seus textos para gráficas. E por que não  

diferenciar o ethos do leitor daqueles que leem textos manuscritos e aqueles que leem textos 

impressos? 

 “Pequenas” interferências como as citadas acima são o suficiente, do ponto de vista 

discursivo, para mudar a percepção do autor sobre o texto, o que não faz o texto ser igual o original, 

apesar de utilizar as mesmas palavras, mas a “simples” alteração do estilo da fonte, faz importantes 

alterações no que diz respeito ao texto “original”. Pensando um pouco nesses aspectos, Salgado 

(2010), em seu artigo Circulação da Energia Social Inscrita na Vitalidade dos Textos, nos ajuda a 

entender essas manobras da mediação editorial: 

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 

apresente 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) 

 

 Importante destacar em meio a todos esses processos de tratamento editorial de texto por 

que esses materiais passam antes de se chegar a uma versão final, a diferença, no mercado editorial, 

de reimpressões e edições. Uma edição nova permite um processo muito mais profundo na obra, em 
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que, consequentemente, sofre maiores mudanças, diferentemente da reimpressão. A cada nova 

edição, se vê a alteridade constitutiva sempre presente, no texto de um e de outro, na substituição, 

adição, subtração, esse conjunto é o que forma o sentido do material linguístico. O texto ali 

produzido é gerado através de todo esse processo, todos os indivíduos envolvidos, o tratamento 

editorial de texto e todos os outros elementos que são responsáveis por preparar o texto para a 

circulação pública. A criação é algo cada vez mais compartilhado, por isso definir critérios como 

criatividade, ou termos como único, essas noções um tanto quanto narcisistas que fazem a vontade 

de sempre quererem achar o criador para os feitos. A problemática da autoria entra justamente nesse 

ponto. Como achar um criador quando tudo se é compartilhado? Como catalogar autores quando 

aquilo produzido não é só e apenas dele?  

 Observando essas questões, Salgado, em Ritos genéticos editoriais (2011), especificando a 

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

de textos antes de sua circulação para pública. 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 

editorial (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 revisão de provas, em que aspectos mais estritamente formais como 

normalizações, padronizações, correções de digitação e congêneres são observados 

na sua consonância com as condicionantes materiais, como capa, ilustração, 

diagramação das páginas, formato de notas, recursos de destaque etc. Tudo isso faz 

parte da identidade de uma publicação; tudo isso é processo de tessitura, são ritos 

constitutivos de um objeto editorial que jamais coincide com os originais do autor. 

(SALGADO, 2013, p. 265) 

  

 O lugar discursivo do autor e do coenunciador são conexos, já que a rede em que os dois 

estão inscritos é a mesmas A autoria, então, é esse lugar dos sujeitos, apesar das funções do autor 

do livro e do coenunciador serem diferentes, ambos trabalham no diálogo para a produção do texto 

para a circulação, e a mediação editorial sempre estará presente, já que  “Mesmo num texto correto, do 
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ponto de vista gramatical, com a fluência de uma escrita experiente, há reparos a fazer, porque em todo texto 

há sempre brechas para deriva.” (SALGADO, 2013, p. 274)  

 Podemos ver então que a problemática da autoria e a mediação editorial, apesar do que mais 

frequentemente se crê, advém de uma época muito distante e continua até hoje.  

 

3.  REFLEXÕES SOBRE METODOLOGIA E CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

O corpus 

 Com o objetivo de analisar como os processos de tratamento editorial de texto 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!. Tendo o corpus delimitado, uma análise preliminar sobre a mediação 

editorial que, segundo nossa hipótese de trabalho, afeta o ethos discursivo foi realizada. A priori, o 

corpus foi constituído de tal maneira pois foi nele que achamos um material primeiro que merecia a 

atenção: no primeiro livro da coleção SNOOPY - Snoopy e sua turma - há uma marca da mediação 

muito forte em relação a como a personagem Marcie chamava sua amiga Patty Pimentinha. No 

original em inglês, a forma usada era sir, assim, a tradição da tradução brasileira para este termo era 

de senhor, uma tradução literal. Porém, nesse livro, a tradução foi feita por meu. A discussão sobre 

essa problemática foi feita anteriormente, na apresentação do Projeto e será ainda retomada ao 

longo da pesquisa.  

 Observando esses materiais, notamos que todos os outros nove livros da coleção foram 

traduzido por Cássia Zanon. Zanon já é conhecida pelo trabalho com tradução de quadrinhos, mais 
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especificamente Peanuts. Em entrevista com a tradutora
1
, ela contou que não saberia responder o 

por que de não ter traduzido o primeiro livro, mas as outras traduções feitas por ela mantiveram as 

expressões utilizadas em todos os outros livros para dar consistência às traduções. Também 

comentou que na década de 1980, ela se lembra da personagem Patty Pimentinha também ser 

referida como meu no desenho animado de Peanuts. Consultando mais algumas pessoas na faixa 

etário dos 35 anos, colhemos resposta muito parecida com a observação de Zanon, inclusive, uma 

relatou não ter conhecimento de senhor e apenas de meu. 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 levantamento estatístico sobre essa informação, de 

modo que possamos trabalhar consequentemente sobre ela, mas talvez uma hipótese para esse 

acontecimento seja que as primeiras traduções institucionalizaram 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) Assim, pessoas que conheceram as primeira 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 

estatística mais a adiante poderá retratar melhor isso. 

 Entramos em contato também com Caroline Chang, pessoa que responde, na ,editora 

responsável pelo trabalho de tradução dos livros da coleção SNOOPY. Em entrevista com ela
2
, 

perguntamos qual seria a razão de a editora ter colocado a empresa Intercontinental Press para ser 

responsável pela tradução e não Cássia Zanon, que foi responsável pelos outros nove livros, e tudo 

isso em relação com a mediação editorial de meu/senhor influenciando na construção do ethos 

discursivo dos personagens, ela respondeu que: “Para os livros seguintes, a Intercontinental Press 

não tinha como nos fornecer a tradução, então tivemos de encomendá-la. Lá pelas tantas (não sei 

                                                 
1
 A entrevista foi feita por email, a partir do dia 10 de agosto de 2015. (ANEXO 14) 

2
 A entrevista foi feita por email, a partir do dia 21 de setembro de 2015. (ANEXO 15) 
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exatamente em que ponto), chegamos à conclusão de que "meu" era uma opção melhor para o 

modo de falar um pouco ‘masculinizado’ de Patty Pimentinha.”  

 Após a análise do dado acima apresentado, percebemos a necessidade de acrescer mais 

obras de Peanuts para podermos entender melhor a relação da mediação editorial com a construções 

desses personagens. Por exemplo, a coleção Complete Peanuts, versão norte-americana que 

contempla todas as tirinhas publicadas por Schulz em vários livros. A necessidade de entender 

como funciona a língua outra é uma questão indiscutível para entender o material analisado, já que 

nem todos têm pleno conhecimento da sua própria língua, é preciso fazer um esforço muito maior 

para entender a do outro. Afinal, isso é traduzir. Esse processo que transmite informações, liga seres 

desconectados e passa a conectá-los. A responsabilidade é muito grande, já que se trata de passar 

algo novo para alguém, muitas vezes sujeitos que só entendem a língua materna e sem aquela 

tradução não seria possível ter acesso aquele material linguístico. É na ordem do possível que a 

tradução se faz, conectar mundos e transpassar conhecimentos é algo que precisa de muito 

conhecimento e atenção. 

 Sendo uma tarefa bastante complexa para os tradutores, já que, ainda segundo Ricoeur:  

Dois parceiros são de fato colocados em relação pelo ato de traduzir, o 

estrangeiro – termo cobrindo a obra, o autor, sua língua – e o leitor, 

destinatário da obra traduzida. E, entre os dois, o tradutor, que transmite, faz 

passar a mensagem inteira de um idioma ao outro. (2011, p. 22)  

 

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

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

compreender muitas coisas em relação à própria obra que possa dar respostas mais claras sobre o 

processo que ocorreu no Brasil na tradução para o português brsileiro. Assim como perceber melhor 

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

 Foram acrescentadas, também, algumas HQs na constituição do corpus, já que, para ser 

capaz de entender as diferenças entre HQs e tirinhas em quadrinhos - um dos objetivos deste projeto 
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- é preciso conhecer o material para depois fazer a diferenciação. Os HQs estão em fase de coleta 

ainda, mas há dois nomes que já podemos destacar: a revista Batman (2013) da DC Comics
3
, e 

Vingadores - A Queda (2013) da Marvel
4
. Apesar dos vários tipos de HQs existentes, a constituição 

até agora está sendo de HQs de super-heróis principalmente pelas duas maiores editorias de 

histórias em quadrinhos do mundo, Marvel e DC.  O motivo dessa escolha se baseia na quantidade 

de material desse tipo presente no mercado atual, o que facilita o encontro dessas obras, e o fato de 

que as editoras das HQs analisadas são as duas maiores e mais influentes do mundo que 

revolucionaram a indústria desse tipo de material.  

 Depois das análises e leituras de nova bibliografia, foi possível então perceber que, 

diferentemente do que pensávamos no início do projeto, a mediação editorial afetou a construção do 

ethos discursivo não só da personagem Patty Pimentinha, mas também da personagem 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.  

 Mais resultados serão apresentados conforme o andamento da pesquisa e a leitura de novas 

obras, que apoiarão as análises efetivas do corpus. 

Metodologia 

 Nesse trabalho, analisamos as personagens da coleção SNOOPY, com fins de observar 

como os processos de mediação editorial interferiram na construção do ethos discursivo das 

personagens. Depois de recolhido o corpus, a análise foi feita sempre em relação à bibliografia lida. 

                                                 
3
 DC Comics é uma editora norte-americana de histórias em quadrinhos responsável pela produção do títulos 

como Batman, A liga da Justiça, Super Homem, Lanterna Verde e Mulher Maravilha. É uma das maiores 

empresas de histórias em quadrinhos do mundo. 
4
 Marvel Comics é uma das maiores editoras de histórias em quadrinhos no mundo, principal concorrente da 

DC Comics. A editora foi responsável por títulos renomados como Homem Aranha, Flash, O Quarteto 

Fantástico, X-Men e Os Vingadores. 
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Bibliografia essa que contou com leituras e discussões no Grupo de Pesquisa Comunica – inscrições 

linguísticas na comunicação (CNPq/UFSCar)
5
.  

 Lida e discutida a bibliografia, foram feitas resenhas sobre as principais obras que abrangem 

os principais tópicos aqui discutidos. Importante destacar que nem todos os itens dessa bibliografia 

são leituras tipicamente acadêmicas, também contamos com muitos materiais sobre a história de 

Charles M. Schulz, autor da obra Peanuts, assim como os próprios livros produzidos pelo autor e 

alguns HQs para completar o corpus do projeto. 

 Feito isso, o levantamento de traços semânticos dos personagens da obra foi de extrema 

importância para entender a problemática do ethos discursivo, tal como a propõe Maingueneau 

(2008, p. 17):  

      Podemos, contudo, estar de acordo sobre alguns princípios mínimos,  

   sem prejulgar o modo como eles podem eventualmente ser explora-  

   dos nas diversas problemáticas de ethos:  

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

    –  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 apreen- dido  

  fora de uma situação de comunicação precisa, integrada ela mesma  

  numa determinada conjuntura sócio-histórica.  

    

                                                 
5
 Fórum permanente sobre objetos discursivos característicos do período que vivemos, trata sobretudo dos 

fluxos de texto na sua relação com a atual divisão do trabalho intelectual. Interessam fundamental- mente os 

processos de criação, de edição e as mediações constitutivas. Cadastrado desde 2012 no diretório do CNPq, 

mantém uma perspectiva discursiva ao voltar-se para as inscrições linguísticas na comunicação, o que 

implica estudar as materialidades da cultura. Assim, o grupo tem consolidado seus trabalhos em torno de 

reflexões sobre: (i) as diversas escritas profissionais e seus processos de edição, visando compreender a 

autoria e a leitura como lugares discursivos correlatos e implicados em mediações variadas, considerando a 

cibercultura; (ii) as materialidades do discurso literário, visando estudar a produção, a circulação e as 

transmidiações de obras e objetos correlatos, a elas associados. (Cf. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0755189120108896, último acesso 22 de setembro de 2015)  
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 As personagens focalizadas aqui foram duas: Patty Pimentinha e Marcie, pois ambas continham 

materiais discursivos que desencadearam a pesquisa, de modo a discutir os processos de tratamento 

editorial de textos como construção de ethos discursivo. Uma análise preliminar dessas duas 

personagens se encontra adiante. Outros personagens serão analisados no decorrer da pesquisa e 

constarão no próximo relatório. 

 

4. ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE: RESULTADOS PARCIAIS 

 HQ x Tirinhas 

 As tiras em quadrinhos Peanuts são assim catalogadas por um motivo. Assim como as 

histórias em quadrinhos do Batman, são chamadas assim por uma razão específica. Observando 

variadas histórias em quadrinhos norte-americanas
6
 e fazendo comparações com as tirinhas de 

Peanuts, juntamente com a leitura do livro de Will Eisner, Narrativas Gráficas (2013), fomos 

capazes de fazer algumas distinções e semelhanças entre os dois gêneros.  

 No começo os comics eram republicações do que já circulava por jornais, porém, como pagar por 

esses direitos era caro, daí a ideia de fazer uma revista com material inédito. Portanto era caro publicar 

compilações de tiras de jornais, e mais barato publicar material inédito. (Mutants & Masterminds, 2006). 

Um exemplo disso é Funnies on Parade, a primeira comics
7
 em jornal, logo a publicação de revistas e livros 

de HQs estourou nos Estados Unidos. Considerando a produção norte-americana, percebemos um número 

significativo de HQs sobre super-heróis, fazendo com que muitas pessoas definissem histórias em 

quadrinhos como sendo necessariamente histórias de super-heróis, sendo caracterizadas especificamente por: 

i) o protagonista revela um grande valor moral, grandeza e solenidade, ii) narrativa épica e seriada, não tendo 

fim, iii) uso de uniforme, iv) supervilão. Apesar disso, sabe-se que existem outros tipos de HQs que não são 

                                                 
6
 Como citado anteriormente, a análise foi somente em histórias em quadrinhos americanas por conta da 

maior facilidade de acesso a esses materiais, e levando também em conta que a produção americana é 
referencia em HQs em todo mundo por sua quantidade de histórias de muito sucesso e difundidas em larga 

escala.  
7
 Comics é uma expressão inglesa usada para designar as histórias em quadrinhos produzidas nos Estados 

Unidos. 
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de super-heróis, como por exemplo a Turma da Mônica, os quadrinhos da Disney como Pato Donald, Tio 

Patinhas. A HQ Walking Dead que ficou mais difundida após a série de TV The Walking Dead ser lançada, 

e mais outras histórias que fizeram parte da leitura de muitas pessoas.  

 Fazendo um panorama menos específico sobre as histórias em quadrinhos, podemos 

constatar que a maioria das HQs são conservadoras, possuindo uma diagramação muito variada,  

mas sempre utilizando recursos gráficos como forma de influenciar diretamente seus leitores, a 

ponto de ter havido a criação do Comics Code Authority (1954). A aplicação desse código foi 

estabelecido na década de 1950 pelas editoras de HQs norte-americanas, como forma de censurar os 

conteúdos dos quadrinhos norte-americanos. Esse código fez com que o conteúdo das HQs 

mudasse, já que o Comics Code se tornou um meio para que os pais pudessem confiar nas revistas e 

comprá-las para seus filhos, logo as HQs que não tinham o Comics Code Approved na capa das 

revistas não vendia. Esse código pedia regras morais até a proibição de certos personagens como 

zumbis e vampiros, ficando reconhecido como um órgão governamental. Após a década de 1970, o 

Departamento de saúde dos EUA pediu para fosse criado um quadrinho que tratasse das drogas, 

sendo criado então o Amazin Spiderman, primeira HQs publicada sem o Comics Code. Após seu 

sucesso absoluto, revistas foram parando de seguir o Comics Code e começaram a publicar sem o 

selo, tratando de assuntos mais polêmicos e realistas, fazendo com que o Comics Code Authority 

passasse por uma reformulação.  

No Brasil, inspirado na criação desse código, foi criado em 1960 o Código de Ética, que 

estampava a capa de todas as HQs brasileiras. Mas assim como o Comics Code norte-americano, 

esse código não durou muito tempo até que fosse colocado de lado. Dois representantes muito 

fortes do Código de Ética no Brasil foram Maurício de Souza
8
 e Brizola

9
.  

                                                 
8
 O mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos e criador da HQ da Turma da 

Mônica. 
9
 Leonel Brizola foi um político brasileiro ex-governador do estado do Rio Grande do Sul e membro do PDT. 



 

  20 

  

Figura 1        Figura 2  

As duas imagens abaixo, foram tiradas da mesma HQ, Batman, e podemos perceber como, na 

mesma revista, os autores utilizam de várias diagramações diferentes, desde a mais simples (figura 

1), em que é separado de forma retangular mais uniforme até as mais dissimétricas (figura2).  

Esse tipo de diagramação permite produzir  sensações bem particulares, típicas desse 

gênero, como a mudança de tempo ou de espaço e mesmo o registro de vários acontecimentos que 

estão tomando parte no mesmo momento. O cinema, por exemplo, é um dos casos em que 

dificilmente ocorre essa quebra em uma mesma cena.  
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Figura 3        Figura 4  

Na figura 4, observamos as técnicas gráficas como as cores, dimensão espacial e sensação 

de movimento configurando toda uma impressão para o seu leitor, atraindo assim sua atenção. A 

figura 3, retrata uma importante técnica dos HQs, os frames. Eles são responsáveis pela base da 

diagramação e, atualmente, é uma tentativa de fazer ponte com as técnicas cinematográficas, um 

exemplo disso é o widescreen, tecnologia do século. 

Em quadrinhos mais antigos, o uso de grades como elemento narrativo era utilizado de 

modo um pouco mais padrão (figura 5), mas não uniforme para todas as páginas. Nisso também se 

estabelece uma relação com o cinema, com o tamanho de tela formato 4:3 (figura 6), que tinha um 

formato mais quadrado, assim como os quadrinhos do século XX.  O cinema ainda faz isso 
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constantemente, quando alguma cena precisa ser entendida como passado, o enquadramento fica 

4:3, depois que a cena retorna ao tempo do acontecimento, volta ao formato widescreen.  

               

 Figura 6   

Disponível em 

<http://static.bbci.co.uk/gel/0.5.7/img/tv/scre

ensafe-low-end.png> 

Figura 5 

 

 Dessa forma, é possível considerar, ainda, algumas outras características mais gerais de 

HQs. A enormidade de títulos é uma delas, já que as histórias são condensadas em vários livros, e 

cada livro contém uma história diferente, a que é atribuído um título, um logo, e quanto mais livros 

mais títulos. As HQs em geral são muito voltadas para o mercado, evidentemente com exceções, 

mas, em relação as tirinhas, são produtos muito mais comerciais. O uso de metalinguagem é muito 

presente (aqui cabe bem um exemplinho do que vc está chamando de metalinguagem...), já que as 

histórias pressupõem continuidades muito mais longas que as tirinhas, assim é possível fazer o uso 

desse recurso. Apesar de todas essas distinções, ao observarmos Will Eisner, em Narrativas 

http://static.bbci.co.uk/gel/0.5.7/img/tv/screensafe-low-end.png
http://static.bbci.co.uk/gel/0.5.7/img/tv/screensafe-low-end.png
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Contadas, suas definições sobre histórias em quadrinhos se encaixam no que diz respeito às 

tirinhas, como quando ele define que as histórias em quadrinhos consistem na disposição impressa 

da arte e balões sequenciados. Mas a problemática está justamente na sequência citada. Histórias 

em Quadrinhos tendem muito mais a continuar suas histórias por páginas, enquanto tirinhas são 

mais breves, a história geralmente se concentra em, quando muito, uma página. Uma hipótese para 

isso seria que, por as HQs saírem dos jornais muito cedo e já publicarem livros, a história tende a se 

alongar, enquanto as tirinhas mantém-se nos jornais, e seus livros são coletâneas daquilo que já foi 

uma vez impresso nos jornais, como é o caso de Peanuts.  

 

Charles M. Schulz  

 Segundo o Museu Charles Schulz, Charles M Schulz, que nasceu em Minneapolis, Minnesota, em 

26 de novembro de 1922, desde pequeno Schulz já dizia que queria ser um cartunista. Seus professores o 

achavam excepcional. Quando era bem jovem, ele seu pai e seu irmão sempre liam as tirinhas do jornal 

juntos. Registra-se que Schulz era fascinado com tirinhas de Skippy, Mickey Mouse, e Popeye. Quando 

tinha 15 anos, seu desenho de Spiky, o cachorro da família, foi publicado em um jornal, o Ripley’s 

Believe it or Not, desde então, Schulz começou a estudar artes e continuou até a década de 1940. 

Seu estudo começou por correspondência, pois, segundo o documentário de Charlie Schulz, Good 

Ol' Charles Schulz (2007, escrito e dirigido por David Van Taylor) transmitido no American 

Masters
10

, ele não estava preparado para estudar em uma sala onde pessoas desenhariam melhor que 

ele. 

 Em 1943, ele teve que parar seus estudos para servir o Exército dos Estados Unidos da 

América. Em 1945, quando voltou da guerra, Schulz decidiu assumir a profissão como cartunista e 

começou com a tira que intitulava de Lil’ Folks (Figura 7), em 1947, no jornal de sua cidade natal 

                                                 
10

 Série de tv norte-americana do canal PBS, que começou a ser transmitida em 1986, e consiste em uma 

serie de documentários sobre artistas de renome. O programa já ganhou vários prêmios e nomeações. 
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St. Paul Pioneer Press. A tira continha muitas características de Peanuts, como os traços dos 

personagens, crianças bem vestidas, um menino que admirava muito Beethoven - como Schroeder 

de Peanuts, um cachorro que lembrava muito Snoopy e uma garoto chamado Charlie Brown. Na 

época ele se auto-intitulava como Sparky, um apelido que lhe foi dado desde pequeno pelo seu tio, 

por causa do cavalo chamado Spark Plug das tiras em quadrinhos Barney Google. Depois de três 

anos de publicação, Pioneers Press abandonou as tirinhas, assim, Schulz se juntou à United Feature 

Syndicate Newspaper Enterprise Association
11

 e disse que o nome de sua tirinha Li’l Folks era 

muito parecido com outras tirinhas da época, então, resolveu mudar o nome para Peanuts, e, agora, 

se intitulando Schulz. Dia 2 de outubro de 1950 foi publicada a primeira tira de Peanuts (Figura 8) 

em sete jornais, The Washington Post, The Chicago Tribune, The Minneapolis Star-Tribune, The 

Allentown Call-Chronicle, The Bethlehem Globe-Times, The Denver Post, and The Seattle Times. 

                                                 
11

 Foi uma sindicato de tirinhas em quadrinhos e colunas editoriais com sede nos Estados Unidos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Paul_Pioneer_Press
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                                                                           Figura 7 

Figura 8 

 

 Interessante observar que os personagens retomavam aspectos biográficos: Linus, por 

exemplo, foi feito em homenagem a um amigo muito próximo, também chamado Linus. Lucy, 
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personagem sarcástica e sádica, foi feita inspirada na mulher de Schulz. Snoopy foi feito baseado 

em seu cachorro, que, segundo o referido documentário, foi o único ser com quem o autor 

conseguiu realmente se expressar, sendo ele um homem sempre muito fechado em relação aos seus 

sentimentos, passando-os para os quadrinhos. A ideia para Schroeder foi, segundo o documentário, 

provavelmente a mãe de um seu amigo que tocava piano. O time de baseball, baseado no time 

criado por seu instrutor de artes, time do qual Schulz era o capitão. Tirinhas famosas de Peanuts, 

como a tentativa de empinar pipa, era baseada no mesmo episódio que acontecera em sua vida real. 

Dos outros personagens, não se tem exata certeza, o que sabemos é que todos os personagens têm 

um pouco das características do autor, segundo o que relatou o diretor do Filme de Peanuts, Steve 

Martino, que será lançado em novembro deste ano nos EUA.  

 Charlie Brown, principal personagem das tirinhas, tem um tom quase sempre depressivo e 

pessimista, que era um pouco do sentimento de Schulz na vida real. Apesar disso, as tirinhas sempre 

traziam tons depressivos e tristes (Figura 9) juntamente com otimismo e esperança (Figura 10), isso, 

segundo os registros, causado pelo contato com seus filhos, vendo-os crescer. Schulz também 

convocava outros aspectos da vida “real”, um exemplo disso é a presença massiva de elementos do 

como é o caso do Snoopy, personagem a que inicialmente compunha a cenografia geral e que, ao 

longo das publicações, assumia um ethos determinante da própria obra. 

Figura 9 
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Figura 10 

 Avalia-se que a simplicidade nos traços de Schulz permitiam que ele desse conta de 

expressar todos os sentimentos. Uma das hipóteses para o sucesso das tirinhas, não só entre os 

adultos, como entre as crianças, é que, na verdade, adultos e crianças não são tão distintos assim.  

Os sentimentos permanecem, não paramos apenas de sentir, “só crescemos”, de certo modo. Há 

estudos também que comprovam que crianças conseguem diferenciar melhor realidade e ficção por 

conta das suas relações com as brincadeiras (A Criança e o Brincar, 2009), um dos possíveis 

motivos pelo qual Snoopy por exemplo, que vivia fantasias e praticava atos impensáveis, ou a 

própria ideia de existir um cachorro que age como todos os outros personagens e se comunica como 

tais, é melhor interpretado e adorado pelas crianças do que pelos adultos.  Uma explicação por sua 

fama e até mesmo o nome da coleção estudada ter seu nome. Interessante sempre ressaltar que 

Snoopy não tinha falas no começo da Comic Strip. Snoopy começa a se firmar como o personagem 

é conhecemos hoje entre os anos 1960 e 1970. 

 Em 1965, a Coca-Cola convida Schulz para fazer uma animação para o especial de natal. 

Pelo seu grande sucesso, foi pedido que fizessem mais episódios. Assim, as animações de Peanuts 

começaram.  

 No referido documentário, Schulz é entrevistado e perguntado sobre o quê o faz ser 

engraçado. Ele responde que é a crueldade, e não há muita resposta para isso, mas rimos de coisas 
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que machucam os outros, de certa forma. Uma outra maneira de compreender o humor nas tirinhas 

de Peanuts é através dos estereótipos, assim como apresenta Gatti: 

Veremos que nas tiras cômicas com personagens fixos teremos ethé bem 

delineados de personagens infantis, porém que parecem estar ligados, de alguma 

forma, à própria noção de estereótipo, já que se apoiam em construções 

estereotípicas para se validarem.  

Dissemos que os fatos da dispersão temporal e da longevidade não deveriam ser 

descartados da análise das tiras cômicas. De fato, é na relação entre esses dois fatos 

que poderemos identificar os personagens infantis de tiras cômicas como 

personagens únicos e dotados de um ethos discursivo específico. (GATTI, 2013, 

p.144) 

  

 Assim, se observarmos Peanuts, a imagem que se tem de Charlie Brown é de um menino tímido, um 

tanto quanto depressivo e que é zombado por seus colegas. Seria inimaginável pensar em Charlie Brown 

como um personagem malvado e extrovertido. Isso pois o ethos do personagem já está formado por conta do 

“seu discurso” que vem circulando há mais de cinquenta anos. É pelo ethos também que se dá a criação do 

humor, no caso do personagem Snoopy, seu ethos de imaginação muito criativa e de quem adora comer e 

dormir cria a base humorística da tirinha: um cão que não deixa de ser um cão, mas tem, dessa perspectiva, 

qualidades antropomórficas (já no modo como caminha, por exemplo), assim como todos os ethe de todos os 

outros personagens de Peanuts. Considerando o que Charles Schulz declarou em sua entrevista, a crueldade 

que faz parte do ethos da personagem Lucy, é o que faz a produção do humor, como é mostrado na Figura 

11. 

Figura 11  
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 Lucy, na tirinha acima, se encontra conversado com seu irmão Linus sobre como ela não 

poderia mandar nele só pelo fato dela ser a irmã mais velha. A tirinha dialoga bastante com os 

leitores, já que essa característica de Lucy encontrada na tira acima, pode ser relacionada não 

apenas com ela, mas com várias irmãs mais velhas que mandam em seus irmãos. Apesar disso, o 

humor da tirinha é construído também por conta do ethos discursivo da personagem, que se 

relaciona por ser uma pessoa impositiva, sem paciência e mal humorada principalmente com três 

personagens específicos: Charlie Brown, Linus e Snoopy. 

Figura 12 

  

 Depois de todo o sucesso que alcançou, Peanuts se tornou uma marca comercial, estlimulando a 

venda de camisetas, bonés, brinquedos, material escolar, acessórios, vários livros e outros produtos que 

podem ser achados facilmente no mundo inteiro.  Faremos algumas considerações sobre este aspecto no 

próximo Relatório, ao desenvolver as análises das personagens. 

 

A criança e sua relação com as tirinhas  

 As tiras de Peanuts, como apresentado anteriormente, surgiram nos jornais norte-

americanos na década de 1950. Até a morte do autor, as tirinhas foram sendo publicadas 

ininterruptamente pelos jornais de maior circulação em todo o mundo. Refletindo um pouco sobre o 

século XX e o modo de funcionamento das mídias, o jornal era um dos principais meios de 
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comunicação e informação, assim como um dos mais acessíveis em termos de custo. Logo, a 

quantidade de pessoas que liam os jornais era muito grande e, em sua maioria, eram adultos. 

Pensando nisso, entramos na discussão do público-alvo de Peanuts. Em tempos em que o jornal era 

lido em sua maior parte por adultos, como essas tirinhas seriam destinadas a um público infanto-

juvenil? Pode-se pensar que crianças pegavam a parte do jornal que continha as tiras e liam 

enquanto seus pais liam outras coisas. Mesmo nessa perspectiva, se as tirinhas fossem realmente 

voltadas para um público infanto-juvenil, não seriam então difundidas em outras materialidades 

diretamente voltadas para esse público específico? Além disso, o conteúdo proposto pelas tirinhas 

agrada tanto aos adultos quanto às crianças, fazendo com que a definição do público-alvo seja de 

difícil interpretação. 

 Gatti, explicita a causa do riso diante desses materiais e formula duas hipóteses:  

Embora saibamos que a questão da técnica empregada no texto humorístico tenha 

muita relevância, formulamos, em princípio, duas hipóteses sobre o riso provocado 

pelas tiras cômicas, que não leva estritamente em consideração a sua técnica, mas a 

estereotipia e os posicionamentos discursivos que se podem identificar nos efeitos 

de sentido das tiras que vamos analisar: 1- rimos porque identificamos aquilo que 

não somos; 2- rimos porque identificamos aquilo que temos de errado, de torpe 

(caso em que se poderia aplicar a ideia do riso de correção, escarnecimento). 

(GATTI, 2013, p.123) 

 

 Assim, no caso de Peanuts: 

Ressalta-se a imagem típica da criança do campo humorístico, muito mais próxima 

do adulto – no que diz respeito ao tipo de pensamento e de suas declarações – do 

que da própria criança. O que põe em evidência as incapacidades e os defeitos do 

adulto. É nesse ponto da relação familiar conturbada que, no nosso ponto de vista, 

estabelece-se um efeito indireto de rebaixamento do adulto. (GATTI, 2013, p.130) 

  

Além dessas noções destacadas por Gatti, vale ressaltar a importância dos estereótipos para 

a produção do humor, assim como a noção do leitores sobre o texto. Tirinhas que são publicadas há 

muitos anos, como é o caso de Peanuts, apesar de não apresentarem continuação dos episódios 

narrativos, exigem conhecer o ethos discursivo dos personagens para entender as tirinhas: o 
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primeiro contato de uma pessoa com a tirinha em que Marcie se refere a Patty Pimentinha como 

senhor, possivelmente causaria um estranhamento no leitor. Assim como quem visse Snoopy em 

cima de sua casa acreditando ser um piloto. A produção do humor se dá na relação desses campos, 

já que a construção do ethos se dá com o tempo, no caso de Peanuts, 50 anos.  

 A esse respeito, Gatti ainda expõe a noção de “incompletude”, que, segundo o autor, seria 

como é entendida a criança em relação ao adulto, já que aquela é entendida como o oposto deste, 

logo, crianças não seriam seres completos, já que lhes faltam características que só podem ser 

encontradas no adulto. Isso também se assenta nos estereótipos do mundo adulto e do mundo das 

crianças, que os fazem parecer muito distantes na realidade e, então, nas tirinhas, sua aproximação 

põe em questão esse “real”. Desenvolveremos considerações sobre isto no próximo relatório, ao 

fazer a análise dos dados. 

 

 

5. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA 

 

 O presente projeto cumpriu o cronograma inicial com relação às leituras da bibliografia 

prevista e prazo para entrega do relatório. Foi necessário abordar outros títulos e obras para 

responder às dúvidas que foram surgindo ao longo da pesquisa, e também foram acrescentados 

dados ao corpus inicial. No início do projeto, foi estipulado que o corpus seria composto por dez 

livros da coleção Snoopy. Apesar de ser uma quantidade suficiente para a pesquisa estipulada 

inicialmente, vimos a necessidade de abordar a obra de Charles Schulz em sua língua original, sem 

os processos de mediação editorial brasileira, para melhor analisar as diferenças e consequências 

desse processos de tratamento editorial de texto na obra de Peanuts. 

 No cronograma inicial de trabalho, previa-se a participação no 63o Seminário do GEL com 

apresentação de painel, porém, devido a um problema sistemático na hora da inscrição, a 

participação no GEL ocorreu como ouvinte, não como painel. Assim, no 64
o
. seminário do GEL a 
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participação será com apresentação de painel. Também prevista no cronograma, a participação no 

38
o
. INTERCOM não foi possível, já que a apresentação de trabalho era apenas para inscritos 

regionais, sendo a INTERCOM no Rio de Janeiro, a participação infelizmente não ocorreu. 

  

A próxima etapa do trabalho contará com: 

 

         2015                                                              2016   

 dezembro janeiro fevereiro março abril maio 

Leitura da bibliografia 

relacionada a pesquisa 

X X X    

Análise do corpus  X X    

Participação no Grupo 

de Pesquisa Comunica 

X X X X X X 

Participação nos 

eventos relacionados 

direta ou lateralmente a 

pesquisa (*) 

X X X X X X 

Preparação do relatório 

final  

   X X  

Entrega do relatório 

final  

     X 

 

 

(*) Baseando no andamento do primeiro semestre da pesquisa e os vários seminários e palestras 

anunciados com poucos dias de antecedência, não é possível especificar os eventos em que vai 

haver participação.  

 

6. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS 

  

Os eventos em que houve a participação foram:  

 

- 63o. Seminário do GEL - Grupo de Estudos Linguísticos (ANEXO 1) 

- Minicurso: Intermidialidades e tradução intersemiótica (ANEXO 2) 
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- Minicurso: Afasia e Infância (ANEXO 3) 

- 67a Reunião Anual da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (ANEXO 4) 

- Minicurso: Desenvolvimento da linguagem e da cognição social: Contribuições da Psicologia 

(ANEXO 5) 

- II Jornada de Divulgação Científica em Linguística (ANEXO 6) 

- Diálogos com os Estudos de Tradução (ANEXO 7) 

- IV CIAD - Colóquio Internacional de Análise do Discurso (ANEXO 8) 

- IV SPL - Seminário de Produção em Linguística juntamente com o IX SPLIN - Seminário de 

Pesquisas da Pós-Graduação em Linguística (ANEXO 9) 

- Curso - Quadrinhos na História (ANEXO 10) 

- II Colóquio Linguagem e Cognição em interação: Modos de conceber, modos de investigar 

(ANEXO 11) 

- Minicurso: Semiótica e Leitura (ANEXO 12) 

- Minicurso: Ritos genéticos editoriais: criação e revisão de textos (ANEXO 13) 

 

7. SOBRE O DESEMPENHO ACADÊMICO E OUTRAS ATIVIDADES  

 No primeiro semestre de 2015, foram cursadas no total de seis disciplinas, sendo cinco 

obrigatórias da grade de Linguística do DL - Departamento de Letras - e uma eletiva do curso de 

Imagem de Som que faz parte do DAC - Departamento de artes e comunicação - da UFSCar. Segue 

abaixo as disciplinas cursadas: 

 

- LABORATÓRIO 5-MATERIALIDADE LINGUÍSTICA: ASPECT. ENUNCIATIVOS (DL) 

- ENUNCIAÇÃO (DL) 

- ESTUDOS DO LÉXICO (DL) 

- PRAGMÁTICA (DL) 

- LINGUAGEM E DISCURSO (DL) 

- TEORIAS DA COMUNICAÇÃO (DAC) 
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O Histórico Escolar enviado para a FAPESP 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 reprovada.  
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ANEXO 12 
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