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RESUMO 

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

de Conclusão de Curso (TCC) foi formulado a partir de uma Iniciação Científica que 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. O material que constitui o córpus reúne dez livros da 

coleção Snoopy (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!), 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 personagem Patty Pimentinha, já 

que o material linguístico ligado a essa personagem evidencia especificidades com relação ao 

processo de edição, que afeta o ethos discursivo que a identifica na passagem do original para a 

tradução brasileira. 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. Esta abordagem trata, 

portanto, de um problema de mediação editorial. A problemática da tradução da personagem 

também coloca em questão a necessidade de abordar os ritos genéticos editoriais (Salgado, 2011), 

especificando a noção de Maingueneau (2006) sobre ritos genéticos. Fazendo-se necessário buscar 

subsídios nos estudos queer, especialmente nos construtos produzidos por Judith Butler sobre a 

performatividade dos gêneros e seus efeitos, para compreender os efeitos desse apagamento no 

ethos discursivo da personagem. 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 trabalho, a questão de como os processos 

de tratamento editorial de textos interferem na criação de um ethos discursivo, portanto nas 

identidades produzidas.  



ABSTRACT 

 Inscribed in the framework of the discourse of French tradition with an enunciative basis, 

this final paper was produced based on a research of Scientific Initiation that mobilizes a theoretical 

model proposed by the linguist Dominique Maingueneau (2007, 2012) to analyze editing processes, 

focusing on the construction of characters as creation of discursive ethos, a notion that will be 

presented in detail in this paper. The material that compose the corpus brings together ten books 

from the Snoopy collection (Snoopy and his class, Happy Valentine's Day !, Such is life, Charlie 

Brown !, It's Christmas !, May I ask a question, teacher? How are you? In the world of the Moon !, 

Pause for the snooze and Always alert!), that come from the long history of the comic strip Peanuts, 

written and drawn by the north-american cartoonist Charles Schulz (1922) - 2000).  

 In these Schulz’s strips, we focused on the character Peppermint Patty, since the linguistic 

material connected to this character shows specificity regarding the editing process, which affects 

the discursive ethos that identifies it in the passage from the original to the Brazilian translation. 

Peppermint Patty, always referred to by her friend Marcie as senhor, sir, in English, underwent an 

editorial process in one of the books of the collection analyzed, in which the Brazilian translation 

for the mentioned personage passed to meu, a slang from São Paulo. Therefore, this approach 

addresses an issue of editorial mediation. 

 The problem of character translation also calls into question the need to talk about editorial 

genetic rites (Salgado, 2011), specifying Maingueneau's (2006) notion of genetic rites. Thus, we 

consider it necessary to seek out substitutes in queer studies, especially what was produced by 

Judith Butler on the performativity of genders and their effects to understand the consequence of 

this erasure on the character's discursive ethos. The approach of editorial objects from a perspective 

of language studies requires understanding the relationship of linguistic material with its inscription 

material, which conditions modes of circulation and is also conditioned by them, and these 

implications are handled by subjects in a work situation, for purposes of preparation of a text for 

public circulation. Therefore, we address in this required work the question of how the processes of 

editorial treatment of texts interfere in the creation of a discursive ethos, therefore, in the produced 

identities. 
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1. INTRODUÇÃO AO PROBLEMA 

 Por aproximadamente 60 anos, as tirinhas Peanuts de Charles M. Schulz fazem sucesso ao 

redor do mundo. Com 2600 jornais publicando-as em 75 países, traduzidas para 21 línguas, Peanuts 

se tornou uma das maiores influências no universo das tirinhas e dos quadrinhos . Mesmo após a 1

morte de Schulz (em 2000), Peanuts continuou fazendo sucesso em toda parte, um dos fatos que 

comprovam isso é a publicação massiva de coletâneas com critérios diversos. Além de livros, 

Peanuts conta com um repertório muito grande de transmidiações, como em séries de tv, 

brinquedos, máquinas de waffles, vestuário, filmes, entre outros.  

 As tirinhas Peanuts são assim catalogadas por um motivo, como as histórias em quadrinhos 

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

quadrinhos norte-americanas e fazendo comparações com as tirinhas de Peanuts, juntamente com a 

leitura do livro de Will Eisner, Narrativas Gráficas (1996), faremos algumas distinções e 

apontaremos de semelhanças entre os dois gêneros.  

 No começo de experiências editoriais chamadas comics , final do século IX e início do 2

século XX, havia republicações do que já circulava por jornais, porém, como pagar por esses 

direitos de reprodução era caro, surgiu a estratégia de fazer revistas com material inédito. Era caro 

publicar compilações de tiras de jornais, e mais barato publicar material inédito (Mutants & 

Masterminds, 2006). Um exemplo emblemático disso é Funnies on Parade, precursora das histórias 

em quadrinhos dos Estados Unidos. Considerando a produção norte-americana, constatamos um 

número significativo de HQs sobre super-heróis, o que levou muitas pessoas a definir 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) a existência de um supervilão. 

Apesar disso, sabia-se da existência outros tipos de HQs que não são de super-heróis, como por 

exemplo, a Turma da Mônica, os quadrinhos da Disney como Pato Donald, Tio Patinhas e a HQ 

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

 Considerando os muitos estudos sobre esse segmento, podemos constatar que a maioria das 

HQs são conservadoras, possuindo uma diagramação variada, mas sempre utilizando recursos 

gráficos como forma de influenciar diretamente seus leitores, a ponto de ter havido a criação do 

 Serão explicadas mais adiante as diferenças entre os dois termos. 1

 Comics é uma expressão em língua inglesa usada para designar as histórias em quadrinhos produzidas nos 2

Estados Unidos. Neste texto, assumimos a grafia HQ, que é corrente no Brasil.



Comics Code Authority em 1954. A aplicação desse código foi estabelecida na década de 1950 

pelas editoras de HQs dos EUA, 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 vendiam. Esse código 

pedia regras morais até a proibição de certos personagens como zumbis e vampiros. 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 HQ 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. Cenas de sexo, violência e ofensas à moral, ao 

Estado, aos pais, aos professores, aos deficientes físicos e às religiões eram proibidas de aparecer 

nos quadrinhos. Mas assim como o Comics Code norte-americano, esse código não durou muito 

tempo até que fosse colocado de lado. 

Figura 1      Figura 2  



 As duas imagens acima, são da HQ Batman, e podemos perceber como, na mesma revista, 

os autores se utilizam de várias diagramações diferentes, desde a mais simples (Figura 2), em que se 

separada unidades narrativas de forma retangular mais uniforme, até as mais dissimétricas (Figura 

1).  

 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. 

Figura 3  

  



Figura 4 



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

de movimento. Atualmente, as HQs trazem esse efeito de cenas que acontecem simultaneamente na 

mesma página. Na figura 4, por exemplo, se vê aproximadamente 10 personagens na mesma 

página, dando a impressão que tudo está acontecendo na mesma temporalidade, o que é impactante 

junto com a composição gráfica de cores e diagramação. Há uma sensação de movimento e ação em 

jogo, dando ritmo e vida à cena e aos personagens. 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. Considerada a 

tecnologia do século, widescreen é um termo em inglês utilizado para se referir ao tamanho de uma 

tela (computador, tv, projetor), tendo como a proporção mais conhecida 16:9.  

 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 

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 5 



!  

Figura 6  

Disponível em: <http://static.bbci.co.uk/gel/0.5.7/img/tv/scre ensafe-low-end.png>  

 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 atribuída um título, um logo. As HQs em geral são 

muito voltadas para o mercado, evidentemente com exceções, mas, em relação às tirinhas, são 

produtos muito mais comerciais, recebem um tratamento editorial acurado e competem, em boa 

medida, com os livros de outros gêneros: são leituras detidas e são colecionáveis. O uso de 

metalinguagem é muito presente, já que as histórias pressupõem continuidades muito mais longas 

que as das tirinhas, sendo possível fazer o uso desse recurso. Em geral, as metalinguagens usadas 

em histórias em quadrinhos são utilizadas como forma humor e para chamar atenção do leitor. 

Mauricio de Sousa é um autor que utiliza desse recurso nas histórias da Turma da Monica. (Figura 

7) 



Figura 7 

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-Y-a8TRI-h7s/UTt94MzWxDI/AAAAAAAACZA/

aEZq9ZBAcb4/s1600/tira127+-+C%C3%B3pia.gif> 

 Nesta figura acima, Bidu se refere à sua própria tirinha, dizendo que esta é em preto e 

branco. Essa sua fala representa que o próprio personagem tem consciência de que ele está em uma 

HQ, mostrando que Mauricio de Sousa utilizou a metalinguagem. 

Apesar de todas essas distinções, Will Eisner, em Narrativas Contadas, propõe definições 

para as histórias em quadrinhos que atendem ao que são as tirinhas, como quando ele define que as 

HQs consistem na disposição impressa da arte e de balões sequenciados. Mas a problemática está 

justamente na sequência: HQs 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 se publicarem em livros, a 

história tende a se alongar, enquanto as tirinhas mantêm-se nos jornais, e seus livros são coletâneas 

daquilo que já foi uma vez impresso nos jornais, como é o caso de Peanuts.  

 Essa tirinhas em forma de livros são constantemente lançadas, ano após ano, em coleções 

como, por exemplo a coleção lançada pela editora CONRAD em 2004 com títulos como “Você tem 

muito o que aprender, Charlie Brown”, “Ser cachorro é um Trabalho de Tempo Integral”, “Que 

saudade, Snoopy!”, “A vida é um jogo”, entre outros. Outra coleção mais recente reúne todas as 

tirinhas de Peanuts produzidas pelo autor, com o nome Peanuts Completo, lançada no Brasil pela 

editora L&PM em 2011. Essa coleção é composta de livros com tirinhas de 1950 até 1994, e cada 

unidade reúne dois anos de publicação. A coleção SNOOPY, que é o objeto central do presente 

trabalho, foi publicada pela editora L&PM POCKET, que tem como característica produzir livros 

http://2.bp.blogspot.com/-Y-a8TRI-h7s/UTt94MzWxDI/AAAAAAAACZA/aEZq9ZBAcb4/s1600/tira127+-+C%25C3%25B3pia.gif


em formato de bolso, em geral mais acessíveis. Possivelmente, há um valor simbólico nesse 

formato, além da vantagem do custo. Também bastante recente (2007 - 2014), a coleção é composta 

por 10 livros, sendo eles: Snoopy e sua turma, Feliz dia dos namora- dos!, 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!.  

 Essa coleção começa com a primeira publicação em janeiro de 2007, quando é lançado o 

primeiro livro da série SNOOPY, que contém as tiras em quadrinhos de Peanuts de 1984. Os outros 

livros seguem a trajetória cronológica, com tiras de 1984 até começo do anos 90 – tendo o último 

livro da coleção publicado em 2010, quando as tiras Peanuts completavam 60 anos de publicação. 

Ano após ano, a editora L&PM POCKET faz a reimpressão dos livros, sendo a última publicada no 

final de 2014. Interessante observar que a coleção apresentada começa a partir de uma época em 

que o personagem Snoopy já apresentava falas e andava com duas patas, conclusivamente na época 

em que este personagem teve mais expressão e acabou, por fim, sendo até mais “prestigiado" que o 

personagem, a princípio, principal da história, Charlie Brown. Uma possível explicação para o 

nome da coleção.  

 Diante de elementos da mediação editorial como esses, este trabalho se delineou ao 

observarmos, já nos primeiros dois livros da coleção – Snoopy e sua turma e Feliz dia dos 

namorados! –, um registro editorial relevante em termos discursivos, que diz respeito ao material 

linguístico que delineia a personagem Patty Pimentinha: referida por sir no original em inglês, a 

personagem, que em quase todas as coleções e transmidiações é referida por senhor, em português, 

na coleção que foi estudada é tratada como meu. Certamente, na passagem se sir para senhor já há 

considerações a fazer, se levamos em conta que o tratamento sir tem especificidades que senhor não 

recobre, como, por exemplo, a característica de título nobiliárquico que convoca toda uma memória 

discursiva medieval, caracterizada pela posse sobre territórios, escravos e mesmo panóplias, no caso 

de cavaleiros que serviam à nobreza. Senhor, por traços semânticos de poder, refere, em português, 

uma hierarquia social, eventualmente militar. Essa manobra nos permite já uma série de reflexões 

sobre a identidade dessa personagem. Se os sentidos são dados nas relações parafrásticas que 

convocam certas memórias, silenciando outras, no caso dessa manobra editorial, pode-se entender 

que:  

A produção das “correspondências sem adequação”, que constituem a solução 
sempre provisória e historicamente condicionada do dilema prático da tradução, 
implica, portanto, uma estreita articulação entre o ato de interpretar e o de traduzir. 
(RICOEUR, 2011, p.13)  



Sendo uma tarefa bastante complexa para 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. (p. 22)  

 Ocorre, porém, que ainda há uma outra manobra entre diferentes publicações brasileiras: de 

senhor a meu, opta-se por uma gíria bastante regionalizada, de um falar paulistano estereotípico, 

que em nada remete aos jogos de poder da nobreza ou do poderio institucional.  

 Essas formas de mediação editorial interferem no que diz respeito à autoria dos textos 

produzidos. No caso de Peanuts, temos que partir do princípio de que o meio de circulação inicial 

(ou “original”, pois cabe discutir esse lugar “de origem”) foi em jornais, em diálogo mais ou menos 

explícito com acontecimentos e registros de acontecimentos seus contemporâneos. Depois disso, as 

tiras foram divulgadas, entre outros meios e materiais, em coleções de livros. Essas diferentes 

plataformas de divulgação e expansão do texto produzem diferentes percepções, assim como citado 

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

aforização e estereotipia” (GATTI; SALGADO, 2013):  

Uma coletânea representa uma reunião desse material e, dessa forma, cria uma 
espécie de unidade antes não existente. Essa nova unidade não gera somente a 
impressão 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)  

 Importante salientar, também, que há ︎consequências no que se diz respeito ao tratamento de 

livros, já︎ que, ainda em GATTI; SALGADO:  

O fato da publicação em coletânea promove uma possibilidade de comentários 
sobre o autor (não a única, obviamente). Isso se dá, primeiramente, dentro do 
próprio volume, em espaços como o prefácio e o posfácio. Tal possibilidade pode 
inserir o autor naquela dimensão “auctor” da autoria (cf. Maingueneau, 2010: 30 e 
142). Essa dimensão é a do autor correlato de uma obra, do autor autoridade, 
somente possível “se terceiros falam dele, contribuem para modelar uma ‘imagem 
de autor’ dele” (Maingueneau 2010: 31). (2013, p. 525)  

 Essas personagens dão vida a narrativas bastante variadas em seus motes, e é importante 

considerar que essas são vivificadas, a princípio, no cotidiano da publicação jornalística. Por isso, a 

própria ideia de coleção põe um problema interessante, dessa perspectiva dos ritos genéticos 

editoriais , já que implica uma certa semelhança nos volumes que compõem seu todo, seguindo 3

 Por ritos genéticos editoriais (Salgado, 2011) especifica-se a no ︎︎o de Maingueneau (2006) sobre ritos 3

genéticos, ao referir os trabalhos de criação e edição de textos autorais, contemplando diversos aspectos de 
sua prepara︎︎o para circula ︎︎o ︎pública.



uma sequência cronológica (ao menos de lançamento). Observando a ficha técnica do primeiro livro 

da coleção que constitui nosso córpus de análise – Snoopy e sua turma –, tem-se que a reimpressão 

é de 2013, e no segundo volume dessa coleção, a reimpressão é de 2010. Isso permite levantar 

questões relativas a uma recepção distinta para cada um desses títulos, ou de diferentes formas de 

consumo dos livros, propriamente. Dados sobre os hábitos de empréstimos de livros, como os que  

se verificam nas pesquisas Retratos da Leitura no Brasil permitem levantar hipóteses sobre a 

circulação de livros e, no caso em estudo, como isso se passa em coleções, que possivelmente 

circulam de modo preferencial entre membros de comunidades de fãs.  

 No caso em tela, examinando a ficha de expediente, percebemos que a tradução do primeiro 

título é atribuída a uma indústria editorial, a “Intercontinental Press”, e a do segundo a uma 

tradutora que assina Cassia Zanon. A partir disso, fica um ponto a ser estudado: se todos os livros 

publicados em 2013 foram traduzidos pela Intercontinental Press, que neste volume inicial faz 

referência a Patty Pimentinha como meu, o que causa um impacto muito grande em relação ao 

propósito inicial de Peanuts com a personagem em questão: além dos gostos da personagem, suas 

marcas de linguagem são elementos cruciais na legitimação de seus gestos, falas, da corporalidade 

que configura seus posicionamentos em cada tirinha, ou seja, nos termos de Maingueneau, são 

definidores dos estereótipos ligados aos mundo éticos que dão sustentação a um ethos específico. 

Como foi dito, sir remete a uma pessoa do sexo masculino com uma imposição de respeito, o que 

permite supor uma aparente submissão da personagem Marcie em relação a sua amiga Patty 

Pimentinha, por exemplo. A conjunção desses elementos permite dizer que há uma questão clara de 

sexualidade envolvida na trama que, na tradução para meu, se perde – possivelmente agregando 

novos traços semânticos à personagem. É uma questão de 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 explorados 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 apreendido fora de uma situação de 
comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura 
sócio-histórica.   



 Outro aspecto da produção do objeto editorial em tela que deve ser abordado é a 

classificação das tiras de Peanuts como infanto-juvenil. É possível constatar nos frequentes 

depoimentos de leitores que o universo temático que caracteriza esse material não é propriamente 

para crianças. Esse fenômeno é bastante conhecido nos casos de Mafalda ou de Calvin, quadrinhos 

aparentemente infantis, mas cujo conteúdo aborda grandes questões políticas e filosóficas, 

aproveitando-se da condição de criança para falar com franqueza ou com espanto, por exemplo, de 

temas tabu no “mundo dos adultos”. Segundo importante estudo do linguista Gatti sobe o tema, em 

A representação da criança no humor: um estudo sobre tiras cômicas e estereótipos: 

Não nos parece que as crianças sejam de fato objeto desse tipo de riso derrisório. 
De algum modo, ele parece se dar com relação ao próprio adulto, à própria 
sociedade em que vivemos, às crenças e dogmas que nela se instauram, às 
instituições que nela funcionam e aos papéis sociais desempenhados pelos seus 
atores e não exatamente às crianças, já que seu aparecimento nas tiras cômicas 
parece estar condicionado a certas funções que derivam da já mencionada 
estereotipia da “incompletude” e das suas imagens como criança que sabe mais e 
diz mais coisas do que imaginamos que saiba e diga. Suas funções estariam muito 
mais ligadas a um modo de ver e constatar certas características do mundo adulto 
do que, exatamente, expor o mundo infantil. (2013, p.123)  

 No caso de Peanuts, há elementos como o pessimismo e mesmo a depressão de Charlie 

Brown, assim como a questão de gênero, que põe em xeque o entendimento binário da sexualidade, 

evocando uma certa androginia em Patty Pimentinha.  

 Se, para além dos quadrinhos, consideramos os programas de TV, podemos observar vários 

desenhos animados de produção recente em que ocorre a mesma coisa: As Meninas Super 

Poderosas foi um desenho animado muito difundindo entre as crianças principalmente no começo 

dos anos 2000. No Brasil, o desenho transmitido pelo canal infantil Cartoon Network – um dos 

canais infantis com mais audiência no país – foi indicado para seis prêmios Emmy Awards, 9 

prêmios Annie Awards, e um prêmio Kids Choice Awards. O objetivo de salvar o dia é atravessado 

por questões sociais muito fortes como, por exemplo, o pai das três meninas ser o único responsável 

pelas três, fazendo a figura de mãe e pai ao mesmo tempo; um dos vilões ser referido pelo nome 

“Ele”, representado pela figura de um “diabo" transgênero. Constantemente os personagens do 

desenho portam vestuário característico do gênero a princípio oposto, se tomarmos masculino e 

feminino em sua tradicional dicotomia. E todas essas informações são processadas por crianças que, 

diferentemente dos adultos, podem não ter consolidado preconceitos, fazendo com que elas vejam 

essas informações como possibilidades, e não como anomalias que devem ser evitadas. A mesma 

coisa acontece em mangás, quadrinhos japoneses que muitas vezes exploram traços de sexualidade 



e são muito lidos por crianças, independentemente de sua classificação indicativa.  

 Esses exemplos mostram como a questão do público efetivo não se rende a uma rubrica 

editorial ou a um conjunto de recomendações e normativas. Entendemos que há uma complexidade 

que merece ser observada. Da perspectiva teórica aqui mobilizada, trata-se de entender como 

funciona a voz fiadora do ethos produzido, que, afinal, legitima, garante o imaginário construído, e 

a experiência de incorporação:  

Propus designar com o termo “incorporação” a maneira como o intérprete – 
audiência ou leitor – se apropria desse ethos. Convocando de maneira pouco 
ortodoxa a etimologia, podemos fazer render essa “incorporação” sob três 
registros:  

– a enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao fiador, ela lhe dá corpo; 
– o destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que correspondem a 
uma maneira específica de se remeter ao mundo habitando seu próprio corpo; 

- essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo da 
comunidade imaginária dos que aderem ao mesmo discurso. (MAINGUENEAU, 
2008, p.18)  

 Com isso, entendemos que todo processo de edição exige um entendimento da produção da 

autoria. No estudo intitulado “A circulação da energia social inscrita na vitalidade dos textos”, essa 

questão é assim registrada:  

Embora sejam o “mesmo” texto e as “mesmas” partes do livro, as “pequenas” 
mudanças aparecem documentadas num tom que procura dar ao leitor a certeza do 
que foi feito, de que houve cuidados para preservar o dito original. Mas, do ponto 
de vista discursivo, a atualização da ortografia das citações é já uma intervenção 
importante, pois é, em certa medida, uma declaração de propósitos dentro de um 
quadro de práticas. No mínimo, uma tentativa de tornar mais fluente a leitura do 
interlocutor de hoje; logo, uma suposição do que deve ser a leitura do interlocutor 
de hoje. (SALGADO, 2010, p. 15)  

A afirmação da influência dos processos editorias merece uma ressalva, já que:  

O que se pode observar nos processos editoriais por que passam os textos é como 
as condicionantes de gênero [discursivo] – que são definidas socialmente – 
conjugam-se a manobras num dado código linguageiro, firmando identidades para 
os interlocutores e funções para os documentos, sendo a própria circulação desses 
documentos participante da produção de seus sentidos. Por isso, importa tanto 
quem escreve, quem edita, quem distribui, quem lê... Afinal, um material escrito 
levado a público é toda uma memória discursiva avivada, posta em confronto com 
seus diversos desdobramentos nas comunidades em que circula; é sempre um jogo 
de alteridades atualizadas em semioses variadas, cujas leituras seguem marcas 
indicativas de caminhos preferenciais, que são institucionalizados por práticas 
definidas no interior de cada comunidade discursiva. (SALGADO, 2010, p.28)  

 Entendida assim a mediação editorial, como ritos genéticos implicados na produção dos 

sentidos e, portanto, no próprio valor da obra, nossa hipótese de trabalho então se formula: 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, estudar a construção do ethos discursivo de personagens de quadrinhos 

parece um recorte modelar: no caso que apresentamos como norteador de nossas questões, cabe 

perguntar quem é Patty Pimentinha, afinal, posto que, nas mediações editoriais, altera-se seu modo 

de aparecimento, e toda a trama que faz de Peanuts ser Peanuts certamente está movida a partir daí.  

2. TEORIA MOBILIZADA 

Ethos Discursivo 

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

enunciativa, foi mobilizado 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 da personagem Patty Pimentinha de Peanuts. Junto a isso, 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, seminal “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 uma espécie de sensação, de impressão sobre o outro, que não 

necessariamente corresponde à sensação que os demais têm diante do “mesmo” objeto observado.  

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

como mostra o diagrama (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 

e o ethos discursivo. O primeiro é o pré-julgamento, por assim dizer, de um ethos que está ligado, 

como mostra o diagrama, aos estereótipos dos mundos éticos, isto é “mundos” que se erigem 

conforme certos códigos normativos, assentados em valores e práticas que, em rebatimento, 

produzem uma dada organização social. O segundo, é o julgamento já discursivo do ethos, 

baseando-se na interação do ethos dito (direto, verbalização do locutor sobre si) e do mostrado 

(indireto, atuação que indica modos de ser) que, por fim, também têm relação com os estereótipos 

ligados aos mundos éticos. Estes “mundos éticos” são a base socialmente construída do julgamento 

que constituirá a formação do ethos efetivo, já que estão relacionados a toda forma de 

acontecimentos, comportamentos e falas estereotipados positiva ou negativamente, sendo a 

publicidade, nas suas várias formas de circulação (inclusive no catálogo de uma editora, por 

exemplo), uma das principais fontes de sustentação para o contínuo crescimento e mesmo para o 

surgimento desses estereótipos (Cf. GALTÉRIO, 2013).  

 Esse diagrama nos ajuda a entender como a construção do ethos discursivo da personagem 

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 legitima o dizer e evoca o imaginário 

que dá sustentação ao que será incorporado pelo interlocutor – aqui, o leitor dos quadrinhos. No 

caso da coleção SNOOPY, podemos considerá-la tendo como fiador a própria obra de 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, na produção de livros, desenhos e 

filmes. Enfim, a obra nunca morreu pois sempre a trazem de volta de alguma forma. Por exemplo, 

em Santa Rosa, nos Estados Unidos, 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” . Em 2011, houve o lançamento da coleção 4

Peanuts Completo, uma coleção que abrange todas as tirinhas já publicadas por Schulz desde a 

década de 1950 até 1994. Em novembro de 2015, nos EUA, foi lançado Peanuts O Filme. No 

Brasil, Peanuts  O  Filme estreou no dia 14 de janeiro, sendo um sucesso de bilheteria. Dia 2 de 

janeiro, a suplemento cultural Ilustrada publicou uma página inteira sobre o filme que iria estrear12 

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

não produzir um longa que fosse uma sequência das tirinhas preferidas, nem um remake do que já 

foi veiculado na tv . O diretor garante que tentou permanecer fiel aos personagens, como conta na 5

entrevista:  

 Disponível em <http://schulzmuseum.org/explore/about-the-museum/building/> Acesso em: 24 de out. 4

2015. 

 Peanuts já teve várias aparições na tv com episódios especiais e também com a série The Charlie 5

Brown and Snoopy Show

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Charlie_Brown_and_Snoopy_Show&action=edit&redlink=1


“Qual foi o maior desafio? 

Foram dois. O primeiro, foi o desafio visual de fazer personagens tão vivos no 3D quanto na tirinha. 

Mostrar que o Snoopy tem pelo de verdade e que a camiseta do Charlie Brown é feita de algodão. 

Além disso, fazer um backgroud mais rico que o dos quadrinhos, preencher a escola e a cidade com 

mais detalhes. 

O segundo desafio, em termos de história, foi fazer um longa que não fosse um compilado das 

nossas tirinhas favoritas ou um “remake” dos especiais de TV.”  6

A história se passa em torno de Charlie Brown e Snoopy, cuja aparição marcante deixou 

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

por exemplo, que ficaram todos como “secundários", e são personagens de relevância na construção 

de Peanuts, mesmo porque, nas tirinhas, são personagens que aparecem inúmeras vezes e mantêm 

uma relação importante com personagens como Charlie Brown e Snoopy, os dois principais de 

Peanuts. 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 a 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. Esse foco no romance de Fifi e Snoopy pode até mesmo sugerir uma 

intertextualidade com as fanfictions : escolheram uma personagem secundária não existente nas 7

tirinhas e desenvolveram uma “nova obra” sobre a história do romance entre a personagem e 

Snoopy, considerando o universo original de Peanuts. 

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2016/01/1724737-historia-e-para-fas-e-criancas-6

diz-diretor-do-novo-filme-do-snoopy.shtml>

 São ficções criadas por fãs baseadas em histórias já existentes. As fanfics, como são chamadas mais 7

correntemente, não têm caráter comercial, a princípio. Sobre esse tópico, considere-se o trabalho de Amanda 
Guimarães, desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Comunica, intitulado “Ritos genéticos editoriais 
e m f a n d o m s : a m e d i a ç ã o d a s b e t a - r e a d e r s ” , d i s p o n í v e l e m h t t p s : / /
grupopesquisacomunica.files.wordpress.com/2016/04/amanda-guimarc3a3es_relatc3b3rio-final-ii-ritos-
editoriais-genc3a9ticos-em-fandoms.pdf . 

https://grupopesquisacomunica.files.wordpress.com/2016/04/amanda-guimarc3a3es_relatc3b3rio-final-ii-ritos-editoriais-genc3a9ticos-em-fandoms.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2016/01/1724737-historia-e-para-fas-e-criancas-diz-diretor-do-novo-filme-do-snoopy.shtml


O que chama a atenção 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 o trabalho 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 

personagens 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 inteiro, 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 Charlie Brown, personagem reflexivo, introspectivo e objeto de paixões de meninas da 

turma, é tão apaixonado. Já no filme, a Garotinha Ruiva aparece por inteiro, tem falas e representa 

uma parte considerável da narrativa, e tudo isso sem o menor cuidado com o suspense tão 

construído por Schulz, o que afeta o ethos da personagem Garotinha Ruiva e do próprio Charlie 

Brown, que vive no filme explicitudes em vez de especulações e hipóteses, como foi construído nas 

tiras. O que se sabia sobre ela nas tirinhas é que ela rói lápis e por um tempo morou na vizinhança 

de Charlie. Traços sugestivos de uma musa se perdem na descrição exaustiva de uma personagem 

nova.  

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

Peanuts o Filme como sendo o brinquedo do McLanche Feliz. Os personagens disponíveis eram 

Charlie Brown, Patty Pimentinha, Lucy, Schroeder, Linus, Woodstock, Fifi e vários Snoopys.  

 Interessante observar que Marcie não faz parte dessa coleção, mas Patty Pimentinha, sim. E 

esta é uma dupla estruturante no original, como veremos adiante. Fazendo visitas sistemáticas ao 

McDonalds de São Carlos, localizado na Avenida São Carlos, percebemos que Fifi foi uma das 

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

impacto de filme? Dado que merece uma pesquisa acurada. 

 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. Essa escolha lexical 

juntamente com a escolha de não se aprofundar em outros personagens da tirinha e pôr em relevo 



um romance de Snoopy com uma personagem totalmente desconhecida nos quadrinhos nos faz 

chegar a algumas hipóteses. A escolha de meu e não senhor produz efeitos de sentido similares 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.” (entrevista feita por email, cf. ANEXO II). Por essa animação ter tido um marketing 

muito voltado para o público infantil (brinquedos do McDonald’s, site para montar 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 se deva a um aspecto cultural-

ideológico sobre as características andróginas da personagem Patty Pimentinha. Já 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. Porém, para o público do filme, optaram por essa 

mediação  editorial  que  “abafaria”  as  questões  de  gênero  e  sexualidade  presentes  em  Patty 

Pimentinha, que, por sinal, é referida por Marcie muito poucas vezes durante o longa. Considerando 

que Patty Pimentinha e Marcie fazem parte de uma grande porcentagem das tirinhas de Schulz, a 

escolha do apagamento de ambas diz coisas a respeito da abordagem que se decidiu tomar no filme 

e também até de uma decisão política dos próprios produtores: evitar a problematização de questões 

de  gênero,  mesmo  que  isso  implique  em  uma  mudança  do  ethos  discursivo  tanto  de  Patty 

Pimentinha e Marcie como do autor das tirinhas, Charles M. Schulz, que, afinal, incluiu em seu 

projeto essa questão .8

As propagandas do filme eram muitas, tantas que dia 22 de setembro, Peanuts ficou nos 

Trending Topics  do Twitter por várias horas, devido aos vários comentários do site que o filme 9

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. A 

plataforma se assemelha à montagem de pessoas de The Sims  e do Mii  , da Nintendo. Esse dado 10 11

também merece exame detido em pesquisa futura, aqui, não podemos deixar de registrar que aponta 

Mais adiante explicaremos sobre essa criação da personagem.8

 Na rede social Twitter, há um espaço para os assuntos mais comentados do momento, chamado de Trending 9

Topics. 

 Lançado em 2000, The Sims é uma série de jogos eletrônicos que tem como objetivo simulação da vida 10

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 Mii 11

pode ser configurado conforme a vontade do jogador e usado nos jogos como protagonista. 



para uma questão da cultura remix: os dispositivos digitais, a cultura do game e aspectos estéticos 

decorrentes parecem se sobrepor ao que seria a “fidelidade” declarada pelo diretor do filme.  

Enfim,  com a movimentação do Peanuts o Filme, ainda em 2015, Peanuts ganhou uma 

versão em desenho animado que está sendo transmitido pelo canal pago Discovery Kids até os dias 

de hoje. Além disso, a criação da marca Snoopy movimentou o reconhecimento de Peanuts 

principalmente para os mais novos. A marca produz constantemente mochilas, cadernos, roupas, 

tênis, brinquedos, bichos de pelúcia, curativos adesivos e vários outros produtos, fazendo com que 

pessoas de todas as idades tenham contato com o modo de que os personagens são oferecidos 

nesses produtos das famosas tirinhas de Schulz.  

Mediação Editorial e Noções de 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 imprimirem, em suma maioria, 

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

motivo desse aumento de circulação é que os textos manuscritos tinham características diferentes, 

por darem mais trabalho e tomarem mais tempo, esses textos tinham um volume de exemplares 

muito baixo, assim como era alto 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, e isso implicava a perda do valor de raridade.  

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

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

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

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

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

propensos a alterações e variações que o manuscrito: de certo modo, era tecnicamente mais fácil 

apropriar-se de um texto e reinscrevê-lo materialmente, 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, 
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)  

 Entendemos, com base na noção de ritos genéticos editoriais acima citada, que é possível 

considerar, a partir dessas afirmações feitas por Roger Chartier e a vasta obra que o historiador 

dedica a esses marcadores, que o ethos textualizado é também 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 leitor sobre o texto, pondo em relevo a questão sobre o que 

seria “o original”: apesar de utilizar as mesmas palavras, a “simples” alteração do estilo da fonte 

produz 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 ao estudar a segunda edição de 



um texto em que o editor, em nota introdutória, enumera as “pequenas” manobras editoriais que 

estabelecem o texto então publicado:  

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. (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 

que, consequentemente, sofre maiores mudanças, diferentemente da reimpressão. Mas, a cada nova 

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

substituição, adição, subtração, esse conjunto de expedientes é o que forma o sentido do material 

linguístico levado a público. 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 
examinemos com apuro, (...) descobriremos as palavras do outro ocultas ou semi-
ocultas, e com graus diferentes de alteridade. (BAKHTIN, 1979, p. .314/318)  

O texto ali produzido é gerado através de todo esse processo, todos os profissionais 

envolvidos no tratamento editorial de texto são responsáveis por preparar o texto para a circulação 

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

criatividade, ou termos como único, muitas vezes aparecem como noções um tanto quanto 

narcisistas que alimentam a prática de achar o criador para os feitos. A problemática da autoria entra 

justamente nesse ponto. Como delimitar o papel de um criador quando tudo é compartilhado na 

materialização de sua criação? Como catalogar autores quando aquilo que é 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 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 dos coenunciadores editoriais são conexos, já que a rede em 

que os dois estão inscritos é a mesma. A autoria, então, é esse lugar dos sujeitos, apesar das funções 

do autor do livro e dos coenunciadores serem diferentes, todos trabalham no diálogo para a 

produção do texto destinado à circulação, e a mediação editorial sempre estará presente, já que 

“Mesmo num texto correto, do 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 da mediação editorial, apesar do que 

mais frequentemente se crê, advém de uma longa história de produção dos textos destinados a 

ganhar leitores e continua caracterizando o processo de publicação até hoje e varia, conforme se 

pode depreender do que foi dito, conforme as diferentes formalizações materiais dos objetos 

editoriais em produção. No caso em estudo, foi nos ritos genéticos, ou seja, 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 que aconteceu a escolha editorial de alterar senhor para meu, 

o que afeta o ethos discursivo das personagens da tirinhas. Essa edição no texto mostra, com 

clareza, como a mediação editorial tem poder e afeta constantemente os textos.  

Charles M. Schulz 

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

26 de novembro de 1922, desde pequeno já dizia que queria ser desenhar. Registra-se que seus 

professores o achavam excepcional. Quando era bem jovem, ele, seu pai e seu irmão sempre liam as 

tirinhas do jornal juntos. Registra-se, ainda, 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 sobre Charlie Schulz, Good Ol' Charles Schulz (2007, escrito e dirigido por David 

Van Taylor) transmitido no American Masters , ele não estava preparado para estudar em uma sala 12

onde pessoas desenhariam melhor do que ele, mostrando pontos que dizem muito de sua auto 

estima, o que muito se assemelha com o personagem Charlie Brown, já que o personagem possui 

uma auto estima baixa que é mostrada exaustivamente ao longo das tirinhas (Figura 8).  

 Figura 8 

 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 se intitulava de Lil’ Folks (Figura 9), em 1947, no jornal de sua cidade natal 

St. Paul Pioneers 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 lembra muito Snoopy e um garoto chamado Charlie Brown. Na 

época ele se auto-intitulava Sparky, um apelido que lhe foi dado desde pequeno por 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 

 Série de tv norte-americana do canal PBS, que começou a ser transmitida em 1986, e consiste em uma 12

serie de documentários sobre artistas de renome. O programa já ganhou vários prêmios e nomeações. 



Syndicate Newspaper Enterprise Association  e disse que o nome de sua tirinha Li’l Folks era 13

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 10) 

em sete jornais de ampla circulação: 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.  

Figura 9 

 

Figura 10 

 Interessante observar que os personagens retomavam aspectos biográficos, segundo relatos 

do autor: Linus, por exemplo, foi feito em homenagem a um amigo muito próximo, também 

 Foi um sindicato de produtores de tirinhas em quadrinhos e colunas editoriais com sede nos Estados 13

Unidos.



chamado Linus. Lucy, personagem sarcástica e sádica, foi inspirada na mulher de Schulz. Snoopy 

foi 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 frustrada de empinar pipa de Charlie Brown (Figura 11), era 

baseada no mesmo episódio que acontecera em sua vida real.  

Figura 11 

 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, por ocasião do lançamento em novembro de 2015 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 12) juntamente com otimismo e esperança (Figura 13), 

isso, segundo os registros, causado pelo contato com seus filhos, na experiência de Schulz vendo-os 

crescer. Schulz também convocava outros aspectos da vida “real”, um exemplo disso é a presença 



massiva de elementos como é o caso do Snoopy, personagem que inicialmente compunha a 

cenografia geral e que, ao longo das publicações, assumiu um ethos determinante da própria obra. 

Snoopy é um beagle extrovertido que tem várias personalidades: aviador da Primeira Guerra 

Mundial, "Joe Cool” que se refere quando coloca um óculos escuro e fica encostado na parede sem 

fazer nada, hora ele é um escritor famoso, advogado, jogador de hóquei no gelo e o primeiro beagle 

a chegar na lua. Fora desse seu mundo da fantasia, Snoopy joga no time de baseball de Charlie 

Brown, é escoteiro e líder de uma tropa composta por Woodstock . 14

Figura 12 

Figura 13 

!  

  Há estudos 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 pelos quais Snoopy, por exemplo, que vivia fantasias e praticava atos impensáveis, como as 

as várias personalidades citadas acima. ou a própria ideia de existir um cachorro que age como 

todos os outros personagens e se comunica como tal, além de andar em duas patas. Uma explicação 

de 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. Em 1952, ele começa a verbalizar seu 

 Pássara amarelo personagem de Peanuts e melhor amigo de Snoopy.14



pensamentos através de balões, mostrando entender tudo que outros personagens lhe dizem. Snoopy 

começa a se firmar como o personagem que conhecemos hoje entre os anos 1960 e 1970, em que 

ganha falas e anda sobre 2 pernas. Nessa época, o ethos discursivo do personagem começa a 

aparecer: seu sarcasmo nos pensamentos, suas varias personalidades, sua interação maior com 

outros personagens das tirinhas etc.  

 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 alavancando mais os trabalhos midiáticos de Schulz. 

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

serem engraçadas. Ele responde que é a crueldade, e não há muita resposta para isso, rimos de 

coisas que machucam os outros, de certa forma. O que é corroborado pelos estudos sobre o humor 

apoiado nos  estereótipos que, como vimos, são a base de uma certa coesão social a que 

Maingueneau chama “mundo ético”::  

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, isso se constrói conforme 

suas falas, por exemplo na Figura 12: “ela nunca vai chegar” “eu sei dessas coisas..sou um 

especialista" se referindo ao fato de nunca receber cartões do dia dos namorados. Há também um 

bordão: “mas que puxa”, que aparece em várias tirinhas expressando a indignação, tristeza, 

desesperança e desanimo de Charlie Brown. O fato de frequentemente estar olhado para baixo ou ao 

longe também é um indicador da sua timidez, depressão, tristeza e desesperança, sendo sentimentos 

constantes do personagem definidor de seu ethé.  

 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. Considerando o que Charles Schulz 



declarou em sua entrevista, a crueldade que faz parte do ethos da personagem Lucy, é uma 

importante alavanca do humor que estrutura Peanuts, como é mostrado na Figura 14.  

!  

Figura 14  

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

poderia mandar nele só pelo fato de 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: é o mundo ético 

em que se apoia a fala da personagem, pondo em relevo uma opressão que muitos vivem – como 

oprimidos ou como opressores. Assim, o humor da tirinha é construído com base nesse traço ético 

da personagem, que se mostra sempre impositiva, sem paciência e mal humorada principalmente 

com três personagens específicos: Charlie Brown, Linus e Snoopy. Esses três personagens tem algo 

em comum: todos tiram Lucy do sério, não que precise de muito já que seu ethos estressado se 

mostra em quase todas as tirinhas. Charlie Brown é muito passivo, tímido, tudo o que Lucy não é, o 

que faz com que ela se irrite facilmente com esse personagem. Além disso, Charlie é paciente no 

consultório de psiquiatria de Lucy, podendo existir uma relação de poder entre esses dois 

personagens: Lucy, por ser a psiquiatra e a quem Charlie vai pedir conselhos pode sentir um poder 

maior sobre esse personagem. Snoopy é extrovertido e audacioso, vive no mundo da fantasia, o que 

também irrita Lucy já que ela é uma personagem muito racional. Há uma tirinha clássica de Schulz 

envolvendo os dois personagens: o fato de Snoopy as vezes beijar Lucy (Figura 15).  



Figura 15 

  

 E Linus, por fim, é irmão mais novo de Lucy e um dos melhores amigos de Charlie Brown. 

O personagem é muito quieto e vive com seu cobertor para todos os lugares. Ele é doce e amigável, 

costuma fazer reflexões sobre a vida com Charlie Brown. Aqui também existe uma relação de poder 

entre os dois personagens por conta de idade, assim, Lucy é “responsável” por Linus, exercendo um 

poder de ação e fala maior que a do irmão (Figura 16). Poder esse que, possivelmente, deve ser 

incentivado pelos pais, já que é a irmã mais velha.   15

Figura 16 

 Nunca nenhum pai ou mãe dos personagens aparecem nas tirinhas de Schulz, sendo estas compostas 15

apenas por crianças e animais.



!  

 Após 1965, com o especial de natal da Coca-Cola, Peanuts começou a se tornar cada vez 

mais famoso e comercial, estimulando a venda de camisetas, bonés, brinquedos, material escolar, 

acessórios, vários livros e outros produtos que podem ser achados facilmente no mundo inteiro.  

Patty Pimentinha e Marcie, quem são? 

 Com base nessas considerações, focalizamos agora a personagem Patty Pimentinha e a 

personagem Marcie, sendo as duas os principais focos deste trabalho de conclusão de curso e serão 

analisadas agora.  

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

como Patty Pimentinha, o suposto motivo dessa mediação editorial é seu comportamento impulsivo, 

agressivo, indisciplinado e seu temperamento irritado, já que pimentinha no Brasil já foi muito 

usado para referir essas características: Elis regina, por exemplo, ganhou esse apelido midiático por 

suas respostas ardidas em público; mas também mais recentemente, traduções de filmes como 

Denis, o pimentinha (1993, NICK CASTLE) reiteram esse uso.  

Ela teve sua primeira aparição nas tirinhas em 22 de agosto de 1966, porém sem ter a 

revelação de seu nome completo até 1972 — Patrícia Reichairdt. Patty é vigorosamente atlética: ela 

tem um time de baseball, joga futebol americano, hockey e pratica patinação no gelo. A personagem 

também é conhecida por tirar notas ruins na escola, ser uma pessoa brava e ter características que se 

apoiam em cenas validadas que as consagram como sendo masculinas. Patty Pimentinha também é 

conhecida por ter um amor platônico por Charlie Brown e por ter como melhor amiga a personagem 

Marcie. Patty sempre se apresenta nas tirinhas com uma camiseta verde listrada, cabelos na altura 

do ombro, shorts largo e uma sandália. Esse ethos mostrado de Patty Pimentinha evoca uma visão 

masculinizada da mulher, muitas vezes associada a certos estereótipos de “mulheres lésbicas 

masculinas”: roupas que não dão forma ao corpo. Assim como seu traço ético atlético, que é 

também visto como fora dos padrões sociais aceitáveis para meninas, o que é percebido na forma 

como o esporte na categoria masculino em geral tem muito mais incentivo por parte da mídia, dos 

patrocinadores, dos incentivos governamentais e sociais do que o esporte na categoria feminino.  



Além de Patty, Marcie também é considerada uma personagem lésbica por algumas mídias, 

isso pode ser notado com as parodias feitas por duas series de TV famosas Adult Swin  e Family 16

Guy , em que Patty Pimentinha e Marcie são representadas como um casal lésbico. Uma hipótese 17

para isso é que, ao acessar os mundos éticos, a personagem Patty Pimentinha apresenta algumas 

características consideradas estereótipos lésbicos: sua roupa, jeito de falar, gosto por esportes e 

todas as suas características tomboy, nome que denota características masculinas presentes em uma 

criança do sexo feminino. Diante disso, parece importante ressaltar que há uma confusão comum 

sobre as diferenças entre sexualidade e gênero. Logo, não a enxergam como uma personagem 

tomboy, que se refere ao gênero, e sim como lésbica, que se refere a sua sexualidade. Assim, as 

animações feitas em Adult Swim e Family Guy, mostrando Patty e Marcie como um casal lésbico 

são representações do entendimento dos autores das animações sobre o que as duas personagens 

mostram ser nas tirinhas. 

Aqui percebe-se também o discurso machista institucionalizado no meio LGBT, visto que há 

uma necessidade de afirmação de masculinidade das lésbicas masculinas por parte da sociedade, 

pois nela a heteronorma é enraizada no mundo ético das relações heteronormativas: homem e 

mulher como opostos complementres. Assim, uma hipótese para que Marcie seja também 

considerada uma personagem LGBT – apesar de não apresentar características masculinizadoras – , 

é o fato de ela e Patty serem muito próximas e Patty Pimentinha ser uma personagem com 

características masculinas, o que na heteronorma se considerara como o “homem da relação”, e 

Marcie, a “mulher”.   

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

acampamento, 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 

marcada pelas suas diferenças, Marcie é introvertida, estudiosa, pouco interessada em esportes e tira 

boas notas na escola, e Patty Pimentinha é extrovertida, preguiçosa, fã de esportes e tira notas 

baixas na escola. Marcie se apresenta sempre nas tirinhas com óculos que cobrem seus olhos, uma 

camiseta e um shorts, traços de seu ethos pré-discursivo, apoiado em cenas validadas sobre 

“crianças inteligentes” (óculos grandes) e meninas “não fúteis” (sem enfeites e outros adereços 

 Adult Swim é um canal de televisão a cabo dedicado a desenhos animados para jovens e adultos. O canal 16

compartilha seu horário com o Cartoon Network. 

Family Guy é uma série de desenho animado que está no ar desde 1999 e faz críticas ácidas aos mundos 17

éticos que sustentam o estereótipo da família de classe média norte-americana.



tipicamente de “mocinhas”). Ela é considerada uma aluna brilhante, suas notas são sempre as mais 

altas da sala, e ela ajuda sempre que pode Patty Pimentinha. 

Marcie se refere sempre à Patty Pimentinha como senhor, como tradução do inglês sir, 

desde a primeira vez que se conheceram. Ambas se irritam uma com a outra mas nunca deixam que 

isso interfira na sua amizade. Marcie, assim como Patty, tem um amor platônico por Charlie Brown. 

No acampamento em que se conheceram, Patty Pimentinha era a responsável pelas crianças e 

Marcie era uma delas. Logo no início da amizade, Marcie se refere a Patty Pimentinha como senhor, 

o que deixa Patty furiosa pedindo, então, para que Marcie pare de chamá-la assim – o que nunca 

acontece. (Figura 17) 

Figura 17

���  
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 para que 

Marcie, única personagem que se refere a ela como senhor, parasse, 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. Mas, ao longo das tirinhas, ela se 

acostuma com o nome e passa a não se incomodar mais, assumindo o que essa alteridade lhe propõe 

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 

Pimentinha é mais velha que Marcie apesar de estarem na mesma sala, visto que no acampamento 

em que elas se conheceram Patty era “a Conselheira”. Assim, é possível que ou Marcie tenha 

adiantado um ano na escola ou Patty Pimentinha tenha repetido de ano, ou ambos – que reforça os 

estereótipos de menina desleixada (masculinizada) e menina dedicada (boa aluna). Uma hipótese 

para, na Figura 10, no primeiro momento em que as duas personagens se conhecem, Marcie se 

referir a Patty Pimentinha como senhor pode ter tido relação com suas respectivas idades e 

instâncias: Patty Pimentinha estava no acampamento 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, que se mantém nas outras das tirinhas de 

Schulz. Há, portanto, uma relação de poder envolvendo a amizade das duas: apesar serem mulheres, 

há uma evidente relação de poder no relacionamento delas. Essa relação de poder pode ser 

observada em variadas situações que mostram, com clareza, o ethos discursivo de Patty Pimentinha 

e de Marcie.  

 Patty Pimentinha, para tentar se encaixar no padrão de gênero com que ela é identificada, 

sente a necessidade de reproduzir o papel que o homem exerce na nossa sociedade: ir mal na escola, 

ser “durona”, gostar de praticar vários esportes, ser preguiçosa, usar roupas largas e não gostar de 

adereços ditos “femininos”.  

 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 18, 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 18

���

Figura 19

���
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 19, 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: “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!”.  A 

indignação de Patty Pimentinha por estar usando um vestido é mostrada em sua linguagem: “nunca 

imaginei me veria um dia vindo de vestido para a escola”, assim como sua irritação com esse fato  é  

mostrada também em sua linguagem corporal, quando no ultimo quadro, ela agride o menino que 

zomba da sua forma de se vestir. Assim, a fala do menino reforçou esse seu sentimento. A forma 

como Patty Pimentinha se sente em relação ao vestido, e a forma como o menino zomba de sua 

roupa, pode ser comparada com a forma como um menino seria zombado se fosse de vestido à 

escola. Provavelmente a reação de Patty e a do menino seriam bem parecidas, a diferença é que 

Patty é uma menina, e, socialmente, meninas usarem vestidos é aceitável na sociedade. Apesar 

disso, nessa cena da tirinha, Patty é zombada justamente por usar vestido, o que já diz algo sobre as 

questões de gênero e sexualidade que estão postas sob essa personagem. 

Figura 20 

���
 

Na Figura 20, se percebe 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 

consegue e muito, expressar suas irritações e frustrações verbal e fisicamente, como é mostrado no 

terceiro e quarto quadro em ela 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 

demonstrar sua ação no último quadro: de jogar o menino no chão, menino esse a que ela se refere 



por “pirralho”, 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, antes de repetir.  

 Assim, há uma influência dessa reprodução em suas relações com os personagens de 

Peanuts, principalmente com Marcie, que é a personagem com quem Patty mantém um diálogo que 

a estrutura. 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 a seguir, nas Figuras 21 e 22.

Figura 21 

���
“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 21 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, procurando sempre exaltar o 

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

competência 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 

intensa e regrada.  

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

supposed to be reading Ivanhoe”, sua resposta “I don’t know what to say...” mostra 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, visto 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 22 abaixo: 

Figura 22  

���
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 21 e 22, 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 18, 

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

segundo 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 quê ela está passando, e por 

seus pais, que querem dela uma coisa que 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 produz o humor dessa tirinha, um problema sério, resolvido 

com uma simples e infantil – de fato, típica de um cachorro mimado que, tendo seus biscoitinhos, 

fica tranquilo – como sendo 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, como vimos acima, a 

dor é do que mais rimos. Além disso, crianças com problemas de adultos também são bases de 



humor e, no caso de Peanuts, é um dos principais gatilhos, como foi falado anteriormente.  

 Considerando o ethos das duas personagens citadas acima, nota-se que a carga de senhor 

sobre Patty Pimentinha fica mais forte, visto que, além de trazer os significados da própria palavra –  

pessoa do sexo masculino, demonstração de respeito, autoridade, aquele que exerce poder, 

influência e mais especificamente no Brasil, hierarquia social possivelmente associada ao 

militarismo –, senhor ainda exalta o ethos da própria personagem: o traço atlético sugere força 

física e, conjugado ao traço agressivo, enfatiza vários significados que senhor traz; a memória 

discursiva medieval caracterizada pela posse de escravos carrega uma memória de agressão e 

violência, assim como imposição de respeito, pessoa com poder e autoridade baseados na violência. 

Além disso, Patty Pimentinha tem uma aparência bem peculiar (Figura 23), sendo considerada pelo 

próprio Charles Schulz como: “Peppermint Patty, the tomboy, is forthright, doggedly loyal, with a 

devastating singleness of purpose, the part of us that goes thorough life with blinders on”  “Patty 18

Pimentinha, a garota tomboy, é sincera, leal, certa nas suas ações, vive a vida sem preocupações.” 

      Figura 23  

 

  

  

 Ou seja, é uma menina que tem características frequentemente designadas como típicas de 

meninos: 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 personagem 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 

Disponível em: <http://peanuts.wiki- a.com/wiki/Peppermint_Patty> Acesso 7 de janeiro, 2017. 18



meninas, medida que muito desagrada Patty Pimentinha, fazendo com que ela contrate um 

advogado (Snoopy) 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 considerada por Schulz – uma personagem tomboy.  

 Enfim, o ethos efetivo tomboy da personagem é formado muito fortemente por essa 

linguagem não verbal da personagem: suas roupas, seu cabelo com um corte mais usado por 

meninos do que por meninas, levando em conta de que normalmente, se vê meninas com cabelos 

longos ou, se menores, com adereços como tirar e rabinhos, o formato mais quadrado de seu rosto, 

o tamanho do nariz, suas expressões são formadores do ethos pré-discursivo na medida em que se 

apoiam em cenas validadas, consagradas por estereótipos socialmente avalizados, e que, por 

conseguinte, se relaciona com o ethos discursivo da personagem que se compõe de duas formas: do 

ethos mostrado, que é caracterizado nas tirinhas pelos gestos, movimentos corporais diversos, 

vestimenta e também seleções lexicais e arranjos 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, quase 

orgulhosamente, 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 nos 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 

#BelaRecatadaeDolar . As características registradas para Patty Pimentinha se assemelham aos 19

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

 E Marcie, quando se refere a Patty Pimentinha como senhor, está dizendo também algo em 

relação ao seu próprio ethos: o ethos de Marcie – submissa, “nerd”, incompreendida – se intensifica 

com o uso de senhor para se referir a Patty, dados os significados de senhor como demonstração de 

respeito, autoridade, aquele que exerce poder e influência, “justificam” o ethos submisso de Marcie. 

A hipótese então seria que Marcie se refere a Patty Pimentinha como senhor pois se sente “inferior" 

a sua amiga. Sente que Patty Pimentinha, possivelmente por se mais velha e ter um ethos “mandão”, 

 Em 18 de abril de 2016, o semanárioVeja  publicou uma matéria sobre a mulher do presidente, na época, 19

interino do Brasil, Michel Temer, no contexto de uma tensa conjuntura política, como sendo uma mulher 
ideal, honrosa e enaltecendo comportamentos estereotipados, baseados em mundos éticos anacrônicos de 
como uma mulher deve ser: bela, recatada e do lar. Esses valores machistas que a revista 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. 



tem mais poder que ela, a considerando uma pessoa que merece respeito ou que, de certo modo, é 

temível, por isso se refere a ela como senhor. 

 Quando senhor é substituído por meu (Figura 24), a carga de significado de senhor se perde, 

visto que meu é um vocativo paulistano usado para chamar alguém ou como uma interjeição. A 

mediação editorial feita não considerou alguns dos significados de cada palavra, propondo, segundo 

a entrevista da responsével pela tradução na editora L&PM Pocket, uma modo masculino de dizer – 

“meu”. Ocorre que quem diz isso é Marcie e o efeito,a final, é diferente do que acontece com o 

vocativo senhor, que atribui a “masculinidade” a Patty; aparentemente, a única consideração feita 

foi a sintaxe preenchida por vocativos. O uso de meu apaga parte do ethos de Marcie como uma 

pessoa submissa, e apaga o traço linguístico que mais fortemente avaliza Patty Pimentinha como 

uma personagem tomboy. Senhor, além de todos os significados destacados, dá um tom masculino a 

uma personagem com aparência e comportamentos ditos pela sociedade como masculinos, ou seja, 

o uso de senhor só reforçava – a partir da avaliação de um interlocutor – as questões de gênero e 

sexualidade que o próprio autor admite na personagem, que foram apagados juntamente com o 

ethos discursivo de Patty Pimentinha, Marcie e, segundo nossa hipótese de trabalho aqui, do próprio 

criador, Charles M. Schulz.  

Figura 24 

!  

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. Consideremos que o modo 

de funcionamento das mídias no século XX tem no jornal um dos principais meios de  comunicação 

e informação (na maior parte dos casos, desconsiderando-se a atual crise do jornalismo ), assim 20

Sobre o tema, entre muitos estudos, pode-se acessar o TCC de Andressa Carolina Leonardo, Ethos 20

discursivo e produto jornalístico: um estudo da globo new



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, 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, é bastante difundida a ideia de que o conteúdo proposto pelas tirinhas agrada tanto aos 

adultos quanto às crianças, fazendo com que a definição técnica 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). 
(2013, p.123)  

 Assim, entendemos que no caso de Peanuts, como em outros:  

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. (2013, p.130)  

 Com base nessas noções destacadas por Gatti, vale ressaltar a importância dos estereótipos 

para a produção do humor, assim como a noção do leitor projetada pelo texto. Tirinhas que são 

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

episódios narrativos, exigem – ou supõem que seja exigido – conhecer o ethos discursivo dos 

personagens para entender as tirinhas: o primeiro contato de uma pessoa com a tirinha em que 

Marcie se refere a Patty Pimentinha como senhor possivelmente causaria um estranhamento, já que 

senhor, no Brasil, se refere a alguém do gênero masculino, geralmente com mais idade, como uma 

forma de respeito e autoridade, e não a uma menina de 8 anos. Assim como quem visse Snoopy em 

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

características dos personagens, e ela depende do apoio na construção do ethos de cada personagem 

que, em tirinhas seriadas, se institui com a sequência das publicações – a no caso de Peanuts, 50 

anos de retomadas se acumulam.  



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

a criança em relação ao adulto, visto que aquela é entendida como o oposto deste, no sentido de não 

ser  um “ser completo”, já que lhes faltam características de assertividade e aceitação do real que só 

podem ser encontradas no adulto, definido como um resignado reprodutor do sistema. Essa noção 

se assenta nos estereótipos do mundo adulto e do mundo das crianças, que os fazem parecer muito 

distantes frente ao que se põe como “a realidade” e, então, nas tirinhas, a criança põe em questão 

esse “real”.  

 As tirinhas de Schulz são uma filosofia sobre a vida. Os personagens são complexos e com 

discursos de um adulto. As reflexões feitas por Schulz cercam basicamente o sentido da vida. 

Algumas dessas reflexões são: porquê as coisas dão errado com personagens como Charlie Brown, 

menino bondoso e meigo que sempre está tentando entender o porquê acontece tantas coisas erradas 

em sua vida. Porque, por exemplo, toda vez que vai soltar uma pipa, ela é comida por uma árvore 

(Figura 11). Porque, por exemplo, nunca consegue falar com a menina de cabelos ruivos que está 

apaixonado. Porque nunca consegue chutar a bola de futebol americano que Lucy segura (Figura 

25).  

Porque nunca ganha uma partida de baseball. Porque nunca recebe nenhum cartão de dia dos 

namorados. Peanuts faz essa constante busca por respostas através de seus personagens. Charlie 

Brown, apesar de ter amigos, um cão que lhe faz companhia, meninas que queiram ser sua 

namorada, parece sempre ter a sensação de que está faltando algo em sua vida. Nesse caso, Schulz 

coloca o personagem principal das tirinhas não como herói, e sim como a vitima. Assim, as 

Figura 25



reflexões feitas nas tirinhas são filosóficas e até mórbidas demais para uma criança de 8 anos. 

Preocupações sobre casamento, sair de casa, encontrar o grande amor não são as maiores 

preocupações de crianças. Essas preocupações cabem em adultos, principalmente por pressão da 

sociedade que já entende que, a partir de uma certa idade, você deve ter o emprego dos sonhos, ter 

uma casa, encontrar um grande amor, casar e ter filhos. Essas reflexões passam pela cabeça de 

vários personagens da tirinha, a ponto, por exemplo, de Lucy abrir um consultório de psiquiatria 

para ajudar Charlie Brown com seus problemas. A barraquinha que seria normalmente utilizada 

para vender limonada é feita para cuidar de questões psicológicas. (Figura 26)  

Figura 26 

 Outros personagens também agem como adultos, como é o caso de Schroeder que é 

fissurado em Beethoven e em tocar seu piano o dia todo, tudo o que ele gosta envolve música  

clássica, de novo, um comportamento não comum em crianças de 8 anos, já que, geralmente, as 

musicas que mais gostam se voltam muito ao que está passando na mídia, como as musicas que 

passam em desenhos animados e programas infantis. Marcie é outra personagem com características 

particularmente não muito comuns para sua idade. A personagem trata Patty Pimentinha como se a 

ela fosse sua responsabilidade: Marcie a ajuda na escola, da conselhos sobre sua vida pessoal, 

explica como se portar em apresentações de orquestras e procura sempre estar a sua disposição. 

Essa relação pode ser comparada a como uma pessoa adulta cuida de uma criança, no caso, Marcie 

seria a adulta e Patty Pimentinha a criança.  

 Assim, apesar de serem crianças, esses personagens trazem questões reais para as tirinhas 

causando um efeito de humor. Os estereótipos do mundo adulto e do mundo infantil trazem esse 

aparente distanciamento sobre uma criança e um adulto, porém, ao ler as tirinhas de Peanuts, esse 

distanciamento fica menor, sendo este aspecto um causador de humor nas tirinhas.  

Teoria Queer 



  

 A Teoria Queer propõe 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 estadunidenses, começaram a surgir necessidades que 

abrangessem os estudos negros, latinos e feministas, criando-se assim os estudos culturais. Dentro 

dos estudos feministas, ou women studies, é que a Teoria Queer se delineia. Nas décadas de 1970 e 

80,  muitos estudos apareceram com o objetivo de criticar o feminismo clássico, ou seja, aquele em 

que só mulheres brancas e de classe média apareciam. Após a Revolta de Stonewall  surgiram os 21

estudos 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 sexualidade. 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 precisamente através da invocação reiterada que o relaciona com acusações, patologias e 

insultos” (Butler, 2002, p. 58). Atualmente, o termo vem sendo usado de forma a ressignificar sua 

circulação anterior, fazendo com que seu uso seja positivado, como descritivo de um modo de vida 

que vai contra o que é socialmente imposto. No Brasil, o termo queer não é tão popular, mas termos 

como “transviado” seriam um equivalente no português brasileiro.  

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

Califórnia em 1980. Os estudiosos desses tópicos se valeram de formulações de Michel 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 
transforma, 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. (1979, p.88)  

 A Revolta de Stonewall foi a manifestação de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da 21

polícia de Nova Iorque no bar Stonewall Inn, em 1969. Essa revolta foi o evento mais importante que levou à 
luta pelos direitos LGBT no EUA e, depois, para diversos outros países cujos movimentos locais a tomam 
como referência.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stonewall_Inn


 Entende-se, com base nisso, 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 modo como se vê o sexo biológico é resultado da 

prática discursiva, que pode levar a indagações sobre a cristalizada divisão binária, ou seja, o 

discurso é responsável pela identidade humana que, por fim, consolida a organização da sociedade. 

Nosso interesse nessas questões se põe por que entendemos que vale perguntar se seria Patty 

Pimentinha uma personagem queer? O que foi apagado pela tradução feita no português brasileiro? 

Quais as diferenças entre o uso de senhor e meu? Como se dá a construção dessa personagem?  

 Segundo Judith Butler, uma das principais precursoras da Teoria Queer, o gênero é algo 

construído socialmente através de atos performativos, ou seja, por meio de práticas e ações sociais 

que se reiteram e que, por essa repetição, reforçam a construção de corpos masculinos e femininos.  

 Existe alguma diferença sexual, um sexo, que não é discursivamente criado, mas uma 

condição material do corpo. Há algo material nos corpos que os distingue e, por estas diferenças, é 

que se materializa o “sexo”. Se materialização acontece por meio de atos performativos, que se 

reiteram através de discursos e práticas sociais, o caráter que o “sexo” assume não pode ser pensado 

fora das relações sociais, fora de marcações discursivas que materializam esse “sexo”, em outras 

palavras, existe uma diferença material que posteriormente será denominada “sexo”, essa parte do 

corpo existe, uma condição material, mas não materializada de saída. Essa materialização do “sexo” 

se dará conforme a matriz cultural heteronormativa que opera sob uma lógica binária de dois sexos 

(macho/fêmea) e de dois gêneros (homem/mulher).  Desse modo, essas normas regulatórias 

impostas pela matriz cultural heterossexual do “sexo” regulam os corpos e, especificamente, a 

diferença sexual. Butler, no capítulo Corpos que pensam: 

“Se a materialidade do sexo é demarcada no discurso, então esta demarcação 
produzirá um domínio do "sexo" excluído e deslegitimado. Portanto, será 
igualmente importante pensar sobre como e para que finalidade os corpos são 
construídos, assim como será importante pensar sobre como e para que finalidade 
os corpos não são construídos, e, além disso, perguntar, depois, como os corpos 
que fracassam em se materializar fornecem o "exterior" — quando não o apoio — 
necessário, para os corpos que, ao materializar a norma, qualificam-se como corpos 
que pesam.” (1993, p.165)  

Levando em consideração esses pressupostos teóricos expostos por Butler, vemos na 

personagem Patty Pimentinha, na tradução do modo de referência a ela –  de senhor para meu –  um 



apagamento das marcas de gêneros e sexualidade. Como o gênero, segundo Butler, é construído 

socialmente, a palavra senhor carrega marcas masculinas que foram construídas por meio de atos 

performativos. O tradutor, ao optar pelo uso do meu, apaga esses traços masculinos que carregam a 

palavra senhor, impostos pela matriz heternormativa e, se é verdade que “meu” dá a ver uma forma 

“masculinizada” de dizer algo, vale nos perguntarmos por que não é Patty Pimentinha quem diz 

“meu”, mas Marcie, quando conversa com ela. 

 A princípio, o meu paulistano tem como característica ser uma interjeição, um termo é 

invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, ou que procura agir sobre o 

interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso 

de estruturas linguísticas mais elaboradas. Assim, ao usar meu, o tradutor deixa a personagem Patty 

Pimentinha isenta de qualquer marca de gênero que ponha em questão o modo de ser da 

persoangem, evitando quebrar a lógica binária de dois sexos (macho/fêmea) e de dois gêneros 

(homem/mulher).  

  A personagem Patty Pimentinha é carismática, engraçada, porém é uma má-aluna, 

não tira boas notas, adora brincadeiras de meninos e gosta do personagem Charlie Brown. Patty usa 

sempre um shorts preto e uma blusa verde listrada. Com tais características, essa personagem não 

mostra traços considerados pela sociedade femininos, característicos do que temos estabelecido na 

matriz heteronormativa, que seria uma menina usando roupas cor de rosa e mais delicadas, laços de 

fita etc. Usando como tradução a palavra senhor, os traços masculinos ficam ressaltados, 

caracterizando-a como fora da matriz cultural.   

 Ao se optar pela interjeição meu, esses traços semânticos se apagam e constroem uma 

personagem com características próprias, não impondo um gênero especifico masculino ou 

feminino. Assim, Patty Pimentinha pode ser considerada uma personagem queer, pois foge dos 

padrões heteronormativos, da lógica de dois gêneros (homem/mulher) e da classificação dos 

indivíduos em categorias universais, como “heterossexual”, “homossexual”, “homem”, “mulher”, 

pois estas categorias são sustentadas e criadas culturalmente por meio de atos performativos. 

Porém, nenhuma dessas categorias seria mais "fundamental" ou "natural" que as outras. Contra o 

conceito clássico de gênero, que distinguia o "heterossexual" socialmente aceito, coerente aos 

padrões impostos culturalmente, do sujeito excluído, dos corpos abjetos, os que fogem dos 

“padrões” heteronomartivos, a teoria queer afirma que todas as identidades sociais são igualmente 

anômalas, ou seja, não seguem normas estabelecidas culturalmente.  



 Assim, no caso de Patty Pimentinha, antes mesmo da mediação editorial feita em cima da 

personagem (passagem de senhor para meu), ela já obtinha características que a podem fazer ser 

considerada uma personagem queer. Seu visual: sua camiseta listrada verde, seu shorts marrom e 

sua sandália não são exatamente roupas que socialmente se consideram de meninas, fora seu corte 

de cabelo que não pode ser considerado nem curto, nem longo, ou seja, socialmente, ele não está 

atribuído a nenhum gênero, ou melhor, a nenhum gênero socialmente aceitável (homem e mulher), 

porém, essa característica caberia no gênero não-binário, ou seja, pessoas que não se consideram 

nem homem nem mulher. Seus gosto por esportes: em sua maioria, esportes mais praticados por 

meninos, com exceção da patinação no gelo que é o único momento das tirinhas que ela se 

apresenta mais “feminina”. O constante descaso com a escola: nunca fazer o dever, sempre dormir 

nas aulas e  repetir de ano são comportamentos que, para meninas, não é muito bem visto. Para os 

meninos, aqueles que vão mal na escola não são tão julgados, as vezes são até ovacionados por seus 

colegas, diferentemente das meninas, que se forem mal na escola, serão tachadas de burras. Aqui 

podemos observar como o machismo é institucionalizado desde cedo. O fato de Patty Pimentinha 

ter Marcie como sua "possível namorada”: ambas são muito amigas e há uma relação de poder 

nesse relacionamento, mesmo as duas sendo mulheres. Patty Pimentinha é mais velha, mais durona 

e mais ativa que Marcie, possivelmente por isso ela sente uma confiança maior para poder decidir 

as coisas que envolvem o relacionamento das duas. Apesar disso, o relacionamento não é abusivo, 

mas se percebe uma relação de poder no que consta Patty Pimentinha mandar e Marcie obedecer. O 

fato de Marcie se referir a ela como senhor: esse dado é importante para entender o que acontece 

com essas duas personagens. Patty Pimentinha, uma menina de 9 anos, 1 ano mais velha que 

Marcie, ser chamada por esta como senhor, um pronome de tratamento masculino, auxilia 

fortemente no estudo dessa personagem: porque Schulz escolheu que Marcie se referira a ela como 

senhor? Será que no primeiro dia que se conheceram, Marcie não percebeu que Patty era uma 

menina? Será que Schulz queria por em jogo essa questão de gênero e sexualidade? Será que o fato 

de que os estudos de gêneros estavam se disseminando pelos Estados Unidos na mesma época da 

criação de ambas as personagens, incentivaram Schulz a colocar essa questão em jogo?  

 Perguntas como essa mostram que, com a escolha editorial de mudar senhor para meu, ao 

em vez de apagar as questões relacionadas a gênero e sexualidade da personagem Patty Pimentinha, 

o suposto relacionamento amoroso de Patty com Marcie e a própria questão ideológica de Charles 

Schulz, instiga mais o estudo sobre manobras editorias e as tirinhas de Peanuts, fazendo disso uma 



forma de resistência contra esse tabu que é falar sobre gênero e sexualidade e também contra 

questões as homofóbicas e machistas que estão claramente envolvidas nessa decisão editorial.  

 3. CONSTITUIÇÃO DO CÓRPUS 

Córpus 

 Com o objetivo de analisar como os processos de tratamento editorial de texto influenciam 

na construção do ethos discursivo de Patty Pimentinha, o córpus desse Trabalho de Conclusão de 

Curso, a priori, a partir de um arquivo composto 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 córpus delimitado, 

conforme detalhamento acima, fizemos uma análise preliminar sobre a mediação editorial que, 

segundo nossa hipótese de trabalho, afeta o ethos discursivo das personagens e do próprio autor. No 

começo da pesquisa, o corpus foi constituído de tal maneira, pois foi nele que achamos o material 

linguístico que primeiro nos chamou 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 chama sua 

amiga Patty Pimentinha, sendo que a construção de ambas é fundada nessa relação de dupla. No 

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

senhor, uma tradução literal que, todavia, não guardava os traços nobiliárquicos e, portanto, os 

feitos de sentido do termo em inglês: não há mundo ético descritível em português brasileiro que dê 

sustentação a esses sentidos. Porém, nesse primeiro livro da coleção, a tradução foi feita por meu e 

justamente essa é a tradução que se adota no filme recentemente lançado – Snoopy O filme, 

conforme detalhamos acima. 

 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 

especificamente Peanuts. Em entrevista (feita por email, a partir do dia 10 de agosto de 2015. ANEXO I), 

a tradutora, relata que não saberia responder o por quê de não ter traduzido o primeiro livro, mas as 

outras traduções feitas por ela mantiveram as expressões utilizadas em todos os outros livros, de 

modo consistente com a difusão da obra no Brasil. Também comentou que na década de 1980, ela 

se lembra da personagem Patty Pimentinha ser referida como meu no desenho animado de Peanuts. 



Consultando mais algumas pessoas na faixa etária 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.  

 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 , 22

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 

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.” Diante desse encaminhamento editorial, é 

interessante notar que quem fala meu é Marcie, referindo-se a Patty Pimentinha, o que levanta 

questões sobre essa “masculinização” atribuída verbalmente: tem a ver com usar o termo ou ser por 

ele referido?  

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

obras de Peanuts, aumentando o corpus, 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 inescapável 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 

 A entrevista foi feita por email, a partir do dia 21 de setembro de 2015. (ANEXO II) 22



transmite informações, liga seres desconectados e passa a conectá-los. A responsabilidade é muito 

grande, isso porque 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 àquele material 

linguístico. É na ordem do possível que a tradução se faz, conectar mundos e transpassar 

conhecimentos é algo que requer muita atenção, ao fato de que, conforme 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 livros de Peanuts com a língua original (livros da coleção The Complete Peanuts), 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 podem 

dar respostas mais claras sobre o processo que ocorreu no Brasil, 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. Um exemplo do auxilio de ter o material na língua 

inglesa é poder observar como o sir se comporta, já que, como foi dito anteriormente, sir  e senhor 

não tem o mesmo significado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Observando a influência da mediação editorial no ethos discursivo das personagens de 

Peanuts, fica clara a importância de estudos na área editorial para compreender as consequências de 

mudanças editoriais em um texto. Quando falamos em coleção, se entende uma certa linearidade 

composta por elementos que se espera encontrar em todos os livros da mesma. Na coleção 

SNOOPY, entretanto, não se vê uma preocupação com tal regularidade que, por sua vez, mostra 

uma linha de raciocínio a ser seguida, se lê um certo jeito de escrever, se acostuma com certas 

características que são fundamentais para a construção do ethos não só dos personagens de Peanuts, 

mas também como construção do ethos do próprio autor, Charles M. Schulz.  

 A importância dos ritos genéticos editorias nesse caso se mostra clara: a mudança de senhor  

para meu foi feita de maneira irresponsável, já que não foram consideradas as consequências desse 

ato para o entendimento do texto, segundo as entrevistas que fizemos. Patty Pimentinha é uma 

personagem atípica, não segue os padrões heteronormativos e nem a lógica binária de gêneros. 

Patty Pimentinha veio para incomodar, impulsionar pensamentos para além da heteronorma, para 

além de qualquer padrão pré-estabelecido. A personagem, junto com Marcie, tem um papel 



importantíssimo dentro das tirinhas: trazer o questionamento. Um questionamento tão polêmico que 

vem se desmistificando para um diálogo com as massas, graças ao movimento feminista e os 

movimentos LGBTQ. Sigla essa que nos dias atuais está sendo mais utilizada desse modo, com a 

utilização do Q para representar as pessoas queers.  

 Com o aumento do uso de aplicativos de relacionamentos como Tinder, outras empresas 

começaram a focar em aplicativos destinados a públicos mais específicos, como o aplicativo Her, 

para mulheres lésbicas e bissexuais, e o aplicativo Hornet, para homens gays e bissexuais. O 

aplicativo Her, além de ter o objetivo de ajudar mulheres a se envolverem amorosamente, também é 

uma rede social para compartilhar posts, filmes, séries e diversos assuntos envolvendo a 

comunidade LGBTQ. Esse aplicativo dá várias opções de registrar sexualidade e gênero no perfil de 

usuário, sendo queer uma das opções. (Figura 27) 

  

Figura 27 



 Pensando que a Teoria Queer não acredita que possamos ter acesso à natureza, ou, à 

essência de cada indivíduo, como trabalhar, então, com a questão do ethos discursivo da 

personagem Patty Pimentinha? A própria teoria de ethos mostra que se confecciona um ethos 

efetivo, que seria essa forma materializada de uma possível essência, se baseando nos ethe 

discursivo, pré- discursivo e nos mundos éticos. Como dizer que o ethos de Patty Pimentinha é o de 

tomboy, se, pensando pela Teoria Queer, não temos como ter acesso a essa essência?  

 Essa discussão é importante para o entendimento da personagem em questão e para o 

próprio entendimento do que seria afinal o ethos discursivo, para que, assim, em futuros estudos, se 

possibilite mais facilmente trabalhar com a Teoria Queer e as questões de ethos discursivo 

conjugadamente.  

 Pode-se concluir, então, que o ethos discursivo das personagens Patty Pimentinha e o de 

Marcie foram fortemente afetados por conta da mediação editorial feita pela editora L&PM Pocket. 

De fato, as sucessivas seleções que cada edição pressupõe mostram como a mediação editorial afeta 

constantemente os textos: mesmo os de grande tradição. Os textos que são publicados não são 

plenamente estáveis: têm suas plataformas, seus suportes, seus gêneros e mesmo seu tom alterados 

a cada retomada. Mesmo os famosos textos que parecem não perder nunca sua força, seu vigor, não 

o perdem porque são renovados na sua própria estrutura: não permanecem exatamente os mesmos. 

Um mesmo texto republicado parece ser um outro desse “mesmo”.  
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