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Gary Groth, o editor da série Peanuts Completo, conversou 
com Whoopi Goldberg sobre Peanuts em julho de 2005. O 

que se segue é uma transcrição editada dessa conversa.

Você lia Peanuts quando era menina?
Eu lia de tudo quando era menina. Eu era obrigada, porque 

nenhum menino se interessava por mim! Mas, enfim, sim, a 
vida inteira. Foi a minha mãe quem me apresentou a Peanuts – 
entre tantas outras coisas maravilhosas que ela me ensinou. E os 
especiais de tevê começaram a passar quando eu era adolescente, 
popularizando Peanuts ainda mais. É por isso que até hoje eu sei 
fazer a dancinha do Snoopy em O Natal de Charlie Brown.

Fui apresentadora de um talk show e tive a alegria e o 
privilégio de entrevistar Charles Schulz no meu programa. 
Eu mostrei os meus peitos para o Charles Schulz, para que ele 
pudesse ver minha tatuagem do Woodstock, feita 28 anos atrás. 
Ele perguntou se eu gostaria que ele a colorisse. Você sabe como 
é, quando Charlie Schulz pergunta “Você quer que eu pinte a sua 
tatuagem?”, você responde “É claro”.

E ele pintou?
Isso eu não vou dizer!

Por que o Woodstock?
Porque havia algo de maravilhoso naquele passarinho 

que vivia à toa, sem preocupação nenhuma na vida. E ele 
* Atriz e apresentadora norte-americana. Pelo seu trabalho no cinema, na TV e no teatro foi agraciada com o Oscar, o Emmy, o Grammy e o Tony, entre 
outros prêmios. (N.E.)
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tinha um ótimo amigo, o Snoopy. Achei que seria sensacional 
carregar comigo aquele piado dele, aquele monte de tracinhos. 
Não cheguei a fazer os tracinhos, mas sempre que olho para a 
tatuagem eu o imagino falando comigo, do mesmo jeito como ele 
fazia com o Snoopy. É um negócio meio bobo, mas eu adoro.

Enfim, para mim aquele homem era alguém que eu tinha 
que conhecer. Na verdade, o grande motivo para fazer esse talk 
show era conhecer as pessoas que eu admirava. Eu admirava a 
tira, e ele era um sujeito complexo...

Onde você acha que está a complexidade de 
Charles Schulz?

O fato de o Charlie Brown ser um 
personagem tão inovador me levou a acreditar que 
havia alguma coisa especial naquele sujeito. Já 
existia a Mary Worth, e o Ferdinando do Al Capp, 
mas antes de Peanuts eu nunca tinha visto uma 
tira que falasse diretamente para mim. Sempre 
achei que conhecia o Charlie Brown e os outros 
personagens, que os compreendia de uma forma sem igual em 
nenhum outro quadrinho. Por ter sido criada lendo a tira, e por 
ouvir falar de tempos em tempos que ele sofria de depressão, 
eu pensei “Preciso conhecer esse cara”. Porque eu queria saber 
como trabalhar essas coisas que existem dentro de nós. Então a 
oportunidade de sentar e conversar com Charles Schulz, inclusive 
longe das câmeras, foi uma experiência extraordinária.

Você pode falar a respeito das suas impressões sobre ele, e do 
que você se lembra das conversas que tiveram?

Não vou comentar sobre o que falamos, mas posso dizer 
que gostaria que ele tivesse ficado mais tempo neste mundo, 
porque queria passar mais tempo com ele, conversar mais.

Para mim, ele era um grande homem, mas que não fazia a 
menor ideia do porquê. E isso o incomodava. Por algum motivo, 
ele sentia que não merecia as honrarias que recebia. Não achava 
que tinha nenhum... mérito. E eu imagino que ele não tinha muita 
relação com o resto do mundo. Era uma pessoa muito grata, que 
apreciava de verdade todas as coisas boas que aconteciam na 
vida, mas ainda assim acho que ele parecia um tanto surpreso 
com isso.

Ele era o que você esperava?
Ele era muito mais complexo, e muito mais 

profundo. Mas também era um sujeito cheio de 
raiva. E eu adoro isso. Porque sei que era isso que 
fazia dele um grande artista. Acho que ele tinha 
muita fúria dentro dele, e sabia lidar com isso 
da forma como lidava. Muito, muito inteligente. 
Muito, muito tímido. Engraçado, mas não a ponto 
de provocar gargalhadas. Se ele estava falando de 
alguma coisa de que não gostava, você ria, mas 

depois pensava “Ah! Ainda bem que ele não está falando de mim!”.

Eu diria que ele sublimava a raiva dele na tira, mas a sua é bem 
mais evidente.

Bom, foi isso o que eu aprendi no teatro. Quando você 
está no palco, diante de uma plateia, precisa agir assim... Não se 
esqueça, isso foi em 1983. Na arte performática, que era o tipo 
de coisa que eu fazia, isso era permitido. Não sei se hoje seria 
possível atuar da maneira como eu atuava na época. Atualmente 
faço isso de uma forma diferente: é uma coisa mais sutil. À 
medida que o tempo passa, você começa a dizer “Preciso fazer 
isso de um jeito diferente, porque estou ficando cansada”. Eu 
adoraria saber pintar e desenhar, porque existem muitas formas 
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de se expressar e de refletir quem você é sem precisar recorrer às 
palavras. O meu meio exige que eu fale com as pessoas. Como 
posso fazer com que elas me escutem? Às vezes preciso ser 
uma personagem muito áspera e durona. Já em outras posso agir 
como uma criança de seis anos de idade cheia de pensamentos 
românticos. Depende de quem eu acho que seja capaz de 
transmitir a informação que desejo passar.

Eu adorava a versão de Peanuts que era encenada nos palcos, 
também. Achava que algum dia iria interpretar o 
Snoopy. Mas acabei nunca fazendo isso.

Eu fiquei procurando semelhanças e diferenças 
entre as trajetórias de vocês. Uma semelhança 
interessante, penso eu, é que ambos tiveram 
dificuldades na escola. Sparky sofreu muito no 
colegial. Não gostava de ser visto como um 
“maricas”, como ele dizia. Soube que você 
largou o colegial depois de duas semanas, e que 
tem dislexia, o que pode ter sido a causa de tanta 
turbulência durante esse período.

No colegial, eu fui à escola durante mais ou menos uma 
semana, mas era uma coisa muito limitadora para a minha 
mente, porque eu sabia que conhecia um monte de coisas que 
não tinham muita relação tangível com aquilo que estava no 
papel, dentro daquele sistema extremamente rígido. A vida era 
dura para quem não estava dentro das limitações desse sistema. 
E tenho certeza de que nessa idade, para quem era artista – sabe 
como é, ser artista não é como jogar futebol americano. Isso é 
que era legal na tira a respeito do futebol americano e das pipas: 
existem coisas que nós não conseguimos fazer! Não importa o 
que a pessoa faça, não importa o quanto ela tente, não importa 
o quanto ela se renda à vontade dos outros, simplesmente não 

vai rolar. E isso é uma coisa fundamental para mim no aspecto 
metafórico de Peanuts. Em um determinado momento o sujeito 
se dá conta: “Quer saber de uma coisa? É isso que eu sei fazer. 
Posso ser amigo da Patty Pimentinha. Posso ter o melhor 
cachorro do mundo. Posso observar a lua e a estrelas e fazer 
questionamentos relevantes. Mas não sei empinar pipa. E nem 
chutar uma bola.”

Então você se identifica com essa abordagem do 
fracasso, que eu interpreto como a capacidade 
de se recuperar e tentar de novo apesar de 
fracassar?

Bom, o fracasso é só a visão de uma outra 
pessoa a respeito do que você está fazendo. Não 
seria um fracasso se ninguém dissesse que foi. O 
processo natural é não conseguir fazer as coisas de 
primeira, não é assim que funciona! Então você 
tenta de novo, de novo e de novo até conseguir. Aí 
você segue em frente. Mas, se houver gente por 
perto dizendo que você é um fracasso – é um peso 

muito grande. Você só está tentando seguir em frente.

Você mencionou Ferdinando e Mary Worth; você lia outras tiras 
em quadrinhos quando era criança?

Bom, isso fazia parte da rotina de domingo. Havia as 
tiras de quadrinhos dominicais. Eu gostava dos gibis porque os 
desenhos e as cores eram lindos. Os gibis da Harvey Comics, 
com o Brasinha, o Huguinho e o Brotoeja. Uau! Puxa, faz mil 
anos que eu não vejo uma história do Brotoeja.

Em que momento você percebeu que Peanuts era uma tira 
diferente? Você disse que ela falava diretamente a você, mas 
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quando houve a percepção de que existia ali uma dimensão 
existencial que as outras tiras não tinham?

Acho que foi quando eu saí da adolescência, porque a coisa 
ganhou outra dimensão ao sair do papel e ir para a televisão. Não 
existiam muitos longas-metragens de animação na época. Havia 
os especiais de fim de ano em stop motion... mas os especiais 
de Peanuts tinham o Schroeder, o Snoopy, estava todo mundo 
ali. E tinha também a música “O Natal chegou”, e aí vinha o 
coro “na, na, na, na, na, na, na, na, na”... Até hoje 
eu sei dizer qual cena está sendo exibida só de 
ouvir a música. Virou parte de mim, se incorporou 
à minha consciência. E, é claro, nos anos 60, 
quando o Charlie Brown virou moda e falava 
aquelas coisas, você pensava: “Ora, isso teria 
outro significado se fosse dito por um adulto”. E 
tem o Snoopy lutando contra o Barão Vermelho, 
e a maneira como ele mudou, e a entrada do 
Woodstock. E depois a entrada do personagem 
negro. Quer dizer, tinha alguma coisa a mais. Era 
simplesmente diferente.

Eu já ia perguntar o que a aparição do Franklin, no final dos 
anos 60, significou para você.

Bom, foi uma coisa legal de se ver. Eu não me lembro de 
ter achado estranho, porque o Franklin era muito descolado! O 
Franklin era muito descolado, assim como a Patty Pimentinha 
(que na minha opinião é gay).

Sparky na verdade teve que brigar para poder incluir o Franklin, 
porque alguns jornais do Sul ameaçaram deixar de publicar o 
quadrinho. A agência que distribuía a tira queria que o Franklin 
fosse excluído, mas ele se recusou terminantemente.

Ora, e por que ele aceitaria isso? O mundo em que vive o 
Charlie Brown é habitado por cachorros que pensam, garotinhos 
que são prodígios do piano e um menino negro. E por que 
não seria? Tem um cachorro que conversa com pássaros. Uma 
irmãzinha bastante dramática, bem Tallulah Bankhead – você 
sabe, a Sally.

Acho que vocês dois, como artistas, tentam dizer a verdade, ou 
então encontrar onde está a verdade em nossas 
vidas.

Encontrar isso em algum lugar e então dizer 
em voz alta, para que não vire uma coisa obscura 
e assustadora. É só dizer “Certo. Este é o nosso 
mundo. Estas são as coisas boas, estas são as 
ruins”. É o nosso mundo pelos olhos das crianças.

O modo de expressão de vocês é quase totalmente 
oposto. Você é muito mais engajada. Faz muito 
mais barulho, fala na cara. O humor de Peanuts é 
mais sutil, o seu é bem mais ácido.

Bom, eu acho que na verdade isso tem muito a ver com a 
época. Imagino como seria o Schulz se vivesse em uma época 
mais permissiva. Não que ele fosse sair por aí agindo como 
eu, mas acho que ele poderia ter dito as mesmas coisas de uma 
forma um pouco diferente. Ou talvez não! Porque ele precisava 
se comunicar daquela exata maneira, através das crianças.

Não existe certo e errado nesse sentido. Eu tenho as 
minhas personagens, e elas falam por mim – Fontaine, a mulher 
deficiente, a jamaicana, a menininha de longos cabelos louros. 
E ele tinha o Schroeder, a Sally, o Charlie Brown, o Woodstock, 
o Snoopy e o irmão do Snoopy. Nós nos comunicamos com as 
pessoas de um jeito diferente, mas muitas vezes querendo dizer 
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a mesma coisa. Acho que é por isso que gostávamos um do 
outro.

Se ambos estavam tentando dizer a mesma coisa, como você 
caracteriza essa mensagem que vocês dois tentavam transmitir?

Então, veja bem, o mundo é o que é, e é assim que nós 
interagimos com ele. Não existe nada de errado com isso. 
Não existe nada de errado em ser um cachorro que conversa 
com pássaros, ou em ser uma drogada que viaja 
milhares de quilômetros para aprender que todos 
nós pertencemos à mesma raça, que é a raça 
humana. É um diálogo que acontece o tempo todo 
de diversas maneiras. E nós, apesar das diferentes 
formas de expressar isso, queremos um mundo 
melhor.

Você vê alguma correlação direta entre o seu 
humor e o de Schulz?

No fundo, no fundo, sim, acho que sim. 
Porque ele também apontava a estupidez por trás 
das coisas de uma forma muito inteligente. Eu gostaria de ver o 
que ele diria deste nosso presidente.

Isso é uma coisa engraçada, porque Sparky sempre foi um 
sujeito meio conservador.

Pois não parecia. A impressão que ele passava é de que 
gostaria que houvesse mais atividades extracurriculares para as 
crianças depois da escola. Você entende o que eu quero dizer? 
Ele nem precisava falar nada.

Ele provavelmente iria preferir que isso não fosse feito com 
dinheiro público.

Bom, em um mundo perfeito, é assim que as coisas devem 
ser. Em um mundo perfeito, a iniciativa privada deve dar conta 
de quase tudo. Mas o mundo não é perfeito. Aliás, lendo a tira 
você não fica com a impressão nem de que as crianças sejam 
bem de vida e nem de que sejam desvalidas.

Eu sempre tive a impressão de que a noção de humanidade dele 
era mais importante que a posição política.

Exatamente.

Você se identifica com esse aspecto da tira que 
lida com a alienação?

Olhando para trás, sim.

Você era assim quando criança?
Não. É até engraçado, porque eu nem me 

dava conta de que provavelmente não estava 
correspondendo às expectativas – não as dos meus 
pais, mas as das outras pessoas. Mas hoje, olhando 
para trás, eu percebo a crueldade que os adultos 

impõem às crianças.

Eu queria conversar um pouco com você sobre os personagens 
de Peanuts. Você tem algum favorito? O que acha da Lucy?

Eu gosto da Lucy, porque como uma mulher adulta eu olho 
para ela e digo “Ah, ela é tão problemática”. Ela tenta lidar com 
esses problemas, e a única forma de defesa que encontra é ser ela 
mesma. E o Charlie Brown não se incomoda por ela ser como é, 
o Charlie Brown se incomoda por ele próprio ser como é. Esse é 
o lance do Charlie Brown. Ele aceita os outros como eles são. Os 
outros é que implicam com ele. A não ser o Snoopy. O Snoopy é 
compreensivo com ele.
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E o Linus? Não tem como não gostar do Linus. Quem não 
quer ter uma coisa a que se agarrar?

O enorme talento do Schroeder era uma coisa que atraía você?
Sim, mas ele é muito rabugento. Você sabia que ele 

não era muito de se divertir, a não ser quando o assunto era 
Beethoven ou Schubert. A atitude dele em relação às coisas 
mundanas é muito interessante: quando ele vai tocar o 
“chopsticks”, a expressão no rosto dele muda. 
É tipo um “Isso não me interessa porque não 
tem nenhuma profundidade”. Mas ele não vê 
problema nenhum em executar um riff de jazz. Eu 
sempre vi o Schroeder como um beatnik dos anos 
50. Com uma barbicha no queixo.

Eu gosto mesmo é da Patty Pimentinha. 
Acho que ela sabia que ia ser diferente de todo 
mundo. E era. Tinha um visual diferente e um jeito 
diferente de falar.

E o Snoopy, obviamente, adicionava à tira um elemento de 
fantasia. Você gostava disso?

A coisa só ganhava o aspecto de fantasia quando você 
se dava conta de que o irmão dele era ele. Eu não vejo o Spike 
como uma persona à parte. Acho que o Spike é na verdade o alter 
ego dele. O Snoopy é... ele representa a mente da maioria dos 
artistas.

Porque ele vive no mundo da imaginação?
É. E ele está sempre de olho em tudo. Ele vê tudo, e tenta 

processar o que vê.
E o Chiqueirinho. Esse é outro dos meus favoritos. Nós 

ainda não falamos sobre ele. O Chiqueirinho. Ele é como uma 

nuvem de poeira. De onde ele vem? Onde ele mora? A casa dele 
é um chiqueiro? Quem é que sabe?

O que você acha do fato de a tira ter mudado, ou evoluído, ao 
longo dos anos?

Eu adoro a diferença entre o visual de Peanuts nos 
primórdios e o que veio depois. Acho que a tira é como o nosso 
mundo, e nunca é irrelevante. Acho isso extraordinário – é uma 

coisa destinada à posteridade. Assim como Jules 
Feiffer.

A que você atribui esse seu amor pelos 
quadrinhos? Você mencionou o Jules Feiffer do 
nada.

Eu tenho adoração pelos ilustradores. Acho 
uma coisa fantástica existirem pessoas como 
Maxfield Parrish, ilustradores que produziam 
mágica com os dedos. Não dá para não gostar de 

“A Dance to Spring”, do Feiffer, ou então daquelas duas pessoas 
que debatem uma questão intelectual e uma delas diz “Você se 
acha!”, e simplesmente vira as costas e vai embora. Ou então de 
um cachorro deitado em cima da casinha contemplando a vida. 
Acho isso espetacular.

E o mesmo vale para os desenhos animados de Chuck 
Jones e Friz Freleng na época da Warner Brothers, seja um 
episódio do Pernalonga ou uma paródia de um clássico infantil. 
Outro que eu adoro é o Tex Avery.

Existem todas essas vozes incríveis, e você não sabe por 
que as ouve, mas você as ouve. Esse pessoal que criou essas 
obras, eu ouço a voz deles. Nos espaços mais recônditos da 
minha consciência, eu ouço a voz deles.
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são
traços da 

minha perso-
nalidade!

o que é 
isso?

é uma coisa para 
ajudar você a 
se tornar uma 
pessoa melhor 

este ano...

é uma lista que eu fiz com 
todos os seus defe itos...

defeitos? você chama isso 
de defeitos?! isso não 

   são defe itos...

como é que você tem a coragem 
de distribuir essas listas com os 

defe itos das pessoas?

eu tenho ideais elevados, 
charlie brown...

quero transformar 
o mundo em um lugar 
melhor para eu viver!

algumas pessoas não 
gostam de ter seus defe itos 

apontados...
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por
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ufa

quando você fica todo 
tenso e nervoso, não existe 

nada mais relaxante do 
que de itar a cabeça na sua 

tigela de água...

mas às vezes você fica
tão tenso e tão nervoso 

que nem isso resolve...

*suspiro*

 algum roedor já sorriu 
para você alguma vez?

ah, não! escuta só 
isso aqui!

esses compositores não 
respe itam mais nada 

mesmo!

transformaram “stardust” 
em um sucesso radiofônico!
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o gatilho 
mais 

gordo do 
oeste!

acabe i de 
descobrir que 

os oboístas são 
os músicos mais 

bem pagos de uma 
orquestra...

será que existe alguma coisa 
mais emocionante neste 

mundo do que casar com um 
oboísta rico?

*suspiro* ele não fica com 
ciúme de je ito nenhum!

olá, 
gorducho!

gorducho?

eu
não 
sou 

gordo!

foi a
minha 

barriga
que 

amadureceu 
cedo 

demais!




