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CONHEÇA  
A TUR M A  

PEANUTS
Charlie Brown foi apresentado ao mundo na primeira tirinha 
de Peanuts, publicada no dia 2 de outubro de 1950, e Snoopy 
veio logo depois. Mas o garoto e seu cão icônico são apenas 
dois dos personagens do universo Peanuts.
Tem a mandona, mas adorável, Lucy e seus irmãozinhos, Linus 
e Reprise. Tem a Patty Pimentinha, uma garota orgulhosa; 
o Chiqueirinho e sua nuvem de poeira particular; a misteriosa 
Garotinha Ruiva, paixão do Charlie Brown; e muito mais.
Todos eles vieram da imaginação — e da caneta — de Charles 
M. Schulz. Você sabia que o cachorro que Schulz teve na 
infância, o Spike, inspirou o Snoopy? Sabe como foi criada a 
célebre camiseta de zigue-zague do Charlie Brown? Não? Então 
aproveite para conhecer essas e muitas outras curiosidades, 
ler tirinhas e encontrar toda a turma do bairro!
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A primeira  aparição do Snoopy
4 de outubro de 1950

A primeira aparição do Charlie Brown
2 de outubro de 1950

Schulz disse:
Uma das chaves do sucesso de uma tirinha  
é não se basear na personalidade de um só  

personagem. Vejo a tirinha como o teclado de um  
piano: se você ficar tocando sempre a mesma nota,  
logo ficará chato; mas se tocar todas as notas  

do teclado, poderá produzir uma grande  
variedade de músicas.

Olha só! Aí vem o bom  
e velho Charlie Brown!

Bom e velho Charlie 
Brown, com certeza!

Bom e velho  
Charlie Brown...

Como eu  
 odeio ele!
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