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RESUMO 

ASPECTOS GENÉRICOS DA DÊIXIS: O CASO DOS PRONOMES “WE” E “YOU” EM 

INGLÊS 

 

Helen de Andrade Abreu 

 

Orientadora: Professora Doutora Lilian Vieira Ferrari 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos à 

obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

Esta dissertação propõe-se a investigar a polissemia dos dêiticos “we” e “you” do inglês. 

Como base teórica, utiliza a Teoria dos Espaços Mentais, de Fauconnier (1994, 1997), a 

noção de mesclagem conceptual (blending), de Fauconnier (1994) e Fauconnier e Turner 

(2002), e a noção de categorização proposta por Rosch (1973, 1978) e retomada por Lakoff 

(1987). Em termos analíticos, o trabalho parte de estudos anteriores que assumem uma 

perspectiva cognitivista da dêixis; em especial, as propostas de Rubba (1996) e de 

Marmaridou (2000). 

As principais descobertas realizadas pela pesquisa são: a) os usos prototípicos dos 

dêiticos “we” e “you” são estruturados pelo MCI (Modelos Cognitivo Idealizado) da dêixis; 

b) cada um dos usos menos prototípicos desses dêiticos se afasta progressivamente do MCI da 

dêixis, criando uma categoria radial para cada dêitico a partir de seu MCI; c) diferentes 

processos de mesclagem conceptual estão associados à polissemia dos dêiticos “we” e “you”; 

d) em pelo menos um de seus usos, os dêiticos “we” e “you” são intercambiáveis, embora 

utilizados de acordo com estratégias retóricas distintas. 

A principal contribuição do trabalho reside no aprofundamento da compreensão 

cognitivista sobre os dêiticos, em que se propõe uma articulação entre aspectos descritivos e 

explicativos. A análise dos dêiticos de pessoa nesta pesquisa conjuga a descrição da 

polissemia com a explicação dos processos cognitivos subjacentes à estruturação da categoria 

radial que organiza os diferentes sentidos de cada um dos dêiticos. Além disso, o trabalho 

propõe, de forma inédita para o inglês, um tratamento unificado para a polissemia de “we” e 

“you”, com base no processo cognitivo de mesclagem conceptual (blending). 

 



Palavras-chave: Dêixis. Espaços Mentais. Mesclagem Conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

GENERIC ASPECTS OF DEIXIS: THE CASE OF THE PRONOUNS “WE” AND “YOU” 

IN ENGLISH 

 

Helen de Andrade Abreu 

 

Advisor: Professora Doutora Lilian Vieira Ferrari 

 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos à 

obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

This dissertation proposes to investigate the polysemy of the deictic terms “we” and 

“you” in English. Following the theoretical background of Mental Spaces Theory (Fauconnier 

1994, 1997), the research takes the notion of blending as developed by Fauconnier (1994) and 

Fauconnier and Turner (2002), and the notion of categorization as proposed by Rosch (1973, 

1978) and developed by Lakoff (1987). The analysis also relies on previous cognitively 

oriented works on deixis; especially, those of Rubba (1996) and Marmaridou (2006). 

The principal findings of this research are: a) the prototypical meanings of “we” and 

“you” are structured by the Idealized Cognitive Model (ICM) of deixis; b) each of  the less 

prototypical uses of these deictic terms is progressively more distant from the ICM (Idealized 

Cognitive Model) of deixis, and prototypical and less prototypical meanings are members of a 

radial category; c) different blending processes are associated with the polysemy of the deictic 

terms “we” and “you”; d) in at least one of their uses, the deictic terms “we” and “you” are 

interchangeable, although they are used according to distinct rhetoric strategies.   

The principal contribution of this paper is that it provides a cognitively based analysis of 

deictic phenomena by articulating descriptive and explanatory characteristics of person deixis. 

Thus, this work describes the polysemy of “we” and “you”, as well as the cognitive processes 

which define the radial structure of each term. Moreover, the analysis innovates by accounting 

for the data, in a unified way, on the basis of conceptual blending. 

 

Key-words: Deixis. Mental Spaces. Conceptual Blending. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação tem como objeto de estudo a polissemia dos pronomes “you” e “we” 

da língua inglesa que, em seus usos prototípicos, se referem ao(s) interlocutor(es) e ao 

conjunto formado por falante e interlocutor(es), respectivamente. Em especial, a pesquisa 

enfoca os usos dêiticos não-prototípicos desses dois pronomes, em que o pronome “we” nem 

sempre inclui falante e interlocutor(es), como seria de se esperar, assim como o pronome 

“you” não se refere necessariamente ao(s) interlocutor(es), como seria o uso tradicional desse 

dêitico.   

Através da perspectiva da Linguística Cognitiva, e mais especificamente, da 

Semântica Cognitiva, o presente trabalho utiliza como ferramentas a Teoria dos Espaços 

Mentais, desenvolvida por Gilles Fauconnier (1994, 1997), a noção de mesclagem, 

desenvolvida por Fauconnier (1994) e Fauconnier e Turner (2002), assim como a noção de 

categorização de acordo com Rosch (1973, 1978) e Lakoff (1987). A investigação, ainda, 

parte da visão cognitivista de Sofia Marmaridou (2000) sobre a dêixis, na qual a autora 

analisa a utilização dos pronomes “we” e “you”, caracterizando a ocorrência desses dêiticos 

como mais ou menos prototípica, a partir de exemplos usuais do inglês.  

A inovação desta pesquisa está na busca de refinamento da proposta de Marmaridou 

(2000), tanto em termos descritivos quanto explicativos. Com relação à descrição da 

polissemia dos pronomes, este trabalho inclui usos não descritos pela autora, tais como, por 

exemplo, o uso do dêitico “we” excluindo o(s) interlocutor(es) e o uso do dêitico “you” para 

referência ao próprio falante. Esse detalhamento foi possível graças ao fato de que o corpus 

utilizado reflete o uso real da língua por falantes nativos do inglês americano, reunindo dados 

do TIME Magazine Corpus (DAVIES, 2007-). Em termos explicativos, a principal inovação 

está no fato de utilizarmos a noção de categorização para classificar os diferentes usos em 

termos de radialidade, e principalmente, pelo tratamento da motivação para a polissemia com 

base no processo de mesclagem conceptual, tendo como base os núcleos categoriais 

prototípicos.  

O trabalho está organizado em cinco capítulos principais. O capítulo dois enfoca os 

pressupostos teóricos que embasaram a pesquisa, incluindo os principais constructos que 

integram a Teoria dos Espaços Mentais, o tratamento cognitivista da noção de categorização e 

as noções básicas associadas à dêixis. No capítulo três, é apresentada a metodologia, com 

descrições do objeto de estudo e dos objetivos da pesquisa. O capítulo quatro apresenta a 

análise, com a proposta de classificação dos dêiticos “we” e “you”, com base nos tipos de 
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processos de mesclagem que acionam diferentes sentidos que se afastam do sentido 

prototípico básico de cada um dos dêiticos.  

A descrição da categoria radial formada por cada um dos pronomes demonstra que 

embora, em linhas gerais, os dêiticos ativem referências distintas, o sentido virtual, menos 

prototípico, pode estabelecer referências próximas e aparentemente intercambiáveis de “you” 

e “we”. A análise qualitativa das ocorrências, entretanto, evidenciou que essas referências se 

estabelecem a partir de perspectivas distintas e costumam ser colocadas a serviço de 

estratégias retóricas também distintas. Em termos quantitativos, por sua vez, a distribuição de 

ocorrência dos dêiticos apresentou diferenças significativas, sugerindo que os significados que 

constituem a categoria radial não são estanques, mas podem ser acessados em função de 

necessidades comunicativas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A Linguística Cognitiva surgiu do trabalho de linguistas como George Lakoff e Charles 

Fillmore, entre outros, que não encontravam na Linguística Gerativista respostas satisfatórias 

para a forma como funciona a linguagem. Um importante ponto de discórdia estava no fato de 

que esses linguistas começaram a perceber a semântica como sendo crucial para a análise 

linguística, o que os levou a rejeitar a visão tradicional da Linguística Gerativa, que tinha a 

sintaxe como centro do mecanismo de funcionamento da linguagem. 

Além disso, ao contrário dos gerativistas, que viam a linguagem como uma faculdade 

inata separada das demais faculdades cognitivas, esse novo grupo de linguistas percebeu a 

linguagem como uma faculdade mental cujos princípios são partilhados por outros sistemas 

cognitivos. Segundo essa nova percepção, o ser humano adquire a linguagem da mesma forma 

como adquire outros conhecimentos, sendo as faculdades mentais interligadas umas às outras.  

Embora esses linguistas tenham iniciado suas pesquisas separadamente, uniram-se, mais 

tarde, pelos pontos em comum mencionados acima, sob a vertente denominada Linguística 

Cognitiva, cada qual trazendo sua colaboração especial para o desenvolvimento dessa teoria 

linguística.  

Em especial, em relação à presente pesquisa, damos destaque aos trabalhos de George 

Lakoff, que desenvolveu a noção de Modelo Cognitivo Idealizado, de Gilles Fauconnier, que 

desenvolveu a Teoria dos Espaços Mentais, e mais tarde, em colaboração com Mark Turner, 

desenvolveu a noção de mesclagem conceptual. Retomamos, ainda, as propostas de Jo Rubba 

e de Sophia Marmaridou, que propuseram uma abordagem cognitivista para o estudo da 

dêixis. 

 

 

2.1 Teoria dos Espaços Mentais 

A Teoria dos Espaços Mentais, desenvolvida por Gilles Fauconnier (1994, 1997), é de 

fundamental importância para a Linguística Cognitiva. Conforme o autor demonstra, 

pensamento e linguagem são construídos a uma velocidade muito alta, e nós falantes 

geralmente não nos damos conta da complexidade dos processos cognitivos envolvidos em 

nosso comportamento. Grande parte dessa complexidade se deve à construção de espaços 

mentais e às ligações entre seus elementos (mappings). 
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2.1.1 Frames e MCI 

Para melhor compreendermos as noções relacionadas à Teoria dos Espaços Mentais, é 

necessário que compreendamos as noções de frames e de Modelo Cognitivo Idealizado 

(MCI). Lakoff (1987) toma por base, para o desenvolvimento de sua noção de Modelo 

Cognitivo Idealizado, a noção de frame, proposta por Charles Fillmore (1975, 1982). Frames 

são formas estruturadas de compreensão de aspectos de funcionamento do mundo, que 

permitem que a mente faça um uso maximizado de dados recebidos em determinadas 

situações, uma vez que esses dados fazem parte de um conhecimento construído em 

comunidade. Um exemplo de frame é o que representa um evento tal como um casamento. A 

partir do frame de casamento, pode-se acessar a ideia de “noivos”, “bolo”, “padrinhos”, e suas 

inter-relações. Essas ideias tomariam outra forma se o frame utilizado fosse de uma festa de 

aniversário. Nesse caso, não haveria os noivos, o bolo seria completamente diferente, e 

possivelmente haveria uma decoração totalmente diferente, entre outros detalhes.  

Tomando o conceito de frame como ponto de partida, e associando-o aos processos de 

categorização, Lakoff (1987) desenvolve o conceito de Modelo Cognitivo Idealizado (MCI), 

que embora sistematize conhecimento de mundo assim como o frame, pode ser mais completo 

e detalhado do que este.  

Segundo Lakoff (1987), uma importante característica dos Modelos Cognitivos 

Idealizados é a de promover efeitos prototípicos. Um dos exemplos utilizados pelo autor é o 

MCI de mãe, que é organizado a partir de uma combinação de outros modelos cognitivos, que 

incluem: pessoa que dá à luz, mulher que contribui com material genético para a geração de 

vida, a mulher do pai da criança, a mulher que educa e alimenta a criança. Uma pessoa pode 

ser considerada mãe, ainda que não se encaixe perfeitamente dentro desse modelo, como o 

caso de uma mãe adotiva. Em outras palavras, a mãe adotiva pode ser menos prototípica por 

não se encaixar perfeitamente no MCI de mãe, mas é esse MCI que nos permite reconhecê-la 

como fazendo parte da categoria mãe. 

No presente trabalho, a noção de MCI é central, pois partiremos de estudos que propõem 

a existência de um Modelo Cognitivo Idealizado associado à dêixis, que nos permite 

reconhecer um termo como mais ou menos prototípico dentro da categoria, assim como pode 

nos apontar o fato de que determinado termo não faz parte da categoria, não sendo, portanto, 

um termo dêitico. Essas propostas serão apresentadas nas seções 2.3.2 e 2.3.2.1. 
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2.1.2 Espaços Mentais 

Espaços mentais são domínios conceptuais que vão sendo criados pelo falante à medida 

que o discurso se desenvolve. Como são criados on-line, resultam em domínios únicos e 

temporários, aos quais falante e ouvinte têm acesso apenas durante o discurso. O espaço do 

qual o discurso parte, e que contém o falante, o(s) ouvinte(s), sua localização e momento de 

fala, é o espaço base. A partir do espaço base outros espaços são criados, conforme o falante 

discorre sobre passado, futuro, outros locais e situações imaginadas, entre outras 

possibilidades. Esses espaços são ativados por construtores de espaços mentais (space 

buiders), que podem ocorrer, segundo Fauconnier (1994), sob a forma de sintagmas 

preposicionais (“na figura”, “no filme”, “em 1969”), advérbios (“verdadeiramente”, 

“possivelmente”), conectivos (“se A, então _______”, “ou _____ ou ______”), ou 

construções com sujeito e verbo (“Pedro acha ______”, “Vanessa espera que _______”).  

Pode existir uma relação entre elementos do espaço base e dos espaços mentais criados 

durante o discurso. É o caso do exemplo tirado de Ferrari (2011), “No quadro, a garota de 

olhos verdes tem olhos azuis”. Para os modelos formais de semântica, essa frase seria 

problemática. Contudo, a Teoria dos Espaços Mentais dá conta de explicar o motivo pelo qual 

essa frase é aceitável. Isso ocorre através da relação entre elementos nos diferentes espaços (o 

espaço base e o espaço mental criado pelo sintagma preposicional), como veremos mais 

adiante, na Figura 2. 

 

2.1.3  Relação entre elementos (Mappings) 

Através da projeção entre domínios (mappings) (Fauconnier, 1997), fazemos analogias 

entre diferentes espaços mentais, o que possibilita que interlocutores compreendam se o 

enunciado, e qual parte dele, se refere ao espaço base e a outros espaços criados no discurso.  

Tomando emprestados conceitos matemáticos, elementos em um determinado conjunto 

correspondem a elementos em outro conjunto, conforme o diagrama a seguir, retirado de 

Ferrari (2011, p. 110), demonstra:  
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Dessa forma, elementos no espaço base podem possuir contrapartes em espaços mentais 

criados no discurso. No exemplo “No quadro, a garota de olhos verdes tem olhos azuis”, A 

relação entre a garota no espaço base e a garota no quadro se dá através da projeção entre 

domínios. A figura 2, abaixo, retirada de Ferrari (2011, p.111), é uma representação elaborada 

de como o processo ocorre: 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 Na figura 2, podemos ver o espaço base, que é o espaço da realidade do discurso, em que 

a garota tem olhos verdes. O sintagma preposicional “no quadro” constrói o espaço mental M, 

em que a garota é representada com olhos azuis. Através da função pragmática relacionamos a 

garota (g) no espaço base, com a garota (g’) no espaço M, que é o espaço do quadro. Assim 

sendo, reconhecemos que a garota do quadro é uma representação pictográfica da garota do 

mundo real. No mundo real ela tem olhos verdes, e sua representação no quadro tem olhos 

Olhos  
verdes, g   g 

BASE

   g’ 

Função 
Pragmática 

Olhos azuis, g’ 

M 
No quadro...  

Figura 2 – representação da sentença 

x y

      1 
      2 
      3 
      4 

       D 
       B 
       C 
      A

Figura 1 – correspondência entre domínios 
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azuis. Por estabelecer essa relação entre os diferentes domínios, falante e ouvinte(s) não se 

confundem com o significado da frase do exemplo. 

 

 

2.1.4  Blending  

Blending (ou, em sua forma traduzida, mesclagem) é uma operação mental que ocorre 

frequentemente na comunicação. É o processo responsável pelo humor presente em grande 

número de piadas, ou por soluções matemáticas, por exemplo, pois é um processo muitas 

vezes presente na criatividade humana. 

O espaço mescla é criado a partir de dois espaços mentais de input. Esses dois espaços 

cedem elementos que se mesclam em outro espaço que possui estrutura emergente própria. 

Para que a mesclagem aconteça, é necessário que algumas condições sejam satisfeitas. Entre 

elas:  

a) projeção interdomínios: uma projeção parcial de contrapartes que existem nos espaços de 

input 1 e 2.  

                                     
                                  .      .                       .     . 
                                .        .                       .    .   . 
    

                                          Input 1                       Input 2  

    

 

b) espaço genérico: espaço que reflete uma estrutura e organização em comum aos dois 

espaços de input, em geral em nível mais abstrato. 

 

                                                                       
                                                          . 
                                                          .  
 
                                                        
                                  .      .                                     .     . 
                                .        .                                    .    .   . 
    

                                         Input 1                                      Input 2      

Espaço Genérico 

Figura 3 – projeção interdomínios 

Figura 4 – espaço genérico 
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 c) mescla: partes dos input 1 e 2 são projetados em um quarto espaço, que é a mescla; 

                                     
                                  .      .                                     .     . 
                                .        .                                     .    .   . 
    

                                         Input 1            . . .  .  .               Input 2       

                                                     .   .   . . 

                                                             Espaço Mescla 

 

 

d) estrutura emergente: a mescla possui uma estrutura emergente, representada no diagrama 

acima como o quadrado, que não foi fornecida diretamente pelos inputs. 

 

A estrutura emergente surge através de três formas inter-relacionadas: composição, 

completamento e elaboração. 

 

Composição: as projeções dos inputs formam, juntas, novas relações que não se encontravam 

nos inputs separadamente. 

 

Completamento: o conhecimento de frames, de modelos culturais e cognitivos, permite o 

reconhecimento da estrutura projetada na mescla, fazendo com que o padrão criado pelas 

estruturas, vindo dos inputs, seja completado e resulte na estrutura emergente. 

 

Elaboração: a estrutura na mescla, a partir de então, pode ser elaborada, o que se denomina 

“rodar a mescla” (run the blend, no original). 

 

O diagrama completo da mesclagem pode ser assim representado: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – mescla 
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.   .  . 

.   .  . 
  .    . 
  .    . 

  .   .   
. . . .

        

                                                                                                                                                   

                                                           
                                                            
 
                                     
                                                             
                                                                    
    

       

                                                      

                                                               

 

 

Fauconnier (1997) apresenta vários exemplos de como a mesclagem acontece. Um desses 

exemplos é chamado pelo autor de “o exemplo da corrida de barcos”, e envolve um catamarã, 

Great America II, que estava indo de São Francisco para Boston em 1993, e um veleiro, 

Northern Light, que percorreu o mesmo trajeto em 1853. Um artigo na revista Latitude, acerca 

da viagem do catamarã, dizia: “Enquanto íamos para a impressão, Rich Wilson e Bill 

Biewenga mal estavam conseguindo manter uma posição de 4.5 dias à frente do fantasma do 

veleiro Northern Light,...”1 O processo de mesclagem está representado no diagrama a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 No original: “As we went to press, Rich Wilson and Bill Biewenga were barely maintaining a 4.5 day lead over 

the ghost of the clipper Northern Light…” 

Espaço Genérico 

Figura 6 – mesclagem conceptual  

Espaço Mescla 

    . 
  .

Input 1 Input 2 
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                                                                             embarcação  
  
                                                                                  data 
                                        
                                                                                trajeto  
                                                                                       
                                                                                posição                                
                                                            
                                      
                                        Great                                                                      Northern 
                               America II                                                                       Light 
 
                                   1993                                                                               1853 
 
                              São Francisco -                                                               São Francisco - 
                                   Boston                                                                        Boston 
 
                                posição no                                                                        posição no 
                                      trajeto                                                                         trajeto 
 
                            
                                   Input 1                                                                            Input 2 
                                                                          Great America II 
                                                                               
                                                                            Northern Light 

                                                                                1993 

                                                                    São Francisco-Boston 

                                                                         posição no trajeto 

                                                           

                                                                         Espaço Mescla 

 

 

Na mescla, a projeção das duas embarcações, percorrendo o mesmo trajeto, faz surgir, 

por completamento, o frame de corrida, em que as duas embarcações estão competindo e, 

assim, podemos comparar suas posições. É interessante notar que, através da mesclagem, a 

emoção de uma corrida pode ser vivida. 

Fauconnier aborda, também, a ocorrência de mesclagens contrafactuais, como a do 

exemplo (1): 

 

(1) “Se eu fosse você, eu me contrataria”2. (Fauconnier, 1997, p.161) 

                                                 
2 No original: “If I were you, I would hire me”. 

Figura 7 – mesclagem (corrida de barcos) 

Espaço Genérico 
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Esse tipo de expressão envolve projeções do espaço real para um espaço contrafactual, onde 

as disposições do falante, mas não todas as suas características, são transferidas para o 

interlocutor “você”. Nesse tipo de situação existe claramente uma analogia entre o espaço 

real, no qual o interlocutor está em posição de contratar, e o espaço contrafactual, em que o 

falante é quem faz a contratação. No entanto, a analogia não é o suficiente para dar conta do 

que ocorre em “eu me contrataria”, pois na analogia por si só, o falante se contrataria, ou o 

interlocutor se contrataria. É somente no processo de mesclagem que “eu” recebe do 

interlocutor (“você”) a capacidade de contratar alguém e a disposição do falante de contratar, 

e esse alguém contratado continua a ser o falante. 

 
    a1: você, empregador                                                                       a2: eu, empregador 
    b1: eu, trabalhador                                                                           b2: trabalhador 
 
  
                                                                  
                                            a1                     A                            a2 

                                                                               
                                                                  I 
                                          b1                             A                      b2                      
 
                                       Input 1                                             Input 2  
 
 
                                                                            a’ 
                                                                                                        a’: eu, empregador 
                                                                            b’                         b’: eu, trabalhador 
                                                                                                         a’ EMPREGAR b’ 
 
                                                                        Mescla 

 

No diagrama acima, retirado de Fauconnier (1997, p. 162), A representa o conector 

analógico, e I o conector de identidade. Dessa forma, no input 2, o falante (eu) torna-se o 

empregador. Ao mesmo tempo, b2 se parece com sua contraparte b1, mas suas características 

não são específicas. O empregador (eu) é projetado do input 2 para a mescla, e o mesmo 

acontece com o trabalhador (eu) do input 1. Isso faz com que, na mescla, ocorra o fato do 

empregador contratar o trabalhador, o que torna compreensível a expressão contrafactual “eu 

me contrataria”. 

É interessante notar que a mesma mesclagem pode servir para diferentes argumentações. 

Em um caso como o do exemplo acima, o falante pode estar argumentando que ele mesmo é 

Figura 8 – mesclagem contrafactual 
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estúpido e, por isso, se sua estupidez fosse transferida para o interlocutor ele seria contratado, 

ou que ele tem boas qualidades, e se o conhecimento de suas qualidades fosse transferido para 

o interlocutor ele seria contratado. Isso acontece porque uma mesclagem, uma vez que tenha 

sido feita, pode ser usada para transferir inferências em ambas as direções. 

Também é interessante notar que uma importante característica da mesclagem é o fato de 

não ser muito específica. Não há como prevermos o que será projetado dos inputs e o que será 

projetado de volta para eles, o que faz com que esse seja um sistema bastante flexível. Ainda 

assim, esse detalhe apenas torna o sistema mais rico, não criando, como se poderia pensar, 

dificuldades para o seu processamento. 

A mesclagem também está muitas vezes presente na elaboração da metáfora. Nas 

palavras de Fauconnier, “A metáfora é um processo cognitivo penetrante e saliente que 

conecta conceptualização e linguagem”.3 Ela depende da projeção interdomínios entre dois 

inputs, o Fonte e o Alvo, e esse processo faz ocorrer muitas vezes a mesclagem.  

Mesclagens também fazem parte de inovações em outros campos, como arte, invenções, 

design, etc. Um dos exemplos fornecidos por Fauconnier (1997), interessantemente, hoje em 

dia já é difícil de ser reconhecido como uma mesclagem: é o caso da “área de trabalho” de um 

computador, pois na época do lançamento do livro, a informática ainda não fazia parte da vida 

das pessoas como acontece atualmente. O próprio termo “área de trabalho”, assim como o seu 

conteúdo de “pastas”, “arquivos”, “lixeira”, etc, dentro da informática, é uma mesclagem 

entre o conteúdo de um escritório no mundo real e programas no mundo virtual. Dessa forma, 

mesclagens são muito utilizadas para dar nomes a coisas novas e transmitir novos 

conhecimentos.  

Como no exemplo acima discutido, devido ao largo uso, muitas mesclagens se tornam 

“arraigadas” e passam a ser usadas de uma forma em que os interlocutores não percebem mais 

a ligação entre a mesclagem e seus inputs. No entanto, no dia-a-dia usamos mesclagem on-

line de uma forma criativa, como é o caso dos contrafactuais, nos quais interlocutores 

precisam acessar a projeção analógica e então projetar para um espaço mescla. Esse processo 

depende, entre outras coisas, de conhecimento de mundo e de contexto. Porém, mesmo que 

esse seja um processo complexo, acontece diariamente na vida das pessoas de uma forma 

despercebida. Nas palavras de Fauconnier (1997, p. 182), “Comunicar-se é disparar processos 

criativos dinâmicos em outras mentes e na nossa”.4 

 

                                                 
3 No original: “Metaphor is a salient and pervasive cognitive process that links conceptualization and language.” 
4 No original: “To communicate is to trigger dynamic creative processes in other minds and in our own” 
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2.2 Categorização 

 

George Lakoff, em seu livro Women, Fire and Dangerous Things (1987), demonstra que 

a categorização permeia o pensamento humano, assim como nossa percepção, ação e, 

portanto, nossa fala. Tudo o que é percebido como um tipo de coisa, seja um objeto, um 

animal, uma emoção, um estado mental, um tipo de ação, tudo faz parte de alguma categoria. 

Por conseguinte, quando falamos, empregamos uma diversidade de categorias, como as de 

sons, de palavras, de tipos de oração, etc, assim como categorias conceptuais. A capacidade 

de categorização é essencial para que o ser humano possa funcionar no mundo.  

O processo de categorização em geral ocorre de forma inconsciente, e por esse motivo 

podemos pensar que categorizamos apenas entidades que existem concretamente no mundo. 

No entanto, grande parte da nossa categorização é relacionada a entidades abstratas como 

eventos, ações, relacionamentos sociais, etc. Ao estudar categorização, é necessário levarmos 

em conta os dois tipos de categorias: concretas e abstratas. 

Segundo a visão clássica, os elementos de uma determinada categoria devem partilhar 

todas as características definidoras daquela categoria. Assim sendo, todas as aves, para ser 

consideradas como tal, deveriam possuir asas, bico, penas e poder voar. Esse tipo de 

classificação deixaria de fora as emas, que possuem asas, mas não voam, e os pinguins, que as 

utilizam como nadadeiras.   

No entanto, pesquisas em psicologia cognitiva, em especial o trabalho de Eleanor Rosch 

(1973), têm demonstrado que categorização é um processo muito mais complexo, relacionado 

à neurofisiologia humana e nossa capacidade de formar imagens mentais, aprender, organizar 

o que é percebido e aprendido, e à nossa capacidade de comunicação. Nas próximas seções 

veremos de que forma o processo de categorização inclui as emas e os pinguins na categoria 

das aves. 

 

2.2.1  Categoria radial 

Em On the internal structure of perceptual and semantic categories, Rosch (1973) 

revoluciona o modo como a categorização é compreendida, através da comprovação de que o 

julgamento de categorização depende de efeitos de prototipicidade e que as categorias são 

internamente estruturadas. 
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A pesquisa de Rosch (1973) se divide em duas partes: a primeira é um estudo das 

categorias perceptuais através da investigação de como cores e formas são percebidas; a 

segunda trata da aplicação da noção de estrutura interna a categorias de substantivos como 

“ave”, “fruta”, “veículo” e outros, confirmando os achados da primeira parte da pesquisa. 

Para a primeira parte de seu estudo, Rosch (1973) trabalhou com a tribo Dani, da Nova 

Guiné. Em sua língua, os Dani possuem apenas duas cores básicas, que podem ser traduzidas 

como “branco-quente”, incluindo cores quentes como o vermelho, laranja, amarelo, etc, e 

“preto-frio”, incluindo cores frias como o azul, cinza, preto, etc. No estudo, integrantes da 

tribo foram ensinados nomes (baseados em nomes de diferentes clans existentes entre os 

Dani) para cada cor. Conforme Rosch demonstrou, o fato de que os Dani só possuem dois 

termos básicos para cores não quer dizer que eles não reconheçam toda a gama de cores 

perceptível aos  humanos. Eles conseguiram associar cada cor ao nome ensinado para cada 

uma delas. 

Os resultados dos estudos foram: a) as cores focais (mais salientes para a percepção 

humana) foram aprendidas mais rapidamente que as não focais, até mesmo quando foram 

apresentadas como membros periféricos das categorias criadas para o estudo (o fato de serem 

apresentadas como cores não focais não afetou a percepção das mesmas como cores focais); 

b) as categorias de cores organizadas em torno das cores focais foram aprendidas mais 

facilmente do que as categorias organizadas em torno de cores não focais. Isso quer dizer que 

as cores focais possuem saliência cognitiva que independe da linguagem, e sua percepção está 

ligada a outras áreas da cognição humana. 

Quanto às formas, Rosch (1973) possuía dois objetivos: primeiro, o de demonstrar que 

protótipos naturais possuem um papel na formação de categorias em outros domínios 

perceptuais que não o das cores; segundo, o de reproduzir a lógica por trás da pesquisa sobre 

cores, dessa vez com conjuntos de categorias que poderiam ser construídos de uma forma 

melhor controlada do que havia sido possível fazer com as cores. Como a tribo Dani não 

conhecia formas geométricas, mais uma vez o estudo pode ser desenvolvido com sua 

colaboração.  

Os resultados demonstraram que: a) conjuntos de categorias que possuíam um protótipo 

natural como centro de um grupo (um quadrado, por exemplo, entre outras formas que 

poderiam ser identificadas como quadrados “menos perfeitos”) foram aprendidos mais 

rapidamente do que outros conjuntos; b) os protótipos naturais foram aprendidos mais 

rapidamente, até quando eram apresentados como se fossem membros periféricos das 
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categorias. Em suma, formas prototípicas naturais foram mais facilmente identificadas como o 

exemplo mais típico das categorias. 

Na segunda parte de seu estudo, Rosch (1973) trabalhou com estudantes americanos, 

fazendo dois experimentos em que os estudantes julgavam se determinados membros de 

certas categorias eram mais ou menos representativos das mesmas. No primeiro experimento, 

havia categorias tais como “fruta”, “ciência”, “esporte”, entre outras, e seis membros dentro 

de cada categoria (para “fruta”, esses membros seriam “maçã”, “morango”, “azeitona”, entre 

outros). Os estudantes atribuíram uma nota para cada membro, classificando-os conforme se 

encaixavam melhor ou não dentro da categoria. O experimento mostrou que as pessoas 

reconhecem certos membros das categorias como centrais, ou como protótipos das categorias.  

 No segundo experimento, os estudantes decidiam se certas afirmativas eram verdadeiras 

ou falsas. Foram utilizadas afirmativas como, por exemplo, “Uma maçã é uma fruta”, ou 

“Uma azeitona é uma fruta”, em conjunto com afirmativas falsas, como “Uma maçã é um 

metal”. O tempo de resposta de cada caso foi monitorado. O experimento demonstrou que 

membros mais centrais de cada categoria, os protótipos, eram mais prontamente reconhecidos 

do que os membros menos prototípicos. 

Através de seus experimentos, Rosch (1973) demonstrou que a teoria clássica não 

proporcionava um modelo adequado de categorização. Caso essa teoria estivesse correta, não 

poderia haver melhores exemplos dentro das categorias. Esses melhores exemplos, ou 

protótipos, são naturalmente reconhecidos como fazendo parte central das categorias, e 

membros menos prototípicos se aproximam ou se afastam desse centro. 

Lakoff (1987) trata do tema categorização baseando-se em diversos estudos dentro do 

campo da psicologia cognitiva, entre eles o de Rosch (1973). Ele introduz a noção de MCI, 

que vimos em detalhes na seção 2.1.1, e demonstra que os MCIs são responsáveis pelo efeito 

prototípico, criando parâmetros para o estabelecimento do protótipo dentro de cada categoria.  

Algumas categorias possuem um modelo central complexo, denominado por Lakoff 

(1987) de cluster model. Um cluster model é, mais especificamente, um modelo composto por 

diversos MCIs. É o que ocorre, por exemplo, com a categoria “mãe”, que possui como 

modelo central uma união de modelos cognitivos: mulher que dá à luz, amamenta, é a mulher 

do pai, é de quem provém 50% do material genético, é quem educa, etc. A partir desse 

modelo, subcategorias se organizam, como “mãe adotiva”, “mãe biológica”, “mãe de leite”, 

etc. Essas  subcategorias não são geradas pelo modelo central, sendo aprendidas socialmente. 

No entanto, é o modelo central que motiva a existência dessas subcategorias.  
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Como Lakoff (1987) explica, dentro de uma categoria radial, subcategorias são 

compreendidas como variantes de uma categoria mais central. É dessa forma que os termos 

“mãe adotiva” ou “mãe biológica” podem ser compreendidos.  

2.3    Dêixis       

 

Nesta subseção, o conceito de dêixis, que é foco do presente trabalho, será apresentado e, 

em seguida, as propostas cognitivistas de tratamento dos dêiticos como categorias radiais 

serão destacadas. 

 

2.3.1  A visão tradicional da dêixis 

 

Levinson (1983), em seu livro Pragmatics, aborda o fenômeno da dêixis, informando que 

o termo vem do grego e significa apontar, indicar. Entre os exemplos tradicionalmente 

tratados como dêiticos, incluem-se os pronomes de primeira e segunda pessoa, os 

demonstrativos, tempos verbais, advérbios de lugar e tempo (como aqui e agora), e outras 

características gramaticais relacionadas com as circunstâncias em que o discurso ocorre. O 

autor chama a atenção para o fato de que a interpretação dos termos dêiticos depende do 

contexto da fala, e por isso o fenômeno da dêixis serve como um lembrete para os teóricos de 

que as línguas naturais surgiram para a comunicação face-a-face. 

O autor nos fornece um exemplo interessante para demonstrar a necessidade da 

compreensão do contexto na interpretação dos dêiticos. Imagine que a seguinte mensagem 

tivesse sido encontrada em uma garrafa no mar: 

 

(2) “Meet me here a week from now, with a stick about this big.”5 (Levinson, 1983, p 55) 

 

Nesse caso, não tendo acesso ao contexto em que a mensagem foi escrita, não saberíamos 

quem encontrar, onde, quando, e tão pouco o tamanho do bastão. 

Com o objetivo de propor uma classificação adequada para os dêiticos, Levinson (1983) 

parte das categorias tradicionalmente reconhecidas de dêixis de pessoa, de lugar e de tempo, 

delimitando esses conceitos, e adiciona a dêixis de discurso (ou textual) e dêixis social. 

A dêixis pessoal codifica as relações dos papéis desempenhados pelos participantes em 

uma situação de fala. Tradicionalmente, a primeira pessoa pronominal é utilizada pelo falante 

                                                 
5 Tradução: “Me encontre aqui, daqui a uma semana, com um bastão mais ou menos desse tamanho.” 
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para referir a si mesmo, a segunda pessoa pronominal refere-se ao(s) ouvinte(s), e a terceira 

pessoa pronominal refere-se a pessoa(s) ou entidade(s) que não seja(m) o falante nem o 

ouvinte. Levinson propõe uma análise de sistemas pronominais que inclui as seguintes 

características: para primeira pessoa, inclusão do falante (+F); para segunda pessoa, inclusão 

do ouvinte (+O); e para terceira pessoa, exclusão do falante e do ouvinte (-F, -O). Conforme 

falante e ouvinte trocam de papel, assim também o centro dêitico muda. 

O autor chama atenção para o fato de que a categoria de plural não é aplicada da mesma 

forma para a primeira pessoa como é para a terceira pessoa. Enquanto o pronome “eles/elas” 

codifica mais de uma terceira pessoa, o pronome “nós” não codifica falantes no plural. Além 

disso, em muitas línguas existem dois diferentes pronomes de primeira pessoa do plural: um 

para o “nós” que inclui o ouvinte, e um para o “nós” que exclui o ouvinte. Essa distinção não 

existe de forma direta no inglês, embora esses dois usos do pronome “we” (nós) sejam 

reconhecidos pelo autor, assim como o “we” (nós) editorial, usado em periódicos e revistas 

acadêmicas. 

A dêixis de lugar codifica os locais no espaço em relação aos envolvidos no discurso. A 

maioria das línguas faz pelo menos uma distinção gramatical entre proximal, ou próximo ao 

falante, e distal, ou não-próximo ao falante. Os demonstrativos “this” e “that” do inglês, 

respectivamente, fazem essa distinção, assim como advérbios de lugar tais quais “here” e 

“there”. 

A dêixis temporal codifica o tempo em relação ao falante. Dessa forma, “now” (agora), 

faz referência ao momento em que o falante está produzindo o discurso; da mesma forma, que 

“tomorrow” (amanhã) e “yesterday” apontam, respectivamente, para o dia posterior e anterior 

ao momento da fala. 

A dêixis discursiva codifica a referência que ocorre dentro de um discurso a partes do 

mesmo. Segundo Levinson (1983), são dêiticos discursivos termos como “no último 

parágrafo”, ou “no próximo capítulo”. Nesse caso, os demonstrativos “esse/isso” (“this”) (se 

referindo ao que foi mencionado anteriormente) e “este/isto” (“that”) (se referindo ao que será 

imediatamente mencionado) são dêiticos discursivos. É o que ocorre nos exemplos fornecidos 

pelo autor (Levinson, 1983, p. 85): 

 

(3) “I bet you haven’t heard this story.”6  

(4) “That was the funniest story I’ve ever heard.”7  

                                                 
6 Tradução: “Eu aposto que você não ouviu esta história”. 
7 Tradução: “Essa foi a história mais engraçada que eu já ouvi”. 
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Em suma, dêiticos de lugar ou de tempo podem ser reutilizados como dêiticos discursivos. 

Por fim, a dêixis social codifica as relações e distinções sociais entre os participantes do 

discurso. A dêixis social pode ser expressa por honoríficos, vocativos, títulos, assim como por 

pronomes, como é o caso, por exemplo, dos pronomes do francês tu (que expressa 

proximidade, intimidade, mesmo grau hierárquico) e vous (utilizado pelo falante ao se 

direcionar a uma pessoa com a qual não possui intimidade ou que seja hierarquicamente 

superior). Marmaridou (2000), como veremos mais adiante, classifica a dêixis pessoal e social 

como pertencendo a uma mesma categoria. 

Levinson (1983) ressalta que a dêixis geralmente se organiza de forma egocêntrica, e seu 

centro dêitico se organiza da seguinte forma: a pessoa central é o falante; o tempo central é o 

momento em que o falante produz seu discurso; o lugar central é onde o falante se encontra no 

momento da codificação linguística (coding time - CT); o centro do discurso é o ponto do 

discurso em que o falante se encontra no momento da produção de sua sentença; o centro 

social é o status ou hierarquia social do falante em relação ao status ou hierarquia de seu(s) 

interlocutor(es) ou pessoa(s) a que ele se refere. 

Para facilitar a compreensão do conceito de centro dêitico, Levinson (1983, p. 64) 

descreve o seguinte diagrama: imaginemos um espaço de quatro dimensões, que é composto 

de três dimensões de espaço e uma de tempo, no centro do qual existe um falante. A partir do 

falante, existem círculos concêntricos que definem os diferentes graus de proximidade. 

Através do falante passa uma linha do tempo, onde é marcada a posição dos eventos que 

ocorrem à frente do falante (futuro) ou atrás dele (passado), assim como a posição dos pontos 

do discurso proferido pelo falante. Uma última dimensão, a da hierarquia relativa, é fornecida 

pela posição mais elevada ou mais baixa do falante em relação ao(s) seu(s) interlocutor(es) ou 

pessoa(s) a que ele se refere. Quando falante e ouvinte trocam de papel, todas essas 

coordenadas trocam de lugar, passando a ter o novo falante como o centro dêitico. 

 Como o próprio autor diz:  

Dada a importância inquestionável da dêixis para abordagens 
filosóficas, psicológicas e linguísticas, tem havido surpreendentemente 
poucos trabalhos de uma natureza descritiva na área, com uma 
consequente falta de teorias e modelos adequados de análise8. (Levinson 
1983, p. 61) 

 

                                                 
8 No original: “Given the undoubted importance of deixis to philosophical, psychological and linguistic 
approaches to the analysis of language, there has been surprisingly little work of a descriptive nature in the area, 
with a consequent lack of adequate theories and frameworks of analysis.”  
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Levinson procura estabelecer categorias para os dêiticos; porém, não fornece explicações 

claras sobre todos os casos em que os termos poderiam ser considerados como tal. Desde o 

seu trabalho, em 1983, muitos outros autores descreveram a dêixis, mas um modelo 

consistente de análise só recentemente começou a ser proposto a partir da contribuição de 

estudos cognitivistas, como os de Marmaridou (2000), Anunciação e Ferrari (2009), 

Scamparini e Ferrari (2006), Fontes e Ferrari (2010), Ferrari (2013). 

 

 

2.3.2 A visão cognitivista da dêixis 

 

Jo Rubba (1996) aborda o problema, na língua inglesa, de como referentes são 

encontrados para expressões dêiticas como “this place” (esse lugar), “that place” (aquele 

lugar), “here” (aqui) e pronomes pessoais. 

Segundo a autora, em geral espera-se que expressões dêiticas se refiram a entidades que 

se encontram na situação imediata de fala, e quando isso acontece, “I” (eu) refere-se ao 

falante, “you” (você) ao ouvinte, “here” (aqui) é o local onde ambos se encontram, “now” 

(agora) é o momento da fala, etc. No entanto, nem todos os usos dos dêiticos são tão claros 

como esses e, mesmo assim, os interlocutores dão conta de interpretar a referência dêitica. 

Para que a interpretação da dêixis aconteça, existem alguns fatores responsáveis, entre os 

quais se destacam: 1) o fato de que existe um significado pré-selecionado (default) para os 

termos, segundo o qual “I” se refere ao falante, “you” ao ouvinte, etc; 2) o uso de dêiticos de 

uma forma estendida, que vai além do significado default, como o uso genérico, já conhecido 

pelos falantes, do pronome “you”.  

Assim, um dos fatores responsáveis pela interpretação dos termos dêiticos é o seu 

conteúdo semântico. Para acessá-lo, Rubba utiliza a visão da Gramática Cognitiva 

(Langacker, 1985) e a noção de Ground, que é definido por Langacker como “o evento de 

fala, seu ambiente, e seus participantes”. Local e tempo estão contidos no ambiente. Um 

termo é dêitico se designar uma entidade e especificar uma relação entre a mesma e um ponto 

de referência que esteja no Ground, conforme o diagrama a seguir, apresentado por Rubba 

(1996, p. 231): 
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F: falante                                                                                                                   y 
O: ouvinte                                                                            
LOC: local do evento de fala                                                                x         
t: tempo                                                                                    F                          O        LOC 
t’: momento do evento de fala 
x: objeto próximo ao ponto de referência 
y: objeto distante do ponto de referência             t                               t’                              t”  
                                                              
                                                                                                           
 

 

Em consonância com propostas anteriores de Langacker (1978) e Talmy (1988), a autora 

deixa claro que, no inglês, termos dêiticos só possuem codificadas as relações de proximidade 

e distância. Segundo Talmy, as relações se dão através da proximidade ou distância em 

relação ao falante, mas essa visão deixa sem explicação os usos estendidos dos dêiticos cujo 

domínio não seja o Ground da fala. 

Na Gramática Cognitiva, a interpretação dos dêiticos depende do perfilamento, que é o 

mesmo que designação. Dentro do Ground, perfilar F faz com que surja uma expressão que 

designa o falante (o pronome “I”); enquanto perfilar O cria uma expressão para designar o 

ouvinte (o pronome “you”), e assim por diante. Caso y represente um objeto, por exemplo, 

perfilá-lo dá significado ao pronome demonstrativo “that” (aquele), e caso represente um 

local, dá significado ao advérbio “there” (lá). Dessa forma, para que se possa interpretar um 

termo dêitico, de acordo com a Gramática Cognitiva, é necessário primeiro que se acesse o 

significado default dos dêiticos, tomando-o como central. Apenas a partir desse uso central 

pode-se acessar usos não-centrais desses termos. 

Rubba (1996) destaca, ainda, que a Teoria dos Espaços Mentais traz outros aspectos da 

semântica básica dos dêiticos. De acordo com essa teoria, os pronomes possuem em si 

conectores, que ligam o Ground de discurso, que é um espaço mental, e outros espaços que 

vão sendo construídos à medida que o discurso acontece. Esses conectores fazem com que os 

pronomes funcionem como gatilhos, ou seja, expressões que identificam um elemento alvo 

em um espaço mental, conforme demonstrado pelo exemplo abaixo:  

 

(5) “In this picture, I’m wearing a gorilla suit.”9 (Rubba, 1996, p. 233) 

                                                 
9 Tradução: “Nessa foto, eu estou usando uma roupa de gorila.” 

Figura 9 – Ground
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O termo “in this picture” (nessa foto) constrói um espaço mental. O pronome “I” age como 

um gatilho, pois possui inerentemente um conector que faz com que o ouvinte identifique o 

alvo, que é a pessoa usando a roupa de gorila na foto, como o falante que está ali presente no 

momento do discurso. 

Mesmo uma pequena parte de um discurso é bastante complexa, podendo conter diversos 

espaços mentais construídos um dentro do outro. É o que Rubba demonstra com o seguinte 

exemplo, retirado de uma entrevista: 

 

(6) JF16:... “...or the same with when I go to, like, a Spanish part of town, you know, see everything 

in Spanish, and I say, well, you know, this is not where I belong. (italics added)”10 (Rubba, 

1996, p. 234) 

 

O termo “this” (este) traz a ideia de proximidade. Nesse caso, usado em vez de “that” 

(aquele), poderia confundir o ouvinte, já que “this” parece se referir ao Ground base, onde os 

interlocutores se encontram. No entanto, há uma série de pistas que levam o ouvinte a acessar 

Grounds alternativos e compreender o referente de cada dêitico, incluindo “this”, que se 

refere ao bairro espanhol (na verdade, distante do falante no momento de sua fala). Rubba 

(1996, p. 235) utiliza um esquema (figura 10) para mostrar como o processo acontece: 

 

     a”  
 
                a’ 
Q 
                        a 
SN                            S 
 
W 
 
 
R 
                            
 

 

O espaço marcado R é o espaço da concepção de realidade do falante (S de speaker), 

onde ocorre a entrevista e, portanto, o Ground pré-estabelecido. A palavra “when” (quando) é 
                                                 
10 Traduçãol: “...ou o mesmo com quando eu vou, tipo, a uma parte espanhola da cidade, você sabe, vejo tudo em 
espanhol, e eu digo, bem, você sabe, este não é o lugar a que eu pertenço. (itálico adicionado)” 
 

Figura 10 – acesso a Grounds alternativos 
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uma construtora do espaço mental W, onde a representa “I”. As relações em R são usadas para 

a interpretação dos dêiticos nos outros espaços. Dentro de W, o bairro espanhol (SN: spanish 

neighborhood) cria outro espaço, dessa vez de localização. A relação “go to” (vou a) leva o 

falante (representado por a’) para dentro do espaço de SN, como o dêitico “I”. Assim, a’ 

corresponde a a em W, que corresponde a S em R. Dentro de SN, há outro espaço, marcado 

por Q de “quotation” (citação), criado pelo verbo “say” (digo). Esse espaço contém, por ser 

uma citação, um Ground que contém falante, localização do evento de fala, e assim por diante 

(não representados em sua totalidade no diagrama). O falante é acessado através do pronome 

“I” em “this is not where I belong”, representado por a” no diagrama, que podemos conectar 

a a’ dentro de SN, através da relação de sujeito com “say”, que se conecta a a dentro de W, e a 

S dentro de R. Uma vez que conseguimos acessar o referente do dêitico “I” dentro de Q, 

acessamos o referente de “this” através da relação de proximidade entre o centro dêitico (o 

pronome de primeira pessoa) e o local que ele ocupa em Q, ou seja, o bairro espanhol. Caso o 

discurso fosse diferente, e o falante estivesse falando de uma terceira pessoa no bairro 

espanhol, teríamos um diagrama diferente, em que “I” (a” em Q) se referiria à essa terceira 

pessoa. 

Outros verbos, não apenas o verbo “dizer”, podem agir como construtores de espaços 

mentais, criando um Ground de citação, e portanto, criando um Ground que contém os 

elementos típicos de uma situação de fala: falante, local, tempo, etc, ainda que essa citação 

seja de um pensamento, ou fala interna. Em todo caso, os construtores de espaços mentais nos 

fornecem pistas para o acesso aos Grounds alternativos e à interpretação dos dêiticos em cada 

um deles.   

A noção de modelos cognitivos também é importante no trabalho de Rubba (1996). Como 

modelos cognitivos são compartilhados com outras pessoas de mesma cultura, falantes 

assumem que seus interlocutores possuem os mesmos, e por esse motivo esses modelos 

funcionam em fenômenos de alternância de Ground. É o que acontece nos exemplos 

fornecidos por Rubba em que interlocutores discutem vizinhanças de etnias diferentes nos 

EUA. Em um dos exemplos, especificamente, o falante acessa o modelo cognitivo de 

territorialidade, fazendo, assim, a ligação de espaço com a cultura das pessoas que ocupam 

esse espaço: 
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(7) JF16: “This is where the Vietnamese people are, I don’t belong here... (…)”11 (Rubba, 

1996, p. 242) 

Nesse caso, o falante não se refere realmente ao lugar, e sim à cultura, o que pode ser 

compreendido de acordo com o modelo cognitivo compartilhado entre os interlocutores. 

Através dos modelos cognitivos, Rubba explica o uso do dêitico “you” usado de forma 

genérica, de acordo com o exemplo abaixo: 

 

(8) JF16: “(...) the first thing you think is, um, you know, that you’re in that part of the city 

(...)”12 (Rubba, 1996, p. 245) 

 

Rubba aborda algumas análises do “you” impessoal feitas por Bolinger (1979) e por 

Lansing (1989). Para Bolinger, o “you” impessoal é uma metáfora. Como os participantes “I”, 

“you”, “we” estão sempre presentes em um ato de comunicação, estão também disponíveis 

para que haja transferência metafórica. Embora Bolinger não deixe explícito em seu texto 

como essa transferência ocorre, implicitamente percebe-se que, para ele, o domínio alvo é o 

comportamento normativo e, por isso, é normativo o uso do “you” genérico. Segundo Rubba 

(1996), isso acontece porque “you” identifica um papel dentro de um modelo cognitivo que, 

muitas vezes, pode ser normativo. O Ground em que o pronome deve ser interpretado não é o 

Ground default, e sim o de modelo normativo.  

Retomando a ideia de Bolinger (1979) de que “you” adota o ponto de vista do falante, 

Rubba conclui que podemos projetar “you”, do domínio-fonte para o domínio-alvo. Aspectos 

de significado de “you” são, dessa forma, projetados. Entre eles, o ponto de vista do falante, 

de onde podemos acessar “you” como o ouvinte, assim como o seu papel, que depende do 

modelo cognitivo que o falante traz consigo. Outra propriedade projetada é a inclusividade: o 

“you” pré-estabelecido no domínio-fonte é o ouvinte, e no domínio-alvo “you” é um 

coparticipante que segue um comportamento considerado dentro da norma, especialmente 

uma norma com a qual o falante pode se identificar. Caso o falante tenha dificuldade em se 

imaginar dentro de determinada situação, o “you” genérico também não será empregado com 

facilidade. Nas palavras de Bolinger, “‘you’ adota o ponto de vista do falante” (1979, p. 205).  

Rubba (1996) aborda, ainda, o uso do dêitico “they” (eles), contrastando-o com o uso de 

“you” genérico. De acordo com os exemplos retirados de suas pesquisas, a autora percebe que 

“they” pode ser usado quando o falante realmente deseja se referir à terceira pessoa no plural, 

                                                 
11 Tradução: “Esse [lugar] é onde as pessoas vietnamitas estão, eu não pertenço aqui... (…)” 
12 Tradução: “(...)a primeira coisa que você pensa é, uhm, você sabe, que você está naquela parte da cidade (...)” 
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falando de determinados indivíduos, ou quando esse “they” é um genérico plural. Nessa 

forma, o dêitico “they” parece descrever o que seria o comportamento típico de um grupo de 

pessoas. 

Muitas vezes o uso genérico de “you” e de “they” se confunde; no entanto, a grande 

diferença entre os dois dêiticos é que “they” possui um valor de exclusão, mostrando que o 

falante não se considera pertencendo a esse grupo, ao passo que o uso de “you”, como visto 

acima, pode incluir o falante no comportamento do grupo. 

É interessante notar que o “you” impessoal, segundo Bolinger (1979), funciona também 

como uma forma de se demonstrar cortesia, como é o caso da pergunta “How do you make a 

kite?”13(Bolinger, 1979, p. 205). A interpretação tanto pode ser pessoal quanto impessoal 

nesse caso. Na forma pessoal, implica-se que o ouvinte possui informação que o falante não 

possui. E na forma impessoal, implica-se que há uma forma padronizada de se fazer uma pipa, 

que é conhecida por muitas pessoas. A resposta a essa pergunta pode ser “You do it like this” 

(Bolinger, 1979, p. 205).14 Ainda de acordo com Bolinger (1979), ao responder com “you”, o 

falante deixa de destacar o seu próprio papel, o que demonstra cortesia. 

Segundo Rubba, no entanto, pode haver mais do que uma leitura literal e uma metafórica 

para o “you” normativo. “You” pode ser tanto metaforicamente inclusivo, uma vez que inclui 

o indivíduo em um grupo cultural, quanto pode ser literalmente inclusivo, pois ao usar o 

significado pré-estabelecido de “you”, o falante pode se referir ao ouvinte como sendo tal 

indivíduo. Isso ocorre através do uso de pronomes como gatilhos. O acesso ao modelo 

normativo cria um espaço mental em que existe um indivíduo que se comporta dentro das 

normas de um grupo. Ou seja, o uso normativo de “you” é uma forma de definir um indivíduo 

dentro de um grupo, assim como é um gatilho que vem a identificar o próprio ouvinte. 

Dessa forma, segundo Rubba (1996, p. 252), há uma referência de três vias ao “you” 

normativo: como se refere ao ponto de vista do falante, “you” faz referência ao próprio 

falante; como existe um papel nominal no espaço mental, se refere ao indivíduo como parte 

da norma; e através da função de gatilho, faz referência ao ouvinte. Todos os três fazendo 

parte da norma.  

No entanto, embora frequentemente normativo, Rubba ressalta que existe um uso não 

normativo do dêitico que depende da construção de espaços mentais, seguindo basicamente a 

análise de Lansing (1989). Nesse caso, o uso pode não ser normativo exatamente, mas apenas 

uma descrição do que seria um comportamento típico. A diferença é que, no uso normativo, o 

                                                 
13 Tradução: “Como você faz uma pipa?” 
14 Tradução: “Você faz desse jeito.” 
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falante pode se identificar com o grupo em questão, e na simples descrição de um 

comportamento, não existe essa identificação. Nesse caso, o uso do dêitico não é normativo, e 

sim simplesmente genérico. 

Um último ponto importante na análise de Rubba é sobre esse uso genérico, também 

chamado por ela de impessoal, do “you”. Quando o dêitico é acessado no Ground default, a 

leitura do mesmo é pessoal. Para que a leitura seja impessoal, genérica, é necessário que o 

dêitico seja acessado em outros Grounds. O “you” impessoal pode ser definido como um 

papel não específico dentro de um espaço mental que não é o espaço base, e essa leitura só 

pode ser feita se houver construtores de espaços mentais na fala que levem o interlocutor a 

esses diferentes espaços. 

O trabalho de Rubba, assim, mostra como a interpretação de dêiticos depende da 

semântica dos mesmos, assim como do conhecimento pragmático e cultural compartilhado 

pelos falantes. O trabalho também lida com o fenômeno de pontos de vista e mostra como a 

construção de espaços mentais permite a mudança de pontos de vista, tão importante para o 

acesso aos referentes dos dêiticos, e também como modelos culturais afetam o ponto de vista 

e a interpretação dos dêiticos. 

Nessa mesma linha, insere-se o trabalho de Marmaridou (2000), que defende a ideia de 

que a visão tradicional da dêixis não dá conta de definir se um termo está sendo usado de 

forma dêitica ou não. A autora, baseando-se principalmente, mas não exclusivamente, na 

língua inglesa, demonstra que essa visão dualista, que considera um termo simplesmente 

como dêitico ou não-dêitico, não consegue explicar todas as formas da dêixis, e o que 

acontece em geral é que os casos ambíguos são apenas ignorados. Um exemplo utilizado por 

Marmariou para demonstrar isso é o (9) abaixo:  

 

(9) “Would Lady Jane like some tea?”15(Marmaridou, 2000, p. 72) 

 

Embora a visão tradicional descarte o uso de “Lady Jane” como dêitico, Marmaridou 

demonstra que, em uma das possíveis interpretações, esse termo pode estar sendo utilizado 

como forma de expressar deferência pela posição social do interlocutor, e estar, nesse caso, 

sendo usado não-anaforicamente. “Lady Jane”, assim, depende do contexto para ser 

compreendido e, portanto, deveria ser considerado um dêitico.  

                                                 
15 Tradução: “A Lady Jane gostaria de um chá?” 
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A autora propõe, como veremos em maiores detalhes mais adiante, que a abordagem 

experiencialista e cognitiva pode dar conta desses casos não contemplados pela abordagem 

tradicional, pois existe um Modelo Cognitivo Idealizado (MCI) da dêixis, que faz com que os 

dêiticos sejam categorias gradientes, podendo se aproximar ou se afastar do protótipo, que se 

adequa perfeitamente ao MCI. Ou seja, um termo dêitico pode ser mais prototípico ou menos 

prototípico. 

A autora também propõe uma forma de classificar os termos dêiticos de modo um pouco 

diferente do que vinha sendo feito anteriormente. Ao contrário de Levinson (1983), 

Marmaridou considera que a dêixis pessoal e social não podem ser dissociadas, pois quando a 

dêixis situa uma pessoa no discurso, ao mesmo tempo a situa socialmente. Ainda mais, uma 

vez que a dêixis é centrada no falante, ela o constrói socioculturalmente. Um argumento 

apresentado pela autora que valida sua junção de dêixis pessoal e social como uma só forma 

da dêixis, é o de que em algumas línguas o pronome de segunda pessoa, e até mesmo o de 

primeira pessoa, podem marcar a posição social dos interlocutores.  

A autora reconhece, ainda, a polissemia da dêixis pessoal, e mais especificamente em 

relação ao pronome “we” (nós). Além dos casos de “we” (nós) reconhecidos por Levinson 

(que pode ser inclusivo ou exclusivo, e ainda editorial), a autora descreve a existência de 

outros casos, como o uso desse termo dêitico, visto no exemplo (10) abaixo:  

 

(10) “Now we’re going to put our pyjamas on.”16 (Marmaridou, 2000, p. 76) 

 

O exemplo (10) pretende simular uma interação cotidiana, em que a mãe estimula seu filho a 

vestir o pijama, usando o pronome de primeira pessoa do plural. 

Os dois próximos exemplos, fornecidos por Marmaridou (2002, p. 76), mostram o uso 

genérico de “you” (você/vocês) e “we” (nós), que é considerado não-dêitico pela visão 

tradicional: 

 

(11) “You can never tell what youngsters actually want nowadays.”17 

(12) We live without really knowing why.18 

 

                                                 
16 Tradução: “Agora nós vamos botar nosso pijama.” 
17 Tradução: “Você nunca consegue dizer o que os jovens realmente querem hoje em dia.” 
18 Tradução: “Nós vivemos sem realmente saber por quê.” 
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Ainda que em alguns casos se possa substituir esses pronomes por uma palavra genérica como 

“people” (pessoas), Marmaridou considera que um aspecto de significado importante seria 

perdido, especialmente nos exemplos abaixo, que ela classifica como quase-genéricos 

(Marmaridou, 2002, p. 77): 

 

(13) “You beat the eggs until fluffy.”19 

(14) “In this country we vote for Parliament every four years.”20 

 

Em (14), o problema para a visão tradicional acontece caso o interlocutor não seja do mesmo 

país, ou o falante ainda não tenha idade para votar. Em (13), o problema ocorre em função da 

possibilidade de se excluir o ouvinte.  

Ao analisar os termos dêiticos conforme abordados pela visão tradicional, Marmaridou 

levanta algumas considerações importantes. Para começar, a autora ressalta que entre a dêixis 

de lugar, de tempo e de discurso existe uma relação de interdependência. A dêixis de lugar é a 

mais básica, pois segundo a hipótese do localismo de Lyons (1977)21, expressões de espaço 

são mais básicas gramaticalmente e semanticamente do que expressões não espaciais. Além 

de definir os papéis de participantes na fala e sua localização no espaço, a dêixis de lugar 

também define sua relação com o tempo. Tempo verbal e aspecto também são um tipo de 

espacialização. Marmaridou afirma que, aparentemente, quanto mais espacial for o uso de um 

termo, mais dêitico ele pode ser. 

A dêixis de tempo, além de englobar advérbios como “now” (agora), “then” (então), 

“soon” (logo) e palavras como “today” (hoje) e “tomorrow” (amanhã), pode também ser 

expressa por adjetivos como “this” (esse(a)/este(a)) e “that” (aquele(a)) (como explicado 

acima), e por adjetivos como “next” (próximo) e “last” (último). Esses adjetivos todos podem 

ser utilizados como dêiticos não apenas de tempo, mas também de lugar e de discurso, algo 

que a visão tradicional da dêixis não consegue explicar. Marmaridou ressalta que na dêixis de 

tempo, a dimensão de lugar é mais proeminente, enquanto na dêixis de discurso, a dimensão 

de tempo é mais destacada do que a de lugar. Pode-se notar, assim, que a dimensão mais 

básica é a de lugar, seguida pela de tempo. É importante notar que a dêixis de discurso e a 

coesão textual se inter-relacionam.   

                                                 
19 Tradução: “Você bate os ovos até ponto de neve.” 
20 Tradução: “Nesse país nós votamos para o Parlamento a cada quatro anos.” 
21 Lyons, John (1977) "Deixis, space and time" in Semantics, Vol. 2, pp. 636–724. Cambridge University Press. 
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Demonstrando que as abordagens tradicionais não explicam de uma forma mais profunda 

o fenômeno da dêixis, Marmaridou se baseia na abordagem experiencial e na visão 

cognitivista. Dessa forma ela consegue solucionar três problemas que surgem da visão 

tradicional da dêixis. O primeiro problema é a relação entre dêixis pessoal e social. O segundo 

problema é explicar como os mesmos termos podem ser dêixis de lugar, de tempo e de 

discurso. O terceiro é a classificação de termos e usos dêiticos, especialmente o uso não-

dêitico de termos dêiticos, e o uso dêitico de termos não-dêiticos. 

 Marmaridou argumenta que a dêixis é conceitualizada em termos do modelo cognitivo 

idealizado (MCI) (Lakoff 1987) de apontar. O MCI da dêixis é o de uma entidade no espaço e 

no tempo que é apontada pelo falante, que chama à atenção um interlocutor desatento. O MCI 

da dêixis cria um espaço mental (Fauconnier 1994) que contém falante, interlocutor e 

entidade apontada, localizados no espaço e também no tempo.  

O MCI da dêixis pode ser analisado através da hipótese da espacialização-da-forma 

(Lakoff 1987, p. 283). Esse MCI é responsável pela criação do esquema imagético CENTRO x 

PERIFERIA, que está relacionado à percepção do corpo humano como um centro (tronco) que 

está ligado à periferia (membros). O centro sempre é mais importante que a periferia. Assim 

sendo, o falante ocupa o centro dêitico, e o interlocutor e entidades apontadas ocupam espaço 

periférico. 

Outro conceito importante usado por Marmaridou é o de projeções metafóricas, através 

das quais o MCI da dêixis também é estruturado. Uma metáfora conceptual envolve dois 

domínios (um, alvo, e outro, fonte), e um é compreendido em relação ao outro. Através das 

projeções metafóricas, distância espacial é percebida como distância social, e também como 

distância no tempo.  

Através dos conceitos expostos acima, Marmaridou soluciona os problemas criados pela 

visão tradicional da dêixis. Especificamente, quanto ao primeiro problema, que é a relação 

entre a dêixis pessoal e social, Marmaridou não aceita essa separação, pois é clara a 

interdependência entre as duas formas, e a autora se refere à união como dêixis sociopessoal. 

Através do esquema imagético CENTRO X PERIFERIA, compreende-se o egocentrismo do centro 

dêitico, que é o falante. Através das projeções metafóricas, distância pessoal é percebida 

como distância social. A relação social entre interlocutor(es) é compreendida como distância 

ou proximidade espacial, ao mesmo tempo em que o falante é identificado socialmente e no 

espaço. 

 Quanto ao segundo problema, a dêixis de tempo e discurso são construídas a partir da 

dêixis de lugar. Espaço é metaforicamente projetado no tempo e no discurso, e por essa razão 



39 
 

os mesmos termos podem ser usados para a dêixis de lugar, de tempo ou de discurso.  Além 

disso, a representação linear de tempo pode ser compreendida por essa explicação. 

O terceiro problema é resolvido através da compreensão da dêixis como uma categoria 

radial. Quanto mais um termo se encaixa na categoria do MCI da dêixis, mais prototípico é o 

uso da dêixis. Quanto menos se encaixa, menos prototipicamente dêitico é o termo. Caso um 

termo simplesmente não se encaixe na categoria do MCI da dêixis, então ele não é um termo 

dêitico. O MCI da dêixis ocupa lugar central, e conforme o uso dos termos dêiticos se 

aproximam ou se afastam desse MCI, temos um uso mais ou menos prototípico da dêixis. 

Concluindo, a dêixis é um fenômeno pragmático. A análise desse fenômeno através da 

abordagem experiencialista e da visão cognitivista é muito mais abrangente do que a visão 

tradicional da dêixis, permitindo uma compreensão mais completa do fenômeno. 

Embora o trabalho de Marmaridou tenha representado um avanço no tratamento 

cognitivista da dêixis, há questões que ainda permaneceram sem explicação, como por 

exemplo, a motivação para o surgimento de diferentes significados  não-prototípicos a partir 

do protótipo. Este trabalho articula uma proposta explicativa para esse fenômeno, a partir da 

noção de mesclagem conceptual, com base em pesquisas recentes, a serem descritas a seguir. 

 

2.3.2.1 Pesquisas recentes sobre a dêixis 

 

Trabalhos recentes trouxeram importantes colaborações para a compreensão do fenômeno 

da dêixis através da visão cognitiva. Entre estes, damos destaque a Ferreira e Ferrari (2006), 

Anunciação e Ferrari (2009), Fontes e Ferrari (2010), sobre o português, e Ferrari (2014), 

sobre o português e o inglês, fazendo uma comparação entre as duas línguas. 

O trabalho de Ferreira e Ferrari (2006) investiga o uso de dêiticos de pessoa, lugar e 

tempo, enfocando especificamente os termos “nós”, “aqui” e “hoje” do português brasileiro 

(PB), utilizando, como corpus, crônicas do escritor João Ubaldo Ribeiro publicadas pelo 

jornal O Globo, recolhidas entre 2004 e 2005. O trabalho demonstra que os dêiticos em 

questão são polissêmicos, e investiga a interpretação da polissemia desses elementos, 

demonstrando que a interpretação de usos menos prototípicos é acessada através de processos 

de mesclagem conceptual que tornam possível a criação de domínios específicos. Esses 

processos de mesclagem ocorrem a partir do MCI da dêixis e outros tipos de MCI que são 

ativados ao longo da situação comunicativa.  

Em (15) temos um exemplo do processo de mesclagem envolvendo a 1ª pessoa do plural, 

quando o autor discorre sobre suas dificuldades em lidar com seu computador: 
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(15) E com a agravante de que não fomos feitos um para o outro: ele é sádico e eu não sou 

masoquista. Tentei discutir o relacionamento, mas, como sabemos, isso não dá certo, 

pois algumas incompatibilidades não podem mesmo ser superadas. (crônica: Internação, 

corrente ou aposentadoria) 

 

Note- se que, nesse exemplo, a marca de 1ª pessoa do plural está no verbo, uma vez que o 

sujeito é oculto. A mesclagem ocorre através da projeção de falante e ouvinte contidos no 

input 1, que contém o MCI da dêixis, e seres humanos contidos no input 2, que contém o MCI 

de vida humana, resultando em um uso de “nós” genérico e, portanto, não-prototípico, que 

inclui todas as pessoas, mesmo as que não se encontram na cena comunicativa. 

O trabalho de Anunciação e Ferrari (2009), investiga os usos não-prototípicos do dêitico 

de primeira pessoa do singular no PB. Para tal, utiliza dados retirados de sermões proferidos 

pelo pastor Neil Barreto entre os anos de 2006 e 2008, encontrados em www.ibbetania.com. 

O exemplo (16) demonstra um desses usos. Note-se que apenas o pastor está falando no 

momento. 

 

(16) (...) O que o crente faz a gente sabe. O que o crente faz? Ah...eu vou para a igreja todo 

domingo pastor. De vez em quando eu canto lá uma musiquinha, eu canto no coral. Eu 

sou regente do coro pastor. É mermo? Sou. 

 

Esse uso do dêitico “eu” resulta de uma mescla entre o input 1, que contém o pastor, suas 

crenças e seu sermão, e o input 2, que contém o fiel, com suas crenças e afirmações. O pastor, 

do input 1, e o fiel, do input 2, são projetados para dentro do espaço mescla, e, na estrutura 

emergente, o frame de debate é adicionado. O trabalho demonstra que, assim como no caso do 

dêitico “nós”, os usos não-prototípicos do dêitico “eu” também são criados através do 

processo de mesclagem.  

Fontes e Ferrari (2010) investigam o dêitico de primeira pessoa plural “a gente” do PB. 

Os dados, retirados de discursos proferidos pelo então presidente Lula, demonstram que o 

dêitico “a gente” apresenta polissemia resultante de processos de mesclagem. Assim sendo, o 

dêitico se organiza em uma categoria radial, possuindo como núcleo o MCI dêitico do qual os 

outros usos, não-prototípicos, podem se encontrar mais próximos ou mais distantes.  

Um exemplo de como ocorre o processo de mesclagem é apresentado em (17) a seguir: 
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(17) (...) tem um ponto que nos une? É esse ponto que vai nos fazer ir para a rua juntos, é 

esse ponto que vai fazer a gente ir para o Congresso Nacional, é esse ponto que vai 

fazer o presidente da República nos atender. (Discurso durante encontro com 

representantes das Centrais Sindicais da 4ª Marcha da Classe Trabalhadora – Palácio do 

Planalto, 5 de dezembro de 2007) 

 

A mesclagem ocorre pela projeção do ouvinte contido no input 1, que contém o MCI da 

dêixis, e do Lula sindicalista contido no input 2 (como falante), que contém o MCI de 

sindicalismo, para dentro do espaço mescla. O falante do input 1 não é projetado, o que faz 

com que esse seja um uso não-prototípico.  

Ferrari (2014) analisa os dêiticos de primeira e segunda pessoa do singular no PB e no 

inglês, através de dados retirados, respectivamente, do Corpus do Português 

(http://corpusdoportugues.com.br) e do British National Corpus (http://corpus.byu.edu/bnc/), 

demonstrando que os usos não-prototípicos desses dêiticos são ativados por mesclagem. Mais 

especificamente, a autora demonstra que, em ambas as línguas, os dêiticos de primeira pessoa, 

em seus usos não-prototípicos, fazem referência explícita ao falante, enquanto implicitamente 

fazem referência ao(s) ouvinte(s) e/ou a outros participantes que não fazem parte do Ground. 

Por sua vez, os dêiticos de segunda pessoa fazem referência explícita ao(s) ouvinte(s), 

enquanto implicitamente referem-se ao falante e/ou outros participantes que não se encontram 

no Ground. Os exemplos (18) e (19) demonstram bem esses casos: 

 

(18) Now the council is demanding that preachers apply for prior permission to use council 

property and they can only spread the "good news" at specified times and one at a time. 

But Mrs Kinghan fears this will not end the racket ." I'm afraid they'll just move onto 

the public pavement and keep up their din. I'm beginning to think the only answer is to 

ban them altogether. If I want to hear a preacher I go to church, it's a matter of 

personal choice. The problem with these street preachers is that you don't get the choice 

not to hear them. 22 (British National Corpus) 

 

 

                                                 
22 Tradução: Agora o conselho está exigindo que os pregadores peçam permissão para usar propriedades do 
conselho, e eles apenas podem espalhar “a palavra” em horários específicos e um de cada vez. Mas a Sra. 
Kinghan teme que isso não vai parar a barulheira. “Eu receio que eles apenas vão se mudar para a calçada e 
continuar com o barulho. Estou começando a achar que o único jeito é bani-los completamente. Se eu quero 
ouvir um pastor eu vou à igreja, essa é uma questão de escolha pessoal. O problema com esses pastores de 
rua é que você não tem a escolha de não ouvi-los.” 
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(19) “Se você machuca a canela e vai para o hospital, ocupa uma vaga só para 

receber três pontos”, afirma Massarollo. 

 

 

Em suma, os trabalhos brevemente resenhados nesta seção relacionaram a semântica dos 

dêiticos a processos de mesclagem conceptual. O presente trabalho pretende dar continuidade 

a essa linha de investigação, contrastando, de forma pioneira, os pronomes dêiticos “we” e 

“you” do inglês.  

O recorte metodológico que orientou a pesquisa será descrito no capítulo a seguir. 
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3. Metodologia 

 

A análise baseia-se em corpus escrito, retirado de entrevistas, reportagens e editoriais 

publicados na revista americana Time, no período de 2000 a 2011.   

O objeto de estudo é a polissemia dos pronomes “we” e “you” em inglês, que inclui usos 

que se afastam das ocorrências prototípicas desses pronomes, como exemplificados a seguir: 

“Winding down is tantamount to failure. (…) I think we do that if we haven’t accomplished 

what we want or if our dreams have escaped us.”23 

“When you are little, you don’t want people to know you are in the system, that you got taken 

away from your mother”.24 

Vale notar que a noção de polissemia que embasa o presente trabalho é aquela 

tradicionalmente adotada na Linguística Cognitiva (Goldberg 2006). Dentro dessa 

perspectiva, uma construção gramatical (morfema, item lexical, etc.) é caracterizada como  

polissêmica quando: (a) apresenta diferentes sentidos; (b) tais sentidos não são acidentais, mas 

inter-relacionados; (c) tais sentidos estendem-se a partir de um sentido prototípico mais 

básico.   

Os objetivos da pesquisa são os seguintes: 

(1) Descrever a polissemia dos pronomes “we” e “you” em inglês, caracterizando os usos não-

prototípicos em relação aos usos prototípicos. 

(2) Explicar os mecanismos cognitivos subjacentes aos usos não-prototípicos identificados. 

(3) Contrastar os usos menos prototípicos de cada um dos pronomes. 

Associadas aos objetivos acima, postulamos as seguintes hipóteses: 

(1’) Os pronomes “we” e “you” apresentam diferentes usos não-prototípicos resultantes de  

projeções distintas realizadas a partir de seus usos prototípicos. 

(2’) Os usos não-prototípicos de “we” e “you” derivam de processos de mesclagem 

conceptual. 

(3’) Os usos menos prototípicos de “we” e “you” admitem referências próximas e 

aparentemente intercambiáveis.  

No capítulo a seguir, procederemos à análise dos dados, com vistas a corroborar as 

hipóteses apresentadas. 

 

                                                 
23 Tradução: “Diminuir o ritmo significa falhar (...) Eu acho que nós fazemos isso se nós não tivermos alcançado 
o que nós queremos ou se nossos sonhos nos escaparam.” 
24 Tradução: “Quando você é pequeno, você não quer que as pessoas saibam que você está no sistema, que você 
foi tirado da sua mãe.” 
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4. Análise 

Neste capítulo, será apresentada a análise da polissemia dos dêiticos “we” e “you”, em 

que são descritas as categorias radiais formadas por cada um desses elementos, além de serem 

detalhados os processos de mesclagem envolvidos na estruturação categorial. 

 

4.1 Análise de “we” 

Os dados coletados demonstram a existência de quatro diferentes significados associados 

ao pronome “we”, como veremos a seguir. 

 

I. Uso prototípico 

O uso prototípico consiste na referência ao falante e ao(s) ouvinte(s), como ilustra o 

exemplo a seguir:  

 

(20) “Right now, if we walked down to the State Department’s new media-monitoring 

unit, you’d see live what’s happening on Arab TV. We have a young man who’s 

watching the blogs, the Web chats. So when I walk in, I instantly can know what’s 

being said.”25 

 

No exemplo acima, a entrevistada está falando da possibilidade de que ela e a 

entrevistadora caminhem até determinada área do Departamento de Estado. Dessa forma, 

falante e ouvinte estão incluídos, como ilustra o diagrama a seguir:          

 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Tradução: “Agora mesmo, se nós andássemos até a nova unidade de monitoramento de mídia do 
Departamento de Estado, você veria ao vivo o que está acontecendo na TV árabe. Nós temos um jovem que está 
vendo os blogs, os chats da internet. Então, quando eu entro lá, posso saber instantaneamente o que está sendo 
dito.” 

Falante 
Ouvinte 
Momento da fala 
Local da fala 

“we” 

Figura 11: MCI de “we” 

Evento de Fala 

MCI da dêixis  
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O uso do dêitico “we”, representado na Figura 11, integra os elementos falante e ouvinte. 

Esse tipo de uso é considerado prototípico por ser diretamente estruturado pelo MCI da 

dêixis. 

Os usos a serem descritos a seguir são casos que se afastam do sentido prototípico 

descrito acima. Nessas ocorrências, o espaço associado ao evento de fala, estruturado pelo 

MCI da dêixis, continua sustentando a referência, mas apenas parcialmente. O que se verifica 

é que espaço do evento de fala estabelece correspondência com espaços estruturados por 

outros MCIs ativados no discurso, e os elementos correspondentes em ambos os espaços 

podem ser projetados para um espaço-mescla. 

                                                        

II. Uso inclusivo 

O significado inclusivo de “we” promove um afastamento em relação ao uso prototípico, 

por incluir indivíduos que não participam do evento de fala. Essa inclusão pode envolver um 

grupo específico ou não. 

O exemplo a seguir foi tirado de uma nota escrita pela cantora Aretha Franklin em 

homenagem ao falecido músico Curtis Mayfield: 

 

(21) “He scored in our hearts and minds, and he scored some of the world’s greatest 

music. We will all miss the gentle genius of this giant.”26 

 

Esse exemplo foi tirado de uma nota escrita pela cantora Aretha Franklin em homenagem 

ao falecido músico Curtis Mayfield. Embora este uso do dêitico “we” inclua falante mais 

ouvinte(s), ele também inclui outras pessoas, não presentes, que formam um grupo específico, 

ou seja, de fãs do músico. O “we”, nesse caso, se refere a todos os fãs de Curtis Mayfield, 

incluindo falante e os ouvintes que se encontram entre os fãs do músico.        

 O diagrama a seguir representa o uso inclusivo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Tradução: “Ele tocou nossos corações e mentes, e ele tocou algumas das melhores músicas do mundo. Nós 
todos vamos sentir falta do gênio gentil desse gigante.” 
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falante 
 
ouvinte 

fãs do 
     músico 

we 

 

                     

  
                                                                    
 
  
 
                                                                                             
 
                                                                              
            
                                                 
                                         
                                                                
                                                              
 
 
 

O diagrama acima demonstra que falante e ouvinte(s) podem ser projetados no elemento 

“fãs do músico”, que faz parte do espaço de “eventos musicais”, ativado no contexto. Na 

mescla, falante e ouvinte(s) são integrados com todos os outros fãs do músico, sob a 

codificação explícita do pronome “we”. Tendo em vista que a codificação linguística “we” 

reflete explicitamente a referência (falante, ouvinte(s) e fãs do músico), o diagrama representa 

as projeções por meio de linhas cheias. 

 

III. Uso exclusivo 

O uso exclusivo inclui falante mais outras pessoas, excluindo o(s) ouvinte(s), como 

ilustra o exemplo a seguir: 

 

(22) “As artists, that's what we do. We live to create art.”27 

 

Nesse exemplo, o entrevistado, um artista, está falando de si mesmo e de todos os outros 

artistas em geral. O ouvinte, um repórter, é excluído, já que não é um artista. É interessante 

notar que, como Levinson (1983, p. 69) aponta, ao contrário do inglês, algumas línguas 

possuem em seu sistema um pronome específico para esse caso. 

O diagrama a seguir representa o uso exclusivo: 

 

                                                 
27 Tradução: “Como artistas, isso é o que nós fazemos. Nós vivemos para fazer arte.” 

Espaço Mescla 

Input 1: 
Evento de 
Fala 

Input 2: 
Eventos 
musicais 

Espaço Genérico 

Figura 12: “we” inclusivo

ser humano 
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falante 
 
ouvinte 

outros 
artistas 

we 

 

                     

  
                                                                    
 
  
 
                                                                                             
 
                                                                              
            
                                                 
                                         
                                                                
                                                              
 
 

 
 

Nesse diagrama, apenas o falante é projetado do input 1 para o espaço do mundo artístico. 

O ouvinte, que não faz parte do meio artístico, não é projetado. No espaço mescla, o pronome 

“we” integra apenas falante e demais artistas, o que caracteriza um uso exclusivo em relação 

ao ouvinte. 

 

IV. Uso virtual: 

O uso virtual abrange pessoas em geral, porém exclui falante e ouvinte(s), conforme o 

exemplo a seguir demonstra: 

 

(23) “Chances are very strong,” he says, “that before the end of the next century, we’ll take a 

pill that will make our skin look a lot better.”28 

 

Esse é um exemplo em que o falante utiliza o pronome “we” fazendo referência a apenas 

um aspecto de si mesmo e do(s) interlocutor(es): como parte do grupo dos humanos. No 

entanto, explicitamente, o falante está se referindo a um grupo de pessoas (que tomará uma 

pílula ao final do próximo século) do qual nem ele mesmo nem seu interlocutor poderiam 

fazer parte.  

O diagrama a seguir ilustra o uso virtual: 

                                                 
28 Tradução: “As chances são muito boas,” ele diz, “de que antes do final do próximo século, nós tomaremos 
uma pílula que vai fazer nossa pele parecer muito melhor.” 

Espaço Mescla 

Input 1: 
Evento de 
Fala 

Input 2: 
Mundo 
artístico 

Espaço Genérico 

Figura 13: “we” exclusivo

    artista 
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falante 
 
ouvinte 

pessoas 
em geral 

 we 

 

                     

  
                                                                    
 
  
 
                                                                                             
 
                                                                              
            
                                                 
                                         
                                                                
                                                              
 
 

 
Na Figura 14, o pronome “we” integra falante e ouvinte, em seu aspecto como seres 

humanos, que potencialmente poderiam estar vivenciando uma determinada situação futura, e 

o grupo de pessoas em geral, que fará parte da humanidade no futuro. As linhas pontilhadas 

serão utilizadas, daqui em diante, para representar a projeção virtual, que na figura 14 ocorre 

entre falante e ouvinte, do input 1, e “we” no espaço mescla.  

 

Os quatro sentidos discutidos nesta seção indicam que o dêitico “we” se organiza em 

termos de uma categoria radial, cujo núcleo é o sentido prototípico do dêitico. Os sentidos que 

se formam a partir do processo de mesclagem promovem afastamentos progressivos desse 

núcleo, de acordo com a representação a seguir: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço Mescla 

Input 1: 
Evento de 
Fala 

Input 2: 
Situação 
futura 

Espaço Genérico 

Figura 14: “we” virtual 

ser humano 

sentido 
prototípico 

sentido 
inclusivo 

sentido 
exclusivo 

sentido 
virtual 

Figura 15: categoria radial do dêitico “we” 
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O sentido inclusivo preserva os elementos prototípicos da dêixis (falante e ouvinte(s)), 

mas se afasta do protótipo por adicionar elementos externos, que não participam do evento de 

fala. O uso exclusivo promove um afastamento ainda maior do núcleo categorial por excluir 

um dos elementos prototípicos; no caso, o(s) ouvinte(s). Por fim, o uso virtual é o mais 

distanciado do protótipo, por incluir apenas virtualmente falante e ouvinte(s), associando-os 

ao grupo de pessoas no input 2. 

 

 

4.2 Análise de “you” 

 

Os dados apontam para a existência de quatro diferentes usos dêiticos do pronome “you”, 

conforme demonstram os exemplos a seguir. 

 

I. Uso prototípico  

O uso prototípico consiste na referência ao(s) ouvinte(s) presente(s) na situação de fala, 

conforme demonstram os exemplos a seguir: 

 

(24) “As this movie’s writer and co-star and a first-time director, how nervous were you that 

you would crash and burn?”29 

(25) “You wrote White Chicks together. Aren’t you tired of one another by now?”30 

 

No exemplo (24), uma situação típica de entrevista, o pronome “you” é utilizado para 

fazer referência ao ouvinte, de acordo com o MCI do dêitico “you”. No exemplo (25), outra 

situação típica de entrevista, “you” faz referência aos dois ouvintes. Ambos os exemplos 

podem ser demonstrados pela Figura 16: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Tradução: “Como diretor e co-estrela desse filme e diretor de primeira viagem, o quanto você estava nervoso 
de que poderia se dar mal?” 
30 Tradução: “Vocês escreveram  As Branquelas juntos. Vocês não estão cansados um do outro agora?” 
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O uso prototípico do dêitico “you”, demonstrado no diagrama acima, integra apenas o(s) 

ouvinte(s).  

De modo semelhante ao que se verifica com o pronome “we”, o pronome “you” apresenta 

usos que se afastam do protótipo, cujo significado é construído a partir de processos de 

mesclagem. 

 

II. Uso inclusivo 

O uso inclusivo do pronome “you” inclui o(s) ouvinte(s) mais um grupo de pessoas não 

presente à situação de fala, promovendo um afastamento em relação ao uso prototípico, como 

mostra o exemplo a seguir: 

 

(26) “Listen, I have this idea. What if I gave you guys a chunk of money and we took a 

bunch of underprivileged kids who have never seen a Broadway musical before to come 

see the show?”31 

 

O exemplo acima foi retirado de um discurso reportado. Quem reporta é um dos 

produtores do musical da Broadway Jane Eyre, contando sobre o telefonema que recebeu de 

sua amiga, Alanis Morissette (cantora e atriz americana). No exemplo (26), Alanis Morissette 

está conversando diretamente com seu amigo por telefone; ou seja, ele é o único ouvinte 

presente. Alanis se refere a ele e às demais pessoas envolvidas na produção do musical 

através do dêitico “you”. Como é costumeiro no inglês americano, para ficar claro que o uso 

                                                 
31 Tradução: “Ouça, eu tenho uma ideia. E se eu desse a vocês caras uma bolada de dinheiro e nós levássemos 
um monte de crianças de baixa renda que nunca viram um musical da Broadway antes para vir e ver o show?’” 

Falante 
Ouvinte(s) 
Momento da fala 
Local da fala 

“you” 

Figura 16: MCI de “you” 

Evento de Fala 

MCI da dêixis  
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Espaço Genérico 

falante 
 
ouvinte 

produtores        
    do musical 

you 

do “you” é plural, ela acrescenta a palavra “guys” (que poderia ser traduzida como “caras”, 

sendo uma gíria para fazer referência a pessoas) após o pronome.  

O diagrama a seguir ilustra o uso inclusivo: 

 

                     

  
                                                                    
 
  
 
                                                                                             
 
                                                                              
            
                                                 
                                         
                                                                
                                                              
 
 
 

A Figura 17 demonstra que o ouvinte é projetado no elemento “produtores do musical”, 

dentro do espaço de produção teatral. Tanto o ouvinte quanto os demais produtores do 

musical são integrados sob o pronome “you”.  

                           

III. Uso exclusivo 

O uso exclusivo do dêitico “you” refere-se a outras pessoas, excluindo interlocutores, 

como podemos ver no exemplo a seguir:  

 

(27) “The answer is that you will take security wherever you can get it. You need to find 

some group that will be capable of keeping you safe, and that group had better be one 

that can count on your loyalty just as you can count on its protection.”32 

 

Nesse exemplo, o falante é um professor de direito da Universidade de Nova York, 

escrevendo para a revista Time e seu público leitor, que corresponde ao papel de ouvinte. 

Nesse caso, os ouvintes não estão, a princípio, vivendo a situação descrita pelo professor, 
                                                 
32 Tradução: “A resposta é que você vai buscar segurança onde quer que você possa consegui-la. Você precisa 
encontrar algum grupo que seja capaz de manter você a salvo, e é melhor que esse grupo seja um que possa 
contar com a sua lealdade assim como você pode contar com a sua proteção.” 

Espaço Mescla 

Input 1: 
Evento de 
Fala 

Input 2: 
Produção 
teatral 

Figura 17: “you” inclusivo  

ser humano 
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  falante 
 
ouvintes 

pessoas em    
   ambiente  
   violento 

you 

sobre as pessoas que vivem em ambiente de conflito. Por esse motivo, esse é um uso em que o 

dêitico pode excluir interlocutores. É o que se observa no diagrama a seguir: 

 

                     

  
                                                                    
 
  
 
                                                                                             
 
                                                                              
            
                                                 
                                         
                                                                
                                                              
 
 
 
A Figura 20 indica que “you” se refere às “pessoas em ambiente violento” (linha cheia), 

excluindo o(s) ouvinte(s). Entretanto, a codificação com “you” sugere implicitamente que 

caso vivesse(m) em ambiente semelhante, o(s) ouvinte(s) se alinharia(m) ao ponto de vista 

das pessoas incluídas na referência (linha pontilhada). 

 

IV. Uso virtual  

 

No uso virtual, o dêitico “you” é usado em referência ao próprio falante, conforme o 

exemplo (28) demonstra: 

 

(28) “‘When you are little, you don’t want people to know you are in the system, that 

you got taken away from your mother,’ says Homer. ‘When you get your apartment, 

then you’re set.’”33    

 

No exemplo acima, o falante é Homer, um jovem que, até recentemente, estava dentro do 

sistema de adoção dos Estados Unidos. Esse é o caso que mais se afasta do uso prototípico do 

dêitico “you”, pois o falante não se refere ao ouvinte, um repórter, e sim a si mesmo. É o 

                                                 
33 Tradução: “‘Quando você é pequeno, você não quer que as pessoas saibam que você está no sistema, que você 
foi tirado da sua mãe,’diz Homer. ‘Quando você consegue seu apartamento, então você está estabelecido.’” 

Espaço Genérico 

Espaço Mescla 

Input 1: 
Evento de 
Fala 

Input 2: 
Vida em 
áreas de 
conflito 

Figura 20: “you” exclusivo 

ser humano 



53 
 

falante 
 
ouvinte 

crianças     
   adotadas 

you 

falante quem vivia a situação a que ele se refere utilizando o pronome “you”. O diagrama a 

seguir representa o uso de auto-referência implícita: 

 
                                                                      
                     

  
                                                                    
 
  
 
                                                                                             
 
                                                                              
            
                                                 
                                         
                                                                
                                                              
 
 

 

O diagrama acima mostra que apenas o falante estabelece correspondência com o grupo 

de crianças adotadas. Na mescla, o falante e as crianças adotadas, assim como o ouvinte, são 

integrados no uso do pronome “you”. Entretanto, embora o elemento “crianças adotadas” seja 

projetado integralmente na mescla, falante e ouvinte são projetados apenas virtualmente. O 

falante fez parte do grupo de crianças adotadas no passado (“quando era pequeno”), mas não 

se inclui mais nessa categoria; o ouvinte, em seu papel de receptor da mensagem, não passou 

por uma situação de adoção, mas por compartilhar a propriedade “ser humano” no espaço 

genérico, pode ser virtualmente aproximado do falante e de outras pessoas adotadas. 

O exemplo (29) é um caso que ilustra muito bem o fato de que o “you” virtual faz 

referência ao próprio falante: 

 

(29) “Divorce is much harder on kids than being in a good family, of course. But that doesn’t 

mean that you have to say to yourself 10 years later that everything that happens to my 

son or my daughter is because of the divorce.”34 [grifo nosso] 

 

                                                 
34 Tradução: “O divórcio é muito mais difícil para as crianças do que estar em uma boa família, é claro. Mas isso 
não quer dizer que você tem de dizer a si mesmo 10 anos mais tarde que tudo o que aconteceu com o meu filho 
ou com a minha filha é por causa do divórcio.” 

Espaço Mescla 

Input 1: 
Evento de 
Fala 

Input 2: 
Sistema de 
adoção 

Espaço Genérico 

Figura 19: “you” virtual de auto referência

ser humano 
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falante 
 
ouvinte 

pais     
   divorciados 

you 

Nesse exemplo, o falante utiliza o dêitico “you”. No entanto, utiliza o adjetivo possessivo 

“my” (meu/minha) duas vezes logo em seguida, quando o esperado seria que utilizasse o 

adjetivo possessivo “your” (seu/sua), fazendo concordância com o pronome “you”. Desse 

modo, o exemplo evidencia que o discurso é construído a incluir o próprio falante na 

referência. A Figura 20, a seguir, ilustra o processo de mesclagem envolvido nesse caso: 

 
                                                                      
                     

  
                                                                    
 
  
 
                                                                                             
 
                                                                              
            
                                                 
                                         
                                                                
                                                              
 
 

 

A situação de fala não deixa claro se falante e/ou ouvinte partilham da experiência de 

serem pais divorciados na vida real. Porém, o uso do dêitico “you” faz com que a referência 

estabelecida para falante e ouvinte seja virtual. Como o falante utiliza o adjetivo possessivo 

“my” em relação ao pronome “you”, isso nos fornece uma pista para o fato de que o falante 

faz referência a si mesmo. 

 

Nessa seção, os quatro sentidos apresentados demonstram que o dêitico “you” se organiza 

em termos de uma categoria radial, cujo núcleo é o sentido prototípico do dêitico. Conforme 

podemos ver na Figura 20, os sentidos que se formam a partir do processo de mesclagem 

promovem afastamentos progressivos desse núcleo: 

 

 

 

 

 

Espaço Mescla 

Input 1: 
Evento de 
Fala 

Input 2: 
Situação de      
divórcio 

Espaço Genérico 

Figura 20: “you” virtual de auto referência

ser humano 



55 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O sentido inclusivo mantém o elemento prototípico da dêixis (ouvinte(s)), mas como 

adiciona elementos externos que não estão presentes no evento de fala, se afasta do sentido 

prototípico. O uso exclusivo, por excluir o(s) ouvinte(s), promove um afastamento ainda 

maior do núcleo categorial. Por fim, o uso virtual é o mais distanciado do protótipo, por 

incluir virtualmente o falante e o(s) ouvinte(s), associando-os a um grupo de pessoas. 

 

 

4.3 Análise comparativa dos dêiticos “we” e “you” 

 

Através da análise dos dados apresentada neste capítulo, podemos fazer uma comparação 

entre os quatro tipos de “we” e os quatro tipos de “you” encontrados na pesquisa, conforme 

apresentados na Tabela 1 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentido 
inclusivo 

sentido 
exclusivo 

sentido 
virtual    

Figura 20: categoria radial do dêitico “you” 

sentido 
prototípico 
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 “WE” “YOU” 

PROTOTÍPICO +FALANTE  

+ OUVINTE(S) 

- FALANTE 

+ OUVINTE(S) 

INCLUSIVO 

 

+FALANTE  

+ OUVINTE(S)  

+ OUTRO(S) 

- FALANTE 

+ OUVINTE(S)  

+ OUTRO(S) 

EXCLUSIVO  +FALANTE 

- OUVINTE(S)  

+OUTRO(S) 

- FALANTE 

- OUVINTE(S) 

+ OUTRO(S) 

VIRTUAL +FALANTE (virtual) 

+OUVINTE(S) (virtual) 

+ OUTRO(S) 

+FALANTE (virtual) 

+OUVINTE(S) (virtual) 

+ OUTRO(S) 

 

                                                      

  

Quanto ao uso prototípico, o dêitico “we” faz referência a falante e ouvinte(s) como um 

conjunto, enquanto o dêitico “you” faz referência apenas ao(s) ouvinte(s), não incluindo o 

falante. Dessa forma, os dois dêiticos não são intercambiáveis. 

No uso inclusivo, o dêitico “we” necessariamente inclui o falante, enquanto o dêitico 

“you” necessariamente exclui o falante. Por esse motivo, ainda que ambos incluam outras 

pessoas, os dêiticos “we” e “you”, nesse caso, não são intercambiáveis. 

Quanto ao uso exclusivo, embora ambos os dêiticos excluam o(s) ouvinte(s), apenas o 

“you” exclui o falante. Assim sendo, “we” e “you” possuem referências distintas.  

 Por último, quanto ao uso virtual, “we” e “you” são, a princípio, intercambiáveis, pois a 

referência que ambos fazem a falante e/ou ouvinte(s) é virtual. No entanto, é possível sugerir 

que a escolha, por parte do falante, em usar um dêitico ou o outro, acarreta uma diferença sutil 

de significado, que parece estar relacionada a estratégias retóricas.  

O “we” virtual codifica linguisticamente falante + ouvinte(s), embora a referência seja 

apenas virtual. Sendo assim, simula uma aproximação de falante e ouvinte(s) ao evento 

descrito, e é compatível com situações que o falante quer apoiar; ou seja, é como se o falante 

dissesse que se ele(a) e o(s) ouvinte(s) estivessem na referida situação seriam beneficiados por 

ela. Retomemos o exemplo (23) : 

 

(23)  “Chances are very strong,” he says, “that before the end of the next century, we’ll take a    

Tabela 1: “we” e “you” em comparação 
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          pill that will make our skin look a lot better.”35 

 

Em (23), o uso de “we” inclui virtualmente falante e ouvinte em uma atividade avaliada 

como benéfica (tomar uma pílula e beneficiar a pele). Assim, “we” marca a avaliação positiva 

do falante em relação aos avanços da medicina no próximo século. 

 

Nesse exemplo, o uso de “you” virtual também seria possível, como demonstra a  

adaptação a seguir: 

 

(23a) “Chances are very strong,” he says, “that before the end of the next century, you’ll take   

          a pill that will make your skin look a lot better.”36 

 

Nesse caso, “you” também não se referiria aos ouvintes (mas a uma projeção futura dos 

mesmos). Ainda que esse uso faça sentido, seus efeitos retóricos seriam diferentes. A 

inferência seria a de que o falante busca a solidariedade do(s) ouvinte(s). Gostaríamos de 

sugerir que o uso de “you” virtual é compatível com situações em que o falante, ao invés de 

simplesmente manifestar seu apoio, precisa reivindicar o apoio do(s) ouvinte(s). Por exemplo, 

se o falante desenvolvesse pesquisas na área dermatológica e estivesse pleiteando apoio 

financeiro para essas pesquisas, o exemplo (23a) seria estrategicamente mais adequado do que 

o exemplo (23). 

Isso porque, como já vimos, o “you” virtual (auto-referência) codifica o(s) ouvinte(s), 

mas também se refere virtualmente ao falante. Assim, a codificação subfocaliza o falante e 

destaca o(s) ouvinte(s), em uma estratégia que parece ser adequada para enquadrar situações 

vivenciadas pelo falante, e avaliadas como desagradáveis ou injustas. Dessa forma, ao 

aproximar o(s) ouvinte(s) da situação, o falante busca criar empatia, como se dissesse “esse 

evento foi desagradável para mim, e teria sido desagradável para você também, caso tivesse 

que vivenciá-lo”. Retomemos o exemplo (28): 

 

(28) “‘When you are little, you don’t want people to know you are in the system, that   

        you got taken away from your mother,’ says Homer. ‘When you get your apartment,   

        then you’re set.’”37    

                                                 
35 Tradução: “As chances são muito boas,” ele diz, “de que antes do final do próximo século, nós tomaremos 
uma pílula que vai fazer nossa pele parecer muito melhor.” 
36 Tradução: “As chances são muito boas,” ele diz, “de que antes do final do próximo século, você vai tomar uma 
pílula que vai fazer  sua pele parecer muito melhor.” 
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No exemplo, o falante, que passou por uma experiência de adoção, descreve as 

dificuldades da situação, buscando a solidariedade do(s) ouvinte(s). Nesse contexto, o uso de 

“we” resultaria em: 

 

(28a) “‘When we are little, we don’t want people to know we are in the system, that we got  

          taken away from our mother,’ says Homer. ‘When we get your apartment, then we’re    

           set.’”38  

   

Embora possível, a opção por “we” permitiria a inferência de que o falante demonstra 

apoio a todos aqueles que foram adotados.  Essa opção seria apropriada em outro contexto 

comunicativo; por exemplo, mesmo que o falante não tivesse passado por uma experiência de 

adoção, poderia optar pelo “we” virtual para se solidarizar com aqueles que passaram pela 

experiência. 

Em suma, em seus usos virtuais, “you” e “we” compartilham o fato de que falante e/ou 

ouvinte são virtualmente incluídos. Como são usos muito próximos, poderiam ser, a princípio, 

intercambiáveis nos mesmos contextos. Entretanto, como buscamos sugerir nesta seção, 

referências semelhantes podem ser ativadas a partir de perspectivas distintas que, por sua vez, 

podem servir a estratégias retóricas também distintas. Em pesquisa de doutorado futura, 

pretendemos dar continuidade aos insights aqui apresentados. 

 

4.4 Análise quantitativa 

Na seção anterior, apresentamos a análise qualitativa dos dados, com o estabelecimento 

de uma classificação, que nos permitiu distribuir cada um dos dêiticos em categorias análogas 

(desde o significado prototípico até os significados inclusivo, exclusivo e virtual). Discutimos, 

ainda, as especificidades e eventuais correspondências entre os dêiticos “we” e “you” para 

cada um dos seus sentidos.  

Com base na classificação apresentada, passamos agora à análise quantitativa dos dados, 

com o objetivo de verificar se as correspondências observadas se refletem na frequência de 

ocorrência desses usos no corpus investigado. 

                                                                                                                                                         
37 Tradução: “‘Quando você é pequeno, você não quer que as pessoas saibam que você está no sistema, que você 
foi tirado da sua mãe,’diz Homer. ‘Quando você consegue seu apartamento, então você está estabelecido.’” 
38 Tradução: “‘Quando nós somos pequenos, nós não queremos que as pessoas saibam que nós estamos no 
sistema, que nós fomos tirados da nossa mãe,’ diz Homer. ‘Quando nós conseguimos nosso apartamento, então 
nós estamos estabelecidos.’” 
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prototípico. Esse resultado contrasta com a ocorrência de “you” prototípico, com frequência 

expressiva de quase 40%. Em parte, isso se deve ao fato de que os dados foram colhidos, 

principalmente, de artigos e entrevistas. Tendo em mente que as situações de fala dos dados, 

em sua grande maioria, incluem repórter e entrevistado(s), ou repórter e leitor(es) , é natural 

que o “we” prototípico seja pouco utilizado, pois são poucas as vezes em que, nessas 

situações, falante e ouvinte(s) são tratados como um conjunto nas situações descrita pelo 

falante. Por outro lado, o “you” prototípico reflete a natureza dialógica da entrevista em que o 

repórter normalmente se dirige ao entrevistado para obter respostas a diversas perguntas. Por 

essa mesma razão, o “you” exclusivo é o menos frequente dentre os usos de segunda pessoa, 

já que não é desejável excluir o(s) interlocutor(es) nesses casos. 

De forma oposta ao que ocorre com “you”, o “we” exclusivo é o mais utilizado de todos 

os usos desse dêitico, por excluir o repórter ou o público, fazendo referência ao falante e 

outras pessoas envolvidas no evento que o falante relata (que pode ser o entrevistado e um 

grupo ao qual ele pertence, ou o repórter e as outras pessoas que trabalham para a revista, por 

exemplo). 

O “you” virtual, por sua vez, é o mais utilizado entre os outros usos desse dêitico, pois 

inclui virtualmente falante e ouvinte, mantendo o ouvinte em destaque, criando, como 

estratégia retórica (como vimos anteriormente), empatia com o interlocutor, o que é altamente 

desejado tanto em situações de entrevista quanto naquelas em que o repórter se dirige ao 

leitor. 

Resumindo, embora os dêiticos “we” e “you” pudessem ser agrupados em classes 

correspondentes, a análise quantitativa demonstrou que a distribuição dos dêiticos em cada 

classe na categoria radial pode ser bastante diferente. Além disso, a análise de um corpus 

jornalístico diversificado demonstrou que o sentido prototípico, característico de situações de 

interação face-a-face, pode não ser o mais frequente em outros gêneros textuais. Ao contrário, 

em função de estratégias retóricas específicas, os sentidos menos prototípicos dos dêiticos 

podem ser recrutados.  
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5. Conclusão 

 

De acordo com os dados analisados nessa pesquisa, chegamos à conclusão de que a 

polissemia dos dêiticos de pessoa “we” e “you” do inglês se deve a diferentes processos de 

mesclagem conceptual. Cada um desses processos leva ao surgimento de um significado para 

os pronomes, chegando a quatro diferentes significados para o pronome “we” e quatro para o 

pronome “you”: prototípico, inclusivo, exclusivo e virtual. 

É interessante notar que cada um desses diversos usos dêiticos para os dois referidos 

pronomes se estrutura ao redor do MCI da dêixis, em que falante e ouvinte se encontram 

presentes em um determinado local e momento em que o evento de fala ocorre. Apenas a 

partir desse MCI se podem acessar outros significados para os pronomes, significados esses 

que se afastam progressivamente do MCI. Em sua polissemia, os pronomes “we” e “you” são 

mais ou menos prototípicos, não deixando, no entanto, de se caracterizar como termos 

dêiticos.  

Esses achados, baseados em corpus real de uso da língua por nativos, confirma as 

observações de Marmaridou (2000) de que a visão tradicional não é capaz de abarcar todas as 

instâncias da dêixis, e de que os termos dêiticos apresentam polissemia e se organizam em 

uma categoria radial. Ainda mais, a pesquisa demonstra que o processo de mesclagem é 

responsável pelo surgimento desses usos não-prototípicos.  

Conforme demonstrado através dos dados, a mesclagem conceptual se dá através da 

projeção de elementos do input 1, que contém o MCI da dêixis (contendo falante e ouvinte) e 

o input 2, que contém outros MCIs, de acordo com cada situação (MCI de sistema de adoção 

ou MCI de mundo artístico, por exemplo), para dentro do espaço mescla, onde surgem novos 

significados para os pronomes, como por exemplo o “we” que exclui tanto o falante quanto o 

ouvinte, e o “you” que inclui o falante.  

Sendo assim, os resultados da presente pesquisa podem contribuir para uma maior 

compreensão de como o processo de mesclagem pode ser responsável pelo surgimento de 

polissemia para termos já existentes. 

Em termos comparativos, a presente pesquisa demonstra que existem quatro diferentes 

sentidos para o dêitico “we” e para o dêitico “you”. Embora a nomenclatura seja 

correspondente, as referências tendem a ser distintas, com uma aparente exceção: em seu uso 

virtual, os dois dêiticos apresentam referências bem próximas, podendo ser considerados 

intercambiáveis.  
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Entretanto, a análise qualitativa dos dados referentes ao uso virtual de ambos os 

pronomes evidenciou que cada um deles parece estar a serviço de estratégias retóricas 

distintas. Essa observação lança novos questionamentos sobre o caráter intercambiável dos 

dêiticos, e merece ser aprofundada em pesquisas futuras. 

Do mesmo modo, a pesquisa concluiu que, nos dados analisados, a distribuição de 

ocorrências dos dêiticos em suas respectivas categorias foi bastante distinta. Essa diferença 

abre novas perspectivas de investigação no que se refere à interação entre estrutura categorial 

e gênero textual.  
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ANEXO 

CATEGORIAS DE “WE” E “YOU” 
 
 
WE  
 
 
A. Uso prototípico (falante + ouvinte(s)):  
 
1  
     " # DO YOU SEE THE FURY OVER THE MUHAMMAD CARTOONS AS A 

SETBACK OR AN OPPORTUNITY? Well, I think this highlights the need for dialogue. 
The violence is wrong and counterproductive. I can understand why people are offended. 
That said, in a free society, people have the right to speak out even if others are offended. 
With freedom of the press also comes responsibility. We need to do a better job of talking 
through these difficult issues in a peaceful way. # HOW DO YOU MAKE SURE 
PEOPLE ARE N'T JUST TELLING YOU WHAT YOU WANT TO HEAR? Right now, 
if we walked down to the State Department's new media-monitoring unit, you'd see live 
what's happening on Arab TV. We have a young man who's watching the blogs, the Web 
chats. So when I walk in, I instantly can know what's being said. That unit publishes a 
daily rapid-response report. It goes to all the Cabinet Secretaries and all our ambassadors. 
# WE HEAR THAT AMBASSADORS AND EMBASSY PUBLIC-AFFAIRS PEOPLE 
ARE BEING TOLD 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1158960,00.html 
 
2      
       is it so? " Her lament, in Persian, throbs over the speakers of a cab heading for Kabul, 

Afghanistan. An hour into the six-hour journey from neighboring Pakistan, the taxi driver 
abruptly switches cassettes, and chants of Koranic verse replace the pop song. Moments 
later, the car stops at a checkpoint. The wooden poles of the barrier are entwined with 
strips of confiscated audiotape and film, the loose ends flapping in the wind. A guard 
peers into the car and inspects the four passengers and driver before allowing them to 
proceed. " We are lucky, " says the driver. " They could have beaten us all if they had 
found us listening to the music. " # The Ministry for the Prevention of Vice and 
Promotion of Virtue is on patrol. Its job is to eradicate sin, which, as defined by the 
totalitarian government of Afghanistan, includes simply listening to music. The Taliban, 
a collection of former theology students who took over Kabul in 1996, is best known for 
destroying ancient Buddhist statues and restricting the rights of 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000780,00.html 
 

                   
B. Uso inclusivo: falante + ouvinte(s) + outra(s) pessoa(s)  
 
1/2/3  
        Tufo held a captive and universal audience for their arrangements. We moved and 

grooved to his sweet, funky, soul-stirring musical scenarios, and said, " Amen, that's 
right, go ahead, " as we related. # Whether it was my LP Sparkle or the Staple Singers on 
the Let's Do It Again sound track or Claudine or the incredibly famous Superfly sound 
track -- all had the unmistakable and unforgettable, gripping melodies of Mr. Mayfield. 



 
 

He scored in our hearts and minds, and he scored some of the world's greatest music. We 
will all miss the gentle genius of this giant. # -- Aretha Franklin 995824 $13.6 million 
Amount taken in on opening weekend by Oliver Stone's new conspiracy-free football 
film, Any Given Sunday # $12 million Amount taken in by Stone's 1995 conspiracy-
filled biopic, Nixon, during its first month of release # 7 million Number of TV viewers 
who tuned in Christmas Eve to watch the holiday classic It's 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995823,00.html  
 
4/5   
       Dr. Brothers, who went on to a notable TV career, attributes the appeal of the '50s quiz 

shows to lucky timing: "We were in a race with Russia to prove we were brighter, better, 
more intelligent," she says. "Today that's no big whoop." Robert Thompson, director of 
the Center for the Study of Popular Television at Syracuse University, agrees. "Back in 
the '50s, this was a rare instance where intellectualism and knowledge were really 
celebrated," he says. "Education had suddenly become a very, very front-page, desirable 
commodity. Bear in mind that these quiz shows are playing right about the time that 
Sputnik is being launched--and we can't get a rocket off the pad!" 
 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995852,00.html#ixzz2Qw2Smwm0 

 
6       
       WATER Residents of the U.S. Gulf Coast don't have to be reminded that water can be a 

killer. You can usually evacuate people ahead of a major storm, but you can't evacuate 
infrastructure. "Thirteen of the 20 largest cities in the world happen to be located at sea 
level," says Dr. Cindy Parker of the Johns Hopkins School of Public Health in Baltimore, 
Md. That means that where people are most at risk from floods, so are hospitals and 
water-treatment plants. As we have seen in New Orleans, the health effects of losing 
those facilities persist long after the water has receded. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1177002,00.html 

7/8/9/10   
       " If there's a surprise, it's really that we're going to see the economy slow in the middle of 

the year, but then I think we're going to see a big reacceleration in the second half of 
2000, and we're going to end the year very strongly, just as we ended 1999. " -- Gail 
Fosler, chief economist, The Conference Board (on CNNFN's Moneyline, Jan. 3, 2000)  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,999802,00.html 
 
11 

America's responsibility now, as we mark the first Earth Day of a new millennium, is to 
bring these lessons to bear against new, more profound environmental 
challenges. We must look well beyond our own cities and countryside, make 
environment a core foreign policy objective and provide the leadership needed to put all 
nations on a cleaner, more sustainable path to prosperity. # In Africa, the environmental 
leaders I met with described how desperate shortages of human and financial capital 
impoverish both their peoples -- and their land. The resulting loss of biodiversity, they 
noted, carries a price for us all.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,996744,00.html 
 

 
 
 



 
 

12/13  
        Hence the importance of an engaging new book, The Debt Threat (HarperBusiness; 257 

pages), by Noreena Hertz, a University of Cambridge globalization expert, who tells the 
story of how debt burdens are crushing many developing countries. We see rock star 
Bono, on a debt-relief crusade, bring Senator Jesse Helms to tears as the musician quotes 
verses from the Bible. We also learn of practical solutions. Hertz insists that debt relief 
should be delinked from International Monetary Fund and World Bank " good 
governance " conditions, arguing that there isn't time for impoverished countries to 
revamp their political systems. Instead, Hertz proposes that debt savings should go into 
trust funds managed by independent boards and earmarked for poverty alleviation. 
Fundamentally, Hertz sees debt relief as a security issue. " There's a moral imperative and 
also one of self-interest, " she says.  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1034727,00.html 

 
14 

Even when the 3 1/2-hr. show ended by letting Mike Eruzione and his entire Soviet-
beating 1980 U.S. " miracle on ice " hockey team light the torch -- reminding the world, 
once again, how we won the cold war -- it felt O.K. Sure, it might have been even nicer to 
let Eruzione light it with Slava Fetisov, the great Soviet captain and current Russian 
coach whom he beat. That could have made for a nice demonstration of post-cold war 
togetherness. But why try to kid anybody? If global events after Sept. 11 proved 
anything, it's that the U.S. is now the only superpower in the game. One thing that means 
is that everyone else is going to happily accept our invitation 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1001836,00.html 

 
15/16 

Governor George W. Bush, son of a President, grandson of a U.S. Senator, was educated 
at Yale. Ex-Senator Bill Bradley, son of a banker, went to Princeton. Vice President Al 
Gore, son of a U.S. Senator, attended Harvard. Senator John McCain, son and grandson 
of admirals, was educated at the U.S. Naval Academy. Let us rush to fix a system that, on 
its face, would winnow out the likes of Abe Lincoln and Harry Truman. DAVID L. 
EVANS Cambridge, Mass. # Isn't it time we got into the 21st century with elections? The 
primary system is a complete anachronism harking back to pre-TV days, when that was 
the only way voters could see the candidates. Now we would be a lot better off without 
the grand circus every four years. If candidates could just have publicly financed 
televised debates until we knew enough about them to vote, then we could get it over 
with simultaneously in all states. Think of the effort now wasted on fund raising and 
influence peddling!  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,996143,00.html 

        
17/18/19/20 

is that, and where does it come from? For that matter, where does the chicken come 
from? # Right there, Michael Pollan tells us, is the problem with the way we eat now. 
We're clueless. In The Omnivore's Dilemma (Penguin Press; 450 pages), he tries to cut 
through this fog of unknowing. The title refers to the predicament of animals, including 
rats and humans, that can eat just about anything, whether it's bad for them or not. He has 
no doubt that much of what we eat is bad for us, for the animals we feed on and for the 
environment. The author of Second Nature and The Botany of Desire, Pollan is willing to 
go to some lengths to reconnect with what he eats, even if that means putting in a hard 
week on an organic farm and slitting the throats of chickens. He's not Paris Hilton on The 



 
 

Simple Life. # Pollan divides our food sources into four categories. One is industrial, 
meaning giant agribusiness.           
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1177012,00.html 
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This was a millennium celebration spectacular in its lack of imagination and permanence. 
So we shot off some fireworks, drank some booze and dumped some confetti on our 
shrinking world. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995972,00.html 

 
22/23/24 

important that jobs recover in the U.S.? # SUSAN BYRNE: Companies don't care if our 
children are working in a Nissan plant in North Carolina or if we hire an accountant in 
India. The kinds of jobs we create here and the kind we send overseas may have a 
profound effect on society, but it doesn't affect corporate profits. In a worldwide sense, 
we are having a strong and vigorous jobs recovery. # TIME: So it's about global job 
growth because it's a global economy? # BYRNE: That's the way we invest. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,993780,00.html 
 
25/26/27 

Why should we care? Why not worry about the problems that can kill us in 100 years, not 
trillions of years! " CRAIG ANTHONY TRUGLIA Mahopac, N.Y. # Scientists and 
theologians squabble about the beginning of time and the universe SPACE, June 25, but 
regardless of the fine points of their arguments, they are still singing from the same sheet 
of music: there was a beginning, and there will be an end. I believe that the universe is 
actually infinite in time and space. Our Big Bang was exactly that -- ours. We will never 
discover the oldest body in the universe because we will never be able to sense its 
existence. It is safe to assume that there were other Big Bangs, and more will occur. 
LAWRENCE A. GIRARD Depauville, N.Y.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000340,00.html 
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Sarah Jones hears voices. A homeless black woman. A Russian mother, married to a 
black man, talking about her daughter's cornrows. A homophobic Italian cop. A young 
girl in the projects who's " the only virgin left in her building. " Jones, 25, the daughter of 
a black father and a mother of European and Caribbean descent, uses her one-woman 
show, Surface Transit, to get the voices out of her head and into the world. " We all know 
people like this, " she says. " Some of us are people like this. " # On stage Jones is a 
gifted impersonator, shape-shifting from one character to the next. Her work is flavored 
with hip-hop, but she enjoys throwing curves: she ends her show speaking in a British 
accent that leaves the audience wondering whether she's from Brixton or Brooklyn. She 
was actually born in Baltimore, and started participating in poetry slams at New York 
City's Nuyorican Poets Cafe. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,996919,00.html 
 
29/30/31/32 

When all fat became bad, anything nonfat became good. Unfortunately, " low-fat " or " 
fat-free " products are often high in sugar, making them caloric catastrophes. # 
WARNING # We usually know when we eat animal or butterfat. But we often don't 
when we consume palm and coconut oils, used to fry chips and often found in margarine, 



 
 

chocolates, whipped cream and toppings, even nondairy creamers. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1005924,00.html 
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Last time out, Spielberg tried humanizing Kubrick. This time (working from a Philip K. 
Dick story and an excellent script by Scott Frank and Jon Cohen), he borrows Hitchcock's 
Catholic belief that we are not all criminals, but we are all guilty; our humanity is our 
original sin. Anderton -- on the run for a murder he hasn't thought of committing of a man 
he doesn't know -- is oppressed by guilt because his young son was kidnapped while they 
were at a public swimming pool. Indeed, water, as both symbol and character, is 
everywhere in this film: in its Christian sense of baptism and absolution, in its dramatic 
function as either a hiding place (that terrific bathtub rendezvous with the cyberspiders) 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1002717,00.html 
 
35 

The pomp of the new Pope's appointment has passed, and that most anticipated 
churchcentric film, The Da Vinci Code, is still a year away. Fortunately, we're seeing a, 
well, mass of Catholic faith-based films and shows -- including Kingdom of Heaven, 
starring a conflicted, crusading ORLANDO BLOOM -- to keep audiences in the spirit. # 
Viewers are tuning in as if it'll be the end of the world if they miss NATASCHA 
MCELHONE as a nun helping Bill Pullman delay Armageddon in NBC's mini-series 
Revelations. # In the lay-hero category, TED DANSON is a lawyer taking on the church 
in Our Fathers, a May 21 Showtime movie about the sex-abuse 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1059028,00.html 
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What is important is to think about the real root causes of those events. It's not important 
who those students were. What was important was that it was an outcry of our repressed 
people. We cannot be happy when we see others suffer. But you see, sometimes, in order 
to gain your rights, you have to do certain things.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1106317,00.html 
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We've all seen them: perfectly toned celebrities on late-night television telling us 
that we too can develop rock-hard abdominal muscles. It's easy! Just slap down $149.99 
for the Torso Track or $149.75 for the Ab-Doer and watch those unwanted inches melt 
from your waist. Americans shelled out tens of millions of dollars last year on various 
devices to firm up their flabby midriffs. # And did they work? Not necessarily. 
Independent studies have concluded that most of these products -- no matter who 
endorses them or how expensive they are -- shape your midsection no better than old-
fashioned stomach crunches. 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000516,00.html 

 
C. Uso exclusivo: falante + outra(s) pessoa(s) específica(s), excluindo o(s) ouvinte(s)  

1/2/3 
On New Year's Eve, six-year-old Christian put the lighted flashlights into the sleeves of 
his rust-red sweater and, a veritable 21st century automaton, ran down the hallways of 
TIME magazine to his mother, picture editor MaryAnne Golon. With not a small degree 



 
 

of pride, he loudly declared, " I'm Y2K compliant! " # And so were we. Some 90 staff 
members, a few with family members in tow, worked in our New York City offices this 
past weekend to prepare this keepsake issue. We had planned it for two months with 
some trepidation, aware of the potential for the fog of technology and the insinuation of 
terrorism. Last weekend all of TIME's bureaus were on alert, and we posted several 
dozen photographers around the world to record the passing of 1999 into 2000. In 
Washington, correspondent Sally Donnelly took a New Year's Eve flight with the head of 
the FAA. Julie Grace of our Chicago bureau spent the evening with a family of Y2K 
worriers in Ohio. Denver bureau chief  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995803,00.html 

 
4/5/6/7 

do not mean to begin this letter by getting personal. I was just wondering if you people 
leave the house anymore -- something that seems to be increasingly unnecessary these 
days, a hundred years ago. Not that leaving the house is always a good idea. Outside lies 
the wide and brittle world of wars, gunplay, scandal, disease, superstition, categorical 
hatreds, willful ignorance, envy, pettiness and cant. In your perfected age, all such things 
undoubtedly have been eradicated. (How I wish I could hear your laughter.) # 
Are you six-feet-six? Are you fly-fishing on Mars? Are you talking on a cell phone? We 
are, usually. # We are talking on a cell phone as we walk among the blazing office towers 
and the gridlocked SUVs, along a frozen sidewalk on the Avenue of the Americas in New 
York City, from which we call a colleague in an airplane who, while speaking to us, is 
faxing an application for a Platinum card and e-mailing a color photo of his beaming 
children, taken with a digital  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995800,00.html 

 
8/9/10/11 

felt driven to write about them from their point of view. I woke up at two o'clock in the 
morning one day. I stayed up all night and had the story and all the characters worked out 
by 10 a.m. I didn't know if it was a movie. I tried to pitch it as a TV series. I just knew it 
was important. # While making Crash, you had a heart attack. You were back in two 
weeks. # As artists, that's what we do. We live to create art. If we're not going to finish it, 
what's the point? # Did you suspect that your body was telling you to slow down? # 
No. We did the operation, and the doctor said, " I'm sorry, but I can't let you go back. It's 
too much stress. " I said, " I totally understand. So how much stress do you think it'll be 
for me to be sitting at home while, say, another director finishes my film? 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1177008,00.html 

 
12/13/14 

the world what she knows about her favorite animals -- and helped ensure their survival. 
As recently as a decade ago, they were being slaughtered wholesale by poachers, who 
ripped out magnificent ivory tusks to be made into jewelry and piano keys. The testimony 
of Moss and others stirred outrage that led to an international ban on the free trade of 
ivory. " Before we started our studies, people felt elephants were there to be used in the 
way man thought best, " says Moss. " But the more we learn about them, the more 
arguments we have to protect them.  

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,996234,00.html 
 
 
 



 
 

15/16 
in distressed leather. " I don't think you can create a hot handbag every season, " says 
Vevers, who used to work at Vuitton. " You have to wait for your time. " # Not so for 
designers like Reed Krakoff of Coach, where handbags make up almost 65% of the 
business and a single style can bring in more than $40 million in global retail sales a year. 
For Krakoff there is an intricate system that produces every handbag, and it involves 
getting three things right: price, fashion and fabrication. " If we create a handbag that 
everyone wants and then they also say,' Great price,' then we've hit on something, " says 
Krakoff, whose office is decorated with inspiration boards that include photos of a 
Noguchi sculpture, a Marc Newson sketch and a swatch of gray fabric from a chair in his 
house. " I'm noticing more organic shapes and more black and white than color right now, 
" he says, flipping through an auction catalog filled with works by American artists like 
Alexander Calder 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1172249,00.html 
 
17/18/19/20 

up by the bank and its airborne execs resulted in the emission of some 606,300 tons of 
CO2 in 2003. This year that figure will top 771,630 tons. Unlike its bottom line, that's not 
a figure the bank is proud of. # Nor is it willing to let it stand. In late 2004, HSBC 
committed itself to becoming carbon neutral-the first major bank to do so-by January 
2006. The principle is simple: the bank spends its cash on green energy projects that 
reduce CO2 emissions by the same amount the bank creates. " We realized we had to go 
above that' business as usual' scenario, " says Francis Sullivan, HSBC's adviser on the 
environment, speaking from the corporation's towering London HQ. The bank was 
already spending $7 million annually to boost the energy efficiency of its buildings but, 
says Sullivan, " we can not generate all the electricity, heating, cooling and 
lighting we need from CO2- free sources. Buying other people's reductions seemed to be 
the right way forward. " # In a dry run during 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1176810,00.html 
 

21/22/23 
" Well, we know where we came from. Our people were made from mud, and then the 
tribes were sent out. Sometimes people think that's funny, but when I look at the 
Immaculate Conception, that seems kind of odd to me. "Not all Indians believe in the 
ancient-clay idea, but if those who do are going to be shown the same respect as the 
adherents of any other faith, then the age of the find becomes immaterial." We don't have 
a prehistory," says Downs. " 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1169901,00.html 
 
24 

I met him for the first time in June 1992, when I was still a candidate for the presidency 
and he was fairly new in his own job. Since then, in the 19 times we've met, I have often 
heard him speak, with unmistakable and sometimes pugnacious pride, about his greatest 
achievements and, with equally straightforward candor, about where he still had work to 
do to build a genuinely democratic, prosperous and modern Russia, pursuing its national 
interests while cooperating with other great nations and international institutions. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995799,00.html 
 
 
 



 
 

25 
" So far, it's just a minor power outage in New Zealand, " Diane reports, before uttering a 
sentence few have ever delivered. " But we've heard nothing about Guam; it's kind of 
disturbing. " 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995802,00.html 
 

26 
As the day wears on, and news reports show that not even China is having problems, their 
daughter Danielle, 12, is the first to lose interest. " Whatever happens, happens, " she 
says, after singing along to a Sheryl Crow tape. " We won't have to go grocery shopping 
for a while. "  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995802,00.html 
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" # DO YOU SEE THE FURY OVER THE MUHAMMAD CARTOONS AS A 
SETBACK OR AN OPPORTUNITY? Well, I think this highlights the need for dialogue. 
The violence is wrong and counterproductive. I can understand why people are offended. 
That said, in a free society, people have the right to speak out even if others are offended. 
With freedom of the press also comes responsibility. We need to do a better job of talking 
through these difficult issues in a peaceful way. # HOW DO YOU MAKE SURE 
PEOPLE ARE N'T JUST TELLING YOU WHAT YOU WANT TO HEAR? Right now, 
if we walked down to the State Department's new media-monitoring unit, you'd see live 
what's happening on Arab TV. We have a young man who's watching the blogs, the Web 
chats. So when I walk in, I instantly can know what's being said. That unit publishes a 
daily rapid-response report. It goes to all the Cabinet Secretaries and all our ambassadors. 
# WE HEAR THAT AMBASSADORS AND EMBASSY PUBLIC-AFFAIRS PEOPLE 
ARE BEING TOLD 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1158960,00.html 
 

28/29/30 
DEVELOPMENTS? # We received a letter that gave us the names of persons who had 
taken part in the destruction of biological weapons in the summer of 1991. These are 
people who are still alive and who could be interviewed about it. Since then we have had 
further names from the missile sector and from the chemical. I'm not rushing to 
conclusions that this is going to give results. They could be scripted. They could all tell 
us the same story. # HAVE YOU BEGUN TO INTERVIEW THE PEOPLE ON THOSE 
LISTS? # No, but we are planning for how it will be done. # IS CREDIBLE THREAT 
OF FORCE NECESSARY TO GET EVEN MINIMAL COMPLIANCE? # Just as Kofi 
Annan says, diplomacy may need to be backed up by force. Inspections may need to be 
backed up by pressure. # SO THE BUILDUP OF U.S. FORCES ACTUALLY HAS 
HELPED YOU? # I don't think there would have been any inspection but for outside 
pressure, including U.S. forces. # ARE THE MEMBERS OF THE U.N. SECURITY 
COUNCIL DEPENDING ON YOU TOO 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1004326,00.html 
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obese women are twice as likely to die from breast cancer). And since we know that 
estrogen fuels these tumors, women at risk for breast cancer should consider alternatives 
to hormone therapy. # Sanjay Gupta is a neurosurgeon and CNN medical 
correspondent 1124329 TIME: How did you decide to give most of your fortune back to 



 
 

the world? # MELINDA: It was clear to us that we didn't want to leave it to our kids. 
When we started to look at where the largest inequities are, global health really stood out, 
because by every measure, if you can improve people's lives through health, you improve 
all measures of society. # TIME: There are so many inequities. How do you go about 
deciding what to fund? # BILL: It's the diseases that get no attention. We look at the top 
20 and make sure that there's money for creating new drugs, for delivering those drugs, 
and for creatingDdddddd 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1124329,00.html 
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explosives were uncovered -- and one was already tucked inside a backpack. The upshot: 
Jemaah Islamiah, the Southeast Asian network of militants to which Azahari allegedly 
belonged, was almost certainly planning new attacks, and Azahari had been training new 
bombmakers. Last Friday security forces found a bombmaking video at a house they 
suspect Noordin had recently occupied. Police say the tape contained confessions by the 
Oct. 1 bombers in which they declared they would go straight to paradise upon their 
death. Says a senior Indonesian police official: " Until we get the other key 
members, we won't be able to relax.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1129558,00.html 
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important that jobs recover in the U.S.? # SUSAN BYRNE: Companies don't care if our 
children are working in a Nissan plant in North Carolina or if we hire an accountant in 
India. The kinds of jobs we create here and the kind we send overseas may have a 
profound effect on society, but it doesn't affect corporate profits. In a worldwide sense, 
we are having a strong and vigorous jobs recovery. # TIME: So it's about global job 
growth because it's a global economy? # BYRNE: That's the way we invest. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,993780,00.html 
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group was " worried, " says Sims, " that' if I force them too much, they'll go down the 
road.' " The founder of the second company, Sims reports, felt staffers could "' like it or 
lump it.' " # Working in an environment with neither walls nor doors is an experience 
many now endure or, like business author Walt Goodridge, remember with dread. 
Goodridge recalls his seven years in the World Trade Center as a civil engineer for the 
Port Authority of New York and New Jersey. " We occupied the whole 73rd floor, more 
than 200 people in cloth-covered steel cubicles. Sitting, you were alone; standing, you 
could look directly into someone else's cube. I fixed my computer so passersby couldn't 
see it. But you could overhear everyone's phone conversations, and rumors spread 
quickly.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,998295,00.html 
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pulling out official documents. " They're not going according to government regulations! 
" The Wangs got caught up in the dealings of a shady property tycoon who is serving 
three years in jail for stock manipulation -- but not before they and thousands of others 
were tossed out of their homes to make way for the tycoon's now deferred project. They 
allege the developer got the property unfairly because of his cozy relationship with state 
officials. Wang has traveled to Beijing several times -- so far with no success -- to 
petition for help from the government. " We are fighting for our rights, " she says. # To 



 
 

anyone who has followed China, it's an incredible scene. Not long ago, it would have 
been unimaginable for Wang to so openly criticize the government or to arm herself with 
the law -- and all while sipping a cappuccino. True, Wang hasn't found justice yet. But 
compared with the repression of the past, when complainers went to jail and the 
Communist Party controlled every aspect of life, China can be exhilaratingly free. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1074099,00.html 
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A icey, and by 10,000 most of that stuff you just can't get at. " # That would put 
Kennewick Man -- more than 9,000 years old -- firmly in the hands of the scientists. But 
lawyers and archaeologists aren't theologians, and for a lot of Native Americans, 
spirituality is what protecting artifacts is all about. # " Archaeologists always tell us 
where we came from, " says Rochanne Downs, a coordinator for the dozens of Indian 
tribes that have banded together in the Great Basin Inter-Tribal NAGPRA Coalition. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1169901,00.html 
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The music business is full of green souls, but envy often turns to mystified rage when the 
subject is the O Brother sound track. While the industry collapses, an American-roots 
album from a moderately successful film that received almost no commercial-radio play 
still lurks in the upper reaches of the Billboard Top 200, now 80 weeks after its release. " 
A lot of people think we're a fluke, " says T Bone Burnett, the producer and creative force 
behind O Brother. " But I think we've identified a market. " # Soon the world will find 
out if Burnett is right. In partnership with the Coen brothers, T Bone (real name: Joseph 
Henry) releases this week the first products from DMZ Records, a boutique label that 
plans to ignore every bit of conventional record-industry sales wisdom. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1002618,00.html 
 
42/43//44 

The government has been promising an improved power supply but has failed to deliver. 
It fingers insurgents for blowing up water pipelines but seems unable to repair the 
damage. It claims success in operations against the rebels, but their ability to strike in the 
heart of Baghdad is undiminished. The mood of high optimism that followed the Jan. 30 
election has long since disappeared. " We have oil, " says Hamid, an Iraqi who is TIME's 
security coordinator, " but no gasoline. We have rivers but no water. We have guns but 
no security.” http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1079500,00.html 

 
45 

You describe the so-called " time-guilt-money relationship. " How did that arise? # It was 
also at that time that parents were becoming exceptionally busy. Their schedules were 
just filled to the brim each and every day. Along with that came guilt: " I don't have 
enough time to spend with my kid because I'm working so much because we're trying to 
get ahead, and gosh, do I feel guilty about that. " What was the logical way they were told 
-- or their kids told them -- they could assuage the guilt? Through money and stuff. # 
What if you have kids who constantly nag you to buy them things? 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1004837,00.html 
 
46/47/48 

Data mining also helps the parties find, and sway, those all-important swing voters. " 
Now we can identify individuals within a neighborhood, in a state, in a market, where we 



 
 

never would have gone and looked before, " says Juan Proao, president of Plus Three. # 
So keep a close eye on your candidate, because you can be sure he's keeping an eye on 
you -- and on the competition. " The Democrats have typically not had a very good 
database, " the G.O.P.'s Iverson sniffs. " We're very happy to take all the information they 
give out about Demzilla and absorb it. 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995394,00.html 

49//50/51 
I object to the word old. # O.K., you're a family man now. What do your daughters think 
of your old look? # They're mildly amused by it. But they also realize that there was 
something special going on for us guys then. # You've aged well. You all have your own 
hair. # We always had a very strong visual image. We try and maintain it. We're all in 
our 40s. That doesn't mean you've got to give up. My fashion guru is my wife. The best 
fashion advice she gives me is, " Simon, don't. " # Any fashion regrets? # Nah. It's 
pathetic to have regrets about fashion. Things to do with my life, yes, I have regrets there. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995395,00.html 
 

52 
Fun for her, yes. For those of us watching, this year's Oscar crop is a quiet bunch: very 
serious and not terribly popular. The absence of a pure audience smash is an X factor that 
adds to the mystery, the thrill of the gamble. And if you haven't seen all the films, don't 
worry. We have, and to help guide you through the awards, we're handicapping the races. 
How did we make our picks? From conversations with Academy insiders and nominees, 
from our experience of Oscars past and, well, from tea leaves. But use these picks for 
your Oscar pool at your own risk. Remember, it's not string theory; it's just a game 
anyone can play.  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1161225,00.html 

     
 
D. Virtual: pessoas em geral, excluindo interlocutores:  
 
1 

"Chances are very strong " he says, " that before the end of the next century, we'll take a 
pill that will make our skin look a lot better. " 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,996171,00.html 

2 
It was the perfect fable for our time: HAL recast as a billion tiny bugs, his omnipotent 
malevolence replaced by our own innocent oversight. Technology had become so all-
encompassing and incomprehensible, the fable began, that we had unwittingly lost 
control of it. So the smallest thing, our human habit of hiply referring to years by the last 
two digits, was going to topple this electronic pack of cards, sending planes crashing to 
the ground, nukes leaping from their silos, electricity to a standstill and all of humanity 
back to a time much earlier than the 1900 our computers would believe it was. It was a 
cleansing fantasy, a dream of ridding ourselves of the increasingly unavoidable yoke of 
overcivilization and going back to 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995802,00.html 
 
 
 



 
 

3 
One thing is clear: This is the make-it-or-break-it millennium for AOL Time Warner. By 
the year 3000, or maybe even sooner, we will have answers to the questions that plague 
us this week, such as, Can we talk about something else, please? Is synergy the same 
thing as convergence or something different but equally wonderful? How many more 
times in the next 1,000 years can the same story be told? Tweedy Time Inc. makes a 
jazzy marriage (a movie studio! a cable-TV network! an Internet dotcom!), a clash of 
cultures, a triumph of the new media, the death of the old, etc. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995926,00.html 
 
4 

Chapman, 35, says she's "mellowed" since her Talkin' Bout a Revolution days: "You can 
do more than be angry; you can do something about what's making you angry." She's 
following the presidential race but is disgusted by the process ("It's not about our lives; 
it's about how much money the candidates spend"). The issue of genetically altered food 
arouses more passion in her than one might expect ("We're polluting our food sources!"). 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,996206,00.html 
 

5/6/7 
important that jobs recover in the U.S.? # SUSAN BYRNE: Companies don't care if our 
children are working in a Nissan plant in North Carolina or if we hire an accountant in 
India. The kinds of jobs we create here and the kind we send overseas may have a 
profound effect on society, but it doesn't affect corporate profits. In a worldwide sense, 
we are having a strong and vigorous jobs recovery. # TIME: So it's about global job 
growth because it's a global economy? # BYRNE: That's the way we invest. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,993780,00.html  
 
8/9/10/11 

# What's the most dangerous notion middle-aged people fall prey to? # This belief we 
should be working toward retirement. The only reason to retire is if you're doing 
something you don't like. People should ask themselves what they wanted to do when 
they were 12. What was that dream? # Don't people want to wind down? # Winding 
down is tantamount to failure. Clint Eastwood is 75, and he's not winding down. I think 
we do that if we haven't accomplished what we want or if our dreams have escaped us. 
That almost happened to me. Look at Walter Cronkite. He said that his biggest regret was 
retiring at 65. # What are your priorities? # It became very important to only do projects 
that really mattered to me, that asked questions I was curious about but questions I didn't 
necessarily have answers to. I don't think movies should be about answers or statements. I 
think they should be 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1177008,00.html 
 
  
 
  
 
 
 
 
 



 
 

YOU 
 
 
  
A. Uso prototípico: ouvinte(s)  
 
1 

the Super Bowl. # I have heard diet talk in January all my life, maybe because I was 
brought up in Kansas City, Mo. -- a place that in rankings of fattest cities never finishes 
out of the money. My hometown's fatness, I finally decided, may have something to do 
with the fact that it finishes last in surveys of how expensive an average meal is from city 
to city. As I envision the scene, one of my high school friends who has been presented the 
check for a huge fried-chicken feed says, " You know, we could order this meal all over 
again and still not spend as much as we would spend in New York City, " and someone in 
his party says, " Well, O.K., but let's go a little heavier on the gizzards this time. " # I 
won't say when my family traveled around the country anybody ever took a long look at 
us and said, " You folks from Kansas City, or what? " For one thing, the organizations 
that seem to (CAN BE WE) 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995819,00.html 

 
2/3/4/5 

# What's your off-duty morning routine? # The only thing I do besides shower and dry 
my hair is cover my zits, if I have any, and I put on mascara and lip gloss. I have the 
same perfume I've used for 20 years, Bonne Bell Skin Musk. # Where do you shop? # 
Bergdorf Goodman, Barneys, Geminola, which has primarily vintage pieces that have 
been redyed. I love Kirna Zabete and the vintage store What Comes Around Goes 
Around. But I am not a huge shopper. # Are you as addicted as Carrie is to Manolo 
Blahnik shoes? # I am guilty of purchasing many more than Carrie does. Nothing can 
compete with the embarrassing amount of money I spend on shoes. # Do you ever look in 
your closet and not know what to wear? # Yes, just like every other woman in America, 
there are days when I turn to my husband and say, " Darling, I have nothing to wear. " # 
Is there anything that you've held onto for sentimental  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,993329,00.html 
 
6/7//8/9 

Keenen Ivory Wayans, below left, directed and wrote, with brothers Marlon and Shawn, 
White Chicks, opening this week. # You have spent a lot of time making fun of white 
chicks. Why did you want to be one? # Keenen: What we try to do with our comedy is 
stay with the pop culture. Right now there is nothing more in-your-face than, say, the 
Hilton sisters and that whole Hamptons world. # You wrote White Chicks together. 
Aren't you tired of one another by now? # Shawn: No, we're each other's best friends. 
Keenen: They've been my boys their whole lives. Marlon: See that seat Shawn's sitting in 
gestures to  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,994518,00.html 

               



 
 

10/11/12 
There's a moment worth waiting for during every Democratic presidential debate these 
days -- the moment when Bill Bradley's feelings for Al Gore bob into view like a big 
chunk of ice on a cold gray sea. " Maybe you weren't in the loop, Al. " " The point is, Al -
- and I don't know if you get this -- but a political campaign is not just a performance for 
people. " " Let me explain to you, Al, how the private sector works. " At such times, 
Bradley looks at the Vice President as if Gore had suddenly morphed into an overripe 
mackerel; Bradley's voice, normally so flat and affectless, drips with sarcasm and a 
condescension that borders on contempt. Because to Bradley, who really does see himself 
as a better class of politician, Gore is an opportunist driven by ambition instead of 
principle -- the kind of candidate who will demand on Wednesday that his Pentagon 
leaders support gays in 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995836,00.html 
 
13/14/15/16/17 

# Q &A; TYLER PERRY # In last year's Diary of a Mad Black Woman, Tyler Perry 
played Madea, a gun-toting grandma. She returns this month in Madea's Family Reunion. 
# As this movie's writer and co-star and a first-time director, how nervous 
were you that you would crash and burn? Not at all. I grew up in Louisiana, where they 
throw you in a creek and say, " Swim! " # You were homeless at one point, and 
now you own mansions in Atlanta and Beverly Hills. How did you do that? It's been my 
faith in God and belief above everything that if I worked really hard, it would all pay off 
someday. # Who was your inspiration for Madea -- Flip Wilson's Geraldine, Mrs. 
Doubtfire or Sanford and Son's Aunt Esther? She's based on all of those people, plus 
Eddie Murphy and Martin Lawrence characters. If I hadn't seen a man put on a dress, I 
wouldn't have had the courage to do it. The inspiration comes from 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1158950,00.html 

18/19/20/21/22 
" # DO YOU SEE THE FURY OVER THE MUHAMMAD CARTOONS AS A 
SETBACK OR AN OPPORTUNITY? Well, I think this highlights the need for dialogue. 
The violence is wrong and counterproductive. I can understand why people are offended. 
That said, in a free society, people have the right to speak out even if others are offended. 
With freedom of the press also comes responsibility. We need to do a better job of talking 
through these difficult issues in a peaceful way. # HOW DO YOU MAKE SURE 
PEOPLE ARE N'T JUST TELLING YOU WHAT YOU WANT TO HEAR? Right now, 
if we walked down to the State Department's new media-monitoring unit, you'd see live 
what's happening on Arab TV. We have a young man who's watching the blogs, the Web 
chats. So when I walk in, I instantly can know what's being said. That unit publishes a 
daily rapid-response report. It goes to all the Cabinet Secretaries and all our ambassadors. 
# WE HEAR THAT AMBASSADORS AND EMBASSY PUBLIC-AFFAIRS PEOPLE 
ARE BEING TOLD 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1158960,00.html 
 
23/24/25 

Why has your slacker-stoner character, the Dude, become such an icon? # A fella who 
accepts himself and is relaxed into who he is -- that appeals to people. And his 
relationship with John Goodman's Vietnam vet -- you wouldn't think they would ever be 
friends. Somehow the fact that they are gives hope to the world. # Have you any Dude-
like qualities? # A lot of those clothes are mine. Those jellies, those plastic sandals. # 



 
 

Have you been to any of the Lebowski Fests, where fans obsess about the film? # I went 
to one in L.A. and played some tunes. It was amazing performing to a sea of Dudes. # As 
a dad, did you fret about playing a pothead? # I talked to my family about this. My 
daughter said, " Dad, you're an actor.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1115664,00.html 
 
26/27/28 

You describe the so-called " time-guilt-money relationship. " How did that arise? # It was 
also at that time that parents were becoming exceptionally busy. Their schedules were 
just filled to the brim each and every day. Along with that came guilt: " I don't have 
enough time to spend with my kid because I'm working so much because we're trying to 
get ahead, and gosh, do I feel guilty about that. " What was the logical way they were told 
-- or their kids told them -- they could assuage the guilt? Through money and stuff. # 
What if you have kids who constantly nag you to buy them things?  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1004837,00.html 

 
29/30/31 

With billions of dollars already pledged to tsunami relief and celebrity benefits still 
pitching, donating may seem a tad less urgent these days. So are your dollars really 
needed? You bet. Victims along the 3,000 miles from Sumatra to Somalia face years of 
rebuilding, and there's a risk that disease could push the total number of lives lost far 
above the current estimate of more than 150,000. Still, it is more important than ever to 
be smart about how you give -- to make sure your funds have the impact you want.  

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1018081,00.html 
 
32/33/34/35/36 

Confessions on a Dance Floor, arrives during the song I Love New York. Over a pulsing 
synthesizer, a ticking clock, a rumbling timpani and countless other perfectly calibrated 
whirs and beeps, Madonna declares, " I don't like cities, but I like New York/Other places 
make me feel like a dork. " This is not the most ridiculous lyric ever uttered in a pop song 
-- that remains " Yummy yummy yummy/I got love in my tummy. " Still, it is awfully 
silly, and before you press on with the album, you will need to ask yourself, Am I a 
serious person who listens to music for intellectual enlightenment and makes it a point of 
pride not to dance under any circumstances? Or am I merely a semi-serious person who 
makes it a point not to be seen dancing under any circumstances? # If you're the former, 
Confessions on a Dance Floor is not for you. If you're the latter, close the blinds. Because 
the words get goofier, and the song gets faster, 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1129559,00.html 
 
37/38/39/40/41/42/43/44/45 

Just because you put something in the recycling bin or ran an uninstall program doesn't 
mean you got rid of it. On Windows machines there are several different files associated 
with each program, and to do a thorough cleaning job, you have to root out every one. # 
The problem is that deleting the wrong files can give your computer serious fits, so tread 
lightly. There are several popular utilities that will do the work safely for you. As a 
rule, you should stay out of the real guts of the machine -- the files and settings that run 
your operating system -- unless you really know your stuff. # You may still have to get 
rid of the temporary backup files that your computer made when you didn't hit Save often 
enough. Windows users can try to find and delete all files that end in. tmp. You'll be 



 
 

surprised how many hundreds have piled up; just don't delete any that the system says it 
still needs.  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,221149,00.html 

 
46 

I think I'd become bored with the guy. Also, after City Primeval sold to United Artists, I 
used the same character in my next book, and my agent in Hollywood said, " You've got 
to change this guy's name because United Artists owns him and if we don't sell the book 
to UA, we won't be able to sell it. " So I changed his name and lightened his mustache a 
bit.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1071265,00.html 
 
47 

Whose head would you like to inhabit? No one's, really. Because I'd want it to be 
someone really smart, and that's a heap of trouble. If you're too smart it can limit you 
because you spend so much time thinking that you don't do anything. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1129567,00.html 
 
48 

Why don't you vote? I retired in 1972. Politics is not really my thing. One side says, " 
The tree is sick, and all it needs is proper water and food and it will get healthy. " The 
other side says, " The tree is sick. Cut it down. " If it's not my tree I have a tendency to 
butt out. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1129567,00.html 
 
49/50/51 

HANKS: We were two dogs snarling at each other, and our chains only went so far. # In 
that scene when you're playing a duet on the piano, you really conveyed that these two 
men have a father-son bond. # NEWMAN: That was originally an Irish dance, but neither 
Tom nor I have any gift for foot motion. They said, Can you dance? I said, " Go and look 
in my wife's closet and check her shoes, and you will know immediately that I can't 
dance. " It went from dancing to this very simple, breezy, one-finger piano exercise. 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1002831,00.html 
 
52 

“Dear America,  Are you wearing pajamas? I do not mean to begin this letter by getting 
personal. I was just wondering if you people leave the house anymore” 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995799,00.html 
 
 
B. Inclusivo: ouvinte(s) + grupo de pessoas 

 
1/2/3 

Well, you're missing out on a great thing there. You guys have got to get past what you 
think is disgusting and what you think you can't do. I'm not sure how capable our 
generation is going to be. A lot of us are way too selfish to do that. But we're going to 
face it, like it or not.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,999294,00.html 



 
 

4 
Last Tuesday Morissette's friend Paul Gorman called to tell her that the Broadway play 
he scored, Jane Eyre, was closing despite its five recent Tony nominations. The next day 
Morissette, who attended Jane Eyre's opening night as Gorman's date, called back. Says 
Gorman: " Alanis says,' Listen, I have this idea. What if I gave you guys a chunk of 
money and we took a bunch of underprivileged kids who have never seen a Broadway 
musical before to come see the show?' I was blown away by her generosity.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,999979,00.html 
 
5 

With the financial troubles of WorldCom, customers of MCI, its long-distance subsidiary, 
may be wondering if they have reason to worry. A TIME phone-service customer called 
MCI to find out: # TIME: I was thinking about switching over to one of your plans, like 
this Neighborhood plan, but I keep reading about you guys in the news. # MCI: Oh, I 
wouldn't worry about that. MCI isn't going anywhere. # TIME: No? # MCI: No. I don't 
know what's going to happen with WorldCom, but nothing's going to happen with us. 
We'll be here. # TIME: Isn't it the same company, though? # MCI: Well, there was a 
merger, but, you know, they're like two different units. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1002922,00.html 
 
6/7 

O.K., you're a family man now. What do your daughters think of your old look? # They're 
mildly amused by it. But they also realize that there was something special going on for 
us guys then. # You've aged well. You all have your own hair. # We always had a very 
strong visual image. We try and maintain it. We're all in our 40s. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995395,00.html 
 
8/9 

TIME You all have high-profile, time-consuming day jobs. Do you draw clear lines 
between your day jobs and this stuff? B.: It's tricky if you're recording a vocal to get 
called out because there's a finance minister on the phone. It's hard explaining that to the 
rest of the band. I've got to be careful because music is what's given me the license, and I 
have to serve it. I have crossed that line and gone too far. I'm trying to figure this out as 
we speak. It's not easy.  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1142285,00.html 

 
        
C. Exclusivo (grupo de pessoas, excluindo ouvinte(s)): 
 
1/2/3/4/5/6/7/8 

is in peril and you cannot turn to the government for protection? The answer is 
that you will take security wherever you can get it. You need to find some group that will 
be capable of keeping you safe, and that group had better be one that can count on your 
loyalty just as you can count on its protection. If you are a member of my ethnic, racial or 
religious group, then we share at least some basic bond, which may be enough to ensure 



 
 

our loyalty to one another. I need some assurance that you will have my back, and 
identity is better than nothing. # Sunnis and Shi'ites may find themselves joining militias 
or supporting denomination-based political parties even if they are not particularly pious 
and would much prefer not to. Something similar happened in the former Yugoslavia 
when its government collapsed with the fall of communism and nothing replaced it. 
Ethnic activists -- call them identity entrepreneurs -- will always form the core of the new 
militia. These radicals will emphasize symbols, like al-Askari mosque that was blown up 
last week in 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1167736,00.html 

 
D. Virtual:   

 
1/2//3/4/5/6 

Somebody would show up on the doorstep of their foster homes and tell them to pack 
their belongings in a plastic bag. # Homer, however, may be getting some help. A few 
years ago, he wound up at New Directions, an independent-living program run by Hull 
House in Chicago. Foster kids between the ages of 16 and 21 can rent an apartment with 
welfare stipends. "When you are little, you don't want people to know you are in the 
system, that you got taken away from your mother, " says Homer. " When you get your 
apartment, then you're set. "  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,998480,00.html 
 
7 

When I am writing, I don't answer phones. I don't care what else is going on, " she says. 
She has a cell phone but never leaves it on. " You can't call me. I only call you. I think 
you have to stop thinking you are at everyone else's beck and call. " Silence, she adds, is 
critical. " You cannot complete your thoughts with everything ringing. " # Orman, who 
has neither a husband nor children to distract her, takes single- mindedness to an almost 
unimaginable extreme. " When I'm on a plane on the way to a speaking engagement, you 
cannot talk to me about another project.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1147162,00.html 
 
8/9/10/11/12 

the son of a cantor who had been trying desperately to get family members out of 
Warsaw since 1937, he " believed in the war. " Believed, that is, in halting the genocide 
he knew was taking place. But his book is not about that; it is about an 18-year-old kid's 
chilling terror and loneliness in combat and how that drove more abstract ideals out of his 
mind. " You got through because you didn't want to look bad to the guys around you, " 
says Kotlowitz. # In short, you survived however you could, and that need tended to 
drive out noble sentiments.       
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000033,00.html 

 
13/14/15 

chance to explore that and let people know what's really on my mind. I don't want to talk 
about genies in bottles anymore. # Q. Do you think that Teen Pop is dead? # A. For me, 
in my heart, I have to move away from it. Even if the label said I had to make another 
record like that, I don't think I could. Getting older, you just don't want to sing fluffy. 
You just have more things to say about real life and real people and the bitterness 



 
 

that you get from people. # Q. You're half-Ecuadorian and half-Irish. Did you ever feel 
like an outsider? # A. I think because I went to a pretty white school, that I really don't 
look Latin, I don't have dark eyes, I never had dark hair, so I don't think a lot of people 
put two and two together. But I was always proud of my Latino roots and proud of my 
Irish roots. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000774,00.html  

 
16 

I look forward to playing, and hopefully I can get to that point where I can make that 
decision. It's O.K. to have some doubt, and it's O.K. to have some nervousness. " A 
TIME/CNN poll last week has Americans, 2 to 1, saying they'd like him on the court 
ASAP. And only 21% thought that if he came back and just completely bombed, it would 
damage his legend. In fact only 28% think athletes should retire at their peak. It 
makes you wonder if a lot of the people who answer calls from pollsters are ex-high 
school jocks in a state of major denial. # Jordan is. Sources close to him -- close enough 
to be afraid of him, so they won't let us use their names -- tell TIME that when Jordan 
first talked about a comeback with the Washington Wizards, the team Jordan co-owns 
and would play for, some of his trusted advisers privately tried to discourage him. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000419,00.html 
 
17/18/19 

I learned some things or at least learned how to describe some things from my life. For 
example, this whole idea about having a life that required me to be a secret-keeper and 
how if you have a whole part of your life you can't talk about, then you wind up living 
parallel lives. # On keeping secrets # The problem with having one part of your life 
walled off from the other is trying to decide what belongs behind the wall. It gets bizarre. 
How bizarre was it when I was a kid that I didn't want my daddy to know that I was 
giving part of my allowance to Billy Graham? How weird is that? I did a good job 
dealing with all this Starr stuff, I think, and going through all my work 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,994507,00.html 
 
20 

Well, divorce is hard on kids. Whether it's bad for kids, versus staying where they were, 
depends on why the people divorced and what happens in the post-divorce family. 
Divorce is much harder on kids than being in a good family, of course. But that doesn't 
mean that you have to say to yourself 10 years later that everything that happens to my 
son or my daughter is because of the divorce. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1004667,00.html 
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I object to the word old. # O.K., you're a family man now. What do your daughters think 
of your old look? # They're mildly amused by it. But they also realize that there was 
something special going on for us guys then. # You've aged well. You all have your own 
hair. # We always had a very strong visual image. We try and maintain it. We're all in our 
40s. That doesn't mean you've got to give up. My fashion guru is my wife. The best 
fashion advice she gives me is, " Simon, don't. " # Any fashion regrets? # Nah. It's 
pathetic to have regrets about fashion. Things to do with my life, yes, I have regrets there. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,995395,00.html 
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TIME You all have high-profile, time-consuming day jobs. Do you draw clear lines 
between your day jobs and this stuff? B.: It's tricky if you're recording a vocal to get 
called out because there's a finance minister on the phone. It's hard explaining that to the 
rest of the band. I've got to be careful because music is what's given me the license, and I 
have to serve it. I have crossed that line and gone too far. I'm trying to figure this out as 
we speak. It's not easy.  
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1142285,00.html 
 

23/24/25 
Gore was ripped apart for changing the color of his clothes. # Bush is so proud of his 
can't-we-all-get-along politics that when ABC's George Stephanopoulos gets on the plane 
in New York City, he needles him for helping defeat his father but thanks him for driving 
him to jogging in order to wash the bitterness over the loss out of his system. " Getting 
over any grudge, " he says, " was important because voters can tell if you want the job for 
the wrong reason. They can tell if you're dark and brooding, or if you're optimistic and 
happy. "  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,997637,00.html 

26/27/28 
PAGE: Yeah, well, sometimes that's hard to do. # IS THIS JOB STILL FUN? # BRIN: 
We've lost the sense of intimacy. Once you go from 10 people to 100, you already don't 
know who everyone is. So at that stage you might as well keep growing, to get the 
advantages of scale. # IS THERE A GRAND STRATEGY FOR GOOGLE? IT SEEMS 
AS IF YOU'RE DIVING INTO ALMOST EVERYTHING. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1158956,00.html 

29/30 
The tricky thing about all those predictions is that you can't point to any outbreak or any 
individual's death and say, "This occurred because of climate change." But we know that 
good public health relies on a long list of factors – the availability of doctors and nurses, 
effective medicines, clean water, proper sanitation – and that even today, millions of 
people die every year of what should be preventable diseases. With global warming, you 
can expect the death toll to be even higher.  

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1177002-2,00.html 

31/32 
obese women are twice as likely to die from breast cancer). And since we know that 
estrogen fuels these tumors, women at risk for breast cancer should consider alternatives 
to hormone therapy. # Sanjay Gupta is a neurosurgeon and CNN medical 
correspondent 1124329 TIME: How did you decide to give most of your fortune back to 
the world? # MELINDA: It was clear to us that we didn't want to leave it to our kids. 
When we started to look at where the largest inequities are, global health really stood out, 
because by every measure, if you can improve people's lives through health, you improve 
all measures of society. # TIME: There are so many inequities. How do you go about 
deciding what to fund? # BILL: It's the diseases that get no attention. We look at the top 
20 and make sure that there's money for creating new drugs, for delivering those drugs, 
and for creating 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1124329,00.html 
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The huge recall is scheduled to begin in the South and take up to 18 months to complete 
nationwide. But nervous motorists from all points of the compass have flooded Ford and 
Firestone dealerships with requests-cum-demands for new tires, immediately. Many will 
be turned away, at least for now, until production gears up. Meanwhile, Ford and 
Firestone issued conflicting instructions for inflating the recalled tires. While Ford 
recommended a pressure of 26-to-30 p.s.i., Firestone insisted on 30 p.s.i. " It just 
burns you up, " says Sue Gorski, a Chicago dental assistant who drives a' 98 Explorer. " 
It feels like driving a car with a ticking time bomb underneath. " # Injured motorists or 
their families have brought more than 100 suits against Ford and Firestone since 1992, 
including at least 10 complaints about tread separation that the companies have settled. 
The National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) had been hearing 
complaints about the tires since 1991 but didn't act until last May, when the numbers 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,997759,00.html 
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Asfaw of Ethiopia's Rift Valley Research Service found a third, the skull of a 6-or 7-year-
old child, shattered into about 200 pieces. After years of painstaking cleaning, reassembly 
and study, the team was confident enough to tell the world that it had found the earliest 
true Homo sapiens -- older by at least 1,000 generations than anything previously 
discovered. " It's not a modern human, " says White, " but it's so close that there's no 
doubt it will become one. The child, in particular, is so like us that you couldn't 
distinguish it in a population of modern human children. " 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1005060,00.html 
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You describe the so-called " time-guilt-money relationship. " How did that arise? # It was 
also at that time that parents were becoming exceptionally busy. Their schedules were 
just filled to the brim each and every day. Along with that came guilt: " I don't have 
enough time to spend with my kid because I'm working so much because we're trying to 
get ahead, and gosh, do I feel guilty about that. " What was the logical way they were told 
-- or their kids told them -- they could assuage the guilt? Through money and stuff. # 
What if you have kids who constantly nag you to buy them things? # Adopt a system for 
teaching your kids. I'm partial to what I call the share-save-spend philosophy. Ninety-
nine percent of the messages kids hear about money are on how to spend it.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1004837,00.html 
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The Juarez-El Paso population of 2 million makes up the largest border community 
anywhere in the world, expanding more than 5% a year. It is a big, wild experiment in 
what happens when two halves of a metropolis are governed by very different economic, 
civic and cultural rules. This is a place where two cities breathe the same air, drink the 
same water and share the same destiny along what U.S. Congressman Silvestre Reyes 
calls a " seamless border. " # El Paso and Juarez offer a test to all the high-minded 
globalists who think that if you fix the economy, the other solutions will fall into line. On 
the one hand, manufacturers from Ireland to Japan are streaming into town. Some 400 
maquiladoras, or assembly plants, have all but eliminated unemployment in Juarez and 
have sown the seeds of a stable middle class, " not Mexicans with sombreros, " says 
Miguel Angel Giron, 26, an accountant at an auto-parts factory. But all the problems that 
booming trade creates are concentrated here as well; the potable water in the cities' 



 
 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1000104,00.html 
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Pitcher Tomo Okha turned his back on the skipper when he lifted Okha from a game. 
Days later, a trade exiled Okha to Milwaukee. "You've always got to play hard for Frank, 
" says Washington outfielder Jose Guillen, who arrived this season with a hothead 
reputation but leads the team with 11 homers, sans trouble. " You don't come prepared 
for the ballpark, you got a problem. " 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1074125,00.html 
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Of course, this is Steve Jobs talking, and he says that about every new product when it's 
ready to launch. With him, it's always a revolution. But even when he's wrong, you can 
be pretty sure that whatever he and Apple are doing will quickly be copied by the rest of 
the PC world.       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1001600,00.html 
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Whose head would you like to inhabit? No one's, really. Because I'd want it to be 
someone really smart, and that's a heap of trouble. If you're too smart it can limit you 
because you spend so much time thinking that you don't do anything.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1129567,00.html 
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Schools, in particular, " have become nutritional disaster areas, " says Dr. David Ludwig, 
a Harvard pediatrician who directs the obesity program at Children's Hospital Boston. 
Experts like Ludwig and Brownell are equally worried about what's missing from the 
landscape: sidewalks and bike paths; neighborhoods with safe, accessible parks and 
stores you can walk to; daily physical-education classes in public schools; and staircases 
in office buildings. " We've created environments that are hostile to physical activity, " 
says psychologist James Sallis, director of the Active Living Research Program at San 
Diego State University.  

 
47/48/49 

TOOLONG makes music that doesn't just grow on you; it grows around you, locking 
you in an inescapable embrace, like an oak tree that's knotted around a fence. Once his 
magical blend of jazz and blues gets hold of the listener, there's no escape -- and no 
wanting to leave. Dara, who has played sideman to jazz greats, has become a master. 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1001506,00.html 
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Life should be so easy. According to the largest, most rigorously controlled study of a 
Mediterranean diet ever conducted, people with the most Mediterranean-like eating habits 
do seem to have a reduced risk of dying from heart disease (down 33%) or cancer (24%). 
But the study, published in the New England Journal of Medicine last week, was unable 
to link the health benefits to any one ingredient, not even olive oil. " It's only when you 
see the whole pattern that you see a statistically significant reduction in mortality, " says 
Dr. Antonia Trichopoulou, the study's lead author and a professor at the University of 
Athens Medical School. Her working hypothesis: the health benefits of the diet stem from 
the interaction of all its various components.  

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1005176,00.html 
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# What's the most dangerous notion middle-aged people fall prey to? # This belief we 
should be working toward retirement. The only reason to retire is if you're doing 
something you don't like. People should ask themselves what they wanted to do when 
they were 12. What was that dream? # Don't people want to wind down? # Winding 
down is tantamount to failure. Clint Eastwood is 75, and he's not winding down. I think 
we do that if we haven't accomplished what we want or if our dreams have escaped us. 
That almost happened to me. Look at Walter Cronkite. He said that his biggest regret was 
retiring at 65. # What are your priorities? # It became very important to only do projects 
that really mattered to me, that asked questions I was curious about but questions I didn't 
necessarily have answers to. I don't think movies should be about answers or statements. I 
think they should be http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1177008,00.html 
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for example. Would there have been any worry about union members' defecting to Nader 
if the Clinton Administration had spent even half as much time fighting to raise the 
minimum wage as it spent on pushing free trade with China? # So back off, Democratic 
avengers. Nader didn't steal Gore's election; he just mobilized some of the mounting 
disgust for money-polluted politics, with its battery-operated candidates and look-alike, 
corporate-welfare-state policies, whether they're labeled Democratic or Republican. All 
right, maybe the Republican disguise worked for the Democrats in 1992. But if you go 
around long enough in camouflage clothes, you're eventually going to be mistaken for, 
well, a bush. 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,998533,00.html 

56/57/58 
as realistic and richly detailed as Dickens' London, with weather that changes hourly and 
carefully rendered litter tumbling down its meticulously drawn streets. Most video games 
give you a challenge, like eating all the dots while dodging hungry pastel-colored ghosts. 
In GTA3, your problems are real-world problems, like parallel parking. # What's more, 
you have the freedom to choose how to solve those problems, or even whether to solve 
them at all. GTA3 is a novel written with a joystick, with branching story lines that twist 
and turn depending on the choices you make. " People play so differently, " says Terry 
Donovan, COO of Rockstar, the British company that makes the game. " I watched my 
sister play Vice City, and she just drove a moped around for an entire day. " This kind of 
interactivity gets fans emotionally involved in ways no other game ever has. Search the 
Net, and you will find GTA3-themed websites, discussion groups, rumors, rants, love 
letters, clubs, gangs, guidebooks and philosophical discussions 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003572,00.html  
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The new Motorola Talkabout T6310 and Kenwood's FreeTalk UBZ-JH14 were close 
seconds. If you can stomach the $300-a-pair list price on the rugged-looking 
Talkabouts, you'll be treated to a built-in weather channel, FM radio, alarm clock, 
stopwatch and multiple privacy modes to keep your calls from being interrupted or 
overheard. The menus, however, are so loaded down with extras (including 10 different 
beeps) that it's hard to find the basics. The best feature on Kenwood's Freetalk ($230 a 
pair) is the ability to scan for a free channel -- a big timesaver -- but it too suffers from 
overelaborate options and settings that left Dmitri and 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,998017,00.html 



 
 

61/62/63/64 
Another counselor says a 47-year-old man he is treating has been a recluse for 28 years. 
“You can't pinpoint the reason, but you can pinpoint the context: it’s Japan,” says 
Sadatsugu Kudo, who runs a recovery center for hikikomori in Fussa, a Tokyo suburb. 
“In Japan you have to be like other people, and if you aren't, you have a sense of loss, of 
shame. So you disappear.” [o ouvinte, nesse caso, é um reporter americano] 

       http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,997801,00.html 
 
65 

# Q &A; TYLER PERRY # In last year's Diary of a Mad Black Woman, Tyler Perry 
played Madea, a gun-toting grandma. She returns this month in Madea's Family Reunion. 
# As this movie's writer and co-star and a first-time director, how nervous 
were you that you would crash and burn? Not at all. I grew up in Louisiana, where they 
throw you in a creek and say, " Swim! " # You were homeless at one point, and 
now you own mansions in Atlanta and Beverly Hills. How did you do that? It's been my 
faith in God and belief above everything that if I worked really hard, it would all pay off 
someday. # Who was your inspiration for Madea -- Flip Wilson's Geraldine, Mrs. 
Doubtfire or Sanford and Son's Aunt Esther? She's based on all of those people, plus 
Eddie Murphy and Martin Lawrence characters. If I hadn't seen a man put on a dress, I 
wouldn't have had the courage to do it. The inspiration comes from 

        http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1158950,00.html 
 
 
 

        
 
 
 
 

 




