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1 INTRODUÇÃO

Historicamente,  a  literatura  linguística  tratou  os  verbos  psicológicos  como

constituintes de uma classe verbal à parte, que apresenta certas propriedades tanto semânticas

quanto sintáticas diferentes de outras classes verbais. Segundo essa proposta, a propriedade de

apresentar um determinado estado psicológico é suficiente para agrupar um grande número de

verbos dando-lhes o rótulo de verbos psicológicos.

Uma dessas propriedades considerada exclusiva dessa classe é o  fato de o papel

temático  de  experienciador  ser  atribuído  tanto  ao  sujeito  quanto  ao  objeto  em diferentes

verbos. Seria exclusividade dos verbos psicológicos exemplos como “A assusta B” e “B teme

A”,  em  que  em  ambas  as  frases  o  papel  temático  de  experienciador  é  atribuído  a  B,

independentemente  da  sua  função  em  relação  ao  verbo,  constituindo  sentenças  quase

sinônimas apesar da inversão dos argumentos. 

Entretanto,  uma análise  feita  a  partir  da  noção  de  hierarquia  temática,  conforme

Cançado (1995), busca explicar como se dá essa inversão, apontando que os diferentes papéis

temáticos atribuídos a A, nas grades temáticas dos dois verbos acima, fazem como que seja

possível essa inversão. 

E  esse  tipo  de  inversão,  em português  brasileiro,  não  é  exclusividade  de  verbos

psicológicos. Exemplos com verbos de classes diferentes, como “A bate em B” ante a “B

apanha de A”, mostram que os verbos psicológicos podem, na verdade, pertencer a classes

distintas do português brasileiro.

Outra  característica  apontada  pela  literatura  como  sendo  exclusiva  dos  verbos

psicológicos  é  o  comportamento  excepcional  de  ligação  de  anáforas.  Diferentemente  de

outros verbos, nos verbos com experienciador na posição de objeto, a anáfora localizada no

sujeito pode ser ligada, ou pode tomar como antecedente o objeto desse verbo:

(1) “Falatórios sobre si mesmoi incomodam Joãoi”

Segundo  a  Teoria  da  Regência  e  Ligação  (Chomsky,  1981),  a  anáfora  não pode

preceder o termo a que se refere em uma mesma oração. Essa regra se aplica a outros verbos

transitivos, mas não se aplica aos verbos que têm experienciador na posição do objeto:

(2) “*Falatórios sobre si mesmoi descrevem Joãoi melhor que uma biografia”

Entretanto, como aponta Cançado (2002), a ligação excepcional de anáforas não tem

a ver com a presença do experienciador, pois outros verbos também violam essa regra:
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(3) “A insegurança em si mesmoi levou Joãoi à falência”

(4) “A excessiva confiança em si mesmoi custou a vida de Sami”

Isso  mostra  que  os  verbos  psicológicos  apresentam construções  que  não  lhe  são

exclusivas e mostra que a regra sobre as anáforas não se aplica ao português brasileiro.

Cançado (2012) argumenta que para que classe  de verbos  psicológicos  seja  uma

classe  relevante  gramaticalmente,  seria  necessário  que tais  verbos  compartilhassem certas

propriedades tanto sintáticas quanto semânticas, entretanto, conforme a análise de dados do

português brasileiro, “a propriedade de  apresentar um determinado estado psicológico  é só

uma propriedade específica do sentido de alguns verbos que, em realidade, pertencem a outras

classes distintas do PB” (Cançado, 2012, p. 2)

A autora  aponta  que  há  divergências  quanto  à  definição  dos  vários  tipos  papéis

temáticos, e que, por isso, prefere buscar uma maior formalização para representar a estrutura

argumental das classes verbais, decompondo os verbos em predicados primitivos. Com essa

perspectiva,  é  possível  representar  não  só  a  relação  semântica  que  os  participantes

estabelecem com seus predicados, ou seja, os papéis temáticos, como também representar a

estrutura dos eventos.

Além disso, essa proposta faz a distinção entre a raiz e estrutura de um predicado: na

raiz se alocam as várias propriedades que fazem parte do sentido dos verbos, mas que não são

relevantes gramaticalmente, enquanto que as propriedades relevantes gramaticalmente estão

na parte estrutural e recorrente dos verbos. Essa distinção não é captada por uma abordagem

em termos de papéis temáticos, exclusivamente, e é fundamental para a hipótese de que os

verbos  psicológicos  não  são  uma  classe  relevante  gramaticalmente.  Pois,  segundo  essa

análise, os traços de sentido (“apresentar um determinado estado psicológico”) estão na raiz

do verbo – e não na estrutura – uma vez que isso não altera o comportamento sintático desses

verbos, apresentando o mesmo comportamento sintático de verbos que não pertencem à classe

dos psicológicos.

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a relevância da proposta de Cançado

(2012), apresentando argumentos que mostram que a classe de verbos psicológicos não tem

relevância  gramatical,  analisando  dados  extraídos  de  contextos  reais  que  exemplificam e

ajudam  verificar  o  funcionamento  do  modelo  de  decomposição  de  predicados  segundo

primitivos semânticos. Para tanto, torna-se relevante o estudo de Cançado, Godoy e Amaral

(2013) acerca dos verbos de mudança do português brasileiro, e se faz necessária uma revisão
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das  classes  acionais  de  Vendler  (1967)  e  da  discussão  acerca  das  definições  dos  papéis

temáticos na literatura linguística.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Papéis Temáticos

A  noção  de  papel  temático  foi  introduzida  para  dar  conta  de  explicar  a

agramaticalidade de sentenças que seriam sintaticamente plausíveis. Há alguma explicação

dentro do sentido do verbo que possibilita, por exemplo, que certos elementos lhe sirvam de

sujeito e não outros. 

Por exemplo, o verbo beber exige que seu sujeito tenha boca e que seu objeto seja

líquido; andar exige que seu sujeito tenha pernas; o verbo pensar exige que seu sujeito possa

ser  capaz  de  ter  uma  experiência  psicológica,  ou  que  tenha  adquirido  características

fantásticas para isso. Uma árvore, a princípio, não é capaz de ser sujeito de pensar, mas numa

história fantástica elas podem pensar, falar, andar etc. 

Os verbos psicológicos são os verbos que possuem em sua grade de papéis temáticos

um  experienciador,  o  que  significa  que  um  de  seus  participantes  tem  a  capacidade  de

apresentar determinado estado psicológico.  Amar,  querer,  animar,  entristecer  e  perdoar são

exemplos  de  verbos  psicológicos.  Em  amar e  querer  o  experienciador  assume  a  função

sintática de sujeito; já em animar e entristecer o experienciador é o objeto do verbo.

Entretanto, nem todas as propriedades semânticas exigidas pelo verbo são relevantes

gramaticalmente. Como aponta Godoy (2009), é possível, por exemplo, agrupar verbos que

exigem que seu sujeito tenha boca: gritar, beijar, beber, bocejar, falar e assoviar. Mas ao os

analisarmos segundo seu comportamento sintático, não há razão para mantê-los agrupados;

gritar,  bocejar e  assoviar são  intransitivos  e  beijar e  beber são  transitivos.  Para  que  a

generalização seja produtiva, é necessário que ela seja mais ampla e dê conta de explicar

algum fenômeno semântico ou sintático.

São elencados aqui alguns dos papéis temáticos recorrentes em português brasileiro

que são listados e exemplificados em Ilari & Neves (2008):

causa,  que  define  o  ser  que  desencadeia  um  processo  sem  ter  controle  ou

responsabilidade sobre ele: “Eu chego à conclusão que não é o vento que faz

sair lágrimas”

paciente,  que  é  aquilo  que  pode  ser  afetado  pela  ação  do  verbo:  “Então  eles
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derrubaram muitas árvores aí”

instrumento, que é aquilo que se usa ou meio através do qual o evento veiculado pelo

verbo se realiza: “Lá o irmão batia na irmã com a vara”

As  definições  dos  papéis  temáticos  são  nocionais,  ou  mesmo  intuitivas,  e,

evidentemente,  diferentes  teóricos  usam  diferentes  definições.  Cançado  (2000)  aponta

diferentes definições para o mesmo papel temático encontradas na literatura:

Agente:

-  O  agente  é  a  função  desempenhada  por  um ente  animado  que  é  responsável,

voluntária  ou  involuntariamente,  pela  ação  ou  pelo  desencadeamento  dos

processos.

- O agente é o elemento controlador da ação.

- Algo que realiza a ação; incluindo aí animados, forças naturais e inanimados.

Paciente:

- Elemento que é modificado no processo ou na ação.

-  Incorpora-se  sob  essa  função  o  elemento  que  especifica  aquilo  que  está  em

determinado estado ou recebe uma determinada descrição.

Como  se  pode  perceber,  as  definições  são  muito  informais  e  vagas  para  um

tratamento teórico. De acordo com divergências na intuição do pesquisador, seria possível

criar uma lista enorme de papéis, já que os critérios usados nessas descrições nem sempre

permitem a  distinção  de  modo  inteiramente  exclusivo.  O que  seria  paciente para  alguns

autores não o seria para outros; o mesmo se dá com a noção de experienciador. Por isso, como

aponta  Cançado (2000),  muitos  teóricos  foram levados  a  desistir  de  considerar  os  papéis

temáticos  como parte  de  uma teoria  gramatical e  passaram a  usá-los  apenas  de  maneira

descritiva,  apesar  de  concordarem  que  essas  noções  existem  e  são,  de  alguma  maneira,

importantes para a língua.

Entre as propriedades semânticas dos papéis temáticos que não podemos dispensar,

conforme apontado por Cançado, Godoy & Amaral (2013), está a propriedade atribuída por

alguns autores ao papel de agente, que é a propriedade de agir com intenção. Entre os verbos
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que  projetam  essa  propriedade  estão,  por  exemplo,  os  verbos  escrever, comer, cozinhar,

desenhar, dentre  muitos  outros.  Todos esses  verbos  aceitam, por  exemplo,  a  formação de

passivas:  “a  carta  foi  escrita”,  “a  maçã  foi  comida”,  “a  carne  foi  cozida”,  “a  casa  foi

desenhada”. Em contraste, são apresentados verbos que não acarretam a propriedade agir com

intenção para seu sujeito e não aceitam a formação de passivas: “*a mãe foi preocupada (pelo

filho)”, “*fome foi sentida (pelo menino)”.

Como apontam Ilari & Neves (2008), “os papéis temáticos seriam uma noção pré-

teórica a qual não podemos nos dar o luxo de dispensar, a despeito de sua óbvia vagueza, e

também uma noção que não conseguimos definir  com clareza,  a despeito de sua evidente

utilidade.” (Ilari & Neves, 2008, p. 222)

2.2  Classes Acionais

As  classes  acionais,  introduzidas  por  Vendler  (1967),  tratam  de  como  o  verbo

pressupõe e envolve a noção da passagem de tempo em seu sentido. O autor sugere quatro

categorias para classificar os verbos e, desde o princípio,  alega que não pretende explicar

todas as divergências de análise nem fechar as classificações.

As  quatro  classes  propostas  por  ele  são:  estados,  atividades,  accomplishments e

achievements. 

Segundo Vendler, os verbos de estado se caracterizam por não serem agentivos e por

não  indicarem  processos  que  se  desenvolvem  no  tempo.  Os  verbos  de  estado são

homogêneos, o que significa que realizam um esquema temporal em que cada parte é da

mesma natureza do todo. Assim, se, por exemplo:  “A sabe matemática”, para cada intervalo

de  tempo  dentro  da  ação  do  verbo  “A saberá  matemática”. Verbos  como  gostar,  amar,

acreditar e saber se encaixam nessa classe. 

Os  chamados  verbos  de  atividade são  agentivos,  ou  seja,  quem executar  a  ação

desses  verbos  o  fará  com  controle  de  sua  ação;  os  verbos  de  atividade também  são

homogêneos, mas, diferentemente dos verbos de estado, não será em todos os intervalos de

tempo dentro da ação do verbo que a ação estará acontecendo. Ou seja, ao dizer que “A nada

muito bem” não significará que A vai estar nadando em qualquer momento desde o momento
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em que aprendeu a nadar até o momento em que, por algum motivo, o deixou de fazer. Verbos

como correr, andar, pintar, empurrar um carrinho, falar e cantar são verbos de atividade.

Os  accomplishments são  ações  que  se  desenvolvem  no  tempo,  mas  que,

diferentemente de  estados e  atividades, se encaminham para um ponto determinado que é

logicamente necessário para ser o que é. Como se desenvolve na explicação de Foltran &

Wachowicz (2007):

Quando dizemos que “alguém nada”, não é preciso atingir um determinado ponto

para nadar ser o que é; já em “comer duas maçãs”, é necessário que se chegue ao

fim da segunda maçã para que “comer duas maçãs” seja uma sentença verdadeira.

Quanto às partes constitutivas de um accomplishment, pode-se afirmar que se ele é

verdadeiro em um intervalo de tempo particular, ele não o é nos subintervalos desse

intervalo: comparando com nadar, em que cada fatia é igual ao todo (é  nadar), as

diferentes fatias de comer duas maçãs não são comer duas maçãs, ou seja, cada fatia

constitui parte necessária para que comer duas maçãs se complete e seja o que é.

Accomplishments são representados por ações como desenhar um círculo, pintar um quadro,

correr 2 km, construir uma casa, etc.

Por último, temos a classificação dos achievements, que são ações que têm um ponto

final determinado e acontecem apenas num único momento de tempo; são ações pontuais. A

ação do verbo perder em “Renata perdeu a caneta” não se desenvolve no tempo; o verbo trata

de algo instantâneo: da passagem de a Renata ter a caneta e não a ter mais.

As classes acionais de Vendler são importantes balizas para entender os processos

verbais em relação ao tempo, entretanto, conforme apontado em Ilari & Neves (2008), ao

olhar  apenas  para  a  raíz  do  verbo  é  deixada  de  lado  uma  característica  importante:  o

enquadramento de um predicado verbal em uma ou outra classe acional pode ser influenciado

por fatores não diretamente ligados ao verbo, seja na especificação ou não do objeto direto ou

mesmo por propriedades caracterizadoras do sujeito. Como, por exemplo, o caso de verbos

como correr, que pode ser classificado como um verbo de atividade no uso intransitivo (“Ela

correu”) e um accomplishment em um uso com complemento preposicionado (“Ela correu até

a farmácia”). Todavia, essa problemática não cabe no escopo desse trabalho; a generalização

das classes de Vendler parece ser suficiente para a análise tratada aqui.
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3 CLASSIFICAÇÃO  VERBAL  SEGUNDO  A  DECOMPOSIÇÃO  DE

PREDICADOS

Considerando as divergências nas concepções acerca dos papéis temáticos, tanto nas

definições quanto no número de papéis possíveis, parece razoável buscar uma linguagem mais

formalizada para tratar das relações semântico-sintáticas dos verbos. Segundo aponta Cançado

(2012), os determinantes semânticos da realização argumental derivam da decomposição dos

verbos em elementos mais básicos, em primitivos semânticos.

Seguindo a noção de aspectos acionais de Vendler (1967), e partindo das propostas

de Levin e Rappaport (2005) para o inglês, e as propostas de Cançado, Godoy & Amaral

(2013) que viriam a ser usadas para o português, Cançado (2012) apresenta as estruturas a

seguir:

Accomplishment: [ [X ACT] CAUSE [ BECOME Y <STATE>] ] 

Achievement: [ BECOME X <STATE> ] 

State: [ BE X <STATE> ] ou [X <STATE> Y] 

Nessa proposta, é deixada de lado a quarta classe dos aspectos acionais de Vendler, a

de Activity.

Vejamos agora o que representa a linguagem usada na elaboração dessas estruturas:

As variáveis X e Y representam os argumentos que saturam um predicado, aos quais

associamos,  por  exemplo,  os  papéis  temáticos  de  agente  e  paciente.  Temos  os

metapredicados  ACT ‘agir’ e  BECOME ‘tornar-se/ficar’ que  tomam X ,  X/Y e

STATE ‘estado’, respectivamente, como seus argumentos. O metapredicado CAUSE

‘causa’  toma  os  dois  subconjuntos  notados  entre  colchetes,  ou  seja,  os  dois

subeventos representados pelos grupos de metapredicados e argumentos, como seus

argumentos. (Cançado, 2012, p. 5).

A essas estruturas acrescentam-se eventualmente o metapredicado VOLITION, que

traz ao sujeito do verbo a propriedade de agir com intenção.
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3.1 Catálogo de verbos do português brasileiro

O estudo feito por Cançado, Godoy e Amaral no Catálogo de verbos do português

brasileiro  é  bastante  útil  para  a  análise  proposta  neste  trabalho.  No  volume  I foram

classificados  os  verbos  de  mudança,  neles  incluídos  os  verbos  com  mudança  no  estado

psicológico de seu objeto, ou seja, os verbos psicológicos. 

A partir da decomposição de predicados, 864 verbos foram analisados pelas autoras e

nesse volume foram elencados os verbos de mudança, todos pertencentes às classes acionais

de accomplishment, ou, em estruturas incoativas, à classe de achievements.

De modo geral, a mudança de estado a que se refere o tema do estudo é exercida

sobre o objeto dos verbos em questão, que recebe o papel temático de paciente; no caso de

verbos psicológicos, pode-se usar uma descrição mais fina do papel temático de paciente e

dar-lhe tratamento de experienciador.

3.1.1 Verbos de mudança de estado volitivos:

Na  primeira  categoria,  encontram-se  os  verbos  em que  a  propriedade  agir  com

intenção,  representada  pelo  metapredicado  VOLITION,  é  atribuída  obrigatoriamente  ao

sujeito, representado por X. 

Estrutura geral da classe:

v: [ [ X ACTVOLITION ] CAUSE [ BECOME Y <STATE> ] ]

Grade temática: v:{agente, paciente}

Exemplos:

beatificar: [ [ X ACTVOLITION ] CAUSE [ BECOME Y <BEATO> ] ]

- O papa beatificou Pe. Anchieta.

estatizar: [ [ X ACTVOLITION ] CAUSE [ BECOME Y <ESTATAL> ] ]

- O presidente estatizou a empresa.
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formalizar: [ [ X ACTVOLITION ] CAUSE [ BECOME Y <FORMAL> ] ]

- O juiz formalizou a união do João e da Maria.

Dos 24 verbos classificados como pertencentes  a  essa categoria,  não há nenhum

verbo psicológico. 

3.1.2 Verbos de mudança de estado opcionalmente volitivos

Os verbos que se encaixam nessa subclasse são chamados de verbos de mudança de

estado opcionalmente volitivos,  pois aceitam tanto uma causa quanto um agente para seu

argumento  X;  por  isso,  na  estrutura  geral,  usa-se  o  metapredicado  VOLITION  entre

parênteses.

Estrutura geral da classe:

v: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <STATE> ] ]

Grade temática: v:{causa (agente), paciente}

Exemplos:

acalmar: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <CALMO> ] ]

- O menino/a chegada do menino acalmou a mãe.

acender: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <ACESO> ] ]

- A maria/a descarga elétrica acendeu a luz do painel.

quebrar: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <QUEBRADO> ] ]

- A soprano/o grito da soprano quebrou a taça de cristal.

Segundo o levantamento feito pelas autoras, são os seguintes, os verbos psicológicos

que se encaixam nessa categoria:  acalmar,  acuar,  alarmar,  alegrar,  amansar,  amedrontar,
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animar,  apassivar,  apaziguar,  apoquentar,  assombrar,  assustar,  atazanar,  atemorizar,

aterrorizar,  atiçar,  atormentar,  azucrinar,  cativar,  confortar,  consolar,  constranger,

desassossegar,  desestimular,  desiludir,  desinibir,  desnortear,  desorientar,  distrair,  enfezar,

enfurecer, entreter, entusiasmar, estimular, excitar, iludir, importunar, incomodar, intimidar,

irritar, ofender, perturbar, reconfortar, reprimir, sensibilizar, serenar, sossegar, tranquilizar e

traumatizar; num total de 49 dentre os 436 elencados.

3.1.3 Verbos de mudança de estado não volitivos

Nessa classe entram todos os verbos que, ao contrário das classes anteriores, não

aceitam agentividade atribuída à posição de sujeito. Assim, nessa estrutura não aparecerá o

metapredicado VOLITION.

Estrutura geral da classe:

v: [ [ X ACT/STATE] CAUSE [ BECOME Y <STATE> ] ]

Grade temática: v: {Causa, Paciente} 

Exemplos:

abater: [ [ X ACT/STATE] CAUSE [ BECOME Y <ABATIDO> ] ]

- A notícia ruim abateu o João

cansar: [ [ X ACT/STATE] CAUSE [ BECOME Y <CANSADO> ] ]

- A caminhada cansou o menino

preocupar: [ [ X ACT/STATE] CAUSE [ BECOME Y <PREOCUPADO> ] ]

- A arrogância da Rosa preocupou a Maria.

Segundo o levantamento feito pelas autoras, são esses os verbos psicológicos que se

encaixam  nessa  categoria:  abalar,  abater,  abismar,  abobalhar,  aborrecer,  acabrunhar,

acanhar, acovardar, afligir, agitar, agoniar, alienar, alterar, alucinar, amargurar, ambientar,
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amofinar,  amuar,  angustiar,  apalermar,  apavorar,  arrasar,  atordoar,  aturdir,  baratinar,

chatear, chocar, comover, confundir, contentar, contrariar, conturbar, decepcionar, deprimir,

desalentar,  desanimar,  desapontar,  desatinar,  desconcertar,  desconsolar,  descontentar,

descontrair,  descontrolar,  desencantar,  desencorajar,  desesperar,  desgostar,  desinteressar,

deslumbrar, desoprimir, despreocupar, embriagar, emocionar, empolgar, enamorar, encabular,

encantar,  enciumar,  encolerizar,  encorajar,  enervar,  enfadar,  enfarar,  enfastiar,  enfatuar,

enfeitiçar,  enlevar,  enraivecer,  entediar,  enternecer,  entristecer,  envaidecer,  envergonhar,

escandalizar, espantar, estarrecer, estontear, exasperar, extasiar, fanatizar, fascinar, frustrar,

grilar,  horripilar,  horrorizar,  iluminar,  impressionar,  indignar,  inebriar,  inibir,  inquietar,

intranquilizar,  intrigar,  irar,  magoar,  maravilhar,  melindrar,  nausear,  obcecar,  oprimir,

ouriçar, paralisar, pasmar, penalizar, preocupar, recalcar, retrair, revitalizar, revoltar, saturar,

sobressaltar,  sufocar,  surpreender,  suscetibilizar,  transtornar  e vexar.  Foram  enquadrados

nessa classe 116 psicológicos, dos 158 totais.

3.1.4 Verbos de mudança de estado incoativos

Nesta quarta classe estão os verbos chamados de mudança de estado incoativos, que

tem como estrutura básica a estrutura incoativa (portanto, enquadram-se na classe acional dos

achievement); não aceitam o metapredicado VOLITION e, diferentemente das outras classes,

não  permitem  a  inserção  do  clítico  se na  alternância  causativo-incoativo:  “a  banana

amadureceu”, “*a banana se amadureceu”

Estrutura geral da classe:

v: [ BECOME Y <STATE> ] 

Grade temática: v: {Paciente} 

Exemplos:

adoecer: [ BECOME Y <DOENTE> ]

- O menino adoeceu.
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amadurecer: [ BECOME Y <MADURO> ] 

- A banana amadureceu.

emagrecer: [ BECOME Y <MAGRO> ] 

- A Maria emagreceu.

Segundo o levantamento feito pelas autoras, dos 64 verbos dessa classe, apenas 3

verbos psicológicos se encaixam nessa categoria: endoidar, enlouquecer e pirar.

No estudo de Cançado, Godoy & Amaral, há ainda outras três classes:  verbos de

mudança de estado locativo,  verbos de mudança de lugar  e  verbos de mudança de posse.

Suas características não serão levantadas aqui uma vez que não há verbos psicológicos que se

enquadrem nessas classes.

3.2 Outras considerações

Na lista dos verbos elencados por Cançado (1995), há 48 verbos com experienciador

na  posição  de  sujeito.  São  eles:  abominar,  admirar,  adorar,  aguentar,  almejar,  amar,

ambicionar,  apreciar,  aturar,  cobiçar,  contemplar,  curtir,  depreciar,  desapreciar,  desejar,

desfrutar, desprezar, detestar, estimar, estranhar, execrar, gozar, hostilizar, idolatrar, invejar,

louvar,  malquerer,  menosprezar,  namorar,  odiar,  perdoar,  prezar,  querer,  recear,  rejeitar,

repelir,  repudiar,  repugnar,  respeitar,  reverenciar,  subestimar,  sublimar,  superestimar,

suportar, temer, tolerar, topar e venerar.

Vale mencionar que dos 300 verbos estudados em Cançado (1995), 99 verbos com

experienciador na posição de objeto foram deixados de fora pela análise de Cançado, Godoy e

Amaral  (2013).  São  eles:  abrandar,  afetar,  agradar,  aliviar,  amargar,  ameaçar,  amolar,

aniquilar, apaixonar, apiedar, aplacar, aporrinhar, cansar (aborrecer), condoer, conquistar,

contagiar,  convencer,  deleitar,  deliciar,  derrotar,  desagradar,  desaprumar,  desenganar,

desesperançar,  desestruturar,  desprestigiar,  divertir,  embananar,  embaraçar,  embromar,

embrulhar,  embrutecer,  enganar,  enrascar,  envolver,  estremecer,  ferir,  flagelar,  fortalecer,

honrar (enaltecer), humilhar, impacientar, incendiar, incentivar, incitar, influenciar, instigar,
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jovializar, liquidar, lisonjear, ludibriar, machucar, magnetizar, martirizar, mimar, modificar,

mortificar,  motivar,  orgulhar,  oriçar,  pacificar,  paralisar,  prestigiar,  provocar,  purificar,

quietar, reabilitar, reanimar, reavivar, rebelar, regalar, regenerar, regozijar, rejubilar, relaxar,

ridicularizar, ruborizar, saciar, satisfazer, seduzir, suavizar, subjugar, sugestionar, supliciar,

tapear, tentar, tiranizar, tocar, tontear, torturar, transfigurar, transformar, triturar, tumultuar,

ufanar, ultrajar e vergar. 

Pode-se  pensar  que  esses  verbos  não  se  encaixem no  critério  de  apresentar  um

experienciador em sua grade temática ou não se encaixem nos critérios estabelecidos pelas

autoras para caracterizar um verbo de mudança; entretanto, as razões para que esses verbos

tenham sido deixados de fora fogem do escopo deste trabalho.
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4 ANÁLISE DE DADOS

Procurando evitar o uso da intuição de falante do pesquisador, a pesquisa de dados

foi  feita  usando  frases  reais  postadas  na  internet,  usando  o  Google  como  buscador.

Primeiramente,  a  partir  da  lista  dos  verbos  elencados  em Cançado  (1995),  foi  feita  uma

pesquisa que buscava encontrar os dez verbos mais utilizados. Em seguida, foram buscadas

diferentes construções usando cada verbo – tentando encontrar o uso de diferentes pronomes e

preposições ou, ainda, a partir de diferentes perífrases verbais.

Seguem-se os resultados levantados, classificados de acordo com a classificação de

Cançado, Godoy e Amaral (2013).

(5) Amar 

amar: [ X <AMAR> Y ]

a. “Nunca te vi, sempre te amei”

b. “Amando como ele me amou”

d. “A gente se amou”

e. “Vou mostrar pra vocês um esmalte que usei e amei”

f. “Gente, amei fazer parte dessa campanha!”

g. “Amei ter presenciado esse momento!”

Na  pesquisa  não  se  encontraram  usos  intransitivos  nem  perífrases  como  “ficar

amado”. Os únicos casos encontrados foram as que usam “amado” como adjetivo: 

h. “confiram abaixo como ficou amado!” (sobre uma foto de uma decoração de

festa infantil).

(6) Querer (estativo) (exp-suj)

querer: [ X <QUERER> Y ]

a. “Eu quis te conhecer”

b. “Eu quero voltar sozinho”

c. “Nós queremos que você fique rico”

d. “Nós queremos a taça”
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e. “Bispo  Gregório  de  Nin,  famoso  por  desobedecer  as  regras  de  só  realizar

missas em latim, ficou querido do povo, pois realizava as missas em Croata e

todos podiam entender”

f. “Quem ganha dinheiro fica querido na família”

(7) Curtir (exp-suj)

curtir: [ X <CURTIR> Y ]

a. “Ela curte a vida”

b. “Eu curti moda”

c. “Foi um erro, mas eu curti”

d. “Quem curtia Caverna do Dragão?”

e. “Angela curtiu fazer intercâmbio no Chile”

f. “Então, gostaram do capítulo? Ficou curtido?”

Como apareceu apenas em uma sentença na internet, o exemplo (7)f pareceu um uso

bastante idiossincrático.

(8) Desejar (exp-suj)

desejar: [ X <DESEJAR> Y ]

a. “Desejo a todas inimigas vida longa”

b. “A cantora Miley Cyrus desejou feliz Páscoa para seus fãs no Instagram.”

c. “Um dia, você desejou chegar até aqui”

d. “Quem nunca se decepcionou desejou muito pouco.”

Foi encontrado apenas um caso em um fórum de internet com a construção “ficar

desejado”:

e. “ele só ficou desejado entre as mulheres por causa desse filme”

(9) Perdoar (exp-suj)

perdoar: [ X <PERDOAR> Y ]

a. “Viúva perdoa homem que matou seu marido em acidente”
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b. “Quem já perdoou alguém por algum erro ou falha?”

c. “Jamais me perdoei por não ter aceitado a convocação”

d. “Chamada de atenção para o Marcelo para próxima tem de levar capacete, hoje

ficou perdoado”

e. “Clinton acabou perdoado pela mulher, Hillary”

f. “Belo perdoa a traição de Gracyanne Barbosa”

g. “A idade perdoa falar bobagens?”

h. “A internet não perdoa”

Os resultados encontrados com o verbo perdoar destoam do que se espera dos verbos

com experienciador na posição de sujeito. No exemplo (9)g, temos na posição de objeto um

sintagma que não apresenta as características para cumprir a função de  experienciador e o

sujeito  não apresenta o traço VOLITION, como nos demais  exemplos  desse verbo.  É de

supor,  por  isso,  que  se  trata  de  outra  acepção do verbo,  com o sentido  de  permitir,  que

acarretaria  em sua  grade  temática  os  papéis  de  causa  e  paciente,  para  sujeito  e  objeto,

respectivamente.

 No exemplo (9)h, vemos não só o experienciador sendo exercido por um ente não

humano,  como  também  vemos  um  uso  não  transitivo;  todavia,  cabe  perguntar  se  nessa

acepção do verbo perdoar, com o sentido de  poupar, aparece o papel de experienciador em

sua grade temática.

Os verbos amar,  querer, curtir  e  desejar são verbos que apresentam experienciador

na posição de objeto e podem ser enquadrados na classe acional de verbos de estado. O verbo

perdoar, apesar de apresentar o experienciador também no objeto, apresenta características de

verbos de uma versão causativa de  achievement1,  classe que não é analisada em Cançado

(2012).

(10) Irritar (exp-obj) 1.2

irritar: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <IRRITADO> ] ]

a. “Banquete no Vaticano irritou o Papa Francisco”

1 Mesmo se encararmos o verbo como perdoar como achievement, a decomposição em primitivos proposta
por Cançado (2012) pareceu insuficiente para dar  conta da transitividade desse verbo,  uma vez  que os
exemplos que a autora trata são todos monoargumentais (cair, morrer, adoecer). Van Vallin (2005) trata de
casos como esse como “causative achievements”; entretanto, essa ampliação teórica foge da proposta inicial
deste trabalho. 
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b. “Papa se irritou com festa no Vaticano”

c. “Até o presidente lula ficou irritado pela desclassificação de belém da sub-sede

da copa 2014” 

d. “Nunes diz que ficou irritado com lance de Neymar”

e. “Oswaldo não confirma se Seedorf ficou irritado” 

f. “Dado Dolabella ficou irritado durante as gravações de ‘Vitória’ após saber que

não tinha café no set”

g. “Joseph Blatter ficou irritado ao ser questionado sobre ‘propinas’”

h. “Davide Valsecchi ficou irritado por ser desconsiderado na vaga da Lotus”

i. “Não é o que o outro seja irritante; eu é que me irrito” 

j. “Por que me irrito tanto?”

k. “Eu me irrito quando demoram a responder”

l. “Pesquisa prova que choro de criança irrita mais que serra elétrica”

(11) Assustar (exp-obj) 1.2

assustar: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <ASSUSTADO> ] ]

a. “Chuva com ventania forte assustou a população de São João do Sabugi”

b. “Hoje a Maria ficou assustada com a ventania”

c. “David Beckham conta aventura na Amazônia e revela que se  assustou com

sapo”

d. “Fiquei assustado quando vi este vídeo”

e. “No começo, fiquei assustado com os comentários negativos”

f. “Fiquei assustado por pedirem, pasmem, $400.000 para o projeto”

g. “Ficou assustada achando que eu não respirava”

h. “Ela ficou assustada ao ver o anel”

i. “Vendaval assusta e causa estragos durante a madrugada”

j. “A volta da inflação assusta muito e as medidas do governo para contê-la não

surtem o efeito desejado” 

(12) Incomodar (exp-obj) 1.2

incomodar: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <INCOMODADO> ] ]

a. “Um elefante incomoda muita gente”
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b. “Nunca me incomodei com os paparazzi” 

c. “A inflação ainda incomoda muito as autoridades brasileiras”

d. “Eu disse algo que te incomodou?”

e. “Governador do Rio diz que ficou incomodado com manifestação na porta de

casa”

f. “Nunca me  incomodei de ser gordinha e não tenho a pretensão de deixar de

ser.”

g. “Durante a visita a Cracolândia, príncipe Harry não se incomodou com os fãs e

fotógrafos”

h. “Você pode até fumar, mas saiba que incomoda muito”

Embora não esteja na lista dos verbos de mudança classificados por Cançado, Godoy

e Amaral (2013), aplicando os testes propostos pelas autoras, o verbo  convencer parece se

encaixar na categoria dos verbos opcionalmente volitivos.

(13) Convencer (exp-obj) (1.2)

convencer: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <CONVENCIDO> ] ]

a. “Finalmente convenci minha mãe a comprar um hamster”

b. “Tem gente ruim no mundo, já me convenci disso”

c. “Meu marido ficou convencido da necessidade de comprar a bota o mais rápido

possível”

d. “Será  que  alguém  ficou convencido com  as  «lágrimas  de  crocodilo»  de

Sócrates?”

e. “Você ainda não se convenceu dos benefícios da água”

f. “Eduardo Campos embromou e não convenceu”

g. “O Logan convenceu pelo amplo espaço interno”

(14) Preocupar (exp-obj) (1.3)

preocupar: [ [ X ACT/STATE] CAUSE [ BECOME Y <PREOCUPADO> ] ]

a. “A inflação preocupa muito ao Brasil”

b. “Já me preocupei muito com os que outros falam”

c. “Nunca me preocupei em ganhar dinheiro”
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d. “Como ele tem medo de viajar de avião, eu me preocupei por não estar ao seu

lado durante o voo.”

e. “Confesso que me preocupei ao comprar um móvel pela internet”

f. “Mortalidade materna preocupa no RN”

g. “A violência contra os LGBT preocupa muito”

(15) Decepcionar (exp-obj) 1.3

decepcionar: [ [ X ACT/STATE] CAUSE [ BECOME Y <DECEPCIONADO> ] ]

a. “Rachel Sheherazade, do SBT, diz que se decepcionou após votar em Lula”

b. “Você ja se decepcionou com alguém?”

c. “Sneijder diz que ficou decepcionado com a Fifa”

d. “Quero pedir desculpas a todos a quem decepcionei”

e. “O mais importante é que não decepcionei vocês”

f. “A noite foi bem divertida, mas decepcionei um pouco no jogo do PI”

g. “A Marca que mais decepcionou esse ano de 2013 foi a Azplus com 50% dos

votos”

Os verbos  expostos  nos  exemplos  (10)  a  (15)  denotam  accomplishments em sua

construção direta e admitem a formação de construções incoativas, nas quais o experienciador

deixa a posição de sujeito passando à posição de objeto e força a aparição do pronome  se,

fazendo com que o papel temático de causa seja atribuído a um sintagma preposicionado;

como se verifica, por exemplo, no contraste entre as construções (10)a e (10)b, aqui repetidas

por comodidade:

(10) a. “Banquete no Vaticano irritou o Papa Francisco”

b. “Papa se irritou com festa no Vaticano”

 

Os  verbos  desse  conjunto  permitem,  ainda,  uma  perífrase  resultativa,  usando

ficar+particípio  passado,  que  enfatiza  o  subevento  assinalado  pelo  primitivo  semântico

BECOME, fazendo com que a causa seja marcada através de preposição, como no exemplo

(15)c:“Sneijder diz que ficou decepcionado com a Fifa”. Vale enfatizar que um mesmo verbo
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pode construir essas perífrases usando diferentes preposições. Como nos exemplos (11), com

o verbo assustar, em que aparecem nos sintagmas que denotam a causa as preposições com, a,

por, quando; como nos exemplos apresentados para o verbo irritar: 

(10) b. “Papa se irritou com festa no Vaticano” 

g. “Joseph Blatter ficou irritado ao ser questionado sobre ‘propinas’”

h. “Davide Valsecchi  ficou irritado por ser  desconsiderado na  vaga  da

Lotus” 

k. “Eu me irrito quando demoram a responder” 

Trazendo  para  os  esquemas  de  decomposição  por  primitivos  semânticos,  teríamos  uma

generalização como a de achievements:

(16) v: [ BECOME Y <STATE> preposição Y]

ou, por exemplo: 

(17) assustar: [ BECOME Y <ASSUSTADO> COM X ]

Ainda sobre os  verbos  accomplishment,  convêm destacar  os  usos  não transitivos

encontrados; como, por exemplo, o uso em (13)f, repetido aqui:

(13) f. “Eduardo Campos embromou e não convenceu”

 Nesses casos, não há nenhum elemento ocupando a posição de sujeito e nem pode

ser recuperado pelo contexto.  Se levarmos em consideração que o elemento definidor dos

verbos psicológicos é a existência de um experienciador em sua grade temática, não seria

razoável esperar que houvesse usos em que esse papel seria apagado.
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5 CONCLUSÃO

Sobre a classificação a partir de primitivos semânticos, caberia um refinamento da

proposta  para  prever  o  apagamento  do  objeto  direto,  representado  por  Y,  dos  verbos

accomplishments, enquanto que nos verbos de estado o apagamento desse mesmo Y resultaria

em sentenças agramaticais. O verbo irritar, por exemplo, classificado como accomplishment,

admite a decomposição 

(10) irritar: [ [ X ACT(VOLITION) ] CAUSE [ BECOME Y <IRRITADO> ] ] ,

E, no entanto, admite construções intransitivas como em (10)l:

(10)l. “Pesquisa prova que choro de criança irrita mais que serra elétrica”.

Por outro lado, verbos de estado, como o verbo querer, que também apresenta transitividade

em sua decomposição em primitivos, são menos abertos a usos intransitivos:

(18) “Nós queremos a taça.”

(19) “*Nós queremos.”

Caberia,  portanto,  dizer  que os  verbos de mudança são menos transitivos  que os

verbos de estado. E caberia, ainda, discutir se, nas alternâncias incoativo-causativas, a causa,

que  aparece  preposicionada  posposta  ao  verbo,  está  em  posição  de  adjunção  ou  de

complemento verbal.  Mas, para elucidar essas questões, seria necessária uma investigação

mais minuciosa.

Com base nos dados levantados nesse trabalho, podemos dizer que encontrar verbos

que apresentam o experienciador na posição de sujeito e outros que o apresentam como objeto

já  parece razão suficiente  para  considerar  uma reclassificação dos  verbos  psicológicos.  A

análise de Cançado (1995), que distribui os verbos psicológicos em 4 classes a partir de seu

funcionamento  sintático  corrobora  esse  argumento. E,  se  os  classificarmos  segundo  a

decomposição de seus predicados em primitivos semânticos, e verificar que o funcionamento
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gramatical dos verbos psicológicos se dá de formas diferentes quando comparados entre si,

mas da mesma forma que outros agrupamentos de verbos, não cabe outra conclusão que não a

de considerar gramaticalmente irrelevante a classificação de verbos a partir da presença ou

não de experienciador em sua grade temática.

Podemos dizer, por outro lado, que uma classificação a partir da grade temática pode

ser útil para análises discursivas, que levam em consideração atos e contextos de fala, mas

pouco produtiva do ponto de vista gramatical.
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