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Abstract: The aim of the present article is to deconstruct a specific line of argumentation used 
by Boeckx, Hornstein, and Nunes (forthcoming) in support of what usually is called the 
movement theory of control. Such line of argumentation involves the assumption of 
hyperraising structures and a movement analysis of null subjects from embedded finite clauses 
in Brazilian Portuguese. It will be shown that the assumption of existence of finite control 
requires extra theoretical machinery that is not empirically supported. Also, it is argued that 
“hyperraising” constructions do not constitute an argument for movement control analyses. An 
alternative analysis of null finite subjects is also discussed.  

Keywords: control; finite control; movement; Brazilian Portuguese.  

Resumo: O objetivo deste artigo é argumentar contra a proposta de Boeckx, Hornstein, and 
Nunes (no prelo) em suporte ao que costumeiramente é chamado de teoria de controle por 
movimento. Essas análises de movimento envolvem a suposta existência de estruturas de 
hiperalçamento e de controle finito em português brasileiro, mas a assunção de controle finito 
requer um maquinário extra e não é embasada pelos dados empíricos. Argumentaremos 
também que as construções chamadas de hiperalçamento não constituem um argumento em 
favor das análises de movimento. Uma análise alternativa dos sujeitos nulos é discutida 
também.  

Palavras-chave: controle; controle finito; movimento; português brasileiro.  

1. Introdução 
Meu objetivo neste artigo é me opor a uma linha de argumentação usada por 

Boeckx, Hornstein, e Nunes (no prelo) em suporte ao que se costuma chamar de teoria 
de controle por movimento (TCM). A argumentação desses autores assume a existência 
de estruturas de hiperalçamento e uma análise de movimento para os sujeitos nulos de 
orações finitas em português brasileiro (PB), que já foi criticada por Modesto (2007, 
2009).  

Mais particularmente, vou me referir aqui às analises do sujetio nulo do PB 
apresentadas por Ferreira (2000, 2009) e Rodrigues (2004), e aos argumentos 
apresentados em favor dessas análises por Nunes (2008a, 2009) e Boeckx, Hornstein e 
Nunes (no prelo). Essas análises serão discutidas em contraste com aquela proposta por 
Modesto (2000a, 2000b, 2008) envolvendo a formação de uma cadeia de tópico entre o 
sujeito nulo e um sujeito mais alto. Este trabalho, portanto, apresenta uma comparação 
dessas análises, mas não propõe uma análise diferente daquelas apresentadas nos 
trabalhos citados acima, tendo por objetivo demonstrar que as construções de sujeito 
nulo do PB não argumentam em favor de uma análise de controle por movimento.  

O artigo se organiza da seguinte forma: a seção 2 recapitula os dados relevantes 
e as análises propostas acerca do sujeito nulo finito no PB; seção 3 discute as análises 
de movimento e seus problemas; e a seção 4 descreve a intuição por trás da análise do 
sujeito como um tópico. As estruturas de hiperalçamento, que são usadas como um dos 
principais argumentos em favor da existência de controle finito em PB e da TCM nas 
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diversas línguas, são discutidas na seção 5, em que se conclui que essas construções, se 
é que podem ser realmente caracterizadas como hiperalçamento, não fornecem um bom 
argumento em favor das análises de movimento. A seção 6 conclui o trabalho.  

2. Sujeitos nulos em PB 
Já é lugar comum entre pesquisadores trabalhando com PB dizer que PB não 

deve ser analisada como uma um língua típica de sujeito nulo, uma vez que os sujeitos 
nessa língua são severamente restritos em sua distribuição e interpretação.1 Como 
apontado por Modesto (2000a, 2000b), Rodrigues (2004) e assumido por Nunes 
(2008a), sujeitos nulos referenciais em orações principais são permitidos em PB 
unicamente como instâncias de apagamento de tópico no sentido de Ross (1982). 
Assim, o sujeito nulo em (2B) abaixo deve ser analisado como uma variável ligada por 
um tópico nulo. A agramaticalidade de (2B’) pode então ser atribuída à presença de um 
elemento QU, que provoca uma violação de minimalidade quando movido por sobre um 
tópico (neste caso, nulo). Os dados em (2) mostram que sujeitos nulos do tipo 
encontrado na maior parte das línguas românicas não são mais aceitos em PB, uma vez 
que (2B) é agramatical em qualquer circunstância em que um tópico discursivo não está 
disponível.  

(2) A:  Cadê o João? 
B:  Acabou de sair. 
B’:  *O que fez dessa vez? 

Dessa forma, em grande parte da literatura citada (e neste trabalho inclusive), a 
expressão “sujeitos nulos em PB” refere-se aos sujeitos nulos de orações finitas 
encaixadas. Além disso, todas as questões e propostas desses trabalhos estão restritas 
aos sujeitos nulos referenciais, uma vez que expletivos nulos, assim como sujeitos nulos 
genéricos de terceira pessoa (tanto no plural como no singular), ainda são possíveis 
tanto em contextos encaixados como em contextos matriz em PB.  

Mesmo considerando apenas esses sujeitos nulos de orações finitas encaixadas, 
diversos trabalhos têm mostrado que eles se comportam diferentemente dos sujeitos 
nulos de outras línguas românicas. Eles são (estatisticamente) menos comuns (cf. 
DUARTE, 1995, 2000); eles não podem aparecer nos mesmos contextos (em orações 
matriz, por exemplo), nem podem ter a mesma liberdade referencial (cf. FIGUEIREDO-
SILVA, 1994); eles têm uma interpretação de variável ligada (cf. NEGRÃO; MÜLLER, 
1996; NEGRÃO, 1997); e eles não podem ser relacionados ao parâmetro do sujeito nulo 
como imaginado por Rizzi (1982) (cf. MODESTO, 2000a, 2000b; FERREIRA, 2000, 
2009).2 Alguns pesquisadores interpretaram que essas peculiaridades do sujeito nulo do 
PB (como a necessidade de apresentar um antecedente local que o c-comande e sua 
interpretação de variável ligada em contextos de elipse de VP (cf. exemplos em (3) 

                                                 
1  Para discussão relevante, veja Moreira da Silva (1983), Duarte (1995), Figueiredo-Silva (1994), Kato 
(2000), Ferreira (2000, 2009), Modesto (2000b), Galves (1993, 2001), Rodrigues (2004), e a coleção de 
artigos em Kato e Negrão (2000). Nota-se que apesar desses trabalhos argumentarem que os sujeitos 
nulos do PB são diferentes dos sujeitos nulos das outras línguas românicas; autores diferem sobre as 
predições sobre os desenvolvimentos futuros do PB. Por exemplo, Duarte (2000) afirma que o PB está no 
processo de se tornar uma língua não-pro-drop. Modesto (2000a, 2000b), por outro lado, argumenta que o 
PB simplesmente alterou a maneira com que os sujeitos nulos são identificados e continuará apresentando 
sujeitos nulos.  
2  Não serão discutidas aqui todas as propriedades características do sujeito nulo no PB, uma vez que os 
trabalhos citados já as discutem pormenorizadamente.   
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abaixo)) seriam suficientes para validar uma análise que toma o sujeito nulo do PB 
como sendo “controlado”, como os sujeitos nulos de orações não finitas (FERREIRA, 
2000, 2009; RODRIGUES, 2004). Seguindo o trabalho de Hornstein (1999), que analisa 
o controle como sendo derivado por movimento sintático do controlador a partir da 
posição controlada para a posição final, esses autores propõem derivar os sujeitos nulos 
de orações finitas do PB também como instâncias de movimento-A partindo da oração 
finita para uma posição numa oração mais alta. Entretanto, as possibilidades de 
interpretação do sujeito nulo finito são bem diferentes daquelas dos sujeitos controlados 
de orações infinitas. 

Neste trabalho, irei contrastar duas análises específicas do sujeito nulo no PB 
para que se possam discutir, na seção 3, os dados acrescentados por Nunes (2008a) e 
Boeckx, Hornstein e Nunes (no prelo). A implementação específica da análise de 
movimento a ser discutida aqui é aquela proposta por Nunes (2008a), que elabora sobre 
a análise de Ferreira (2000, 2009); a análise do sujeito como membro de uma cadeia de 
tópicos é aquela apresentada por Modesto (2008).  

3. As análises de movimento e seus problemas 
Partindo dos dados em (3), que haviam sido discutidos por Modesto (2000a), 

Nunes (2008a) – seguindo Ferreira (2000, 2009) e Rodrigues (2004) – assume que os 
sujeitos nulos do PB são derivados da mesma maneira que sujeitos nulos 
obrigatoriamente controlados de orações não finitas.3 Como o controle obrigatório (CO) 
é derivado, para esses autores, por movimento do controlador a partir da posição 
controlada (cf. HORNSTEIN, 1999, 2001, 2003), sujeitos nulos em PB deveriam ser 
analisados assim também.   

(3) a.  *Comprou um carro novo. 
b.  [[o João]1 disse que [o pai d[o Pedro]2]3 acha que ec*1/*2/3/*4 vai ganhar.  
c.  Só o João  acha que vai ganhar a corrida. 

Leitura: ‘Só João é um x tal que x acha que x vai ganhar a corrida.’ 
Leitura impossível: ‘Só João é um x tal que x acha que  ele, João, vai ganhar a corrida.’ 

d.  O João ’tá achando que vai ganhar a corrida e o Pedro também ’tá. 
e.  O infeliz acha  que  devia  receber uma medalha. 

Nunes (2008a) assume (seguindo FERREIRA 2000, 2009) que a redução do 
paradigma flexional verbal em PB causou um “enfraquecimento da concordância”4 e 
que esse enfraquecimento fez os falantes de PB assumirem que o núcleo T das orações 
finitas fosse ambiguamente associado a um conjunto de traços-φ completo ou 
incompleto. Seguindo Chomsky (2000, 2001), Nunes (2008a) também assume que um 
núcleo T associado a um conjunto de traços-φ incompleto não é capaz de checar (ou 
valorar) o traço de Caso de um DP com o qual concorda. Assim, tomando o núcleo T da 
encaixada em (4a) como contendo um conjunto incompleto de traços-φ, a falta de Caso 

                                                 
3  O exemplo (3a) mostra que sujeitos nulos em PB requerem um antecedente e (3b) mostra que o 
antecedente deve ser o DP mais próximo que c-comande o sujeito nulo. Quanto à interpretação dos 
sujeitos nulos em PB, eles são interpretados como variáveis ligadas quando o antecedente é um DP 
modificado por só (cf. (3c)); eles obrigatoriamente implicam leitura sloppy em contextos de elipse (cf. 
(3d)); e admitem apenas a leitura  de se em sentenças como (3e). Como essas propriedades são tomadas 
como diagnóstico de controle obrigatório (por Hornstein 1999), os autores citados no texto assumem que 
o sujeito nulo do PB é um sujeito controlado, apesar do fato de aparecerem em orações finitas.  
4  Uma longa tradição, iniciada por Galves (1993), considera que a flexão em PB tenha se tornado “fraca” 
A análise de Ferreira segue essa tradição.  
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nominativo para o sujeito da encaixada permitiria o movimento-A desse sujeito para 
uma posição casual na oração matriz (passando por uma posição-θ associada ao verbo 
matriz, como no caso das derivações de controle não finito propostas por Hornstein 
(1999)). A derivação seria aquela apresentada em (4b). A sentença (4c), por sua vez, 
conteria um núcleo T contendo um conjunto completo de traços-φ na oração encaixada, 
o que permitiria que o sujeito não-nulo valorasse seu traço de Caso naquela posição.5  

(4) a. O Pedro disse que ec comprou um carro novo.  
b.  [TP João[Case:NOM] T[P:default; N:default]/EPP [vP João[Case:u] disse [CP que [TP João[Case:u]  

T[N:default]/EPP  [vP João comprou um carro novo ]]]]] 
c.  O Pedro disse que ele comprou um carro novo.  

De acordo com Nunes (2008a), um problema enfrentado pela proposta de 
Ferreira (2000, 2009) é o de que não é exatamente claro por que os Ts finitos podem ser 
especificados como φ-completos ou φ-incompletos, dado que a morfologia da 
concordância verbal nos dois casos é a mesma. Em outras palavras, nessa análise de 
movimento, alguns Ts encaixados são diferentes de outros Ts encaixados, dependendo 
do fato de o sujeito ser nulo ou não, apesar de o fato da flexão verbal ser sempre a 
mesma. Seguindo uma nomenclatura atualmente aceita, diremos que o núcleo T das 
orações contendo sujeitos nulos deve ser tomado como sendo defectivo no sentido de 
não poder valorar o traço de Caso do sujeito. Nota-se, portanto, que a defectividade é 
definida circularmente nesse caso: sujeitos nulos aparecem quando T é defectivo e T 
pode ser dito ser defectivo sempre e somente quando o sujeito associado a ele é nulo.6 
Essa circularidade foi apontada também por Rodrigues (2004). Para solucionar esse 
problema, Nunes (2008a) propõe que a ambiguidade de T deve ser interpretada em 
termos derivacionais com relação à inserção dos traços de pessoa e número. Tomando o 
paradigma flexional do PB como sendo aquele em (5), Nunes (2008a) advoga que as 
três formas verbais em (5) podem ser obtidas se T entrar na numeração com os traços de 
pessoa e número ou se T entrar na numeração apenas com o traço de número, sendo o 
traço de pessoa adicionado no componente morfológico de acordo com a regra de 
redundância em (6), como mostrado em (7).  

(5) Verbal agreement paradigm in (colloquial) BP 

 Cantar ‘to sing’, indicative present 

Eu (I) canto P:1, N:sg 

Você (you)  

canta 

 

P:default, N:default (=3sg) Ele/ela (he/she) 

A gente (we) 

Vocês (you.pl) cantam P:default, N:pl (=3pl) 

Eles/elas (they) 

 

                                                 
5 Um T contendo um conjunto incompleto de traços-φ poderia, em princípio, ser selecionado na sub-
numeração das orações matrizes em (4). Isso é apenas em princípio, pois a seleção de um T φ-incompleto 
em contextos matriz causaria sempre a derivação ser não convergente em virtude da não valoração do 
traço de Caso do sujeito matriz.   
6 Esse problema transborda para as estruturas não-finitas de controle do objeto e, portanto, para a TCM, 
como discutido em Modesto (2010).  
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 (6)  When T is only specified for number (N): 

(i) Add [P:1], if N is valued as SG; 
(ii) Otherwise, add [P:default]. 

(7) Cantar ‘to sing’, indicative present 

Valuation of T in the syntactic 
component 

Addition of [person] in the 
morphological component 

Surface form of the 
verb 

 N: sg  P:1, N:sg  canto 

N: default P:default, N:default canta 

N: pl P:default, N:pl cantam 

A ideia é a de que, se T é associado a ambos os traços de pessoa e número na 
numeração, então ele funcionará como um valorador de Caso; em contraste, se T entrar 
na derivação apenas com o traço de número, ele irá se comportar como um núcleo 
defectivo durante a derivação sintática e será incapaz de valorar o traço casual do sujeito 
ocupando a sua posição de especificador. Entretanto, não é claro como a proposta de 
Nunes (2008a) soluciona o problema encarado pela análise de Ferreira (2000, 2009). 
Claramente, o DP que concorda com T (seja esse DP pronominal ou não; nulo ou não-
nulo) não tem nenhum traço default (a não ser talvez no caso dos expletivos). Em outras 
palavras, se o DP que concorda com T for o pronome ele, o traço de número de T 
deveria ser valorado como ‘sg’ e não como ‘default’. T, consequentemente, deveria 
receber o traço de pessoa no componente morfológico valorado como P:1 e a forma 
superficial de terceira pessoa singular deveria ser idêntica a forma da primeira pessoa. 
Dizendo a mesma coisa de outra maneira, é claro que não existe nenhum traço ‘default’. 
O que é default é o valor dado a um certo traço (número ou pessoa), mas não o traço ele 
mesmo; portanto, default não pode ser manipulado em sintaxe (uma vez que não é um 
traço). O valor ‘terceira pessoa’ pode ser um valor default em PB e em outras línguas 
para o traço de pessoa mas, certamente, ‘default’ não é ele mesmo um traço. Para que a 
proposta de Nunes pudesse ter sucesso, teríamos de assumir que os DPs em PB não são 
especificados pelo traço de número. Entretanto, DPs são claramente especificados como 
singular ou plural e deveriam valorar o traço de número de T com um desses valores. 
Singular pode ser o valor default assinalado a itens lexicais sem especificação de 
número, mas “default” não pode ser ele mesmo o valor do traço de número de itens 
singulares que é então transferido por Agree para T. Assim, o problema de caracterizar a 
defectividade dos Ts encaixados em PB continua. Além disso, Nunes (2008a)  não 
considera o pronome de primeira pessoa do plural nós, que está em variação livre com a 
forma a gente em todas as regiões do Brasil. O paradigma em (6), dessa forma, deveria 
conter outra forma verbal, cantamos, que é marcada pelos traços P:1 e N:PL, que não 
pode ser derivada de acordo com a regra (6) acima.7  

                                                 
7  Um dos pareceristas desta revista acredita que a crítica acima se deve a um mau entendimento da 
proposta de Nunes por minha parte. Entretanto, eu não vejo como a proposta de Nunes pode ser 
interpretada diferentemente. Considere a sentença (4a) acima e sua derivação em (4b). O T encaixado é 
tomado do léxico apenas com o traço de número (não-valorado). Esse traço não-interpretável age como 
uma sonda e o T encaixado entra em Agree com o DP “o Pedro” que valora o traço de número de T. O 
valor do traço de número do DP “ o Pedro” é obviamente “sg” e, portanto, T deveria assumir tal valor. 
Mesmo assumindo que “o Pedro” não tem um valor para o traço de número (o que seria infundado), o 
valor default dado ao traço N de T seria “sg” e não “default”. A lógica do argumento é muito simples: o 
valor do traço N de T é sempre ou “sg” ou “pl”, independentemente de qual desses valores é o valor 
default. O terceiro valor, necessário para que a proposta de Nunes possa ser usada, simplesmente não 
existe. 
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Outro problema com a lógica do argumento é assumir que a perda da flexão 
verbal causou o núcleo T se tornar ambíguo em PB. Desenvolvimentos similares em 
Francês não causaram o mesmo resultado (cf. ADAMS, 1987). Além do mais, como 
Nunes (2008a) aponta, morfologia verbal fraca não pode ser a história toda, uma vez 
que a morfologia verbal do inglês é consideravelmente fraca, mas controle finito não é 
permitido naquela língua. Nunes (2008a) afirma que a solução para esse problema de 
aquisição se deve à existência de infinitivos flexionados em português. Uma vez que 
algumas formas não-finitas de todos os verbos portugueses são ambíguas entre a 
variedade flexionada e não-flexionada, aquisição desses infinitivos iria requerer a 
postulação pelos falantes de formas não-finitas ambíguas: formas homófonas contendo 
um conjunto de traços-φ completo ou um conjunto incompleto. Nunes (2008a) então 
sugere que o enfraquecimento da concordância visto em (5) levou os aprendizes de PB a 
generalizar o padrão não-finito e regularizar o paradigma verbal inteiro dessa forma, 
tomando os Ts finitos como sendo ambíguos assim como os Ts não-finitos. Essa 
argumentação é, em alguma medida, incoerente: a ambiguidade aparece nas formas não-
finitas flexionadas por um morfema zero (as formas do singular). Todas as formas não-
finitas flexionadas por um morfema aberto são visivelmente completas quanto a traços-
φ; portanto, é um mistério por que as formas finitas seriam tomadas como ambíguas 
uma vez que em sua maioria essas formas são flexionadas por um morfema flexional 
visível.  

Além dos problemas discutidos acima, a análise dos sujeitos nulos em PB por 
movimento é uma boa análise. Ela explica as características peculiares vistas em (3) de 
uma forma simples: sujeitos nulos não são referencialmente livres em PB porque o T 
com que esses sujeitos concordam é defectivo.8  

O maior problema com essas análises de movimento, entretanto, é que elas não 
dão conta dos dados empíricos acerca do sujeito nulo. Como discutido por Modesto 
(2000a, 2000b), sujeitos nulos em PB não podem tomar objetos sintáticos como seu 
antecedente, apenas sujeitos podem ser antecedentes (nos casos não marcados).9 Nesse 
sentido, sujeitos nulos de orações finitas contrastam com sujeitos de orações não-finitas 
de uma maneira muito evidente:  
                                                 
8  Como discutido por Modesto (2009), a análise de movimento ecoa a análise de Borer (1989) dos 
sujeitos nulos em hebraico (ou a análise de Figueiredo Silva (1994), que é uma transposição da análise de 
Borer para o PB). Nessas análises, sujeitos nulos não podiam (co-)referir livremente porque Agr possuía 
um caráter anafórico, forçando o sujeito nulo encaixado a ter um antecedente na oração acima. Agora, na 
análise de Ferreira (2000, 2009) e Nunes (2008a), as possibilidades restritas de interpretação dos sujeitos 
nulos (em PB) se dão em virtude da defectividade de T. Descrever a relação entre o antecedente e o 
sujeito nulo como ligação (binding) ou movimento (causada ou pelo caráter anafórico de Agr ou pela 
defectividade de T) não muda a análise dramaticamente, portanto as duas análises têm muito em comum.  
Apesar de similares, a análise de Agr anafórico não é circular: Agr em Hebraico é sempre anafórico no 
sentido de precisar que um índice referencial lhe seja atribuído por um antecedente. Se o sujeito é pro, 
como pro não carrega um índice, Agr teria de obtê-lo de um antecedente mais distante; se o sujeito é não-
nulo, ou seja, quando carrega um índice, a Agr será atribuído o índice do sujeito. A análise de movimento, 
por outro lado, é circular no sentido de postular que T em PB é defectivo apenas quando o sujeito é nulo.   
9 Note que qualquer análise que equacione a interpretação dos sujeitos nulos em PB com controle terá 
esse problema: essas análises predizem que o sujeito nulo poderia ser controlado ou movido para a 
posição de objeto da oração superior (a não ser que alguma estipulação seja feita). A análise de 
movimento do controle (HORNSTEIN, 1999), por exemplo, requer que o DP encaixado mova-se para a 
posição mais próxima disponível, derivando o fato de a maior parte dos verbos bitransitivos são verbos de 
controle de objeto (fazendo, então, a classe de verbos como promise uma ovelha negra teórica (cf. 
CULICOVER; JACKENDOFF, 2001; LANDAU, 2003; BOECKX; HORNSTEIN 2003, 2004, para 
discussão). Uma análise de movimento dos sujeitos nulos finitos do PB prediria, portanto, que os sujeitos 
nulos deveriam ser controlados pelo objeto da oração superior, mas essa predição não se confirma.  
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(8) a.  O   Pedro1 convenceu a Cilene2 a  ec*1/2 jogar futebol.  
 b.  O Pedro1 convenceu a Cilene2 (de) que ec1/*2 joga futebol.10  

Uma vez que a análise por movimento prediz os sujeitos nulos serem 
controlados pelo DP mais próximo (sendo a proximidade medida por c–comando), os 
proponentes dessas análises rapidamente sugeriram que não há relação de c-comando 
entre o objeto matriz de convencer e o sujeito nulo encaixado. Particularmente, 
Rodrigues (2004) e Nunes (2009) assumem que a oração complemento em (8b) é na 
verdade um adjunto (pelo menos quando a preposição de não é expressa).11 Essa tomada 
de posição é crucial para que as análises de movimento tenham alguma validade, uma 
vez que orientação para o sujeito é um fato na interpretação dos sujeitos nulos do PB. 
Assim, apesar de Nunes (2008a) não mencionar os fatos em (8), ele deve também 
assumir que aquelas orações são adjuntos. Entretanto, como extensivamente 
argumentado por Modesto (2007), o caráter dessas orações como adjunto não se 
mantém. Primeiramente, o contraste entre (8a) e (8b) torna-se misterioso se a oração 
complemento é tomada como adjunto, uma vez que a oração complemento de um verbo 
como convencer teria de ser um adjunto apenas no caso de ser finita. Quando a oração 
complemento é não-finita, ela não poderia ser um adjunto ou o controle pelo objeto 
(atestado em (8a)) não seria esperado (numa análise de controle por movimento). Em 
segundo lugar, a oração complemento é claramente marcada tematicamente pelo verbo 
convencer (e outros formando a mesma classe de verbos) e não é claro como um verbo 
poderia marcar tematicamente um adjunto.12 Em terceiro lugar, há evidência empírica 
de que aquela oração não é um adjunto. A agramaticalidade da sentença (9) mostra que 
o objeto da matriz c-comanda o sujeito encaixado, uma vez que a co-referência entre 
eles causa uma violação do princípio C da teoria da ligação. As sentenças em (10) 
mostram que a oração complemento não é um adjunto, pois a extração de uma 
elemento-QU é possível, em contraste com (11):  

(9) *O Pedro1 convenceu ela2 que a Maria2 é bonita. 

(10) a. Quem1 (que) o Pedro convenceu a    Cilene que t1 vai chegar?13 

                                                 
10 Os julgamentos acerca da impossibilidade de tomar o objeto da matriz como antecedente do sujeito 
nulo são consensuais entre os autores (cf. RODRIGUES, 2004; NUNES. 2009). Nunes (2009), entretanto, 
julga que quando a preposição de precede a oração complemento, o objeto matriz torna-se um 
antecedente possível. Eu não compartilho desse julgamento, nem tenho encontrado evidências de que haja 
algum contraste para os falantes entre a versão dos exemplos com ou sem preposição. 
11 Na verdade, a proposta tem de ser que a oração complemento de toda a classe de verbos bitransitivos é 
um adjunto, quando a oração é finita. Essa classe de verbos inclui convencer, avisar, informar, alertar, 
prevenir e instruir, entre outros.  
12 Postular que a oração complemento é movida para uma posição de adjunção depois de ter sido formada 
na posição de complemento não é o que se espera, segundo princípios minimalistas. Que traço poderia 
motivar esse movimento? Mesmo que se pudesse responder à essa pergunta, ainda assim esse movimento 
inusitado teria de ser extremamente bem documentado por dados empíricos. Os dados que supostamente 
suportam esse movimento pra posição de adjunto são muito inconsistentes, porém.   
13 Rizzi (1982) aponta que extração de sujeito pra fora de complementos é possível em romance. O autor 
explica a insensibilidade aos efeitos de “that-t” dessas construções assumindo um pro expletivo em 
posição pré-verbal e tomando a posição temática do sujeito como local de extração.  Entretanto, PB não 
permite sujeitos pós-verbais com a mesma liberdade que apresentam nas outras línguas românicas (cf. 
Chao, 1981). Mas PB obviamente tem expletivos nulos, portanto, como argumentado por Menuzzi 
(2000), a análise de Rizzi pode ser mantida. Rizzi e Shlonsky (2007) relacionam a agramaticalidade de 
sujeitos pós-verbais em PB com a ausência, nessa língua, de focalização interna ao predicado, como 
proposta por Belletti (2001, 2004), mas essa ausência não afeta as possibilidades de extração dos sujeitos 
de orações complemento.   
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b. Quem1 (que) o Pedro avisou   a    Cilene que t1 vai   chegar? 

(11) *Quem1 o Pedro viu  a   Cilene enquanto t1 fazia compras?  

A sentença (11) mostra que a extração de um elemento-QU para fora de um 
adjunto causa agramaticalidade. Sendo a extração possível em (10), a oração 
complemento nessas sentenças não pode ser um adjunto.  

Em conclusão, a revisão da análise oferecida por Nunes (2008a) mantém os 
mesmos problemas da análise proposta por Ferreira (2000, 2009), tanto teóricos como 
empíricos e, por essa razão, não se sustenta.14 Nas seções seguintes, forneceremos mais 
argumentos contra as análises de movimento do sujeito nulo no PB. Antes, entretanto, 
discutiremos uma análise alternativa para esses fatos em que os sujeitos nulos são 
encarados como uma espécie de tópico elidido.  

4. A análise de cadeia de tópicos  
A análise proposta por Modesto (2008) toma os sujeitos nulos do PB como 

sendo φPs no sentido de Holmberg (2005): sintagmas não especificados por número e 
pessoa que necessitam tomar os valores de seus traços de um antecedente que os c-
comande. Nessa análise, o formalismo mais meticuloso pode ter servido contra a 
transparência de uma correlação muito simples entre os sujeitos nulos que tomam 
tópicos como seus antecedentes e sujeitos nulos que se referem a um sujeito mais alto 
numa relação de c-comando.  

BP já tem à sua disposição um processo que deriva sujeitos nulos em qualquer 
tipo de oração: o apagamento de tópicos. Essa nossa escolha de terminologia se tornará 
clara no fim desta seção, esperamos. Tome-se o diálogo em (12), por exemplo:  

(12) A:  Cadê o João1? 
 B:  Eu acho que ec1 já saiu.  

Tópicos conversacionais licenciam sujeitos nulos em contextos matrizes e 
encaixados igualmente (como visto em (2) e (12) acima). A caracterização da categoria 
vazia na posição de sujeito dessas orações é uma discussão em aberto: pro, um pronome 
pleno deletado fonologicamente, um φP, ou um traço de movimento. Para que seja um 
traço de movimento, teríamos de postular movimento do sujeito para a borda da 
sentença encaixada (para [Spec TopP] provavelmente) e dali para [Spec TopP] da 
sentença matriz, onde o tópico seria apagado, similarmente ao que acontece com o 
movimento cíclico de sintagmas interrogativos. Entretanto, tome-se agora o diálogo em 
(13) abaixo:  

                                                 
14 Outro problema empírico para as análises de movimento são os fatos discutidos por Modesto (2000a, 
2000b): há uma relação entre movimento A-barra do objeto da matriz e a possibilidade de ser interpretado 
como antecedente do sujeito nulo encaixado. Em outras palavras, em contraste com (8b), um objeto na 
matriz pode ser tomado como antecedente do sujeito nulo se o objeto tenha sido movido por razões de 
traços-qu, relativização, clivagem ou topicalização. Para discussão pormenorizada, veja Modesto (2007, 
2009). Nunes (2008b) tenta dar conta dessa relação usando o mecanismo proposto em Bǒskovć (2007). 
Bǒskovć propõe que traços não-interpretáveis são atribuídos aos sintagmas-qu e não a C (a sonda usual). 
O sintagma-qu teria então de se mover até conseguir valorar seus traços não-interpretáveis. Com essa 
análise, Nunes explica a relação entre o movimento A-barra e a possibilidade de ser interpretado como 
antecedente em PB. Entretanto, sua análise ainda não explica o fato de que o antecedente do sujeito nulo 
é, normalmente, um sujeito e não um objeto (ou seja, nos casos em que não há movimento do objeto, só 
um sujeito pode anteceder outro sujeito).  
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(13) A:  O que aconteceu com o João1? 
 B:  Ele1 disse que ec1 comprou um carro novo.  

A categoria vazia em (13B) não pode ter sido movida para [Spec TopP] da 
oração encaixada e de lá para [Spec TopP] da matriz, uma vez que esse movimento, 
passando sobre o sujeito da matriz, co-referencial ao tópico que se move, causaria 
agramaticalidade. No mínimo, esse movimento violaria a condição de elo mínimo. A 
única opção seria então ignorar o traço de tópico na oração encaixada, mover o sujeito 
encaixado para a posição temática e depois casual de sujeito da matriz e só então mover 
o sujeito para [Spec TopP] mais alto, mas que isso seja uma possibilidade está longe de 
ser óbvio. Em verdade, parece difícil supor que um constituinte possa atrasar a 
checagem de um traço não-interpretável dessa forma. Uma análise que postula um 
tópico discursivo nulo gerado já na sua posição deslocada, que de alguma forma licencia 
o sujeito nulo na oração encaixada, parece bem mais plausível. O que é certo, 
entretanto, é que o tópico discursivo de alguma forma licencia e antecede o sujeito nulo 
na encaixada.   

A intuição por trás das análises de Modesto (2000a, 2000b, 2008) é que o sujeito 
das orações no indicativo em PB recebe o traço Top como default. O que isso quer dizer 
é que, se nenhum constituinte é marcado pelo traço Top, então o traço é 
automaticamente dado ao sujeito.15 Na verdade, não há necessidade de postular um 
traço Top (cf. JACKENDOFF, 2002, que argumenta que é muito comum nas línguas 
em geral tomar-se o primeiro constituinte frasal como um tópico). A necessidade de 
assumir-se um traço Top só aparece nas análises de movimento; na análise de cadeia de 
tópico, uma generalização discursiva à la Jackendoff já seria suficiente.  

Assumindo então que sujeitos são interpretados como tópicos (no caso não 
marcado) em PB, sujeitos nulos encaixados poderiam ser derivados pelo mesmo 
processo que cria a categoria vazia em (12B), com a diferença de que, no caso de não 
haver nenhum tópico discursivo engendrado na posição deslocada de tópico, é o sujeito 
da matriz que é movido para essa posição. Como o sujeito encaixado também é movido 
na oração encaixada para posição de tópico, uma cadeia pode ser formada entre o 
sujeito matriz e o sujeito encaixado exatamente da mesma maneira como se forma a 
cadeia em (12B). Todo o aparato adicional das análises de movimento para gerar 
sujeitos nulos (ambiguidade do conjunto de traços-φ de T, processos morfológicos 
misteriosos, e assim por diante) é desnecessário e, por isso, não devem ser postulados. 
Se se assume que uma cadeia de tópico é formada em sentenças como (8b), repetida 
abaixo, então a definição da categoria vazia na posição de sujeito torna-se de pouca 
importância. A impossibilidade de tomar o objeto do verbo matriz como antecedente é 
explicada, sem que se tenha que assumir que a oração complemento desses verbos (da 
classe de convencer) sejam adjuntos.  

(8b) [O Pedro1 [ t1 convenceu a    Cilene2 (de) [que [ec1/*2 [ t1 joga         futebol 
 

 

 

                                                 
15  Claramente, essa atribuição de tópico (ou pressuposição) e foco não acontece em toda língua. BP 
apresenta um padrão de línguas que tem sido chamadas de tópico proeminente (cf. LI; THOMPSON 
1976). Para discussão do PB como uma língua de tópico proeminente, veja Negrão e Viotti (2000), 
Negrão (1999), Modesto (2008).  
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5. Hiperalçamento 

Como mencionado na introdução, a análise de Ferreira (2000, 2009) parte do 
postulado de que sentenças como (15) abaixo instanciam uma construção de 
hiperalçamento. Na verdade, que hiperalçamento existe em PB é predito pela análise de 
Ferreira/Nunes. Se movimento-A para fora de uma oração encaixada finita é permitido 
em PB, não há razão para que esse movimento tenha necessariamente que tomar como 
alvo uma posição temática. Isto é, além das construções de controle finito discutidas na 
seção 3, PB deveria logicamente exibir também construções de hiperalçamento. Assim, 
a não existência de hiperalçamento em PB, se verificada, seria uma indicação clara de 
que as análises de movimento estão no caminho errado.  

(14) Parece que o  João  comprou um carro novo.  

 (15) a.  O  João parece que  comprou um carro novo.  
 b.  Os meninos parecem que fizeram a tarefa.        (de Nunes (2008a)) 16 

De acordo com a revisão de Nunes do trabalho de Ferreira, temos de assumir 
que o T da oração encaixada em (14) é especificado por um conjunto de traços-φ 
completo, para que o sujeito possa valorar seu traço de Caso na sua oração, produzindo 
uma construção impessoal. Em (15a, b), entretanto, o T da oração encaixada deve ser 
assumido como sendo especificado por número apenas; o sujeito não pode valorar seu 
traço de Caso na oração encaixada, continuando ativo, e entra em Agree com o T da 
matriz que valora seu traço de Caso. O sujeito então se move para [Spec T] para checar 
o traço EPP. A derivação de uma sentença como (15a), como explicitada por Nunes 
(2008a), é vista em (16).  

(16) [TP João[Case:NOM] T[P:default; N:default]/EPP [vP parece [CP que [TP João[Case:u] T[N:default]/EPP [vP João[Case:u] 
comprou um carro novo]]]]] 

De acordo com Ferreira (2000, 2009) e Nunes (2008a), a concordância entre o 
DP alçado e o verbo de alçamento é evidência suficiente para assumir que 
hiperalçamento (e, consequentemente, controle finito) é uma possibilidade em PB. Nas 
próximas seções, mostraremos que a conclusão é precipitada. Em primeiro lugar, 

                                                 
16 Boeckx, Hornstein e Nunes (no prelo) argumentam que a proposta apresentada em Nunes (2008a) de 
que caso inerente é atribuído à oração encaixada em (15b) é: 

capaz de acomodar alguma micro-variação entre os falantes. Por exemplo, (39c) [meu (ia) 
abaixo, MM] não é tão aceitável como (37c) [(ib), MM] para alguns falantes. Dado que 
atribuição de caso inerente é uma propriedade lexical, que é, até certo ponto, idiossincrática, a 
variação entre os falantes com respeito às idiossincrasias lexicais de predicados impessoais 
específicos não é, portanto, surpreendente. (BOECKX; HORNSTEIN; NUNES (no prelo), 
tradução do autor). 

O problema com a lógica dos autores é que se um falante de PB não imputa a propriedade lexical de 
atribuir caso inerente ao verbo perigar, então a sentença (ic) deveria ser aceitável para aqueles falantes. 
Mas essa sentença é dada como agramatical por Boeckx, Hornstein e Nunes: exemplo (39b) capítulo 5, o 
que significa que nenhum falante de PB imputa essa propriedade lexical ao verbo perigar.  Assim, todos 
os falantes deveriam aceitar (ia) tão facilmente quanto aceitam (ou não aceitam) (ib), o que não é o caso. 
Isso quer dizer que a proposta em Nunes (2008a) não acomoda a variação que realmente existe entre 
esses exemplos de hiperalçamento. Falantes variam grandemente quanto aos seus julgamentos dessas 
sentenças. Eu, pessoalmente, não aceito nem exemplos do tipo (ib), então aqueles como (ia) soam bem 
fora da norma, para mim. 
(i) a.  [[aqueles funcionários]i perigam que ti vão ser demitidos]. 

b.  [[os meninos]i parecem que ti fizeram a tarefa]. 
c.  *Que aqueles funcionários vão ser demitidos periga.  
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hiperalçamento/controle finito é incompatível com o sistema de fases proposto por 
Chomsky (2000, 2001). Em segundo, concordância, por si só, não pode ser tomada 
como evidência de hiperalçamento porque também se verifica em português europeu. 
(Continuaremos a usar o termo “hiperalçamento” para descrever as estruturas que 
mostram concordância no verbo de alçamento por conveniência. O leitor, entretanto, 
deve ter em mente que não subscrevemos à análise dessas estruturas como envolvendo 
movimento-A do sujeito encaixado para fora de uma oração finita.) 

5.1. O sistema de fases 
Como notado por Nunes (2008a), a derivação em (16) acima levanta um 

problema técnico relacionado ao sistema de fases proposto por Chomsky (2000, 2001). 
O vP matriz em (16) não é uma fase (forte) pois o seu núcleo não é um verbo leve 
“transitivo”. O CP encaixado, entretanto, deveria ser uma fase forte e, 
consequentemente, deveria impedir o movimento do sujeito encaixado. Nunes (2008a) 
discute três propostas diferentes que foram apresentadas para tratar desse problema. 
Rodrigues (2004) mantém que o CP encaixado é uma fase, mas, de acordo com Nunes, 
a proposta da autora encontra problemas envolvendo construções em que T concorda 
com um objeto nominativo por sobre um sujeito quirky em [Spec, vP]. Esse não é o 
único problema com essa proposta (como discutido em Modesto (2007, 2009)). Já 
Ferreira assume que um núcleo C que seleciona um T com um conjunto incompleto de 
traços-φ não conta como uma fase forte. Nunes, citando Martins e Nunes (no prelo), 
nota que essa tomada de posição incorretamente impede a derivação de construções de 
“hiperalçamento de tópico” como (17a). Martins e Nunes (2005, no prelo) argumentam 
que essas construções envolvem movimento de um tópico da oração encaixada para a 
posição de sujeito da oração matriz, como mostrado em (17b).17 

(17)  a.  Os meninos parecem que eles viajaram ontem. 
b.  [TP [os meninos]i T[N;P] parecem [CP que [TopP ti [TP eles viajaram ontem]]]] 

Dessa forma, Nunes assume, seguindo Martins e Nunes (no prelo), que a versão 
da Condição de Impenetrabilidade de Fase (PIC) de Chomsky (2001), mostrada abaixo, 
é capaz de dar conta tanto do hiperalçamento de tópicos quanto de sujeitos. O autor 
explica:  

 

According to (28) [em (18), MM], Spell-Out is required to apply to the complement of 
the head of the CP phase only when the next strong phase head is introduced in the 
derivation. Given that neither TP nor the VP/vP associated with raising verbs qualify as 
strong phases, Spell-Out need not apply to the embedded TP in (25b) [meu (16), MM] 
or TopP in (26b) [meu (17b), MM] before the matrix C (the next strong phase head) is 
added to the derivation. Hence, the matrix T can establish a probe-goal relationship with 
the embedded subject in (25b) [meu (16), MM] or the embedded topic in (26b) [meu 
(17b), MM] before merger of the matrix C. (NUNES, 2008a, p. 97-98) 

 

(18)  The domain of H [the head of the strong phase HP; JN] is not accessible at ZP [the smallest 
strong phase dominating HP; JN]; only H and its edge are accessible to such operations. 
(NUNES, 2008a, p. 97) 

                                                 
17  Não é claro, para mim, por que (17b) não é um caso de movimento impróprio (cf. CHOMSKY, 1981, 
p. 195-204; ABELS, 2007).  
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Apesar de a versão da PIC de Chomsky 2001 ser realmente capaz de dar conta 
das estruturas de hiperalçamento e de hiperalçamento de tópico, Nunes (2008a) deixa de 
apontar que ela não é capaz de dar conta das derivações de controle finito que ele 
acabara de discutir. Tomemos a derivação em (4b), repetida em (19), por exemplo.  

(19) [TP João[Case:NOM] T[P:default; N:default]/EPP [vP João[Case:u] disse [CP que [TP João[Case:u]  T[N:default]/EPP  [vP 
João comprou um carro novo ]]]]] 

Na derivação de uma sentença de controle finito como (4a), vista em (19), a 
oração encaixada é complemento do verbo dizer, um verbo transitivo. Quando o verbo 
leve “transitivo” é adicionado à derivação, sendo uma fase forte, ele deveria causar o 
spell-out do complemento do núcleo C e o sujeito encaixado deveria se tornar 
indisponível para ser copiado e re-concatenado ao verbo leve na matriz. Portanto, é 
impossível derivar uma estrutura de controle finito com a versão da PIC usada por 
Nunes (2008a).  

Para resolver o problema, uma possibilidade seria assumir que o CP contendo 
um T defectivo não é uma fase (forte), como em Ferreira (2000). Essa solução, 
entretanto, criaria um novo problema. Tomemos a derivação de (14), repetida em (20a) 
abaixo. A derivação deve conter um T encaixado com um conjunto completo de traços-
φ e um expletivo nulo, que é concatenado (por merge) com o T matriz. Suponha agora 
que a mesma numeração é formada com o T φ-incompleto na oração encaixada, o que é 
sempre uma possibilidade em PB, segundo os autores. Nesse caso, considere a 
derivação de (20b). Quando o T matriz sonda o seu domínio, deveria achar o DP as 
meninas como alvo, pois esse DP ainda está ativo e acessível (uma vez que o T 
encaixado é defectivo). A sonda valoraria então seus traços como terceira pessoa e 
plural por AGREE com o DP, cancelando assim também o traço de Caso do DP. Se um 
expletivo (nulo) está presente na numeração, o DP deveria manter-se na oração 
encaixada e a sentença agramatical (20b) seria derivada:18  

(20) a. Parece que o João comprou um carro novo.  
 b.  *Parecem que as  meninas saíram.  

Eu confesso não ver saída para esse problema. Se o CP encaixado é uma fase, 
não há maneira de derivar estruturas de controle finito (a não ser que alguma estipulação 
ad hoc seja tomada, como em Rodrigues (2004). Se esses CPs não são fases, não há 
maneira de prevenir (20b) de ser derivada. Podemos então tomar esse fato como uma 
indicação de que movimento-A para fora de uma oração finita não é uma operação 
permitida pela gramática (do PB, pelo menos).  

5.2. Concordância com o verbo de alçamento 
Partindo de (15a), Ferreira (2009) afirma que o sujeito o João não deveria ser 

analisado como um tópico, porque esse DP pode ser substituído por um pronome fraco 
(21a) ou um quantificador bare (21b), e as sentenças continuam aceitáveis. 
Considerando que esses elementos não podem ser tópicos, ainda segundo o autor, 
somos forçados a concluir que hiperalçamento é possível em PB. O autor fornece (22a, 
b) como confirmação:  

                                                 
18  A derivação delineada no texto procede de maneira bastante similar à da derivação de (i) abaixo, que 
muito provavelmente também contém um expletivo nulo:  
(i) Chegaram umas cartas.  
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(21) a. Cê  parece que  está doente. 
 b. Alguém  parece que está doente. 

 (22) a.   *Cê,  João  me  disse que vai  ser aprovada. 
b.   * Alguém, João me disse que  seria aprovado. 

Martins e Nunes (2005) fornecem mais um argumento em favor de se tratar a 
posição ocupada pelo DP o João em (15a) como sendo uma posição-A e, portanto, não 
um tópico: expressões idiomáticas não podem ser topicalizadas, mas podem ser 
hiperalçadas:   

(23)  a.  A  vaca foi  pro brejo. 
  Leitura idiomática: ok.   
 b.  A vaca, o João   disse que foi  pro brejo.  
  Leitura idiomática: impossível.  
 c.  A vaca  parece que foi pro brejo.  
  Leitura idiomática: ok.  

Entretanto, a conclusão de que o sujeito nessas estruturas de hiperalçamento é 
A-movido, baseada na concordância verbal, sujeitos quantificados e expressões 
idiomáticas, é precipitada. Sentenças envolvendo alçamento de um sujeito a partir de 
uma oração finita também parecem ser possíveis em português europeu (PE) e outras 
línguas românicas (cf. FERNÁNDEZ-SALGUEIRO, 2005, 2008). Em PE, pelo menos, 
quantificadores bare e expressões idiomáticas são aceitos como sujeitos deslocados 
nessas construções:  

(24) a.  A Montanha parece que pariu  um rato.      (EP) 
  Leitura idiomática ok: ‘O que era esperado não aconteceu.’ 
 b.  Ninguém parece que percebeu isso.      (EP) 

Na verdade, de acordo com Pilar Barbosa (com. pes.), sentenças com e sem 
concordância no verbo de alçamento convivem em PE, assim como em BP. Uma busca 
rápida no google forneceu vários exemplos, entre eles estes em (25):   

(25) a.  As pessoas parecem que vivem só para comprar. (de www.geracao.cic.pt) 
 b.  Alguns parecem que combinam. (de www.eurogamer.pt) 

A existência do que parecem ser estruturas de hiperalçamento em PE não 
comprova que Ferreira (2000, 2009) e Nunes (2008a) estão errados em afirmar que 
hiperalçamento existe em PB, mas isso enfraquece o argumento desses autores 
consideravelmente, porque o núcleo T não pode ser tomado como sendo ambíguo em 
PE (não há controle finito em PE, por exemplo). As sentenças em (24) e (25), em PE, 
parecem ter de ser explicadas ou por movimento ou por merge já na posição deslocada. 
Naturalmente, essa posição teria de ser diferente da posição ocupada por tópicos 
semânticos, que excluem quantificadores bare e expressões idiomáticas. Que uma 
posição como essa realmente existe é demonstrado pelas sentenças em (26) do PE 
(tiradas de BARBOSA, 2000), em que um quantificador bare aparece na posição 
deslocada:  

(26) a.  Alguémi ela viu ti, mas não sei  quem.     (EP) 
 b.  Nadai  te  posso dar ti.       (EP) 

Nesta seção, vimos que movemento-A para fora de uma oração finita é 
incompatível com o sistema de fases proposto por Chomsky (2000, 2001), quer 
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considerando o CP contendo o sujeito nulo como uma fase, quer não. Também foi 
apresentada evidência de que a concordância em construções de alçamento não é 
evidência suficiente para postular que hiperalçamento exista em PB.   

6. Conclusão 
Acredito ter argumentado convincentemente que a análise de movimento do 

sujeito nulo do PB requer uma série de postulados não empiricamente fundamentados, 
enquanto a análise de apagamento de tópico não requer nenhum: ela usa o processo de 
apagamento de tópico que já tem de ser postulada de qualquer maneira. Entre os 
postulados desnecessários estão o de que T é ambíguo em PB entre uma realização 
“plena” e uma “defectiva”; e a afirmação de que o complemento dos verbos 
bitransitivos são adjuntos.  

Argumentamos que a evidência em suporte da existência de construções de 
hiperalçamento é, pelo menos, discutível e não muito convincente quando contrastada 
pelo fato de que a mesma construção parece ser possível em PE.  

Indiretamente, então, argumentamos que controle finito e hiperalçamento não 
podem ser usados como argumentos em favor da TCM.    
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