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A questão do preenchimento do sujeito e de uma possível mudança de parâmetro no
Português Brasileiro (PB) são assuntos recorrentes na literatura gerativa, sobretudo
pelo caráter inesperado de algumas estruturas. Sentenças com movimento de
locativo, de genitivo e de sujeitos de orações subordinadas para a posição à esquerda
de verbos que não selecionam argumento externo chamam atenção por serem
configurações que diferenciam o PB de línguas de sujeito nulo tradicionais. A teoria
gerativa assume que um Sintagma Nominal (SN) se move para buscar Caso abstrato
se não tiver recebido em sua posição de base, neste sentido, nosso objetivo é
investigar por que o SN é movido se ele, em sua posição original, teria no mínimo um
candidato a atribuidor de Caso. Para essa investigação trabalhamos com dados de
intuição e dados coletados no cotidiano, fizemos a leitura de análises já existentes e
a observamos o SN nessa posição. Após as leituras, vimos uma divergência de
análises com relação ao nosso problema de estudo que mostrou que as pesquisas
ainda estão sendo aprofundadas. Alguns autores apontam que o movimento acontece
para satisfazer uma necessidade do SN ± receber Caso (MIOTO; FIGUEIREDO
SILVA; LOPES, 2018) devido ao enfraquecimento da concordância verbal e à
subespecificação de traços pronominais (NUNES, 2020), outros defendem que é por
uma necessidade das sentenças do PB em satisfazer o Princípio de Projeção
Estendido (BERLINCK; DUARTE; OLIVEIRA, 2015; KATO; DUARTE, 2017;). Este
tema mostra-se relevante por observar dados semelhantes de preenchimento da
posição pré-verbal acrescentando considerações às pesquisas sobre uma mudança
gradual da língua. A pesquisa ainda está em andamento, porém nossa tendência é
analisar os SNs movidos como sujeitos devido à ocorrência de concordância nessas
sentenças.
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