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As chamadas ‘man-constructions’ são estruturas gramaticais presentes em muitas línguas 
do mundo nas quais palavras equivalentes ao inglês man funcionam como sujeito indefi-
nido/impessoal. No português, a palavra homem (sem determinante) foi assim usada até 
ao século XVI (daquello que homẽ lee cada dia, senpre deue poer ẽna memoria algũa 
cousa). Mas foi depois excluída dessa função, sem nunca ter chegado a atingir o nível de 
gramaticalização do francês on (resultante do desdobramento de homme em nome comum 
e pronome indefinido/impessoal). Alguns autores ligaram a obsolescência do indefinido 
homem à emergência na língua portuguesa do se impessoal, resultante da reanálise de se 
passivo. Curiosamente, e contrariando esta hipótese, a palavra pessoa, semanticamente 
sem marcação de género e gramaticalmente feminina, veio a desenvolver um valor inde-
finido/impessoal, que é compatível com a presença de um determinante definido ou inde-
finido (a/uma pessoa mata-se a trabalhar e recebe um salário miserável; a/uma pessoa 
levanta-se de madrugada e não consegue uma consulta; aquilo que a pessoa lê com pra-
zer fica na memória). Nesta apresentação, depois de um breve excurso histórico, descre-
ver-se-ão as ocorrências de a/uma pessoa no corpus CORDIAL-SIN (Corpus Dialetal 
para o Estudo da Sintaxe), considerando distribuição geográfica, alternância com outras 
estratégias para exprimir um sujeito impessoal, função gramatical, padrões de concordân-
cia sujeito-verbo, restrições quanto ao tempo-aspeto verbal. Além disso, procurar-se-á 
detetar possíveis diferenças interpretativas entre uma pessoa e a pessoa nos seus usos 
impessoais (valores inclusivo/exclusivo; generalizador/particularizador) e, por fim, iden-
tificar que outros itens associáveis às man-constructions estão presentes no corpus (ho-
mem, fulano, tipo, gajo, indivíduo, fulana, mulher), considerando também a sua distribui-
ção geográfica (que pode ser alargada ou circunscrita). Uma questão que se abre para 
reflexão é a relação entre género (semântico) e a propensão ou resistência à gramaticali-
zação de nomes com o traço [+humano] como pronomes indefinidos/impessoais. 


