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Resumo: 

Com base no que foi proposto quando da elaboração do plano de trabalho intitulado 

Funcionalidade e Gramaticalização da construção „só que‟ na fala goiana, são apresentadas, 

neste texto, apoiados em leituras teóricas, principalmente sobre o Funcionalismo e a 

Gramaticalização, algumas considerações sobre a dinamicidade sintático-semântica e 

pragmática da construção só que no português falado em Goiás. Como o pressuposto é de que 

a construção só que pode ser cambiada pela conjunção opositiva prototípica MAS, pretende-se 

apresentar em quais contextos sintáticos ocorre a construção só que, quais os sentidos 

veiculados por ela e o percurso de gramaticalização pelo qual a construção está passando. 

Além disso, são apresentados outros valores que a construção só que apresentou no corpus da 

fala goiana. 

 

Palavras-chave: Funcionalismo. Gramaticalização. Multifuncionalidade de só que. 

  

Abstract:  

In this work, some considerations on the syntactic-semantic and pragmatic dynamism of the 

construction só que in Portuguese spoken in Goiás are examined. Such considerations are 

presented based on what was proposed when preparing the project entitled Functionality and 

Grammaticalization of the construction só que in Goiana speech, and they are supported by 

theoretical readings mostly about Functionalism and Grammaticalization. The initial 

assumption is that the construction só que can be exchanged by the prototypical oppositional 

conjunction mas. Given this assumption, the work intends to show in what syntactic contexts 

this construction só que occurs, and what are the senses conveyed by it. The work also aims to 

answer why there are two linguistic forms (só que and mas) which show, more or less, the 

same semantic value. In addition to the facts noted above, the work presents other values that 

the construction só que means in the corpus of Goiana speech. 

 

Keywords: Functionalism. Grammaticalization. Multifunctionality of só que. 

 

1 Considerações Iniciais 

 

 O presente trabalho é o resultado que se obteve, após leituras teóricas e análise de 

dados, do plano de trabalho Funcionalidade e gramaticalização da construção só que na fala 

goiana, que integra a iniciação científica vinculada ao Programa Institucional Voluntário de 
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Iniciação Científica (PIVIC). Os dados coletados confirmaram a hipótese de que a construção 

só que é bastante recorrente no contexto de oposição de ideias, compartilhando propriedades 

sintáticas e discursivas com o MAS, conforme exemplo abaixo:  

 

(1) [...] aí o quê aconteceu... eu comecei a melhorar... com serviço... foi onde que 

tive a crise com a D. né... há foi... exatamente porque eu queria::... queria 

crescer ali...então chegou um período que eu tinha que sair... só que eu tava 

sentindo bem...(FAS, F, 36). 

 

A situação descrita em (1) trata-se de um relato de uma pessoa que estava enferma e, 

portanto, impossibilitada de trabalhar. Para ajudá-la no processo de aposentadoria, o dirigente 

da igreja que a colaboradora frequenta(va) propôs que assinaria a carteira de trabalho dela até 

que sua saúde se estabilizasse. Conforme o combinado, após reestabelecimento da saúde por 

parte da colaboradora, ela sairia do serviço na igreja, porém, ela apresenta um argumento, 

introduzido pelo só que, que não queria sair de seu serviço, pois o trabalho lhe fez bem. Como 

se observa, a construção só que introduz um argumento contrário à ideia anterior tal como 

ocorre com o operador argumentativo mas, assumindo, portanto, a função de operador de 

contra-expectativa. 

A pesquisa realizada está inserida no macro projeto intitulado O português 

contemporâneo falado em Goiás − Fala Goiana, que conta com o apoio dos integrantes do 

GEF (Grupo de Estudos Funcionalistas), que há 10 anos contribui para a descrição do dialeto 

goiano. Trabalhos como os de Barros (2011), Bertoque (2014), Silva (2005, 2012) são 

exemplos de alguns desses trabalhos descritivos sobre o português falado em Goiás. O corpus 

utilizado neste trabalho integra as transcrições de fala coletadas pelo GEF.  

A pesquisa aqui apresentada tem uma abordagem funcionalista, que vê a língua como 

instrumento de interação social dotada de uma organização interna que serve às necessidades 

do falante. É uma entidade não suficiente em si (NEVES, 1997, p. 39) porque é no uso que ela 

se realiza de forma plena, é no uso, também, que o sentido e o sistema linguístico são 

construídos. O funcionalismo prioriza o uso das expressões linguísticas na interação verbal, o 

que equivale a uma concepção de modelo linguístico em que se consideram os aspectos 

pragmáticos, além dos sintático-semânticos. É uma concepção que considera a fala como 

responsável pelas mudanças que ocorrem na língua. Isso porque é nela que se instaura o uso; 

é nela que a língua se manifesta de forma natural e espontânea. 

Este artigo está dividido em quatro seções. Na primeira, são feitas as considerações 

iniciais, em que é apresentada proposta de pesquisa, a origem do corpus e a abordagem 

teórica. Na segunda, apresenta-se a metodologia utilizada para a coleta e para a análise dos 



dados. Na terceira seção, apresentam-se os resultados e as discussões. Essa seção está dividida 

em outras duas subseções: na primeira, se discute a construcionalidade de só que e na 

segunda, a gramaticalização de só que. Na quarta e última seção, são feitas algumas 

considerações finais, em que se retomam de maneira sintética os resultados dessa pesquisa. 

 

2 Metodologia  

 

 Os dados desta pesquisa são provenientes do acervo de língua falada coletado pelo 

Grupo de Estudos Funcionalistas (GEF), como já foi dito na seção 1. Ao total foram 

analisados 18 arquivos de transcrições, que se tratam de entrevistas monitoradas de 

colaboradores que integram a comunidade de fala no estado de Goiás. As transcrições seguem 

o mesmo padrão de coleta de dados utilizado pelo projeto NURC – Norma Urbana Culta.  

Após analisarmos as ocorrências de só que, separamos os dados considerando-se três 

variáveis sociolinguísticas: 

 Gênero: 9 Homens e 9 Mulheres; 

 Faixa etária: Faixa etária I (15 a 25 anos); Faixa etária II (26 a 36 anos) e faixa 

etária III (37 a 55 anos);  

 Escolaridade: ensino fundamental incompleto. 

Ao total foram encontradas 53 de ocorrências da construção em análise, que foram 

catalogadas como segue abaixo: 

Por faixa etária:  

 5 ocorrências na faixa etária I; 

 34 ocorrências na faixa etária II; 

 14 ocorrências na faixa etária III; 

Por gênero: 

 Homens: 16 ocorrências; 

 Mulheres: 37 ocorrências; 

Mesmo que não se trate de um número de ocorrências expressivo, apenas 53, os dados 

revelam que as mulheres parecem introduzir na língua elementos inovadores, como a 

construção só que. Seja em menor ou maior ocorrência de certas variantes, principalmente as 

que envolvem o processo de mudança linguística, não se pode ignorar a diferença na variável 

gênero/sexo.  



No que se refere à questão da variável faixa etária, compactuamos com Paiva e Duarte 

(2003, p. 14) que afirmam que “o estudo da mudança em tempo aparente está baseado no 

pressuposto de que diferenças linguísticas entre gerações podem espelhar desenvolvimentos 

diacrônicos, quando outros fatores se mantêm constantes”, pois cada geração reflete um 

estado de língua. Os mais jovens “adquirem” a língua dos mais velhos, porém, conforme 

mostra a Sociolinguística, são os mais jovens que mais contribuem para que a língua passe 

por mudanças. 

 

3 Resultados e discussão        

 Koch (2001), citando Ducrot, afirma que o MAS, e outros elementos da língua, atua 

como operador argumentativo. Para a autora (2001, p. 30), a expressão operadores 

argumentativos 

foi cunhada por O. Ducrot, criador da Semântica Argumentativa (ou Semântica da 

Enunciação), para designar certos elementos da gramática de uma língua que têm 

por função indicar („mostrar‟) a força argumentativa dos enunciados, a direção 

(sentido) para o qual apontam.  

 Ainda segundo Koch (2001, p. 35), 

O esquema de funcionamento do MAS (o „operador argumentativo por excelência‟, 

segundo Ducrot) e de seus similares é o seguinte: o locutor introduz em seu discurso 

um argumento possível para uma conclusão R; logo em seguida, opõe-lhe um 

argumento decisivo para a conclusão contrária  não-R (~ R). Ducrot ilustra esse 

esquema argumentativo recorrendo à metáfora da balança: o locutor coloca no prato 

A um argumento (ou conjunto de argumentos) com o qual não se engaja, isto é, que 

pode ser atribuído ao interlocutor, a terceiros, a um determinado grupo social ou ao 

saber comum de determinada cultura; a seguir, coloca no prato B um argumento (ou 

um conjunto de argumentos) contrário, ao qual adere, fazendo a balança inclinar-se 

nessa direção (ou seja, entrechocam-se no discurso „vozes‟ que falam de 

perspectivas, de pontos de vista diferentes).  

 Para que fique claro o exposto acima, demonstra-se, a seguir, um exemplo hipotético 

de como funciona a argumentação no esquema de Ducrot. Imagine-se uma situação em que há 

uma discussão entre dois técnicos de seleção de futebol se um determinado jogador deve ou 

não ser convocado para a Copa do Mundo de 2014. Num determinado momento, os técnicos 

dizem: 

Técnico 1: O Neymar é bom jogador, mas é briguento. 

Técnico 2: O Neymar é briguento, mas é bom jogador.  

 

 

 

Pelo esquema de Ducrot: 



 

 

                                   

                                  P = O Neymar é bom jogador.       Q = é briguento 

 

. 

 Conclusão R = Deve ser convocado para a Copa.      Conclusão Q – Não R = não deve ser convocado para a 

Copa 

 

 Conforme a proposta de Ducrot (1977, p. 139), prevalece a conclusão Não R, retirada 

da sentença que contém o operador argumentativo, no caso o mas. As evidências pragmáticas 

presentes na fala do técnico 2 mostram que há uma mudança de perspectivas, da qual 

depreende-se que não importa se Neymar é briguento. O que importa é que ele é bom jogador 

(argumento mais forte) e que isso conta positivamente para que ele integre o time de 

jogadores que atuará na copa. É o próprio Ducrot (1977, p. 140) quem afirma:  

[...] o locutor, depois de ter pronunciado a primeira oração p, prevê que o 

destinatário tirará disso uma conclusão “r”. A segunda oração q, precedida de um 

mas tende então a impedir essa eventual conclusão, apontando para um novo fato 

que a contradiz.  

 

 As relações observadas no caso do mas podem ser aplicadas também para os usos de 

só que. Segue um exemplo retirado do corpus: 

(2): fiquei três anos na terceira série... e::... quando... nóis ia de mudá de lá pra cá 

pra... Santa Helena... aqui na::... no Setor Santa Helena... aí a:: diretora falô assim... 

“não... passa ela pra quarta série porque ela já tá muito grande... ela num pode ficá 

né... então onze anos já era pra ela tá lá na frente né... ela ainda né... não”... mais eu 

já tinha repetido várias vezes terceira série... aí eu vim estudá aqui na Fama... e fui 

pra essa escola... mais primeiro eu repeti o quarto ano no último colégio no Santa 

Helena dois anos... passei pra quinta e fui estudá lá no Assis Chateaubriand... e me 

apeguei demais com a professora... ela era um::... amor de pessoa comigo... primeiro 

porque quando eu entrei chamei ela de tia... e ela falô... não... não sou tia sua... eu 

não sou parente seu... (   ) você vai me chamá de professora... ou pelo meu nome 

mesmo... só que ela me tratava bem demais... eu queria POR TUDO na vida que ela 

fosse minha mãe... (FAS, F, 36)
3
 

 

 

 

No exemplo (2), similarmente ao que acontece com o operador mas, a construção só 

que introduz na narrativa um argumento mais forte que o anteriormente expresso. A 

interpretação que se dá para o enunciado é que, embora a professora da turma peça para a 

aluna chamá-la pelo nome ou pela designação de professora, a aluna − no caso a falante – 

considera que convinha chamar a professora de tia porque ela a “tratava bem demais”. Do 
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enunciado só que ela me tratava bem demais retira-se a conclusão Não R, qual seja: desejo 

continuar chamando a professora de „tia‟ porque ela age como um ente familiar em meu 

favor. Essa conclusão opõe-se argumentativamente à recomendação da professora que tentava 

dissuadir a aluna de chamá-la de tia, que se constitui como a conclusão R. 

Considere-se, agora, o exemplo (3), a seguir:  

(3) ...tive que noivar... tudo bonitim... tudo nos conformes... só que assim... isso aí... 

a gente porque num... eu fico às vezes me perguntando por que que eu casei tão 

cedo... (FAS, F, 36) 

Em (3), diferentemente de (1) e de (2), percebe-se que não se pode levar em 

consideração apenas a construção só que, mas a construção só que assim. Aqui, o sentido 

encontra-se no todo, e não apenas em cada parte isolada. A palavra assim adiciona à 

construção só que expressa uma hesitação do falante sobre o tema casamento. O período 

truncado que aparece logo em seguida corrobora essa hesitação na qual se percebe certo 

arrependimento por ter casado tão cedo. Embora ela tenha se casado legalmente, vestida de 

branco, na igreja etc. – isso não foi fator suficiente para que tivesse sido feliz. Revelando que 

houve talvez uma imaturidade quando se casou ou uma pressão por parte dos familiares para 

que se casasse. Da noção de casamento e toda a rede conceitual que ela envolve, retira-se a 

conclusão R: a pessoa deve estar feliz. Do argumento introduzido por só que assim, retira-se a 

conclusão Não R: a pessoa não está feliz. Isso se alinha a um dos usos encontrados por 

Longhin (2003): a de marcador de não satisfação de condições. Em (3), a enunciadora mostra 

as condições de seu casamento e marca sua insatisfação quando apresenta o argumento 

introduzido por só que. 

Observemos os exemplos (4) e (5), a seguir:  

(4) são coisas da minha vida que são encerradas muito rápido sabe... e aí::... ele::... 

de início já começou... queria que eu fosse crente::... igual ele... só que eu nunca 

tinha sido crente de verdade... porque naquela época... eu tava conhecendo ele 

ainda... né... nossa é muito::... é muito::...  estranho. (FAS, F, 36). 

(5) ... fiquei uns dias em casa passando mal... no começo::... deu uns sintoma de 

inchaço na mão... nos dedos... inchaço nas junta... aí:: eu fui no médico e eles me 

internô... só que os médico num descobria o que que era... (FAS, F, 36). 

 

Em (4), no plano semântico, a construção só que apresenta-se, ao mesmo tempo, com 

o valor de oposição e de uma ressalva; no plano sintático, tem função conjuncional e, no 

plano pragmático-discursivo, tem a função de operador argumentativo. A falante está 

discorrendo sobre a relação com o seu esposo. O marido queria que a esposa fosse evangélica, 

mas ela não queria aceitar a condição porque estava conhecendo o esposo ainda, haviam se 

casado recentemente. A construção só que contribui para que a falante apresente, em seu 



discurso, as razões pelas quais não se tornou uma evangélica fervorosa, opondo-se ao que o 

marido desejava. Contribui também para expressar a falta de desejo da enunciadora de 

realizar um desejo que não era seu.   

 Em (5), a colaboradora não está muito bem de saúde e decide procurar ajuda médica 

para saber o que está se passando e consequentemente recuperar a saúde. Entretanto, mesmo a 

falante se internando, os médicos não conseguem descobrir o que há de errado com ela. Nesse 

dado, o só que atua, com maior evidência, como marcador de quebra de expectativa, pois está 

implícito o conhecimento pragmático de que quando alguém procura ajuda médica, a ponto de 

ocorrer uma internação, é sinal de que os médicos conseguirão restabelecer a saúde do 

paciente. Mas como podemos perceber (pelo uso de só que), os médicos não conseguiram 

descobrir o que estava acontecendo com a paciente, quebrando-se a expectativa de que, por 

estar sendo devidamente assistida por médicos, seria curada.  

 Apresenta-se em (6), a seguir, mais um dado em que ocorre a construção só que: 

 (6) ... então no início de::... mais ou menos... pra dá os nove meses... noventa e 

sete... então a A. F.  veio num período assim::... meio do ano né... meio do ano... aí 

eu pensei que arrumando a A. F. ia melhorar tudo né... só que foi uma burrada 

minha né... porque o médico falô que eu não poderia ter a A. F... né (FAS, F, 36). 

 

 O contexto da ocorrência de (6) é crise conjugal vivida pelo enunciador. Segundo a 

falante, o casamento não está bem e que, ao engravidar, imagina que isso fará com que 

melhore a vida no casamento, porém, todo pensamento de “salvação” do casamento é desfeito 

pelo fato de não poder ter tido a criança. A noção de contra-expectativa está presente também 

no uso de só que descrito em (6), com a diferença de que, nesse uso, a construção introduz 

uma avaliação da enunciadora em relação à sua própria atuação no mundo. É, portanto, uma 

perífrase conjuncional que, semântica, pragmática e discursivamente, contribui não só para 

quebrar expectativas, mas também introduzir na língua elementos subjetivos, tal como a 

avaliação.  

Um último uso de só que que merece destaque e discussão é o que aparece em (7), a 

seguir, em que só que se associa com a palavra aí: 

(7) só que aí o quê aconteceu... eu comecei a melhorar... com serviço... foi onde que 

tive a crise com a D. né... há foi... exatamente porque eu queria::... queria crescer ali 

(FAS, F, 36). 

 

Contextualizando o dado, percebe-se que, devido uma enfermidade, a colaboradora 

não pode trabalhar. É oferecido um emprego na igreja que ela frequenta para ajudá-la no 

processo de aposentadoria. Com o tempo, porém, a falante obtém uma melhora em seu estado 

de saúde devido à dinamicidade do emprego, às relações lá estabelecidas e ao carinho 



recebido. Essa melhora do estado de saúde é introduzida após a construção só que aí. 

Novamente, a noção de contra-expectativa permeia o dado, mas, nesse caso, essa contra-

expectativa é acrescida de um certo suspense, que direciona a função cognitiva atenção do 

interlocutor para o que será dito logo em seguida. A construção só que aí funciona, nesse 

caso, com maior explicitude, como um operador de foco. Assemelha-se ao momento em que, 

nos contos orais e escritos, o narrador apresenta o clímax de uma narrativa. Assim, ao mesmo 

tempo em que se quebra a expectativa de que a falante continuará doente, apresenta-se um 

acontecimento que supera todos os outros em termos de importância e que, sobre o qual, deve 

repousar a atenção do ouvinte. A especialização em funcionar também como construção 

focalizadora pode estar relacionada aos sentidos de único, exclusivo, apenas, unicamente 

expressos pela palavra só, que integra a construção só que. Sobre essa função pragmática de 

operador de foco exercida por só que, é válido considerar Longhin (2003, p. 142) afirma: 

Só que funciona como um operador de foco, que acrescenta uma circunstância em 

geral nova, não considerada até o momento, e que apresenta esta circunstância como 

sendo a única que se justifica adicionar. Esse elemento novo contrasta com tudo 

mais no tipo de conclusão que autoriza e é suficiente para tomar inválida uma 

generalização previamente considerada. 

 

Ainda segundo a autora, a quebra de expectativa está na plena divergência entre aquilo 

que se diz e daquilo que é pressuposto, ou seja, o que é convencionado como normalidade 

entre as pessoas no mundo, uma vez que a quebra de expectativa funciona como um elemento 

surpresa, responsável pela quebra de expectativa. Vejamos: 

a noção de quebra de expectativa [...] está relacionada às expectativas que os 

falantes têm a respeito do que acreditam ser apropriado ou "normal" no mundo. As 

expectativas "normais" nada mais são que os padrões característicos do mundo com 

o qual o falante tem familiaridade, ou que ele tem em mente, ou que ele pensa que o 

ouvinte pensa que ele tem em mente, em um contexto relevante. A quebra de 

expectativa, nesse sentido, equivale a toda a situação em que, de alguma forma, há 

divergência entre aquilo que se diz e aquilo que é considerado normal. O quadro se 

complica quando, na interação, os interlocutores têm expectativas diferentes a 

respeito de um certo assunto. Isso acontece com relativa frequência e se deve a 

fatores como idade, sexo, status social, bagagem cultural ou ideologia. (LONGHIN, 

2003, P. 120). 

 

Os dados do projeto Fala Goiana revelaram, como se analisou neste trabalho, usos da 

perífrase conjuncional só que que expressam valor semântico de contra-expectativa, assim 

como ocorre com o mas, conjunção mais representativa das paratáticas adversativas. A 

diferença entre as duas, porém, se dá no nível pragmático, dado que só que acumula uma 

função focalizadora herdada de só. (LONGHIM, 2003, p. 206). Os diferentes usos de só que 

expressam hesitação, acontecimento inesperado/indesejado, refutação, não satisfação das 

condições, todos eles permeados pela noção de contra-expectativa. 



Os dados mostraram ainda algumas variações de só que, que ora se associa com assim 

ora se associa com aí, em construções do tipo só que assim e só que aí. No primeiro caso, os 

dados mostraram que o falante hesita-se diante de um fato tendendo a refutá-lo. No segundo 

caso, o falante usa a construção com contorno entoacional adequado para provocar certo 

suspense do que vai enunciar que, em geral, revela um acontecimento inesperado ou 

indesejado. 

Na próxima seção, a construção só que será problematizada a construcionalidade de só 

que.  

 

 3.1 Só que como construção 

A gramática de construções “oferece um modelo de aquisição e organização do 

conhecimento gramatical que difere dos modelos sintáticos composicionais clássicos”. A base 

teórica que fundamenta as ditas gramáticas de construções consideram que “a linguagem deve 

ser vista, basicamente, como: pessoas produzindo construções umas para as outras em eventos 

comunicativos diversos. No entanto, as pessoas tendem a produzir „construções semelhantes‟ 

em „eventos comunicativos semelhantes‟”. (SOUZA, 2010, p. 139). 

Entende-se por construção uma unidade linguística maciça onde o significado de uma 

palavra ou sentença está no todo, e não nas partes que a compõe. Souza (2010, p. 127) citando 

Ronald Langacker esclarece: “uma construção consiste em um par forma / significado de 

alguma maneira convencionalizada para uma determinada comunidade linguística”.  Em só 

que, não somente o só nem somente o que, mas o só que como um todo atua na língua 

multifuncionalmente. Mais do que isso, a construção só que assim e só que aí também se 

revelaram produtivas como construções, às quais são sobrepostos outros valores semânticos 

além da contra-expectativa. 

Os exemplos a seguir servem não só para que fique mais claro como o sentido está na 

construção como um todo, mas atestam, também, uma “multifuncionalidade” da construção 

só que e suas variações (só que aí, só que assim), pois encontramos tal construção atuando 

como perífrase conjuncional, marcador de quebra de expectativa, marcador de hesitação, 

marcador de refutação e outros usos. 

  

(8) aí né... aí fomos... fomos pra Cuiabá... a mãe dele foi né... aí depois a gente foi... 

ela tinha o quê... ela tinha dois anos... mas só que eu num fiquei muito tempo lá 

não... vimbora logo... porque nóis dois num deu certo não... ele gostava de bebê 

demais... (FG, RLMS, F, 40) 

 



(9) eu continuei trabalhano no garimpo… só que aí as vezes num pegava mais oro 

mais… já foi ficando difícil… só porque eu sempe tive consciência que aquele 

trabalho que eu fazia num era meu trabalho… (JCRO, M, 30). 

 

(10) mas depois tô bem de saúde tô levando até bem sabe... e as meninas foi trabalhá 

lá sabe... só que assim... eu num podia (FAS, F, 36). 

 

Em (8), (9) e (10) a significação das construções só que, só que aí e só que assim está 

no todo, o valor de contra-expectativa permeia os três usos. 

 

3.2 Gramaticalização de só que 

A gramaticalização é um processo de mudança linguística que trata de alterações de 

propriedades sintáticas, semânticas e discursivo-pragmáticas de uma unidade linguística que 

promovem a alteração de seu estatuto categorial. (GONÇALVES et al, 2007, p. 17). É o 

processo de mudança em que um item ou construção menos gramatical passa a assumir uma 

função mais gramatical. Dos vários processos de mudança linguística, é considerada um dos 

fenômenos mais comuns que se tem observado nas línguas em geral. O sistema linguístico 

sofre constante renovação, pois surgem novas funções para formas existentes, bem como 

novas formas para funções já existentes. 

Em termos mais detalhados, a gramaticalização pode ser vista como processo ou como 

paradigma. É vista como processo quando se detém na identificação e análise de itens que 

vão se tornando mais gramaticais, o que significa que em algum momento da língua, devido 

ao uso que os falantes fazem de determinada expressão/construção, esse deixará de atuar 

apenas no plano discursivo e passará a fazer parte da gramática da língua
4
. É paradigma 

quando focaliza a maneira como as formas gramaticais e as construções surgem e são usadas 

(GONÇALVES et. al., 2007). Está voltada para o uso que os falantes fazem de novas 

expressões/termos, quais contextos são usadas, como são usadas – como é o caso do nosso 

objeto de estudo. 

Para Longhin (2003, p. 175), só que é o resultado de um processo de gramaticalização 

(que ocorreu, e ainda vem ocorrendo na língua) resultante da combinação do operador de foco 

só e a partícula multifuncional que para a formação de uma unidade que possui os valores de 

operador argumentativo, quebra de expectativa, marcador de refutação e de acontecimento 

inesperado/indesejado.  

                                                           
4
 Entende-se por gramática da língua o que versam os manuais como Moderna Gramática Portuguesa, de 

Evanildo Bechara; Gramática do Português Contemporâneo, de Cunha & Cintra e outros. Ou seja, é o que a 

norma padrão admite como correto para se falar e escrever. 



Neste trabalho, depois de uma exaustiva análise do corpus, também atestamos o 

processo de gramaticalização de só que, pois, se a analisarmos em níveis, observamos que, na 

sintaxe, ela tem uma função coesiva, ou seja, estabelece um link entre duas sentenças. A 

palavra só, independente do que, em alguns contextos, pode ter a função de adjetivo ou de 

advérbio. Quando se junta ao que, modifica o seu estatuto gramatical e passa a funcionar 

como perífrase conjuncional, ligando duas sentenças paratáticas, assim como o faz a 

conjunção mas, e estabelecendo diferentes relações de sentido. No nível semântico, constitui 

uma construção polissêmica, uma vez que pode indicar contra-expectativa, hesitação, 

refutação e não satisfação de condições. No nível pragmático, constitui operador de foco, já 

que direciona a atenção do interlocutor para o enunciado que ela introduz. 

Hopper (1991) apud Silva (2005) sugere cinco princípios para se atestar a 

gramaticalização: estratificação, divergência, especialização, persistência e 

descategorização. Tal como analisam Longhin (2003) e Cordeiro (2012), também 

consideramos que os cinco princípios são aplicáveis à construção só que. A estratificação diz 

respeito a novos itens ou construções que coexistem com as formas antigas. Só que coexiste 

na língua com outras formas de marcação de contra-expectativa. A divergência diz respeito 

ao fato de que a unidade lexical que deu origem à construção gramatical pode permanecer 

como unidade lexical autônoma e sujeita a qualquer mudança inerente à sua classe. (SILVA, 

2005). No caso de só que, a palavra só permanece na língua e tem suas funções mais lexicais 

ou mais gramaticais. Já a especialização confere ao item em processo de gramaticalização 

maior saliência de uso em relação aos itens de mesmo valor semântico. A construção só que 

especializou-se como marcador de contra-expectativa contendo basicamente as mesmas 

funções do operador mas. O princípio da persistência está relacionado com a permanência de 

alguns traços da forma-fonte na forma gramaticalizada. O fato de só que constituir operador 

de foco é uma prova de o traço de focalização presente na palavra só persiste na construção 

gramaticalizada. Por fim, o princípio da descategorização considera que as formas em 

processo de gramaticalização tendem a perder ou a neutralizar as marcas morfológicas e 

sintáticas caracterizadoras da forma fonte e a assumir atributos das categorias mais 

gramaticalizadas. Segundo Longhin (2003), a palavra só, ao se associar com que e formar a 

construção só que, perdeu uma de suas propriedade sintáticas mais salientes que é a 

mobilidade posicional na sentença. 

 

 

 



4 Considerações finais 

 A análise dos dados revelou que, em todos os usos, a construção só que possui valor 

opositivo (ou de contra-expectativa) assim como a conjunção mas, com a diferença de que só 

que constitui operador de foco, herdado de só.  

Optou-se, metodologicamente, na análise, por considerar a funcionalidade de só que 

sob os três níveis de análise: o sintático, o semântico e o pragmático. No nível sintático, 

observou-se que só que tem uma função conjuncional, ou seja, pode coordenar sentenças. No 

nível semântico, o valor semântico de contra-expectativa perpassa todos os usos que 

apresentam nuances indicativas de hesitação, refutação, não satisfação com uma situação 

vivida. No nível pragmático-discursivo, a construção funciona como operador de foco, pois 

direciona a atenção do interlocutor para o conteúdo do que será dito logo em seguida, e como 

operador argumentativo, já que introduz um argumento discursivamente mais relevante do 

que a sequência anterior. 

Em relação à construcionalidade de só que, considerou-se que a expressão se enquadra 

no que se concebe como construção, pois é o todo da construção que remete um significado e 

não cada palavra independentemente, conforme afirma Souza (2010, p. 26). Embora a 

construção só que por si só seja considerada uma construção com um valor de oposição e, 

discursivamente, como operador argumentativo, há outros usos, como só que assim e só que 

aí, que também constituem construções e que merecem maior aprofundamento em pesquisas 

futuras.  

Sobre a gramaticalização de só que, pautados nos princípios de Hopper (1991), 

atestou-se que a construção assume na língua uma função gramaticalizada, já que atua como 

conjunção adversativa. 

Embora este trabalho esteja em sua versão final, há, ainda, muito para se pesquisar 

sobre a construção só que, por isso, os estudos sobre a perífrase não se limitarão ao término 

deste relato de pesquisa. 
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