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Diminutivo 

 
Minutas – Luís Fernando Veríssimo 
Um homem chega num balcão e tenta chamar a atenção da balconista para atendê-lo: 
— Senhorita… 
— Um minutinho. 

O homem vira-se para outro ao lado e diz: 
— Ih, já vi tudo. 
— O que foi? 
— Ela disse “um minutinho”. Quer dizer que vai demorar. No Brasil, um minuto dura sessenta 

segundos, como em qualquer outro lugar, mas um minutinho pode durar uma hora. 
O homem tenta de novo: 
— Senhorita… 
— Só um instantinho. 
— Ai… 
— O que foi? 
— Ela disse “um instantinho”. Um instantinho demora mais que um minutinho. Parece que um 

minutinho é feito de vários instantinhos, mas é o contrário. Um instantinho contém vários 
minutinhos. Senhorita! 

— Só dois segundinhos… 
O homem começa a se retirar. 
— Aonde é que o senhor vai? 
— Ela disse “dois segundinhos”. Isto quer dizer que só vai me atender amanhã. 

 
O diminutivo é muito usado no Brasil, mas não necessariamente se refere a um objeto pequeno.  Seu 
significado depende do contexto e da entonação usada. O diminutivo pode indicar: 
 

1. objetos pequenos: Comprei uma casinha. 
2. carinho: Venha cá, filhinha! 
3. ênfase: Ele mora pertinho daqui. (muito perto) 
4. desprezo: Que filminho monótono! 
5. sem função definida, como um hábito na fala do brasileiro: Ele ficou um bom tempinho 

lá. 
 
Formação do diminutivo: 
 
1. Diminutivo em inho(a): 
☺ Palavras terminadas em a, e ou o átonos, perdem a última vogal e ganham inho(a): 

 escola: escolinha 
 casa: casinha 
 menino: menininho 
☺ Palavras terminadas em z recebem a adição do inho(a): 

 rapaz: rapazinho 
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2. Diminutivo em zinho(a): 
☺  Palavras terminadas em sílaba tônica recebem o acréscimo do zinho(a): 

 café: cafezinho 
 mulher: mulherzinha 
 papel: papelzinho 
☺ Palavras terminadas em duas vogais recebem o acréscimo do zinho(a): 

 pai: paizinho 
 boa: boazinha 
☺ Palavras terminadas em som nasal recebem o acréscimo do zinho(a): 

 bom: bonzinho 
 mãe: mãezinha 
 irmão: irmãozinho 
 

 
 

Cuidado: Nem toda palavra terminada em inho(a) é um diminutivo! 
 
Passe as palavras grifadas para o diminutivo: 
 
Objeto pequeno 

1. Um copo pequeno é um ........................................ 
2. Um anel pequeno é um ........................................  
3. Um chapéu pequeno é um ........................................ 
4. Uma mão pequena é uma ........................................ 
5. Um nariz pequeno é um ........................................ 
6. Uma praça pequena é uma ........................................ 

 
Carinho 

1. Uma rua pequena e tranquila é uma ........................................ 
2. Estou procurando uma casa pequena e bonita. Sonho com uma ........................................ assim. 
3. Ir ao cinema em dia de chuva é um bom programa. É um ........................................ bom. 
4. Você está fazendo café, não está? Senti o cheiro. Que ........................................ bom! 
5. Ele é um bom rapaz. Gosto dele. Ele é muito .........................................  
6. Gosto dela também. Ela também é muito ........................................ 
7. A gente gosta de nosso chefe. É um ........................................ 100%. 
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Ênfase 
1. Fale baixo, por favor! Fale bem ........................................ 
2. Eles moram muito perto daqui, ........................................ 
3. Eu li o livro inteiro. Eu li o livro ........................................ 
4. Gostei do livro todo, do começo até o fim. É ótimo do ........................................ até o 

........................................ 
5. Trabalhe direito. Faça tudo ........................................! 
6. Tomo café com muito pouco açúcar. Só um ........................................, por favor! 

 
Desprezo 

1. Um filme de má qualidade é um ........................................ 
2. Uma mulher desagradável é uma ........................................ 
3. Uma revista de má qualidade é uma ........................................ 
4. Um homem chato é um ........................................ 
5. Um chefe difícil é um ........................................ 

 
Sem função definida 

1. Espere um minuto, por favor. Só um ........................................ 
2. Estou ocupado agora. Venha falar comigo em outra hora! Numa ........................................ mais 

fácil. 
3. Vou embora agora. Tchau! ........................................ 

 
 
Diminutivos irregulares 
Alguns substantivos formam o diminutivo com os sufixos ebre, eta, ito, ote, entre outros. Exemplos: 
 

casa: casebre 
perna: perneta 
fogo: foguito 

cabeça: cabeçote 
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