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RESUMO  

 

 

Neste trabalho, investiga-se a alternância do diminutivo –inho / -zinho, delimitando os 

seus respectivos contextos de aplicação e as motivações que promovem, em certos casos, a 

ocorrência simultânea dos referidos sufixos no Português Brasileiro (doravante PB). Mais 

especificamente, pretende-se analisar a formação produtiva do diminutivo a fim de 

constatarmos se temos um único sufixo diminutivo ou se trata de dois processos distintos que 

dão origem, respectivamente, às formações X-inho e X-zinho. Nesta perspectiva, visamos 

tratar a alternância do diminutivo –inho / -zinho a partir  dos pressupostos da Sociolinguística 

Variacionista e do referencial teórico da Fonologia de Uso (Bybee, 2001). Com o intuito de 

aferirmos o que motiva a escolha do falante por um ou ambos os formativos, nossa análise foi 

direcionada para fatores de natureza estrutural e social, como o número de sílabas da base 

(monossílabo; dissílabo; trissílabo; polissílabo), a acentuação da base (oxítona; paroxítona; 

proparoxítona), a finalização da base (vogal; ditongo; consoante), a faixa etária (de 06 a 78 

anos), o sexo (masculino; feminino), a orientação sexual (heterossexual; homossexual; 

bissexual), a escolaridade (fundamental; médio; superior) e o dialeto regional do falante 

(carioca; fluminense; outro). A amostra coletada é constituída de dados do dicionário Aurélio 

Eletrônico (versão 3.0), de dados de fala, oriundos do Programa de Estudos sobre o Uso da 

Língua (PEUL) e do Grupo de Estudos Discurso & Gramática (D&G), de um teste de 

produtividade e outro de aceitabilidade. Para a análise estatístico-computacional, utilizou-se o 

programa EXCEL 14, que integra o pacote Office 2010 para a plataforma Windows 7 da 

Microsoft Corporation, com o acréscimo do suplemento [addin] REXCEL. Neste estudo, 

utilizou-se a técnica de análise de variância multifatorial (ANOVA Multi Way) para medidas 

repetidas com intervalo de confiança de 95%, a fim de avaliar se o efeito dos fatores sociais 

(sexo, dialeto regional e faixa etária) é determinante na seleção do(s) sufixo(s) em análise e se 

há ou não convergência entre as formas diminutivas –inho e/ou -zinho, medidas ao nível de 

atitudes dos respondentes por um teste de aceitabilidade. Os resultados revelam que há 

evidência para admitirmos a existência de duas formas distintas no PB, -inho e –zinho, e 

indicam que há uma interação entre os fatores dialeto regional, sexo e faixa etária na seleção 

dos referidos sufixos diminutivos. 

Palavras-chave: Sufixos diminutivos no Português Brasileiro. Formação de palavras. 

Alternância. Variação linguística.  
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ABSTRACT 

 

 

In this work, we will investigate the diminutive alternation -inho / -zinho,  determining 

their respective application contexts and motivations that promote, in some cases, the 

simultaneous occurrence of these suffixes in Brazilian Portuguese (henceforth BP). More 

specifically, we will analyze the productive aspect of diminutive formation in order to verify 

if we have one or more than one diminutive suffix, giving rise to two distinct processes, 

which are, respectively, X-inho  e X-zinho formations. In this perspective, we aim to treat the 

diminutive alternation –inho /-zinho starting from assumptions of Quantitative 

Sociolinguistics and theoretical referential of the Phonology of Use (Bybee, 2001). In order to 

assess what motivates the choice of the speaker by one or both formatives, we direct our 

analysis to structural factors and social, as the number of syllables in the base (monosyllable, 

dissyllable, trisyllable, polysyllable), stressed syllable position (oxiton, paroxiton, 

proparoxiton), final segment of the word (vowel, diphthong, consonant), age group (from 06 

to 78 years), sex (male, female), sexual orientation (heterosexual, homosexual, bisexual), 

educational background (elementary, middle, top) and regional dialect (carioca, fluminense, 

another). A sample collected consists of data dictionary Aurelio Electronic (version 3.0), of 

speech data, derived from the Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL) and the 

Grupo de Estudos Discurso & Gramática (D&G), of a productivity test and other judgment. 

For statistical and computational analysis, we used the Microsoft EXCEL 14, which is 

included in the Office 2010 for Windows 7, with addin REXCEL. It allows access to the 

statistics package R from within Excel. In this paper, we used multifactorial analysis of 

variance (ANOVA Multi Way) for repeated measures with 95% confidence limits, in order to 

evaluate if the choice of either suffix is determined by the effect of social factors (sex, age and 

regional dialect) and if there is convergence between diminutive forms –inho and/or –zinho, 

measured by judgment test. The results reveal that there is evidence to admit the existence of 

two distinct forms in PB, -inho and –zinho. Besides, the results indicate that there is an 

interaction among regional dialect, sex and age in the both choice of diminutive suffixes. 

Key-words: Diminutive suffixes in Brazilian Portuguese .Word formation. Alternation. Linguistic 

variation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação visa a investigar a alternância do diminutivo –inho / -zinho, 

delimitando os seus respectivos contextos de aplicação e as motivações que promovem, em 

certos casos, a ocorrência simultânea dos referidos sufixos no Português Brasileiro. Mais 

especificamente, pretende-se analisar a formação produtiva do diminutivo a fim de 

constatarmos se temos um único sufixo diminutivo ou se trata de dois processos distintos que 

dão origem, respectivamente, às formações X-inho e X-zinho.  

Sendo um dos processos de construção de palavras extremamente produtivo no 

Português Brasileiro, as formações diminutivas X-inho e X-zinho já foram fonte de muitas 

observações por sua peculiaridade na língua portuguesa, seja pelos estudos de cunho 

linguístico, seja pela tradição gramatical. De fato, no processo de formação de diminutivos 

por sufixação, a(s) forma(s) –inho/ -zinho podem anexar-se a quase todas as classes de 

palavras do léxico, exceto os artigos. 

Villalva (2000), ao tratar das formas avaliativas e Z-avaliativas, como prefere 

denominar as formações X-inho e X-zinho, afirma que esses sufixos apresentam 

características específicas. Diferentemente da maioria dos morfemas derivativos e flexivos, 

tais formas não alteram a categoria sintática e nem as propriedades morfossintáticas ou 

morfossemânticas da base. Em outras palavras, o acréscimo de tais primitivos morfológicos 

não muda a classe da base, nem atribui gênero ( [[bonito]Adj inho]Adj], [[cama]s inha]s] ), ao 

contrário do que ocorre com a maioria dos sufixos, como –ção e –mento, por exemplo ( 

[[nacionaliza]v ção]s ], [[estaciona]v mento]s ]). A essas características, somam-se as 

peculiaridades de que sufixos avaliativos adjungem-se a radicais (sapatinho) enquanto que os 

Z-avaliativos anexam-se a palavras (lençoizinhos). 

Note-se que não é tarefa fácil explicitar as regras que definem a preferência do falante  

por um ou outro elemento mórfico, dada  a amplitude de uso e  a vasta recorrência na língua. 

Com efeito, ao examinarmos minuciosamente as formas –inho / –zinho, é conveniente 

levantarmos as seguintes questões:  

 

a) Trata-se apenas de um único sufixo diminutivo ou devemos admitir a existência 

de dois sufixos distintos? 
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b) Que contextos promovem a ocorrência de um sufixo em detrimento de outro? É 

possível ocorrerem concomitantemente?  

c) Que aspectos morfológicos e fonológicos favorecem um ou outro formativo? 

d) A seleção de um ou outro elemento mórfico é condicionada somente por 

motivações estruturais ou é possível admitir que os fatores sociais exercem 

influência na escolha do falante? Em que medida se verifica ou não esta 

interação? 

 

Observe-se que o processo de afixação de diminutivos no PB considera a estrutura 

morfológica da base, especialmente a configuração do elemento terminal da palavra. No 

entanto, o sufixo -inho adjunge-se ao radical para que a forma resultante obedeça ao padrão 

de boa formação estrutural da língua, evitando formas agramaticais como *olhoinho, 

*quenteinho, *janelainha, etc. Contudo, a queda do segmento final da base diante de –inho é 

uma propriedade inerente a qualquer sufixo iniciado por vogal. Note-se, por exemplo, o 

comportamento do sufixo –idade em eterno + -idade que resulta em eternidade, falso + -idade 

que produz falsidade, tríplice + -idade que se torna triplicidade, etc. Podemos considerar, 

neste caso, que temos o apagamento  da  vogal  temática  da base diante  de  afixos  que  são  

palavras  fonológicas independentes.  

Dada a importância das construções X-inho e X-zinho por sua demasiada produtividade 

e por sua relação de alternância na língua portuguesa, o presente trabalho tem por objetivo 

estudar a forma e o uso dos referidos diminutivos, visando sobretudo à interface morfologia / 

fonologia, com o apoio dos pressupostos da Sociolinguística Variacionista e da Fonologia de 

Uso (Bybee, 2001). 

Diante da complexidade que envolve a alternância na aplicação da(s) forma(s) –inho/ -

zinho, pretende-se analisar a formação produtiva do diminutivo no PB com vistas a elucidar 

as questões supracitadas. 

Esta dissertação estrutura-se do seguinte modo: no capítulo 2, tem-se a revisão da 

literatura em que são apresentadas as considerações dos principais autores acerca do status do 

grau diminutivo e encontra-se, ainda, uma síntese dos estudos mais relevantes sobre a 

alternância dos elementos mórficos –inho/ -zinho.  

O capítulo 3 inicia-se com a apresentação do modelo formal de gramática assumido 

para os modelos baseados no uso, seguido dos pressupostos da Sociolinguística Variacionista 
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(LABOV, 1972) e das abordagens rotuladas por modelos baseados no uso (usage-based 

models), sendo a Fonologia de Uso (BYBEE, 2001) o modelo teórico adotado. 

O capítulo 4 reúne as informações relativas aos corpora utilizados, exibindo os 

procedimentos adotados no processo de recolha, no tratamento e análise dos dados assim 

como as variáveis linguísticas e sociais adotadas neste estudo.  

O capítulo 5 é destinado a apresentação, análise e discussão dos dados obtidos a partir 

do dicionário Aurélio Eletrônico (1999), dos bancos de dados do Programa de Estudos sobre 

o Uso da Língua (PEUL) e do Grupo de Estudos Discurso & Gramática (D&G) bem como de 

um teste de produtividade. No referido capítulo, os dados são esquematizados em tabelas e 

gráficos, sendo posteriormente comentados com base nos pressupostos teóricos assumidos 

nesta pesquisa. 

No capítulo 6 é apresentado o instrumento de medição utilizado para avaliar a  

percepção do falante em relação ao uso da(s) forma(s) diminutiva(s) –inho/ -zinho, a 

definição das variáveis selecionadas bem como os resultados e as análises das fases 

qualitativa e quantitativa. Ainda no referido capítulo, analisa-se a validade e a confiabilidade 

do questionário empregado neste estudo. 

No capítulo 7 é examinado a normalidade da distribuição dos dados e a 

homocedasticidade das variâncias a fim de se identificar a modelagem que melhor se adequa a 

amostra que foi extraída de parte da população. Também no referido capítulo, realizamos uma 

análise de variância multifatorial (ANOVA Multi Way) por considerarmos,  no caso 

específico deste estudo,  ser o teste mais adequado a explicar a alternância do diminutivo –

inho/ -zinho no PB. Ainda no capítulo em questão, são formalizadas  as hipóteses investigadas 

e damos prosseguimento a análise de variância (ANOVA), apresentando os resultados obtidos 

para o fenômeno investigado. 

Por fim, no capítulo 8, seguem-se as conclusões extraídas dos capítulos precedentes, 

lista-se a limitação desta pesquisa e são apresentadas as perspectivas de investigação futura 

relacionadas com o tópico em estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O presente capítulo concerne às diferentes visões, sob distintas abordagens teóricas, 

acerca do grau diminutivo. Outrossim, de modo a introduzir a hipótese defendida neste 

estudo, que pretende comprovar se temos uma única forma ou dois processos distintos na 

formação produtiva do PB, apresenta-se, sucintamente, diversas análises relacionadas a 

distribuição das formas –inho e/ou –zinho, que nortearam nosso estudo sobre a alternância 

destes formativos no PB, desenvolvida nos capítulos posteriores.   

 

 

2.1. Grau diminutivo: flexão ou derivação 

 

 

Os gramáticos de língua portuguesa são unânimes ao tratar o grau como um caso de 

flexão nos nomes (substantivos e adjetivos), tornando-os equivalentes a gênero e número. 

Tomemos como exemplo a gramática de Cunha (1979) para comentarmos a questão da 

categoria de grau.  

Em Gramática da língua portuguesa, o autor considera que os nomes flexionam-se em 

gênero, número e grau. Nas palavras de Cunha (1979, p.91), “os substantivos podem variar 

em número, gênero e grau” e “como os substantivos, os adjetivos podem flexionar-se em 

número, gênero e grau.” (CUNHA, 1979, p. 254). 

Em Estrutura da língua portuguesa, Camara Jr. ressalta que: 

 

a expressão de grau não é um processo flexional em português, porque 
não é um mecanismo obrigatório e coerente, e não estabelece 
paradigmas exaustivos e  de termos exclusivos entre si. A sua  
inclusão  na  flexão  nominal  decorreu  da transposição  pouco  
inteligente  de  um  aspecto  da gramática latina para a nossa 
gramática.    Em latim, o morfema -issimus pertencia a um complexo 
flexional  ao  lado de  -ior, próprio dos  adjetivos num  tipo de  frase  
em  que  se  estabelece  a  comparação  entre  dois termos  para  se  
afirmar  que  aquele  referente  ao  adjetivo que  tem  o morfema  é  
superior  ao  outro  [...] O  uso  de  -issimus em latim para meramente 
a intensificação de uma qualidade  era  um  subproduto  do  seu  uso  
gramatical  na estrutura  da  frase  comparativa;  não  foi  ele  que  
levou  a gramatologia latina a considerar -issimus dentro da flexão 
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nominal.  Se só existisse esse uso, como sucede em português, Varrão 
teria dito com certeza que se tratava de declinatio voluntaria. 
(CAMARA JR., 2004, p.83). 

 

Note-se que Camara Jr. (2004) aponta como a principal distinção entre flexão e 

derivação o fato de a primeira constituir um processo obrigatório e sistemático para o léxico 

da língua, como podemos observar em outra passagem de Estrutura da Língua Portuguesa:  

 

uma derivação pode aparecer para um dado vocábulo e faltar para um 
vocábulo congênere. De cantar, por exemplo, deriva-se cantarolar, 
mas não há derivações análogas para falar e gritar, outros dois tipos de 
atividade da voz humana. Os morfemas gramaticais de derivação não 
constituem assim um quadro regular, coerente e preciso. Acresce a 
possibilidade de opção, para usar ou deixar de usar o vocábulo 
derivado (CAMARA JR., 2004, p. 81).  
 

Portanto, tem-se o fato de não haver nomes derivados na língua portuguesa para todos 

os verbos e, quando ocorrem, os processos se dão de formas variadas. De modo análogo, 

podemos afirmar que não há diminutivos e aumentativos correspondentes para todos os 

nomes bem como o fato de certos substantivos apresentarem mais de uma forma de 

aumentativo e/ou diminutivo. Assim, cabe ao falante a possibilidade de escolha do seu uso. 

Por outro lado, tem-se um processo de obrigatoriedade e sistematicidade na flexão, 

imposta pela própria natureza da frase. Não é parte da competência do falante usar, por 

exemplo, um substantivo no plural ou mesmo um verbo no pretérito perfeito. Tal uso está 

condicionado pela natureza da frase. Assim, nas palavras de Camara Jr. :  

 
os morfemas flexionais estão concatenados em paradigmas coesos e 
com pequena margem de variação. Na língua portuguesa há ainda 
outro traço característico para eles. É a “concordância”, decorrente na 
sua repetição, ainda que por alomorfes, nos vocábulos encadeados. Há 
concordância de número singular e plural e de gênero masculino e 
feminino entre um substantivo e seu adjetivo, como há concordância 
de pessoa gramatical entre sujeito e o verbo, e depende da espécie de 
frase a escolha da forma temporal e modal do verbo (CAMARA JR., 
2004, p. 82).  

 

Como acrescenta o autor, o produto da derivação é a formação de um novo vocábulo. 

E, a partir de cada vocábulo derivado, ocorre sempre uma nova possibilidade de se derivar 

outros, que, por sua vez, não são nem exclusivos nem exaustivos.   

Na mesma linha Mattosiana, Rosa compreende o grau como: 
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uma categoria que expressa a relação existente entre um significado 
considerado normal e outro(s) considerado(s) acima, abaixo ou no 
mesmo nível numa escala de intensidade (muito...pouco) ou de 
dimensão (pequeno...grande), incluídos os valores pejorativos e 
afetivos. (ROSA, 1982, p. 17) 

 

Também Frota (1985, p. 13) argumenta que os sufixos de grau (aumentativo e 

diminutivo) “apenas acentuam ou minimizam a carga semântica da base, tenha ela valor 

pejorativo ou não.”  

Zanotto (1986) assume que o aspecto semântico é relevante na distinção entre flexão e 

derivação:  

 

outra diferença que distingue flexão e derivação é de caráter 
semântico. A derivação  introduz, via de regra, alterações de sentido 
mais profundas do que a flexão. Entre “anda” e “andava” existe 
apenas a diferença de tempo; entre “pedra” e “pedras” também a 
diferença é de uma unidade para mais de uma, diferença inegável, mas 
menor do que aquela que existe, por exemplo, entre “pedreiro” e 
“pedreira”. A derivação é, enfim, um processo de formar novas 
palavras, de multiplicar o uso de um mesmo semantema, utilizando 
prefixos e sufixos, dentro de um quadro de possibilidades que a 
linguagem oferece, mas um quadro aberto, facultando novas criações. 
(ZANOTTO, 1986, p. 56).  
 

Assim, o autor esclarece que a flexão, ao contrário da derivação, estabelece relações 

fechadas e constitui uma ‘imposição da frase’, que torna obrigatória a concordância entre os 

termos da sentença, não permitindo a criação de novos vocábulos.  

Bybee (1985) incorpora a noção de protótipos1 para estabelecer uma escala gradual na 

qual os elementos linguísticos são posicionados em relação ao modo com que se combinam 

duas ou mais unidades de significação para formar expressões linguísticas. Para tanto, a 

autora estabelece três tipos de expressão linguística (lexical, flexional, sintática) que se 

apresentam distribuídos ao longo de um continuum, partindo de um ponto medial (o 

protótipo) para suas respectivas extremidades. 

Assim como Bybee (1985), Payne (1985) sugere que a distinção entre flexão e 

derivação não é discreta e lista um conjunto de oito parâmetros que caracterizam os dois 

                                                           
1 De acordo com a Teoria dos Protótipos, alguns elementos linguísticos se encaixam em determinada classe por 
compartilharem o maior número de propriedades características de uma mesma categoria, constituindo-se, então, 
como membros mais representativos desta classe dentro de um contexto.  
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fenômenos. A autora também aplica a teoria dos protótipos para explicar porque não há 

limites precisos entre as duas categorias – flexão e derivação.  

Plank (1991) apresenta uma listagem contendo 28 distinções elementares a fim de 

distinguir morfemas flexionais de morfemas derivacionais. O autor defende uma proposta de 

gradação contínua entre flexão e derivação, enfatizando, por exemplo, que alguns morfemas 

são caracterizados como [+derivacionais] por apresentarem um grande número de distinções 

elementares enquanto itens [-derivacionais] exibem um número bem menor de distinções. 

Assim, os itens lexicais se distribuem gradativamente ao longo de uma escala gradual em 

função de distinções elementares.  

Para a língua portuguesa, Ezarani (1989) propõe a existência de uma escala, na qual as 

palavras são posicionadas de acordo com o maior ou menor grau de quantidade intensiva ou 

dimensiva do significado positivo ou negativo de sua base. Deste modo, a autora entende que 

o grau concentra-se num continuum quantitativo de dimensão e de intensificação e apresenta o 

seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

Em Flexão e derivação em português, Gonçalves (2005, p. 7) considera que “a flexão 

tem sido definida como processo morfológico regular, aplicável em larga escala e sem 

qualquer possibilidade de mudança na categoria lexical das bases” e, por outro lado, “a 

derivação vem sendo descrita como processo idiossincrático, caracterizado pelo potencial de 

mudar classes e por grandes restrições de aplicabilidade.” (GONÇALVES, 2005, p.7). 

Ao tratar dos limites entre flexão e derivação, o referido autor estabelece doze critérios 

que servem de parâmetros para mapear as diferenças entre esse dois pólos da Morfologia: 

relevância sintática, meios de materialização, aplicabilidade, estabilidade semântica, efeitos 

expressivos, lexicalização, mudança de classe, cabeças de construções morfológicas, ordem e 

posição, excludência e recursividade, criação de novos afixos e função indexical. 

Entende-se que o sufixo de grau se aproxima maximamente do paradigma da 

derivação, como um processo responsável pela formação de palavras. No entanto, o sufixo de 

grau (aumentativo/diminutivo) está intimamente associado à noção de gradação dimensiva, 

 - DIMINUTIVO NORMAL AUMENTATIVO  +

livreco livreto livrinho livro livrão

caixeta caixinha caixa caixona caixa

casebre casinha casa casão casarão
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que nem sempre aparece, como nos exemplos porta/portão (“portada, portal; porta da rua”); 

palavra/palavrão (“palavra obscena”); camisa/camisola (“roupa feminina para dormir”), 

camiseta (“roupa feminina curta e fina”), camisinha (“preservativo sexual”).  

Note-se que, em tais exemplos, surgem fatores de ordem referencial e/ou pragmática, 

apresentando significações imprevisíveis e idiossincráticas. Nestes casos, pode-se considerar 

ainda a possibilidade de adjunção de outros formativos que marquem uma gradação após tais 

sufixos como, por exemplo: porta/portãozão/portãozinho; carta/cartão/cartãozinho; 

camisola/camisolão/camisolinha; camisa/camiseta/camisetona/camisetonazinha.    

  Em algumas gramáticas tradicionais, a categoria de grau pertence ou a flexão dos 

nomes ou a derivação sufixal. No entanto, há gramáticas que o classificam ainda como 

pertencente à flexão dos nomes e como derivação ao mesmo tempo. Em verdade, tem-se uma 

confusão de abordagem no tratamento dado ao grau pela gramática normativa e não uma 

flutuação ou dificuldade na demarcação de limites entre flexão e derivação. 

 

 

2.2. Ponto de vista da Gramática Histórica 

 

 

Nos capítulos XXXIX – XLII, Fernão de Oliveira (1536) considera que os diminutivos 

fazem parte do que denomina de dições tiradas (palavras derivadas) em oposição à dições 

primeiras (palavras primitivas), referindo-se que “(...) é regra geral que (...) os diminutivos 

acabem em inho ou inha como mocinho, mocinha.” (OLIVEIRA, 1536,  XLII, p. 61).    

Na Gramática da Língua Portuguesa, Barros (1540) afirma que o diminutivo 

apresenta uma noção de pequenez, e não faz nenhuma menção direta as formas –inho e –

zinho, somente as exemplifica: 

 

Nome diminutivo é aquele que tem algua diminuiçám do nome 
prinçipál donde se derivou como: de homém, homenzinho; de molhér, 
molhérzinha; de moço, moçinho; de criança, criançinha. E outros 
muitos que se fórmam e acábam em diferentes terminações, máis per 
vontáde do povo que por régra de bõa Gramática. (BARROS, 1540, p. 
304). 
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Também Barbosa (1822) menciona –inho e –zinho como diminutivos do português. 

No entanto, o autor acrescenta que há a inserção do segmento /z/ a fim de se evitar o hiato nos 

vocábulos terminados em ditongo: 

 

Os Diminutivos são os que mudando a terminação de seus primitivos, 
lhes diminuem mais, ou menos a significação. Os que diminuem 
menos, acabão ordinariamente, os masculinos em ête, óte, ôto, (...) e 
os femininos, em êta , óta , agem, ilha, (...). Os que diminuem mais, 
acabão ou em inho, inha, quando os primitivos terminão em vogal ou 
consoante, como Filhinho , Filhinha, Mulherinha , Rapazinho; ou em 
zinho, zinha, quando os primitivos terminão em diphthongo, como 
Homemzinho, Leãozinho , Paizinho, Mãizinha.. O z euphonico faz-se 
necessario na dirivação destes diminutivos, para evitar o hiato, 
nascido do concurso de tres vogaes. Porêm, quando o mesmo se 
emprega sem esta necessidade nos que não acabão em diphthongo; 
parece fazer sua differença nos mesmos diminutivos , como se vê 
nestes dois Mulberinha, Mulherzinha. (BARBOSA, 1822, p. 120-
121). 

 

Observe-se que Barbosa (1822) parece referir-se à existência de uma só forma, -inho. 

No entanto, o autor revela que a variação entre os diminutivos ocorre em palavras terminadas 

em consoante como, por exemplo, mulherinha/mulherzinha. Mais adiante, o autor justifica a 

alternância entre os diminutivos, afirmando que “seja como for, o que he certo he, que a nossa 

Lingua he mui rica neste genero de dirivaçao.” (BARBOSA, 1822, p.120). Em seguida, 

menciona ainda, em sua Grammatica Philosóphica da Língua Portugueza, que a 

“significação de hum primitivo [que] tome hum argumento enorme, e delle va descendo 

gradualmente até ao extremo contrario de pequenez, como se pode ver nos dirivados (...) 

Mulherão, Mulherona, Mulherinha, Mulherzinha” (BARBOSA, 1822, p. 121), revelando que 

há uma gradação de tamanho entre as formas e atribui a –zinho(a) um grau dimensivo 

sutilmente menor que –inho(a).  
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Por outro lado, Freire (1842), em Reflexões sobre a Lingua Portugueza, também 

ressalta a noção dimensiva dos diminutivos e apresenta informações sobre duas formas 

vigentes na língua portuguesa, –inho e –zinho.  O autor afirma que o emprego de –zinho só 

ocorre para evitar o hiato ou quando o vocábulo termina em consoante, considerando a 

existência de dois sufixos diminutivos distintos: 

 

Os diminutivos são os que mudando a terminação de seus primitivos 
lhes diminuem mais ou menos a significação: acabam em inho , ou 
inha, como de peixe , peixinho; de casa casinha; em zinho quando os 
primitivos rematam em dithongo, para se evitar o hiato pelo concurso 
de tres vogaes; v. gr., de leão, leãosinho, de pai, páisinho; igual 
terminação tem os nomes que acabam em consoante , posto que 
algumas excepções se notam em que ha dois diminutivos da mesma 
palavra por diversa terminação: exemplo, de casa tambem ha 
casinhota, de peixe tambem ha peixesinho. Ha-os findos em ête, como 
pobrête, de que temos igualmente pobresinho: em Cia, ote, e ota, 
exemplo, ilheta, ilhote, ilhota, que todos significam o mesmo, 
podendo alem delles ajuntar-se ilhvu na mesma accepção: de arca se 
tem feito arquinho, arquêta, arquilha, e arquête masculino. Vemos 
que os ha em itha, como de cama, camilha, de que é mais vulgar 
caminha: raros são os emulo, exemplo perdigoto. (FREIRE, 1842, p. 
164). 
 

Note-se que Freire (1842), apesar de identificar os contextos morfológicos de 

ocorrência de -inho e -zinho, também admite que a alternância entre os diminutivos ocorre 

para uma mesma palavra sem motivação aparente como nos pares  peixinho/peixezinho e 

pobrinho/pobrezinho, por exemplo. Observe-se que, ao contrário de Barbosa (1822), seu 

antecessor, o autor considera que não há a inserção do segmento consonantal /z/ para se evitar 

o hiato, mas sim que estamos diante de dois sufixos diminutivos na língua, -inho e -zinho. 

Numa perspectiva da linguística histórica, Skorge (1957) assinala que os diminutivos –

inho e –ito são os sufixos mais empregados e mais expressivos do português. A autora 

também informa que os diminutivos apresentam diversas funções: indicam pequenez, meio de 

atenuação, depreciação, expressão de ironia, sentido de aumentativo, sentido de cobiça, 

expressão de gosto, indicação de familiaridade, função interativa, compaixão, atenuação de 

ofensa, persuasão, incitação, apelo, conselho, recomendação, saudação, protesto, exclamação, 

indicação de quantidade, designação de tempo, comunicação entre crianças, designação de 

nomes de crias e expressão de veneração de ambiente religioso.  

Para explicar a presença do segmento consonantal /-z/, a autora, que considera tratar-

se de um infixo, afirmar que é mais “correcto recorrer ao –c- do latim nos substantivos 
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navicella, avicella e *domnicellus que podiam ser também a proveniência do infixo –c- do 

espanhol e do italiano.” (SKORGE, 1957, XVI, p.69). Mais adiante, Skorge (1957) acentua 

ainda que as regras para determinar a ocorrência de –inho ou –zinho são escassas e não 

apresentam respostas satisfatórias. No entanto, em relação à alternância entre os diminutivos –

inho e –zinho, a autora afirma que o emprego de um ou outro formativo parece estar ligado ao 

ritmo da frase e destaca que “entre o povo emprega-se muito -inho. Os portugueses cultos 

tendem a empregar diminutivos em –zinho.” (SKORGE, 1957, XVII, p.52). Por último, ao 

delimitar a distribuição de –inho e –zinho, Skorge (1957) afirma que somente os substantivos 

monossílabos admitem a forma –zinho. Nas demais classes de palavras, ocorrem flutuações 

que admitem ora –inho ora –zinho, alternando-se de acordo com a ‘vontade do falante’.  

Na Gramática Histórica da Língua Portuguesa, Said Ali considera que: 

 

o sufixo –inho acrescenta-se unicamente ao vocábulo terminado em 
consoante (lugarinho), e se o substantivo terminar por vogal pura 
átona, esta será previamente suprimida (livrinho). Não serve este 
sufixo para as palavras terminadas em vogal nasal, em vogal pura 
tônica ou em ditongo. É necessário então substituí-lo por –zinho, -
zinha: jejunzinho, pazinha, liçãozinha, paizinho, mãezinha. (SAID 
ALI, 1965, p.55). 

 

Atente-se que, ao contrário de seus antecessores, o autor considera que o sufixo –

inho(a) adjunge-se a palavras primitivas terminadas em consoante ou vogal átona. No entanto, 

o diminutivo –zinho(a) é selecionado quando a palavra-raiz termina em segmento nasal, vogal 

tônica ou ditongo.  Note-se ainda que Said Ali (1965) não faz menção aos casos de co-

ocorrência dos dois sufixos, mas os delimita através da aplicação de regras morfológicas 

categóricas a fim de explicar a seleção de um ou outro formativo. 

 

 

2.3. Ponto de vista da Gramática Tradicional 

 

 

Nas gramáticas normativas, o diminutivo é comumente tratado no âmbito de grau 

nominal (CEGALLA, 1981; MACEDO, 1979; CUNHA & CINTRA, 1985).  Geralmente, os 

diminutivos são associados ao significado dimensivo de “X é pequeno”. Assim, como assinala 

Cegalla (1981, p. 94) “o grau dos substantivos é a propriedade que essas palavras têm de 
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exprimir as variações de tamanho dos seres”, salientando que “o grau diminutivo exprime um 

ser com seu tamanho normal diminuído.” (CEGALLA, 1981, p.94). 

Ao analisar a função dimensiva atribuída aos diminutivos, Hakamies afirma que: 

 
segundo uma tradição que remonta à antiguidade, convencionou-se 
dar o nome de diminutivos a certos derivados que não implicam 
necessariamente a ideia de pequenez, mas podem expressar também 
uma atitude afetiva do sujeito falante. No entanto, o valor diminutivo, 
com as nuances acessórias, é secundário; isto resulta de um exame dos 
sufixos diminutivos das línguas indo-europeias, pois eles indicam 
originalmente a semelhança e a pertinência de uma espécie. 
(HAKAMIES, 1951 apud EZARANI, 1986, p.16).   

 

Desde a antiguidade clássica, tem-se a ideia de que, em um primeiro momento, os 

diminutivos não surgiram historicamente vinculados a noção de pequenez, mas eram 

associados a uma carga de afetividade. Tal fato é explicitado por Alonso ao mencionar que: 

 

a velha ideia de que a significação diminutiva se derivou da afetiva -  
já que os objetos pequenos despertam em nós, às vezes, sentimentos 
de proteção e ternura ou de desconsideração e menosprezo – vai sendo 
negada cada vez com mais segurança. O diminutivo, na verdade, era o 
sinal de um afeto. (ALONSO, 1967, p.161). 

 

Para Lima (1969), o sufixo –inho ocorre nos substantivos, pronomes, verbos e 

advérbios enquanto –zinho é obrigatório “quando o substantivo termina em vogal tônica ou 

ditongo: café, pai – cafèziinho, paizinho. ” (LIMA, 1969, p.87). O autor menciona ainda que 

os diminutivos podem expressar uma ideia de afetividade ou pejoratividade, referindo-se que 

“em regra, os diminutivos encerram a idéia de carinho. Com esse intuito, junta-se o sufixo até 

adjetivos: limpinho, bonitinho, pequenito, etc. Há também alguns pejorativos: professoreco, 

livreco, casebre, etc.” (LIMA, 1969, p.87). 

Cunha & Cintra (1985) listam os principais sufixos diminutivos (como -acho, de 

riacho, -ebre, de casebre, -zinho, cãozinho, etc.) e afirmam que os formativos –inho e –zinho 

adjungem-se a bases nominais, adverbiais e outras palavras invariáveis, como é o caso de 

agorinha, devagarinho, sozinho e adeusinho. De acordo com os gramáticos, é tarefa árdua 

delimitar as regras que norteiam a seleção de -inho e –zinho: 
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excetuando-se o caso das palavras terminadas em –s ou –z, que 
naturalmente exigem a forma –inho (pires-inho, rapaz-inho), não é  
fácil  indicar as razões que comandam a escolha entre –inho e –zinho. 
Sente-se que muitas vezes a seleção está ligada ao ritmo da frase. 
(CUNHA & CINTRA, 1985, p. 91). 

 

Cunha & Cintra (1985) ressaltam ainda que os sufixos –inho e –zinho não alteram o 

gênero da palavra derivante: casa – casinha; cão – cãozinho. Por fim, os gramáticos indicam 

que a noção de pequenez nem sempre está vinculada aos diminutivos, podendo estes 

expressar um valor afetivo. 

Na Moderna gramática brasileira, Luft (2002) classifica os morfemas –inho e –zinho 

como diminutivos sintéticos, utilizando os seguintes exemplos: homemzinho, rapazinho e 

cabecinha. Em seguida, o autor considera que os formativos –inho e –zinho  carregam um 

valor pejorativo ou afetivo, acrescentando que a noção de tamanho pode evocar a ideia de 

anormalidade, defeituosidade, simpatia e afeição: 

 

As idéias de grandeza e pequenez facilmente podem evocar 
(“conotar”) as de anormalidade, defeituosidade; outras vezes as de 
simpatia, afeição. Daí que os sufixos aumentativos e diminutivos 
sejam frequentemente pejorativos, ou então hipocorísticos (de 
carinho): politicão, poetaço, cabeçorra, livrinho, livreco, rapazelho, 
Mariazinha, Pedrinho, filhinha, benzinho etc. (LUFT, 2002, p.144). 

 

Segundo Lapa (1988), o sufixo –inho apresenta uma ideia de pequenez associada a um 

valor afetivo, citando exemplos como livrinho, paizinho, mãezinha.. Assim, nas palavras do 

autor: 

 

o sufixo –inho deu à palavra não tanto um significado de pequenez, 
como mais ainda de ternura. Livrinho pode não ser um livro pequeno, 
pode ser um livro com dimensões vulgares; mas é certamente coisa 
querida e apreciada. É verdade que o sufixo –inho serve para formar 
diminutivos: mas a idéia de pequenez anda ligada geralmente em 
nosso espírito à idéia de ternura, simpatia, graciosidade. É com esse 
sentido que empregamos ordinariamente o morfema Paizinho, 
mãezinha, não querem dizer ‘pai pequeno’, ‘mãe pequena’, mas pai e 
mãe muito queridos. (LAPA, 1988, p.78). 

 

Por fim, Lapa (1988) considera que há uma só forma, -inho, considerando o segmento 

/z/ como infixo ligado a um valor pejorativo: “o sufixo –inho (aquele z é uma espécie de 
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consoante de ligação, um infixo) dá um tom pejorativo à representação, alude 

depreciativamente à pequenez moral.” (LAPA, 1988, p.79). 

Por outro lado, Bechara (2009) considera que os sufixos diminutivos –inho e –zinho 

têm uma distribuição regular, conforme o final da palavra base. Assim, o autor apresenta três 

regras:  

 

a) se termina por vogal átona ou consoante (exceto –s e –z), a escolha é materialmente 

indiferente, apesar de aparecerem nuanças de sentido contextuais: corpo → corpinho 

(com queda da vogal temática) / corpozinho (a forma básica intacta); flor → 

florinhha/florzinha; mulher → mulherinha;  

b) se termina por vogal tônica, nasal ou ditongo, é de emprego obrigatório  –zinho (-zito, 

etc.); boné → bonezinho; siri → sirizinho; álbum → albunzinho; bem → benzinho; 

raio → raiozinho. Com  –zinho evitam-se os hiatos  do tipo irmãzinha, raioito, etc;  

c) se termina em –s ou –z, o  emprego normal é com –inho (-ito, etc.), repudiando-se –

zinho (-zito, etc.); ficando intacta a palavra básica: lapisinho (lápis + inho), 

cuscuzinho (cuscuz + inho), rapazinho (rapaz + inho), cartazinho (cartaz + inho), 

exatamente como escrevemos lapiseira (lápis + eira), lapisar (lápis + ar), lapisada 

(lápis + ada), etc. (BECHARA, 2009, p.127). 

 

O autor acrescenta ainda que é possível ocorrerem oposições léxicas e fonológicas, 

uma vez que se mantém o acento da palavra base, apresentando exemplos como cartazinho (= 

cartàz  + inho) / cartazinha (= càrta + zinha), rapazinho (= rapaz + inho) / rapazinho (= ràpa + 

zinho); masinho (= mas + inho) / mazinha (= mà + zinha). 

 

 

2.4. Ponto de vista dos morfólogos 

 

 

Ao analisar a formação do diminutivo no PB, Camara Jr. (1975) afirma que –zinho é 

variante alomórfica de –inho e argumenta que o uso de –zinho é obrigatório diante de palavras 

que terminam em vogal tônica, sendo considerado como um caso de derivação por 

justaposição.  
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Leite (1974) propõe uma abordagem gerativa para o acento em português, atribuindo o 

traço [+acento] às vogais. A autora afirma que, no léxico, o radical não porta marca de acento 

e formula diferentes condições para aplicação de regras intrinsicamente ordenadas. Leite 

(1974, p.112) considera que “–zinho é anexado a formas terminadas em vogal enquanto –inho 

é acrescido a formas acabadas em consoante”.  

Em seu estudo sobre as formas diminutivas no Espanhol Mexicano, Crowhurst (1992) 

e Pietro (1992) tratam as formas –ito e –cito (análogos a –inho e –zinho) em termos de 

restrições prosódicas. Na formação do diminutivo em Espanhol, Crowhurst (1992) assume 

que as formas diminutivas -ito e –ecito são alomorfes de –cito, forma básica. Assim, propõe 

que:  

 

a) a palavra primitiva deve ter no mínimo duas sílabas, resultando na inserção do 

segmento /e/ na margem direita de bases monossilábicas;   

b) o apagamento do segmento inicial de  –cito depende da natureza do segmento final da 

base. Com isso, a autora considera que as bases polissilábicas anexam-se a –(c)ito 

enquanto as monossilábicas unem-se a –ecito.  

 

Crowhurst (1992) argumenta ainda que as bases dissilábicas adjungem-se ora –(c)ito 

ora a –ecito. No entanto, Pietro (1992) acrescenta que a epêntese de /e/ é motivada por razões 

rítmicas em bases polissilábicas. 

Na proposta de Lee (1995), numa abordagem pela Fonologia Lexical Prosódica 

(INKELAS, 1989, 1993), o léxico do PB apresenta dois estratos ordenados: nível I (α) que 

comporta a derivação, alguns processos de composição com acréscimo de sufixos 

derivacionais ( [rádio-tax]ista], [puxa-saqu]ismo]) e a flexão irregular; e nível II (β) que 

abarca a formação produtiva (sufixos –inho e –zinho, advérbio –mente e grau –íssimo) e a 

flexão regular. 

Lee (1995) informa que, em geral, o morfema –inho é anexado a formas não-verbais 

(nomes e adjetivos/advérbios) contendo vogal temática, como em casa/casinha, 

bonita/bonitinha, perto/pertinho. No entanto, o morfema –zinho é:  

 

a) adjungido a um não-verbo com vogal temática inexistente (atemático) como, por 

exemplo, café/cafezinho, flor/florzinha;  
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b) anexado a palavras proparoxítonas e vocábulos terminados em sílaba pesada, como em 

lâmpada/lampadazinha, judeu/judeuzinho, mar/marzinho.  

 

Contudo, o autor reconhece que ocorre variação entre os sufixos na fala cotidiana 

como, por exemplo, em lampadazinha ~ lampadinha, facilzinho ~ facinho, xicarazinha ~ 

xicrinha, etc. 

Além disso, o autor ressalta que os diminutivos apresentam algumas peculiaridades, 

como:  

 

a) os sufixos –inho e –zinho não mudam os traços do radical derivacional (categoria 

lexical e gênero), como nos exemplos: a mesaN → a mesinhaN, o marN → o 

marzinhoN, velhoA → velhinhoA, fácilA → facilzinhoA, etc.;  

b) no processo derivacional, não ocorre neutralização vocálica das vogais médias /E, O/ 

na posição tônica, embora se aplique na posição átona como, por exemplo, b[Ó]la  → 

b[O]linha, v[É]la → v[E]linha, caf[É] → caf[E]zinho, etc.;  

c) as formações X–inho tem somente um acento lexical  (sapatínho) enquanto as 

construções X–zinho apresentam mais de um acento lexical (càfezínho);  

d) ocorre o morfema de plural entre o radical derivacional e o sufixo -zinho (hotelzinho 

→ hoteizinhos) enquanto as palavras com –inho  só apresentam marca de plural a 

direita do sufixo diminutivo (casinhas, *casasinhas). 

  

Lee (1995) conclui que a formação do diminutivo apresenta propriedades diferentes da 

derivação, da flexão e do composto, tendo essa formação estatuto independente na gramática. 

Para o autor, na formação do diminutivo, o formativo –inho “ é um processo derivacional (-

inho é considerado um sufixo), ao passo que a formação do diminutivo envolvendo o 

elemento –zinho é um processo de composição (-zinho é considerado uma palavra 

fonológica).” (LEE, 1995, p.78). 

Ao analisar o discurso dos pescadores artesanais, Tavares Jr. (1999) menciona que 

podem ser atribuídos aos sufixos –inho e –zinho mais três valores semânticos além do 

diminutivo: afetividade (tem uma escolinha ali na ilha), pejoratividade (só tem um 

manguezinho muito pouco) e intensificação (põe no sol para ele ficar bem sequinho). O autor 

informa ainda que, em uma mesma palavra, pode coexistir mais de uma ocorrência dos 
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sufixos como, por exemplo, nas sentenças ‘esse é um passarinhozinho que canta aí’, ‘é uma 

tábua purinhazinha’, ‘aquele limo fininhozinho que junta na pedra’, etc. 

No Português Europeu, Villalva (2000) assume que –inho e –zinho são sufixos 

diminutivos distintos, denominando-os respectivamente de formas avaliativas e Z-avaliativas, 

dado que as formas de base a que se anexam apresentam diferentes propriedades. 

Segundo Villava (2000), o principal contraste entre os diminutivos –inho e –zinho está 

associado a categoria morfológica da base: “esta análise permite distinguir os sufixos 

avaliativos dos Z-avaliativos – dado que os primeiros se associam a radicais e formam novos 

radicais, enquanto os segundos se associam a palavras e formam palavra.” (VILLALVA, 

2000, p.316). Deste modo, a sufixação avaliativa seleciona radicais enquanto os Z-avaliativos 

anexam-se a palavras. 

O segundo contraste reside no fato de que as formas avaliativas apresentam um único 

acento lexical (sapatínho, casínha) enquanto as Z-avaliativas têm dois acentos lexicais, um 

referente à base e outro ao próprio sufixo (cafézínho,chapéuzínho). 

O terceiro contraste refere-se ao fato de a flexão de gênero e número da base e do 

sufixo Z-avaliativos serem independentemente estabelecidos. Deste modo, a flexão de gênero 

e número apresentam-se duplicadas nas formas em -zinho, aparecendo antes e depois do 

sufixo (livrozinho, quadrozinho, anelzinho > aneizinhos, marzinho > marezinhos), ao passo 

que as construções X–inho apresentam um única marca de gênero e de plural (lojinha, 

cervejinha, beijo > beijinhos, lata > latinhas). 

O quarto contraste que distingue a aplicação entre as formas está relacionado ao 

número de sílabas da base: “Com efeito, a um maior número de sílabas corresponde uma 

preferência pela sufixação Z-avaliativa, enquanto que os dissílabos recorrem a sufixação 

avaliativa.” (VILLALVA, 2000, p.332). O quarto contraste relevante refere-se ao fato de que:  

 

contrariamente às formas avaliativas que preservam o índice temático 
da base, as formas Z-avaliativas determinam a classe temática onde se 
integram, por concordância com o valor de género da forma de base e 
de acordo com a sua realização não-marcada, ou seja, tema em –o para 
as formas masculinas e tema em –a para as formas femininas. 
(VILLALVA, 2000, p.321). 

 

A fim de explicar se –inho e –zinho são ou não variantes foneticamente condicionadas, 

a autora argumenta que o uso das formas z-avaliativas é obrigatório diante de: 
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a) vocábulos que terminam com vogal (oral ou nasal) como em pontapezinho / 

*pontapeinho, alibizinho / *alibiinho, atunzinho / *atuninho, rãzinha / *rãinha, etc.;  

b) palavras em que a forma de base termina em vogal (oral ou nasal) átona como, por 

exemplo, taxizinho / *taxinho, albunzinho / *albuninho, videozinho / *videoinho, etc.; 

c) palavras com ditongo (oral ou nasal) tônico como nos exemplos cacauzinho / 

*cacauinho, veuzinho / *veuinho, cançãozinha, etc.;  

d) palavras com ditongo átono como em ordenzinha / *ordeninha, bençãozinha / 

*bençãoinha, troleizinho / *troleiinho, etc.; (e) palavras acabadas em consoante como 

em hifenzinho / *hifeninho, sloganzinho / *sloganinho, smokingzinho / 

*smokinguinho, etc.  

 

Do ponto de vista formal, Villalva (2000) conclui que a distribuição dos sufixos 

avaliativos e z-avaliativos é condicionada pela categoria morfológica da base. No entanto, “a 

escolha entre uns e outros é condicionada por múltiplos factores como a recuperabilidade da 

forma de base, o seu número de sílabas, variação dialectal, índices de ocorrência e 

lexicalização.” (VILLALVA, 2000, p.337).  

Em Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil, Basílio (2004) afirma 

que –inho e –zinho parecem ser elementos complementares, uma vez que –zinho é utilizado 

em ambientes fonológicos em que –inho não é usado. No entanto, a autora menciona que não 

se trata de uma restrição absoluta:  

 

a) há variações regionais em casos de ditongação como, por exemplo, em pai → painho, 

mãe → mãinha;  

b) algumas formações terminadas em [r] também ocorrem em  -inho, como em florinha, 

colherinha;  

c) certas formas em –zinho podem alternar com formações em –inho como, por exemplo, 

brinquedinho/brinquedozinho.  

 

A autora enfatiza ainda que o sufixo –inho se incorpora integralmente a fonologia da 

palavra base enquanto –zinho apresenta peculiaridades semelhantes aos advérbios terminados 

em –mente, ressaltando que “a adição de –zinho mantém a linha geral da acentuação tônica da 

palavra base, como vemos: pálida – palidazinha, pá – pazinha, tatu – tatuzinho, túnel – 
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tunelzinho.” (BASÍLIO, 2004, p.72). Além disso, Basílio considera que “a característica mais 

desconcertante das formações em –zinho é o fato de que a adição de –zinho não impede a 

flexão de gênero e número na palavra base (indiozinho/indiazinha, balãozinho/balõezinhos).” 

(BASÍLIO, 2004, p.72). Por fim, a autora conclui que, na formação do diminutivo, temos 

“dois elementos formadores, -inho e –zinho, cuja ocorrência é parcialmente complementar, 

mas cujo estatuto morfológico é radicalmente diferente.” (BASÍLIO, 2004, p.72).  

Em Flexão & derivação em português, Gonçalves (2005) menciona que “é possível 

adicionar –(z)inho a praticamente todos os nomes da língua (...), anexando-se a pronomes, 

advérbios, numerais e interjeições.” (GONÇALVES, 2005, p.40). O autor ressalta ainda que 

“afixos que, em princípio, disputariam a mesma posição na cadeia sintagmática podem 

aparecer juntos na mesma palavra.” (GONÇALVES, 2005, p.82). De fato, por vezes, um 

mesmo vocábulo aparece associado a dois afixos de aumentativo ou dois sufixos de 

diminutivo, constituindo-se em um processo recursivo: “a recursividade também pode ser 

usada com fins expressivos. São perfeitamente possíveis formas como ‘livrãozão’, com dois 

afixos aumentativos e ‘vidinhazinha’ com dois de diminutivo.” (GONÇALVES, 2005, p. 83-

84). 

Em O diminutivo e suas demandas, Bisol (2010) apresenta uma revisão de diferentes 

interpretações e análises do diminutivo. A autora considera que há apenas um morfema e não 

dois, mencionando que “existe apenas um morfema, que é –inho, o qual se reveste de uma 

consoante epentética para satisfazer exigências estruturais, manifestando-se como –zinho.” 

(BISOL, 2010, p.59). A autora apresenta um estudo diacrônico do diminutivo, relembrando 

diversos trabalhos que não tratam –zinho como diminutivo, tais como Barbosa (1822), Maciel 

(1916),  Ribeiro (1918), Allen Jr. (1941) e Pottier (1968). Em seguida, Bisol (2010) menciona 

outros trabalhos que propõem a independência de –zinho, considerando este morfema uma 

variante alomórfica de –inho, tais como Maurer Junior (s/d), Camara Jr. (1975), Leite (1974), 

Moreno (1977), Menuzzi (1993), Lee  (1995) e Ferreira (2005).  

Seguindo uma abordagem pela Teoria da Otimalidade, a autora elenca cinco 

propriedades do diminutivo:  

 

a) evitação do hiato, como em pat-o → patinho / *patoinho;  

b) fidelidade aos traços do input como, por exemplo, em r�z –a → r�zin�a / *rozinha;  

c) preservação da estrutura silábica da base como em mar → mar.)zi.nho / *ma.ri.nho, 

por exemplo;  
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d) preservação do acento marcado, como em (´lãm.pa.da)(zi.nha);  

e) correspondência com o output em casos em que a marcação do plural apresenta-se 

duplicada como, por exemplo, em flores → florezinhas. 

 

No que tange a variação, Bisol (2010, p.72) admite que esta “circunda-se aos nominais 

temáticos em que se impõe a prevalência da forma original –inho,” considerando que “em 

nominais temáticos, há casos em que a epêntese é motivada.” (BISOL, 2010, p.72). Assim, o 

primeiro caso listado por Bisol (2010) refere-se à flexão de gênero que se apresenta tanto na 

forma de base como no morfema diminutivo, ou seja, “haverá redundância de informação, o 

que, em nome da simplicidade tende a ser evitado. Não há erros, mas redundância de 

informação” (BISOL, 2010, p.72), citando exemplos como borboletinha ~ borboletazinha, 

patinho ~ patozinho, garotinha ~ garotazinha. No entanto, a autora ressalta que há exceções:  

 

Todavia, há casos de disparidade entre VT [vogal temática] e gênero 
da forma de base e do diminutivo. Nesses a consoante /z/ é 
introduzida para preservar a vogal da base, manifestando-se, dessa 
forma, ambas as vogais, a da base internamente e a de DIM 
[diminutivo] que porta o gênero na posição que lhe é destinada. Isso 
acontece com nominais de gênero masculino com VT /a/ [o aroma → 
o aromazinho], com nominais do gênero feminino com VT /o/ [a 
contralto → a contraltozinha] e com nominais pertencentes à categoria 
comum de dois [o/a pianista → o pianistazinho, a pianistazinha] 
(BISOL, 2010, p.72). 

 

A autora considera que os casos de disparidade pertencem aos nominais que 

apresentam vogal temática em /e/, sendo destituídos “de qualquer relação com gênero, que 

abrem as portas para a variação analógica: verdinho ~verdezinho, paredinha ~ paredezinha, 

correntinha ~ correntezinha.” (BISOL, 2010, p.73). Assim, a autora conclui que “a variação 

em nominais temáticos está comprometida com o gênero gramatical.” (BISOL, 2010, p.73). 

O segundo caso ilustrado por Bisol (2010) refere-se ao princípio do contorno 

obrigatório (doravante OCP) que proíbe segmentos idênticos adjacentes. Deste modo, a autora 

postula que OCP é ativado e o segmento consonantal /z/ é inserido a fim de contornar a 

adjacência de segmentos que apresentam as mesmas propriedades fônicas como, por exemplo, 

em vinho → vinhozinho / *vinhinho, pinho → pinhozinho / *pinhinho, linho → linhozinho / 

*linhinho, etc. No entanto, a autora admite que a variação em nominais terminados em hiato 

constitui um dilema na análise do diminutivo, visto que “a parte final da base prosódica não 
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oferece, como nos demais nominais temáticos, uma consoante para onset.” (BISOL, 2010, 

p.73).  Assim, de um lado, “via apagamento de VT [vogal temática], ka.no.a > ka.no.í.n�a, o 

hiato da base é desfeito e o de DIM [diminutivo] permanece.” (BISOL, 2010, p.73). Por outro 

lado, “via epêntese, ka.no.a > ka.no.a.zi.n�a, o hiato da base é preservado para resolver o de 

DIM.” (BISOL, 2010, p.73). Contudo, a autora constata que há exceções à regra e afirma que:  

 

as ocorrências mais frequentes indicam que DIM tende a preservar o 
hiato do input e resolver o que lhe diz respeito, optando pela epêntese, 
mas a variação não fica de toda excluída, como em atoa > atoazinha ~ 
atoinha, canoa > canoazinha ~ canoinha, garoa > garoazinha ~ 
garoinha. (BISOL, 2010, p.73). 

 

Por último, o terceiro caso mencionado por Bisol está relacionado ao fato de que, nos 

diminutivos, “a base que contém minimamente duas sílabas exibe pé binário de cabeça à 

esquerda.” (BISOL, 2010, p.74). Deste modo, o acento secundário, quando herdado do 

principal, desloca-se para a sílaba imediatamente anterior a fim de evitar uma colisão acentual 

com retração de acento. No entanto, a autora constata que “a exceção está no grupo das 

proparoxítonas, que foge ao padrão geral [pé binário de cabeça à esquerda], mostrando um 

dátilo, o qual tende a ser preservado por DIM.” (BISOL, 2010, p.74). Assim, a exceção 

encontra-se em dados como, por exemplo, (lâm.pa.da) → (làm.pa.da.)(zí.nha) ~ 

(làm.pa.)(dí.nha),  (cá.te.dra) → (cà.te.dra.)(zí.nha) ~ (cà.te.)(drí.nha), (cór.re.go) → 

(còr.re.go.)(zí.nho) ~ (còr.re.)(guí.nho).  

Note-se que Bisol (2010) admite a variação existente em nominais temáticos, mas 

considera que “há casos que apontam para o controle de certos fatores, como redundância de 

gênero, hiato duplicado, acento marcado e OCP que motivam ou restringem a presença de 

consoante epentética.” (BISOL, 2010,  p.75). 

Finalmente, Bisol (2010, p.82) chega a seguinte generalização: “O Diminutivo, cuja 

forma canônica é –inho, exige onset e preserva os elementos da base (input) e do output que 

são relevantes para a sua estruturação como palavra fonológica.” 

Em suma, no que se refere às formas -inho e/ou –zinho, torna-se evidente a ausência 

de consenso entre os teóricos. Note-se que, de um lado, temos semelhanças semântica e 

fonética entre os formativos, fazendo com que muitos autores considerem a existência de uma 

única forma diminutiva, -inho. No entanto, haveria a inserção de um segmento epentético, 

consoante de ligação ou ainda um infixo que ocorre em determinados contextos, 
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manifestando-se como –zinho. Por outro lado, diante da flexão nominal, observa-se que a 

distribuição e o comportamento de tais formativos levam outros autores a interpretá-los como 

entidades morfológicas distintas. De fato, a variação entre as formas é um caso recorrente na 

literatura e, ao que parece, ocorre em palavras que possuem determinadas propriedades 

estruturais como, o número de sílabas, a acentuação e o segmento final da forma primitiva. 

Assim, as questões renitentes a serem respondidas são: (a) temos um único sufixo diminutivo 

na língua portuguesa ou devemos admitir a existência de dois processos distintos que dão 

origem, respectivamente, às formações X-inho e X-zinho?; (b) Há uma regularidade na 

distribuição e no comportamento de tais formas diminutivas? É possível ocorrer a 

recursividade das formas –inho e –zinho?; (c) Em que medida os aspectos morfológicos e 

fonológicos contribuem na seleção de um ou outro formativo?; e (d) Seria a alternância do 

diminutivo –inho/-zinho produto de uma demanda estrutural ou podemos admitir que os 

fatores sociais influenciam a escolha do falante?. 
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3. INSTRUMENTAL TEÓRICO 

 

 

Como foi visto anteriormente, há diversas interpretações sobre o estatuto do(s) 

morferma(s) –inho / –zinho, revelando contundente divergências entre os autores abordados 

no capítulo precedente.  

Neste capítulo, apresenta-se o instrumental teórico que dá suporte às hipóteses 

assumidas na pesquisa aqui desenvolvida. Tomando por base os pressupostos da Fonologia de 

Uso e da Sociolinguística Variacionista, este estudo busca oferecer uma contribuição à 

polêmica sobre a alternância do diminutivo –inho/-zinho no PB, mostrando que as abordagens 

baseadas no uso podem explicar fenômenos variáveis que são problemáticos para os modelos 

que seguem uma tradição gerativa, apresentando sobretudo um enfoque probabilístico no 

tratamento de processos variáveis. Neste sentido, assume-se que uma perspectiva teórica 

baseada na língua em uso, como a adotada nos modelos supracitados, mostra-se eficiente e 

adequada ao tratamento da variação linguística, podendo lidar satisfatoriamente melhor a 

cerca do fenômeno em estudo do que a vertente formalista, adotada em análises apresentadas 

no capítulo anterior.   

Os pressupostos fundamentais da Sociolinguística Laboviana e da Fonologia de Uso 

serão brevemente descritos a seguir. Assim sendo, como já foi exposto, o objetivo deste 

capítulo é explicitar o arcabouço teórico no qual a presente dissertação se embasa. Em 

primeiro lugar, caracterizamos o modelo formal de gramática assumido neste estudo, visto 

que os modelos aqui abordados compartilham a ideia de que não há uma separação nítida 

entre léxico e gramática, sendo essas duas esferas agrupadas em estruturas simbólicas 

(Langacker, 1987). Em seguida, apresentamos a proposta da Sociolinguística Variacionista 

que junto a Fonologia de Uso embasa este estudo. Por último, são explicitadas as abordagens 

rotuladas por modelos baseados no uso (usage-based models), sendo a Fonologia de Uso o 

modelo teórico adotado. 

 

 

  



41 

 

 

 

3.1. Gramática e uso 

  

  

Nos últimos anos, os recentes trabalhos de linguística cognitiva e funcional retomaram 

a questão de que a linguagem e a competência linguística tenham surgido da concepção de 

que a estrutura da língua é baseada no uso, ao invés da clássica definição de princípios e 

parâmetros difundida por Chomsky2.  

De um lado, os modelos gerativos assumem que a gramática pode ser dividida em 

torno de uma área central inata e outra periférica. A área central consiste em princípios 

universais e parâmetros que são parte de nossa herança genética enquanto a periferia é 

composta por aspectos da gramática que não são geneticamente determinados. Por outro lado, 

as abordagens baseadas no uso postulam que a estrutura linguística emerge do uso da língua 

(LANGACKER, 1987, 2000; BYBEE, 1985, 1995, 1998, 2000, 2001, 2010). Neste sentido, 

Bod, Rens & Jannedy argumentam que o estudo do conhecimento da linguagem “pode ser 

entendido não como um conjunto mínimo de regras categóricas ou restrições, mas como um 

conjunto de regras gradientes (possibilidade redundante) que pode ser caracterizado por uma 

distribuição estatística.” (BOD, RENS & JANNEDY, 2003, p.10, tradução nossa). 

Bybee (2001) argumenta que a língua representa um fenômeno complexo e deve ser 

entendida a partir de dois aspectos:  

 

a) o conteúdo material ou substância da linguagem;  

b) o uso da língua.  

 

No primeiro caso, a substância da linguagem é expressa por um continuum, em que a 

autora associa a extremidades de uma ponte, sendo a fonética posicionada em uma 

extremidade e a semântica no outro extremo desta escala. No segundo caso, a autora afirma 

que a interação e os usos sociais estão vinculados a estrutura da língua. Em outras palavras, a 

língua só pode ser compreendida se a interação de seus componentes estiver vinculada ao seu 

uso. 

Nesta perspectiva, a gramática é vista como um sistema dinâmico que está em 

constante mudança em virtude de processos psicológicos que estão envolvidos no uso da 

                                                           
2 Na visão Chomskiana, cada indivíduo nasce com uma gramática universal como parte de sua herança genética, 
composta por regras (princípios) e parâmetros que apresentam um valor default predefinido e um número de 
configurações possíveis. 
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língua. Os modelos que captam essas noções, chamados de modelos baseados no uso (usage 

based models), militam a favor de teorias do conhecimento da linguagem humana em que este 

conhecimento é moldado no uso da língua. Deste modo, Bybee argumenta que “o vasto 

conhecimento na combinação de palavras e construções, bem como seus significados 

específicos e sua variabilidade fonética, demonstram que estes modelos detalham o uso da 

língua.” (BYBEE, 2010, p.12). Com efeito, entende-se que essas abordagens rejeitam a 

hipótese de que o ser humano é dotado de uma faculdade inata da linguagem, apenas a 

cognição humana é descrita como inata, e assumem que a aprendizagem é fruto de 

associações entre informações. Assim, aprende-se uma língua através de seu uso e conforme 

as situações comunicativas ao qual cada falante é exposto.  

 

 

3.2. Sociolinguística Variacionista 

 

 

A abordagem teórica da Sociolinguística Variacionista ou Laboviana relaciona 

aspectos variáveis sistemáticos da linguagem humana a fatores sociais em uma dada 

comunidade. Neste sentido, língua e sociedade estão estreitamente interligadas. Para Labov 

(1972), o objeto da pesquisa sociolinguística é a língua vernácula, sendo descrita como a 

língua falada na vida cotidiana pelos membros de uma comunidade. Deste modo, Benveniste 

(1988) considera que indivíduo e sociedade só têm existência dentro da língua. 

Na década de 60, ao pesquisar o inglês falado na ilha de Martha’s Vineyard, a respeito 

da variação fonológica da vogal núcleo dos ditongos /ay/ (ex. right) e /aw/ (ex. house), Labov 

(1972) notou fortes influências sociais decorrente da invasão de veranistas ingleses. Assim, o 

autor concluiu que os falantes que apresentavam uma atitude mais positiva em relação à ilha, 

os moradores locais, centralizavam mais os ditongos, variante não-padrão e estigmatizada, 

adotando uma pronúncia típica da ilha: um schwa [�u] e [�y], enquanto os veranistas 

adotavam uma pronúncia mais geral, considerada inovadora e de prestígio. Logo, Labov 

(1972) evidenciou o fato de a língua ser considerada um fator de identidade social. Com isso, 

o autor comprovou a possibilidade de a variação linguística ser objeto de sistemazação, 

destacando o papel primordial dos fatores sociais na explicação da variação linguística.  
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Diante da heterogeneidade dos fenômenos linguísticos, Labov (1972) estabeleceu um 

modelo de descrição e análise linguística que considera a influência dos fatores sociais 

atuantes na língua, sendo conhecido como teoria da variação linguística.  

A língua então passa a ser estudada como um sistema heterogêneo em constante 

processo de mudança, relacionando-se diretamente ao meio social em que está inserida. Em 

outras palavras, não existe uma língua homogênea, a linguagem humana muda com o tempo. 

Deste modo, Labov (1972) considera que quando analisamos o contexto social em que a 

língua é utilizada muitos elementos da estrutura linguística implicam a variação sistemática 

que reflete tanto a mudança no tempo quanto nos processos sociais: 

  

os procedimentos da linguística descritiva fundamentam-se na 
concepção de que a língua é um conjunto estruturado de normas 
sociais. No passado, foi útil considerar que tais normas eram 
invariáveis e compartilhadas por todos os membros da comunidade 
linguística. Entretanto, as análises mais detalhadas do contexto social 
em que a língua é utilizada vieram demonstrar que muitos elementos 
da estrutura linguística estão implicados na variação sistemática que 
reflete tanto a mudança no tempo quanto os processos sociais 
extralinguísticos. (LABOV, 1972, p. 241) 

 

No estudo da variação, as alternâncias de uso sofrem influências de fatores estruturais 

e sociais. Neste sentido, o uso de formas linguísticas é motivado pelas diferenças entre os 

falantes e pela própria heterogeneidade da língua. Portanto, sua alternância pode ser 

estatisticamente previsível, ou seja, torna-se passível de ser descrita e analisada 

cientificamente.  

Partindo da concepção da relação entre língua e sociedade e de que a língua falada é 

variável e heterogênea, os objetivos principais da Sociolinguística Laboviana são: 

 

a) analisar e legitimar as variantes utilizadas numa comunidade de fala (Labov, 1975);  

b) entender a relação entre variação e mudança linguística (Weinreich, Labov & Herzog, 

1968).  

 

Contudo, cabe ainda à análise sociolinguística explicitar a inserção ou encaixamento 

de uma variável no sistema de relações sociais e linguísticas de uma comunidade. Para isso, 

dispõe-se de métodos estatísticos aplicados a um conjunto de dados a fim de se extrair 

regularidades altamente ordenadas que governam a variação na comunidade. Neste sentido, 
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Guy & Zilles consideram que “antes do advento da metodologia de quantificação, a variação 

linguística era considerada secundária, aleatória ou mesmo impossível de ser cientificamente 

apreendida.” (GUY & ZILLES, 2007, p.73). No entanto, “o uso de métodos estatísticos tem 

permitido demonstrar o quão central a variação pode ser para o entendimento de questões 

como identidade, solidariedade ao grupo local, comunidade de fala, prestígio e estigma, entre 

tantas outras” (GUY & ZILLES, 2007, p.73). 

 

 

3.3. Modelos baseados no uso 

 

 

O termo ‘usage-based models’ foi cunhado por Langacker (1987) para se referir a 

abordagens que rejeitam uma nítida separação entre o conhecimento da linguagem 

(competência) e o uso da língua (desempenho). Para o autor, a natureza da gramática 

cognitiva é estruturada como sendo um modelo maximalista, não redutivo e bottom up, 

contrapondo-se a teoria gerativa que é reconhecidamente minimalista, redutiva e top down. 

Deste modo, entende-se que os modelos de uso manipulam uma grande quantidade de dados 

no armazenamento de informações no cérebro e, neste sentido, são considerados 

maximalistas. Durante este processo de armazenamento, as informações são categorizadas e 

atualizadas em função da experiência do falante, cabendo então à língua generalizar as 

experiências de uso mais recorrentes e por essa razão são tidos como não redutivos. Nestes 

modelos, o conhecimento é adquirido de modo bottom up através do uso, visto que se baseiam 

na aprendizagem indutiva. Segundo Taylor (2002), o conhecimento linguístico é baseado no 

uso real da língua e nas generalizações feitas sobre os eventos de uso3. Assim, a aquisição da 

linguagem é um processo bottom up, impulsionado pela experiência linguística.  

Nos modelos baseados no uso, o sistema linguístico emerge da experiência do falante 

com a língua e é organizado em função de eventos de uso. A estrutura linguística é moldada 

por pressões pragmáticas e cognitivas que influenciam o uso da linguagem (BARLOW & 

KEMMER, 2000; BOD, HAY & JANNEDY, 2003; BYBEE, 1985, 1995, 2001; DIESSEL, 

2004). Essas abordagens consideram que a essência da linguagem está na sua dimensão 

simbólica, sendo léxico e gramática agrupados em estruturas simbólicas. Deste modo, não há 

                                                           
3 Um evento de uso é definido em termos de uma ocorrência específica do produto do comportamento humano 
na interação comunicativa (uma seqüência de sons), tal como é pronunciado, estruturado gramaticalmente, e 
semântica e pragmaticamente interpretado em seu contexto. (CROFT, 2001, p. 26). 
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uma separação estrita entre léxico e gramática, uma vez que não se postulam divisões do 

conhecimento linguístico em componentes distintos, como morfologia e fonologia, por 

exemplo. Portanto, tais modelos optam por uma abordagem integrada de todos os aspectos da 

linguagem.  

Os modelos baseados no uso descrevem o uso real da língua e como o conhecimento 

linguístico é representado e armazenado na mente dos falantes. Neste processo, essas 

abordagens assumem que os falantes armazenam informações com detalhamento fonético das 

palavras de sua língua cada vez que as ouvem. Neste sentido, a memória não só armazena 

detalhes fonéticos de palavras e frases como também seu contexto de uso, seu significado e 

inferências associadas ao enunciado. Para isso, esses modelos consideram os efeitos da 

frequência de uso da língua. Tais modelos apresentam a vantagem de capturar regularidades 

com relação, por exemplo, a frequência e outros fenômenos gradientes, incluindo a gradiência 

fonética. 

Segundo Barlow & Kemmer (2000), os modelos de uso compartilham uma série de 

características, que são: 

 

a) a estreita ligação entre estrutura linguística e uso da língua;  

b) a importância da frequência. A frequência de um padrão de uso é tanto um resultado 

como uma força de formação do sistema;  

c) a compreensão e a produção como parte integrante e não periférica ao sistema 

linguístico;  

d) o foco no papel da aprendizagem e da experiência;  

e) as representações linguísticas como emergentes, ao invés de serem armazenadas como 

entidades fixas;  

f) a estreita relação entre uso, variação sincrônica e mudança diacrônica;  

g) a interligação do sistema linguístico com sistemas cognitivos não-linguísticos;  

h) o papel crucial do contexto na operação do sistema linguístico. 

 

Nas abordagens calcadas no uso, a representação cognitiva de unidades linguísticas é 

representada por um conjunto de exemplares de formas experienciadas pelos falantes. 

Algumas dessas unidades (chunks) correspondem à parte de uma palavra, uma palavra 

completa, expressões ou ainda unidades maiores de organização, incluindo possíveis 

construções abstratas. Deste modo, Bybee (2001) argumenta que o léxico emerge de modo 
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que o cérebro responde a estímulos e armazena a experiência linguística, criando unidades 

cuja força lexical e produtividade são determinadas principalmente pela frequência de 

ocorrência. A principal experiência que engatilha o chunk é a repetição. Logo, a frequência 

com que os itens lexicais são usados afeta a natureza da representação mental, pois formas 

mais robustas são acessadas com maior frequência e são ativadas mais facilmente pela 

memória. Assim, Evans & Green argumentam que: 

 

Se o sistema linguístico é uma função de uso, então o resultado com 
que a frequência relativa de palavras ou construções são encontradas 
pelo falante afetará a natureza do sistema da língua. Isso porque as 
unidades linguísticas que são frequentes tornam-se mais 
entrincheiradas. (EVANS & GREEN, 2006, p.118). 

 

Deste ponto de vista, o maior entrincheiramento4 de unidades linguísticas tende a 

moldar o sistema da língua em termos de frequência de uso, visto que palavras ou construções 

pouco entrincheiradas apresentam baixas frequências. 

Os modelos de uso são inspirados no conexionismo, que tenta explicar fenômenos 

mentais e comportamentais como processos emergentes de uma rede de unidades ligadas 

entre si, assemelhando-se a programas de computador. Assim, de acordo com Ferreira Jr: 

 

Uma rede conexionista é formada, basicamente, por unidades (numa  
analogia  com  nossos  neurônios)  interligadas  umas  às outras 
através de conexões (analogia com sinapses), um enfoque, portanto,  
fortemente  apoiado  na  neurofisiologia  humana.  O processamento 
dessa rede é  totalmente distribuído e em paralelo (daí  o  termo  
sinônimo  de  rede  PDP,  ou  seja,  processamento distribuído  em  
paralelo).  Modelos  conexionistas,  com  uma arquitetura  interna  
como  a  descrita  acima,  são  construídos  na forma de programas de 
computador. Uma vez em funcionamento, o sistema estabelece 
processos de regulação entre as unidades que compõem a rede (na  
forma  de  ajuste  das  forças/pesos  de conexão),  provocando,  assim,  
a  estruturação  do  sistema.  O ‘conhecimento’ da rede está 
justamente nas forças/pesos definidos localmente entre as unidades 
(i.e., através da  constante  ativação ou  inibição  destas).  Assim, 
surge um desempenho  baseado  em padrões  de  ativação  entre  
unidades  da  rede,  padrões  estes  que estabelecem configurações 
específicas a cada ativação. (FERREIRA JR., 2005, p.238). 

 

                                                           
4 Para Langacker (1987), entrincheiramento é uma noção psicológica que corresponde a ‘valor de ativação’ em  
modelos conexionistas. 
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Com efeito, o conexionismo considera que a aprendizagem é produto de conexões 

repetidas de uma rede neural e se evidencia por mudanças nos padrões dessas conexões. 

Assim, nos modelos conexionistas, entende-se que “todo conhecimento é vinculado a uma 

rede de unidades que apresenta um processamento simples através de conexões que são 

fortalecidas ou enfraquecidas em resposta a regularidades de padrões de dados de entrada.” 

(GASSER, 1990, p. 179). 

Os modelos baseados no uso compreendem vários modelos de redes no qual o 

conhecimento linguístico é modelado pelo uso (BYBEE, 1985, 1995, 2001; LANGACKER 

1987, 2000, 2008). 

Neste contexto, a proposta da fonologia de uso (Bybee, 2001) assume que o 

armazenamento de uma forma linguística (chunks) é determinado por padrões de ativação em 

redes como resultado do uso da língua. Portanto, a estrutura de uma unidade linguística é 

ativada através das conexões estabelecidas com outras palavras do léxico que mapeiam 

padrões similares a ela e com outros níveis de organização (fonético, semântico, sintático, 

etc.), sendo categorizadas por semelhanças ou identidade das quais emergem generalizações. 

Assim, de acordo com Bybee : 

 

O modelo descrito aqui, que eu vou chamar de modelo de rede, é 
altamente redundante, pois a mesma seqüência de traços, ou seja, o 
mesmo morfema ou palavra pode ocorrer em diferentes combinações. 
Esta redundância não implica que todas as generalizações válidas 
sejam perdidas: isto é, naturalmente, uma questão empírica sobre o 
tipo de generalizações que falantes nativos fazem, mas todas elas são 
capturadas em esquemas que podem ser formulados em diferentes 
graus de abstração. (BYBEE, 1998, p.422). 

 

Deste modo, entende-se que as unidades linguísticas organizam-se em redes 

associativas que são agrupadas em função de suas similaridades, sendo posicionadas umas 

próximas as outras no léxico mental. Quando uma unidade é ativada, dispara-se uma série de 

conexões em direção a outros itens semelhantes e esses elementos são agrupados dentro de 

uma mesma categoria. Logo, palavras recorrentes são acessadas mais facilmente pela 

memória enquanto os itens pouco frequentes tendem a ser esquecidos. Assim, entende-se que 
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o conhecimento linguístico é organizado em representações múltiplas 
alinhavadas em redes interconectadas. A organização multi-
representacional gerencia relações em redes em diversos níveis: 
segmental, silábico, morfológico, sintático, pragmático, social, etc. 
(CRISTÓFARO-SILVA, 2006, p.172). 

 

Segundo Bybee (2001) os princípios básicos dos modelos de uso são:  

 

a) a experiência afeta a representação. Portanto, o uso de formas e padrões na produção e 

percepção afeta sua representação na memória. Neste sentido, palavras pouco 

frequentes apresentam uma força lexical baixa e tendem a ser esquecidas pelo falante 

enquanto a alta frequência de itens lexicais leva a uma representação robusta e, 

consequentemente são acessados mais facilmente pelos usuários da língua e estão 

menos sujeitos a sofrerem mudanças por analogia;  

b) a representação mental dos objetos linguísticos tem a mesma representação de outros 

objetos não-linguísticos, ou seja, o cérebro opera do mesmo modo em diferentes 

domínios;  

c) a categorização é baseada em identidade ou similaridade. Neste caso, a categorização 

organiza a estocagem de percepções fonológicas;  

d) as generalizações não são separadas das representações de formas armazenadas, mas 

emergem diretamente delas. Deste modo, as generalizações são expressas pelas 

relações de similaridades fonéticas e/ou semânticas estabelecidas entre os itens 

estocados no léxico, o que leva a produção de novas formas a partir de outras já 

existentes;  

e) a organização do léxico permite generalizações e segmentações em vários níveis de 

abstração e generalidade. Neste sentido, os padrões morfológicos (morfemas, 

segmentos ou sílabas) emergem a partir de relações de identidade e semelhança por 

meio de diferentes graus de proximidade;  

f) o conhecimento gramatical é de caráter procedimental. Neste caso, uma parte do 

conhecimento linguístico é declarativa, pois o falante é capaz de explicar o significado 

das palavras e a outra parte atua como procedimento, de modo que o falante pode 

formar uma sentença aceitável automaticamente sem nem mesmo saber explicar como 

isso foi feito. 
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Para Bybee (2001), o funcionalismo baseado no uso focaliza a língua como um objeto 

cultural convencionalizado. Desse modo, Haiman (1994, 1998 apud BYBEE 2001) considera 

que a gramática apresenta um comportamento ritualizado e aponta para várias propriedades de 

ambos, ritual e gramática, que são resultados da repetição. Assim, Bybee (2001) enfatiza a 

importância do papel da repetição, focalizando os seguintes aspectos: 

 

a) a repetição se dá pela força lexical. Neste caso, a representação é facilmente acessível 

e o que se espera da interação entre falantes é uma resposta automática e ritualizada 

como, por exemplo, um ‘obrigado’, um ‘tudo bem’ ou ainda um ‘bom dia!’. Essas 

respostas são convencionalizadas pelo uso em situações comunicativas adequadas e 

não precisam sequer ser pensadas, são automatizadas na interação estabelecida pelos 

falantes;  

b) a repetição leva a formas reduzidas. Neste sentido, construções frequentes e 

previsíveis conduzem ao apagamento de segmentos como, por exemplo, ‘see you’ que 

se reduz a ‘ seeya’, ‘going to’ que se reduz a ‘gonna’ e muitas outras formas que 

sofrem redução fonológica;  

c) a repetição leva a redução de significado. A repetição de certas construções habituais 

gera redução de significado e leva a perda de conteúdo semântico;  

d) a repetição leva a autonomia. Neste caso, a função comunicativa é dissociada de sua 

motivação original e adquire uma nova função gramatical ou pragmática, como ocorre 

nos processos de gramaticalização. 

 

 

3.3.1. Fonologia de Uso 

 

 

Na Fonologia de uso, Bybee (2001) considera que a frequência com que determinados 

padrões são usados afeta a representação gramatical na mente do falante. Deste modo, a 

autora estabelece uma distinção entre frequência de ocorrência (token frequency) e frequência 

de tipo (type frequency). A primeira (token frequency) refere-se ao número de vezes que cada 

item lexical ocorre em um corpus oral ou escrito, ou seja, corresponde a frequência absoluta 

de um item na língua. A segunda (type frequency) aplica-se a frequência de determinado 

padrão no léxico como, por exemplo, um afixo, um padrão acentual, uma unidade sonora, etc.  
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A frequência de ocorrência apresenta dois efeitos extremamente importantes para a 

fonologia, a morfologia e a sintaxe: um deles é que a mudança fonética progride mais 

rapidamente em itens mais frequentes, sendo foneticamente motivada. Deste modo, quanto 

mais um item é usado maiores são as chances de ele ser modificado, sendo propenso a sofrer 

processo de redução. O segundo efeito da frequência estabelece que itens mais frequentes são 

também os mais resistentes a mudança. Neste sentido, as representações que são acessadas 

com alta frequência tornam-se robustas e consequentemente são mais resistentes a algumas 

formas de mudança por generalização, visto que estão sempre sendo ativadas pela memória. 

Por exemplo, Bybee (2005) constatou que os verbos irregulares mais frequentes em inglês 

(keep/kept) são também mais resistentes a mudança enquanto os que apresentam baixa 

frequência tendem a sofrer regularização (weep/ weeped).  

Bybee (2001) argumenta que a produtividade de um padrão é determinada pela 

frequência de tipo. Sendo assim, quanto mais frequente for um padrão, maiores são as 

probabilidades de se aplicar a novos itens no léxico. A autora considera que padrões com alta 

frequência de tipo são mais regulares e aceitáveis do que padrões com baixa frequência.  

 

 

3.3.2. Teoria dos exemplares 

 

 

O modelo proposto por Bybee (1995, 2000, 2001, 2010) adota aspectos da teoria de 

exemplares de Pierrehumbert (2001). Vale destacar que Cristófaro-Silva menciona que “a 

teoria de exemplares incorpora noções de vários modelos de processamento de fala que têm 

por objetivo avaliar o conteúdo das representações mentais.” (CRISTÓFARO-SILVA, 2002, 

p.207). A representação em exemplares tem sido amplamente utilizada na fonética e na 

fonologia, sendo proposta em análises de percepção e produção da fala. 

A teoria de exemplares foi introduzida inicialmente na psicologia como um modelo de 

percepção e categorização, e recentemente aplicada à percepção da fala (JOHNSON, 1997; 

PIERREHUMBERT, 2001). Em linhas gerais, esse modelo permite uma representação 

detalhada do input a ser armazenado no léxico. As informações detalhadas, geradas a partir do 

sinal da fala, são processadas pelo ouvinte e tornam-se parte da representação armazenada no 

léxico. Portanto, os ouvintes codificam informações detalhadas ao invés de descartá-las.  
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A teoria de exemplares considera que cada categoria é representada mentalmente por 

uma nuvem de tokens (exemplares), sendo tais exemplares organizados num mapa cognitivo. 

No léxico mental, os exemplares são ativados de acordo com sua semelhante fonética com o 

input. Assim, a nuvem de exemplares é constantemente atualizada por novos eventos de fala.  

No modelo de exemplares, assume-se a ideia básica de que variantes muito frequentes 

constituem o protótipo (exemplar característico) de uma determinada categoria. Neste sentido, 

entende-se que alguns elementos linguísticos se encaixam em determinada classe por 

compartilharem o maior número de propriedades características de uma mesma categoria, 

constituindo-se, então, como membros mais representativos desta classe. Assim, os melhores 

exemplares de uma categoria são aqueles que os falantes evocam primeiro ao ver ou ouvir um 

nome pertencente à determinada classe, sendo considerados, portanto como os membros 

centrais ou prototípicos em relação aos demais membros da categoria (COLEMAN & KAY, 

1981). Dito de outro modo, o protótipo é considerado o membro mais frequente, previsível, o 

representante exemplar da categoria, sendo os demais membros classificados pelo grau de 

distanciamento em relação a ele, ou seja, por gradações que se estabelecem ao longo de um 

continuum. Assim, Benayon  ressalta que “as categorias são gradientes, e não categóricas e 

discretas, uma vez que os padrões produtivos, improdutivos e graus intermediários de 

produtividade estariam representados.” (BENAYON, 2010, p.24). A aplicação da Teoria de 

Exemplares e da Fonologia de Uso ao português pode ser encontrada em recentes trabalhos 

(CRITÓFARO-SILVA, 2011; GOMES & MANOEL, 2010; CRISTÓFARO-SILVA & 

OLIVEIRA GUIMARÃES, 2009).  

Em suma, no uso da língua, as representações cognitivas são construídas pela 

categorização de palavras, expressões e exemplares com base em similaridade, em seu 

significado e no contexto em que foram experienciados.  

Os modelos de uso têm demonstrado que os padrões de uso afetam fortemente o modo 

com que a linguagem é adquirida, é usada e modificada ao longo do tempo. As estruturas 

linguísticas emergem de padrões inter-relacionados entre experiência, interação social e 

mecanismos cognitivos. Deste modo, Cristófaro Silva & Gomes (2007, p.169) ressaltam que 

“a Fonologia de Uso também procura expressar o caráter dinâmico do sistema lingüístico, 

postulando, assim como a sociolingüística laboviana, que a mudança é inerente à natureza da 

linguagem.” 
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Neste estudo, entende-se que a análise sociolinguística justifica-se pela necessidade de 

se tentar compreender quantos e quais são os fatores que podem influir na distribuição de –

inho e/ou -zinho, visto que a comunidade de fala é influenciada direta e indiretamente pelo 

meio em que vive.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia empregada neste trabalho. A amostra é 

constituída de dados do dicionário Aurélio Eletrônico (1999), de dados de fala, oriundos do 

Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL) e do Grupo de Estudos Discurso & 

Gramática (D&G), de um teste de produtividade e outro de aceitabilidade. 

Iniciaremos com as informações referentes ao dicionário Aurélio Eletrônico; em 

seguida, apresentaremos os dados concernentes aos bancos de dados (PEUL e D&G) e ao 

teste de produtividade. Por fim, exibiremos uma análise estatística exploratória dos dados 

obtidos nos corpora e no teste de produtividade. 

 

 

4.1. A busca de dados dicionarizados  

 

 

O primeiro corpus utilizado na presente pesquisa foi extraído do dicionário Aurélio 

Eletrônico (1999) que apresentou 469 formas diminutivas, distribuídas em 342 vocábulos com 

construções X-inho(a) e 127 palavras terminadas em -zinho(a). No entanto, este corpus 

mostrou-se insuficiente para a análise, já que lista basicamente as formas que sofrem algum 

tipo de desvio semântico, como ‘amarelinha’, que pode significar “brincadeira infantil”. 

Inicialmente, a utilização do dicionário Aurélio Eletrônico serviu como meio para 

testarmos a dicionarização das construções X-inho e das formações X-zinho. Assim, foi 

realizada uma pesquisa das referidas formas diminutivas no dicionário. Contudo, 

posteriormente, a busca de dados no Aurélio Eletrônico serviu não só para verificarmos as 

formações dicionarizadas, mas também para vermos se o formativo mais usado coincide com 

o incidente no dicionário, visto que representa o léxico de uma língua.  
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4.2. A busca nos bancos de dados 

 

 

Cientes de que as construções em análise ocorrem majoritariamente na modalidade 

oral da língua, compilamos o corpus do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua5 (PEUL) 

e do Grupo de Estudos Discurso & Gramática (D&G), perfazendo um total de 153 arquivos 

aptos a serem manipulados pelo sistema Unitex.  

Apesar de a busca dicionarizada ser extremamente importante para a elaboração 

preliminar de uma listagem de dados pertinentes ao estudo, entendemos que os dicionários 

apresentam um único registro de ocorrência para cada item lexical listado, sem considerar a 

sua frequência. Assim, para contornarmos este problema, foram realizadas buscas nos bancos 

de dados do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (de agora em diante PEUL) e do 

Grupo de Estudos Discurso & Gramática (doravante D&G) a fim de aferirmos a frequência 

com que as referidas formas diminutivas são utilizadas. 

 

 

4.3. Dados extraídos do PEUL e do D&G 

 

 

A seguir, apresentaremos as informações sobre os corpora em análise e exibiremos os 

detalhes do processos de constituição e coleta dos dados utilizados neste estudo.  

 

 

4.3.1. Informações sobre o PEUL 

 

 

Neste estudo, os dados utilizados fazem parte do PEUL, cujo objetivo é constituir 

bancos de dados representativos tanto da modalidade falada quanto da modalidade escrita. Na 

modalidade falada, o PEUL dispõe de um acervo com informações do Censo realizado no 

período de 1980 a  1983, do Censo realizado no intervalo de 1999 a 2000 e do recontato de 

indivíduos do Censo (2000). Contudo, em sua reestruturação mais recente, o PEUL conta com 

                                                           
5 O corpus foi extraído do banco de dados do PEUL que se encontra no site 
http://www.letras.ufrj.br/peul/amostras 1.html 
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um banco de dados interacional, arquivos de fala infantil e do MOBRAL6. No entanto, para a 

modalidade escrita, o PEUL dispõe de arquivos com textos jornalísticos de diversos gêneros. 

Cabe ressaltar que as amostras do acervo do projeto PEUL foram coletadas seguindo os 

critérios da  Sociolinguística Laboviana. 

 

 

4.3.2. Informações sobre o D&G 

 

 

O corpus do D&G dispõe de 93 depoimentos que apresentam situações reais de uso da 

língua falada e escrita na cidade do Rio de Janeiro. Este corpus foi desenvolvido  entre os 

anos 1992 a 1994 e é composto por cinco tipos de textos, produzidos por cada informante, que 

são: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de 

procedimento, relato de opinião.   

 

 

4.3.3. População 

 

 

A população é composta por falantes brasileiros, residentes em diversos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

4.3.4. Composição da amostra 

 

 

A partir do banco de dados do PEUL, foram selecionados 32 diálogos que compõem o 

censo realizado em 2000, 16 amostras de recontato que compuseram a amostra Censo/1980 e 

17 amostras de fala infantil, totalizando sessenta e cinco entrevistas. Estes depoimentos estão 

distribuídos em 32 sujeitos do sexo masculino e 33 indivíduos do sexo feminino, 

apresentando escolaridade que compreende o ensino fundamental, o  médio e o superior, 
                                                           
6 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi um projeto do governo brasileiro que visou a 
alfabetização funcional de jovens e adultos. Este programa de alfabetização foi criado pela Lei n° 5.379, de 15 de 
dezembro de 1967, e durou de 1967 a 1985). 
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tendo sido considerado seis intervalos etários: [05-17[, [17-29[, [29-41[, [41-53[, [53-65[ e 

[65-78[. 

Do corpus do D&G, foram analisados 70 informantes, sendo 32 homens e 38 

mulheres. Quanto à escolaridade, os indivíduos estão distribuídos em nível fundamental, 

médio e superior, apresentando os seguintes intervalos etários: [08-11[, [11-14[, [14-17[, [17-

20[, [20-23[ e [23-27[. 

 

 

4.3.5. Coleta de dados 

 

 

Na recolha de dados, utilizou-se as transcrições correspondentes às amostras de fala 

dos bancos de dados supracitados, visando listar os vocábulos que apresentassem as formas 

diminutivas –inho(a) e –zinho(a), foco deste estudo. 

 

 

4.4. Elaboração do teste de produtividade 

 

 

Para a coleta de dados, a metodologia empregada foi a elaboração de dois 

questionários aplicados em falantes da cidade do Rio de Janeiro com nível superior 

incompleto. Os questionários foram preparados com base nos dados levantados no dicionário 

Aurélio Eletrônico (1999), nos corpora do PEUL e do D&G e em dados registrados por 

TAVARES JR. (1999) e GONÇALVES (2005) para as formações diminutivas X–inho e/ou X 

–zinho. 

Definiram-se critérios para a seleção de vocábulos utilizados nos dois questionários. São 

eles: a classe gramatical da palavra; a tonicidade da base; o tamanho da base, mensurado em 

termos do número de sílabas; e o segmento final da forma primitiva. 

Ao utilizarmos os diminutivos nos questionários, procuramos deixar os formativos –

inho(a), -zinho(a) e –inho(a)zinho(a) alternados no corpo do teste a fim de não influenciar a 

provável resposta do falante, ou seja, as formas em estudo foram dispostas em diferentes 

posições em cada questão para evitar que o informante escolhesse uma das formas 

aleatoriamente e por impulso, sem refletir sobre o uso do(s) sufixo(s) para cada questão. 



57 

 

 

 

 

 

4.4.1. População 

 

 

A população é constituída por falantes de português brasileiro, residentes na cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

 

4.4.2. Composição da amostra 

 

 

Os informantes foram escolhidos aleatoriamente, respeitando-se a maioridade sexual 

vigente no Brasil, que estipula a idade mínima legal de 18 anos, visto que os questionários 

aplicados buscam esclarecer se a orientação sexual dos indivíduos exerce influência na 

escolha das formas –inho(a)  e/ ou  -zinho(a). 

O corpus é formado por doze informantes, sendo 8 homens e 4 mulheres, com faixa 

etária entre 18 e 26 anos e ensino superior incompleto. 

 

 

4.4.3. Constituição do teste 

 

 

O teste de produtividade consiste em dois tipos de questionário, admitindo-se as 

possibilidades lógicas de uso de –inho(a), -zinho(a) e –inho(a)zinho(a), a fim de detectarmos 

se a orientação sexual ou o dialeto regional influem na escolha realizada pelo falante no uso 

de um dos formativos ou ainda de ambas as formas concomitantemente em determinado 

contexto. Seu principal objetivo é saber se as variáveis sociais supracitadas exercem 

influência na distribuição destas formas diminutivas.  

Em relação ao dialeto regional, partiu-se da hipótese de que o Estado do Rio de 

Janeiro é composto por diferentes áreas dialetais, seguindo a proposta de Nascentes que 

declara que “o linguajar carioca seria uma variedade do subfalar fluminense." (NASCENTES, 

1953, p.28). Deste modo, separou-se o dialeto carioca do fluminense e acrescentou-se a opção 
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“outro” a fim de identificarmos os indivíduos procedentes de outras regiões do país.  Neste 

caso, considerou-se que o falar carioca abrange a cidade do Rio de Janeiro enquanto o 

fluminense compreende o estado do Rio de Janeiro e as regiões limítrofes com os estados 

vizinhos (o Espírito Santo e uma parte de Minas Gerais). 

O referido experimento é composto por 30 sentenças, distribuídas em 15 frases para 

cada questionário, contendo as três possibilidades de aplicação relatadas acima. A cada 

informante foi reservada a opção de marcar uma das alternativas, efetuando a escolha da 

expressão diminutiva, conforme a intuição e o conhecimento do entrevistado. O modelo do 

teste de produtividade aplicado consta nos apêndices A e  B, p.141-144. 

Na elaboração dos questionários, considerou-se a acentuação da base, o número de 

sílabas, a finalização do vocábulo e a classe gramatical da palavra, como se observa, a seguir, 

em (1): 

 

1 (a)  

 

1 (b)  

TESTE 1 

Acentuação Nº sílabas Finalização Classe gramatical 

oxítona 2 monossílabo 0 consoante 3 nomes 12 

paroxítona 11 dissíliabo 8 ditongo 1 verbos 1 

proparoxítona 2 trissílabo 5 vogal 11 pronomes 1 

    polissílabo 2     advérbios 1 

                

TESTE 2 

Acentuação Nº sílabas Finalização Classe gramatical 

oxítona 3 monossílabo 2 consoante 4 nomes 9 

paroxítona 12 dissíliabo 6 ditongo 4 verbos 2 

proparoxítona 0 trissílabo 5 vogal 7 pronomes 2 

    polissílabo 2     advérbios 2 
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Deste modo, em relação à acentuação, temos: cinco oxítonas; vinte e três paroxítonas; 

e duas proparoxítonas. Quanto ao número de sílabas, os vocábulos distribuem-se em: dois 

monossílabos; quatorze dissílabos; dez trissílabos; e quatro polissílabos. No que diz respeito à 

finalização da base, encontramos: sete palavras terminadas em consoante; cinco acabadas em 

ditongo; e dezoito encerradas em vogal. Por fim, no que tange a classe gramatical, tem-se: 

vinte e um vocábulos pertencentes à classe dos nomes (substantivos e adjetivos); três verbos; 

três pronomes; e três advérbios. Logo, os testes aplicados apresentam um total de trinta 

palavras, sendo quinze vocábulos para cada questionário.  

 

 

4.4.4. Coleta de dados 

 

 

Para a obtenção dos dados, os testes foram aplicados simultaneamente de forma 

pessoal e individual. Assim, o informante lia as sentenças e assinalava com qual opção faria o 

diminutivo, admitindo-se a possibilidade de escolha entre –inho(a), -zinho(a) ou –

inho(a)zinho(a). Cabe ressaltar que foram fornecidas instruções relativas ao preenchimento do 

teste de produtividade bem como o esclarecimento de quaisquer dúvidas em relação ao 

método de resposta do referido instrumento de medição.  

 

 

4.5.  Elaboração do teste de aceitabilidade 

 

 

Para o teste de aceitabilidade foi elaborado um questionário, contendo  10 sentenças 

referentes à variação detectada entre os sufixos diminutivos –inho, e/ou –zinho, a fim de se 

identificar prováveis reações atitudinais dos informantes diante da alternância das formas 

diminutivas em questão. 

Neste estudo, o questionário aplicado foi fundamentado numa escala de Likert de 5 

pontos, em que solicita-se do informante que assinale uma resposta. Assim, a cada informante 

é fornecida a opção de assinalar o grau de concordância ou discordância em uma escala 

itemizada de 1 (perfeitamente possível) a 5 (não aplicável, nunca utilizaria). Nesta escala, os 
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graus indicam não só a posição estabelecida no continuum como também quanto às respostas 

diferem entre si em relação a percepção de uso dos formativos avaliados. 

 

 

4.5.1. População 

 

 

A população é constituída por falantes de português brasileiro, residentes na cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

 

4.5.2. Coleta de dados 

 

 

Para a obtenção dos dados, o teste foi aplicado simultaneamente de forma pessoal e 

individual. Assim, o informante lia as sentenças e assinalava o grau de concordância ou 

discordância em relação ao uso das formas diminutivas –inho(a), -zinho(a) ou –

inho(a)zinho(a). Cabe ressaltar que nenhum comentário ou interação com o entrevistado foi 

realizado durante a aplicação do questionário, visto que as instruções de preenchimento estão 

presentes no teste de aceitabilidade. 

 

 

4.6. Tratamento e análise de dados 

 

 

No processo de constituição do corpus, os bancos de dados do D&G e do PEUL foram 

compilados e posteriormente submetidos a análise computacional pelo sistema Unitex.  

O programa Unitex7, criado na Universidade de Marne-la Vallée por Sébastien 

Paumier, é um sistema analisador open source que utiliza recursos linguístico-computacionais 

em língua natural. 

                                                           
7 O Unitex é um software livre distribuído pela Universidade de Marne-la Vallée no site http://www-igm.univ-

mlv.fr/~unitex.  
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Este software analisa gramaticalmente textos em tempo real e apresenta uma série de 

recursos particionados, como dicionários eletrônicos, grafos orientados e léxico-gramática 

para o Português Brasileiro. 

Geralmente, sistemas de linguagem natural iniciam o processamento no nível da 

palavra, visto que esta unidade mantém informações sintáticas, semânticas e pragmáticas. 

Portanto, a palavra torna-se uma unidade de extremo valor, pois suas informações podem ser 

usadas em um parsing. Assim, a palavra é a unidade mínima do processamento, sendo 

composta por morfemas que se segmentam em prefixo, sufixo ou raiz. Contudo, cabe ao 

parsing morfológico analisar e quebrar a palavra em partes, ou seja, escrevem-se processos 

que segmentam o vocábulo em morfemas. 

O programa disponibiliza ao usuário uma série de módulos de fácil utilização, além de 

oferecer rápidas e poderosas ferramentas para análise de vários aspectos da linguagem.  Uma 

dessas ferramentas é o DELA (Dictionnarie Electronique du LADL), desenvolvido pelo 

linguista Maurice Gross no Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique 

(LADL), uma espécie de léxico computacional que agrega uma estrutura de dados com itens 

lexicais e suas correspondentes informações. 

O DELA é um dicionário tratável por máquina8 (Machine  Tractable Dictionary – 

MTD) que possui todas as flexões para as palavras no processamento automático de textos. 

Para a utilização do programa e seus recursos, os arquivos, provenientes do banco de 

dados do D&G e do PEUL, foram  convertidos para o padrão Unicode9,  ou seja, os arquivos 

de texto foram compilados em formato txt / Unicode para que pudessem ser lidos pelo sistema 

Unitex. 

A fim de localizarmos os formativos –inho e/ ou –zinho, concatenados em vocábulos 

contidos nos arquivos de texto, configuramos a busca na caixa de diálogo Locate Pattern ..., 

na qual implementamos um algoritmo sequencial para as formas analisadas em Regular 

Expression, exibida na figura 1. 

 

  

                                                           
8
 Segundo (Wilks et al, 1993) entende-se por MTD um MRD (Machine Readable Dictionary) transformado que 

apresenta um formato apto a ser usado em sistemas de Processamento de Língua Natural (PLN). Um MTD 
depende da informação contida no MRD, dado que um MRD é armazenado em um meio magnético que contém 
as informações digitadas de um dicionário em versão impressa. 
 
9  O Unicode é um padrão universal de codificação de caracteres que possibilita o reconhecimento do texto 
independente do software que foi utilizado para sua confecção, removendo, assim, todas as marcas de 
formatação, figuras e objetos do arquivo. 
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Figura 1 – Caixa de diálogo 
Fonte: Unitex 

 

Em nossa análise, buscamos primordialmente todas as possíveis construções que 

apresentassem as formas sufixais –inho(a) e/ ou –zinho(a). Para isso, utilizamos a seguinte 

sintaxe: <DIC><<[zi]nho.*|[zi]nha.*>>+<!V:><<tinha.*|vinha.*>>. Esta sintaxe é 

determinada pelo formato lexical mask <<morphological pattern>>, estabelecido pelo 

software. Partindo deste padrão, elaborou-se a regra <DIC><<[zi]nho.*|[zi]nha.*>>. Nesta 

primeira fase, utilizou-se a máscara lexical <DIC>, por abranger uma área de varredura que 

cobre todas as palavras dicionarizadas presentes no arquivo analisado e o uso da expressão 

regular <<[zi]nho.*|[zi]nha.*>> , com o propósito de detectar, simultaneamente, os vocábulos 

constituídos pelas formas –inho(a), -zinho(a) ou inho(a)zinho(a) e que podem ser seguidos ou 

não por outros caracteres quaisquer, representado pelo asterisco Kleene. 

Na tentativa de eliminar as stopwords10, elaborou-se uma contra sintaxe que pudesse 

extinguir a classe dos verbos terminados em –tinha e –vinha. Deste modo, criou-se a regra 

<!V:> <<tinha.*|vinha.*>>. Nesta segunda fase, empregou-se a máscara <!V:> para negar 

todas as entradas que contenham a categoria gramatical de Verbo e utilizou-se a expressão 

regular <<tinha.*|vinha.*>>, com a finalidade de excluir as formas verbais não significativas 

para o objetivo deste estudo, como, por exemplo: tinha, vinha, mantinha, continha etc. 

Cabe salientar que, ao agruparmos as duas fases do processo lógico de elaboração do 

algoritmo, a sintaxe de busca foi concatenada pelo operador + , unindo ambas as regras. Desta 

forma, ao aplicarmos esta expressão algorítmica, procuramos detectar toda e qualquer 

sequência que apresente os referidos formativos tanto na sua forma não marcada (singular) 

quanto na presença da desinência de plural. 

                                                           
10 Tecnicamente, stopwords referem-se a termos que não carregam nenhuma informação de maior relevância. 
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Nesta fase da pesquisa, foram eliminadas as palavras não significativas (stopwords) 

que porventura a sintaxe não pode depurar. Assim, foram eliminados todos os itens contendo 

–inho(a) e –zinho(a), como vinho, caminho, linha, vizinhança, em que a sequência em questão 

não corresponde a um afixo. Deste modo, permaneceram somente os itens compostos de uma 

base + sufixo.   

Posteriormente, os dados dos corpora (PEUL e D&G), extraídos pelo sistema 

UNITEX,  as ocorrências obtidas no teste de produtividade e os dados do teste de 

aceitabilidade foram submetidos à análise estatístico-computacional pelo programa EXCEL 

14, que integra o pacote Office 2010 para a plataforma Windows 7 da Microsoft Corporation. 

De modo consensual, entende-se que a utilização de qualquer software estatístico deve 

servir de suporte a cálculos e procedimentos estatísticos, não substituindo o conhecimento 

adequado das técnicas estatísticas envolvidas. 

Em geral, todos os aplicativos estatísticos apresentam quatro etapas: 

 

Figura 2 - Etapas de aplicativos estatísticos 
Fonte:  LAPPONI, 2005 

 

O Excel é um programa de planilha eletrônica de cálculo, disponível para o sistema 

operacional Microsoft Windows e MAC OS X, utilizado em computadores Macintosh da 

Apple. 

O Excel 14 oferece uma vasta gama de ferramentas estatísticas para análise de dados e 

permite a adição de suplementos [addins], suportando o acesso a outros pacotes estatísticos 

que se utilizam da interface gráfica do Excel 14, através de menus e caixas de dialogo e linhas 

de comando orientadas a programação como, por exemplo, o addin REXCEL, que possibilita 
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o acesso ao pacote estatístico R11, trabalhando de forma integrada com o Excel 14. No 

entanto, sem entender as definições dos termos estatísticos empregados pelo Excel, as 

ferramentas de estatística são de pouca ajuda. 

Em sua versão 14, o Excel apresenta múltiplas funcionalidades e nos permite fazer 

desde análises simples, como a estatística descritiva (tabelas de frequência, médias, modas, 

desvios padrão, etc.), até análises mais complexas com a inserção de addins (análise de 

variância-ANOVA, regressão, etc.).  

Os dados coletados no PEUL, no D&G e as respostas assinaladas no teste de 

produtividade e no teste de aceitabilidade foram digitados e organizados em planilhas 

eletrônicas. Optou-se por trabalhar com quatro pastas de trabalho, sendo: a primeira delas, 

com os dados coletados no corpus do PEUL; a segunda, com informações oriundas do corpus 

do D&G; a terceira, com dados colhidos através do teste de produtividade; e a última, com 

dados obtidos a partir do teste de aceitabilidade.   

 

 

4.6.1. Definição das variáveis 

 

 

Na seção anterior, foram definidas as informações que caracterizam os corpora 

analisados bem como os procedimentos de tratamento e análise estatística. Nesta seção, 

apresentaremos o modo como os dados foram codificados.  

 

 

4.6.1.1. Variável dependente 

 

 

Neste estudo, consideramos os formativos –inho e -zinho como variáveis dependentes. 

No entanto, para efeito de análise, admitimos a forma diminutiva –zinho como variável 

dependente afetada por ser menos marcado em relação a –inho, visto que a forma de base é 

integralmente preservada e, portanto, não ocorre redução de segmentos da base que levem a 

alterações morfológicas e fonológicas. A lista de variáveis pesquisadas e suas características 

encontram-se nos apêndices C, D e E, p.145-147. 
                                                           
11 O REXCEL roda apenas nas versões de 32 bits, utilizando o statconnDCOM server ou o pacote rcom para 
acessar o R dentro do EXCEL. 
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4.5.1.2. Variáveis independentes 

 

 

Em nossa análise,  precisamos buscar as potenciais variáveis que explicam o 

fenômeno em estudo. Deste modo, organizamos, nas subseções seguintes, as variáveis que 

possivelmente venham contribuir de forma significativa para elucidar as questões levantadas 

nesta dissertação. 

 

 

4.5.1.2.1. Variáveis linguísticas 

 

 

Neste estudo, consideramos que os fatores estruturais exercem influência sobre a 

variável dependente. Assim, listamos, a seguir, as variáveis que condicionam o fenômeno em 

estudo.  

 

 

4.5.1.2.1.1. Número de sílabas da base 

 

 

Em nosso estudo, consideramos que o tamanho da base exerce influência na 

distribuição dos formativos –inho e/ou –zinho. Assim, classificamos a variável número de 

sílabas em quantitativa discreta, visto que assume possíveis valores de números inteiros, 

representados num conjunto finito ou enumerável, conforme as possibilidades apresentadas: 

Ω = {Monossílabo, Dissílabo, Trissílabo, Polissílabo} 

 

 

4.5.1.2.1.2. Acentuação da base 

 

 

Entendemos ser essencial a variável acentuação da base, uma vez que a sílaba tônica, 

juntamente com o número de sílabas, parece contribuir na escolha de –inho e/ou –zinho. 
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Logo, a variável acentuação é apresentada como qualitativa ordinal, visto que seus atributos 

estão associados a uma ordem natural que é estabelecida em função do número de sílabas 

situadas a partir da borda direita da palavra, assumindo os valores: 

Ω = {Oxítona, Paroxítona, Proparoxítona} 

 

 

4.5.1.2.1.3. Finalização da base 

 

 

Em nosso entender, acreditamos que a distribuição de –inho e/ou –zinho é controlada 

não apenas pelo número de sílabas e pela acentuação da base, mas também deduzimos que a 

distribuição dos formativos esteja condicionada pelo contexto: a variante –zinho se aplicaria a 

bases terminadas em consoante ou ditongo enquanto –inho selecionaria vocábulos finalizados 

em vogal. Com isso, a variável finalização, descrita como qualitativa nominal, assume os 

seguintes atributos: 

Ω ={Consoante, Vogal, Ditongo} 

 

 

4.5.1.2.2. Variáveis sociais 

 

 

Neste trabalho, acreditamos que um feixe de fatores venha a atuar cumulativamente na 

alternância do sufixo diminutivo –inho/ -zinho no PB. Deste modo, consideramos a 

possibilidade de que os fatores estruturais por si só sejam insuficientes para caracterizar o 

fenômeno em estudo, tornando-se necessário correlacionarmos o objeto de estudo em questão 

ao quadro social em que os usuários da língua estão inseridos. Neste sentido, admitimos que a 

oscilação no uso das variantes em estudo venham a sofrer pressões externas ao sistema 

linguístico. Assim, concordamos com Monteiro ao mencionar que: 
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as variáveis de ordem social influenciam na escolha das variantes, sem 
perder de vista que nem sempre essa escolha é condicionada por 
fatores socioculturais, ou seja, é bastante comum que certos 
fenômenos de variação sejam regulados apenas por pressões do 
próprio ambiente linguístico em que se realizam. Mas inversamente, 
há casos em que o uso de certas estruturas linguísticas depende quase 
que exclusivamente das pressões de ordem externa do sistema. 
(MONTEIRO, 2000, p. 68).  
 

Neste sentido, acreditamos que as motivações de cunho social venham a ser relevantes 

para a caracterização do objeto de estudo deste trabalho. Logo, selecionamos para a 

investigação as variáveis: faixa etária, sexo e escolaridade. 

 

 

4.5.1.2.2.1. Faixa etária 

 

 

A variável faixa etária foi selecionada a fim de verificarmos se os informantes mais 

jovens bem como os adultos usam da mesma forma os formativos –inho/ -zinho na formação 

do diminutivo no PB. 

 Em nosso estudo, consideramos a faixa etária como uma variável quantitativa discreta 

que, de modo geral, cataloga os indivíduos em pontos de uma reta real, ou seja, pode assumir 

apenas valores inteiros entre dois pontos. Assim, os informantes foram divididos, de acordo 

com sua idade, em seis intervalos:  

PEUL = {[05-17[, [17-29[, [29-41[, [41-53[, [53-65[ e [65-78[}  

D&G = {[08-11[, [11-14[, [14-17[, [17-20[, [20-23[ e [23-27[} 

 

 

4.5.1.2.2.2. Sexo 

 

 

Neste trabalho, importa analisar se a distribuição das formas –inho e/ou –zinho são 

visíveis entre os falantes do sexo masculino e feminino a ponto de exercer influência na 

determinação do uso de uma e/ou outra variante. Assim, a variável sexo foi selecionada para 

verificarmos se há diferenças entre o uso de uma das formas diminutivas em relação ao 

gênero do indivíduo.  
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Na análise em questão, admitimos que o sexo/gênero12 do informante assume os 

atributos de uma variável qualitativa nominal, pois temos categorias que diferem entre si e 

não podemos determinar se uma é maior que outra.  

Observe-se que temos dados dicotômicos. Logo, os informantes foram categorizados 

em função do sexo em: 

 Ω ={Masculino, Feminino} 

  

 

4.5.1.2.2.3. Escolaridade 

 

 

Neste estudo, optamos por dividir os informantes em três níveis de escolaridade 

distintos, a fim de verificarmos se o grau de instrução interfere, de modo significativo, na 

escolha do diminutivo –inho e/ou –zinho. Assim, definimos a variável escolaridade em 

qualitativa ordinal, dado que as categorias apresentam um ordenamento intrínseco. Deste 

modo, consideramos os seguintes valores: 

Ω ={Fundamental, Médio, Superior} 

 

 

4.5.2. Teste de produtividade 

 

 

Na seção anterior, foi apresentado o processo de codificação de dados dos corpora do 

PEUL e do D&G. Nesta seção, definiremos o modo como os dados foram codificados no teste 

de produtividade.  

 

 

  

                                                           
12 A designação sexo ou gênero tem sido discutido por vários autores, em função de razões biológicas sociais, 
culturais ou formais, que não abordaremos aqui. Para tal, veja-se CHESHIRE (2005), FOULKES & 
DOCHERTY (2006), entre outros. Neste estudo, adotamos a utilização do termo sexo. 
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4.5.2.1. Aspectos éticos 

 

 

A fim de não causar nenhum tipo de prejuízo ou desconforto àqueles que colaboraram 

com este estudo, tornou-se imprescindível tomar certos cuidados. Com o intuito de que se 

sentissem à vontade e seguros para assinalarem com sinceridade e naturalidade os 

questionários, foi-lhes garantido o sigilo das informações bem como o anonimato, não 

havendo a identificação dos informantes em nenhum momento da coleta de dados (com 

exceção do Termo de consentimento informado no ato de execução do teste de produtividade, 

que não integra o conjunto de dados coletados).   

Outra medida adotada durante a realização do teste foi a de explicitar aos participantes 

a importância da realização de pesquisas desta natureza e da colaboração dos mesmos como 

voluntários. 

Dos participantes, foi ainda solicitada à assinatura de um documento de autorização, 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE F), fornecendo então seu 

consentimento de participação nesta pesquisa. Neste documento, os informantes eram 

esclarecidos dos objetivos da pesquisa, do sigilo e anonimato, da forma de participação, da 

possibilidade de desistir da participação a qualquer tempo e de seu caráter voluntário na 

qualidade de participante do estudo em questão. 

 

 

4.5.2.2. Tratamento dos dados do teste de produtividade 

 

 

A partir da aplicação do teste de produtividade, os dados obtidos foram analisados 

pelo programa EXCEL 14, que compõe o pacote Office 2010 da Microsoft Corporation, com 

suporte ao pacote estatístico R, sendo caracterizado por REXCEL. 
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4.6.2.2.1. Variável dependente 

 

 

Optamos por considerar o morfema –zinho como variável dependente afetada por 

entendermos ser menos marcado em relação ao formativo –inho, uma vez que –zinho preserva 

integralmente a base a que se anexa.  

 

 

4.5.2.2.2. Variáveis independentes 

 

 

Apresentaremos, nas subseções seguintes, as variáveis que possivelmente venham 

contribuir de forma significativa para elucidar as questões levantadas nesta dissertação. 

 

 

4.5.2.2.2.1. Variáveis sociais 

 

 

Na codificação das ocorrências, fizemos uso das variáveis citadas anteriormente para 

os dados do D&G e do PEUL e acrescentamos as variáveis sociais mencionadas a seguir. 

 

 

4.5.2.2.2.1.1. Dialeto regional 

 

 

A variável dialeto regional foi adicionada ao teste de produtividade a fim de 

verificarmos se o dialeto do falante acrescenta um valor significativo ao presente estudo. 

Deste modo, optou-se por dividir os informantes nas seguintes categorias: 

Ω ={Carioca, Fluminense, Outro} 
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4.5.2.2.2.1.2. Orientação sexual 

 

 

A variável orientação sexual foi incluída ao teste de produtividade por considerarmos 

a hipótese de que há uma provável influência do fator orientação sexual no emprego das 

forrmas diminutivas em estudo. Para tal, a variável descrita assume os valores: 

Ω ={Heterossexual, Homossexual, Bissexual} 

 

 

4.5.2.2.2.1.3. Faixa etária 

 

 

Para o teste de produtividade, a faixa etária foi considerada como uma variável 

quantitativa discreta, assumindo valores inteiros em pontos da reta real. Em função do número 

de informantes, optou-se por ajustar os intervalos etários, sendo dividido em três classes 

(k=3):  

Teste_Produtividade = {[18-21[, [21-24[, [24-26]}  

 

 

4.5.2.2.2.1.4. Escolaridade 

 

 

No teste de produtividade, optou-se por restringir o grau de instrução dos informantes, 

sendo foco deste teste os falantes de nível superior incompleto. Tal procedimento foi adotado 

em respeito à idade mínima legal de 18 anos, estipulada para a maioridade sexual vigente no 

Brasil, já que acreditamos que a orientação sexual venha a exercer um valor significativo no 

uso das variantes em análise. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

Neste capítulo, as seções seguintes destinam-se a apresentação e discussão dos dados 

obtidos a partir do dicionário Aurélio Eletrônico (1999), dos bancos de dados do PEUL e do 

D&G bem como do teste de produtividade. Os dados serão expostos em tabelas e gráficos, e 

posteriormente comentados com base nos pressupostos teóricos deste trabalho. Iniciaremos a 

apresentação pelo PEUL e em seguida exibiremos a análise dos dados do D&G. Por fim, 

serão mostrados os resultados alcançados com o teste de produtividade. 

 

 

5.1. Detalhamento e discussão dos resultados 

 

 

De acordo com os pressupostos teóricos apresentados anteriormente, admitimos como 

método de verificação as frequências em termos de type e em termos de token, proposto por 

Bybee (2001) para a contagem da frequência de itens lexicais. 

 Cristófaro-Silva & Gomes (2007) sugerem que a frequência de um determinado tipo 

de estrutura desempenha um papel importante no estabelecimento da produtividade de um 

padrão na língua e ressaltam que quanto mais itens estiverem contidos em um esquema, mais 

robusto e disponível para aplicação a outros itens ele se tornará. Deste modo, quanto mais alta 

for a frequência de um tipo, mais robusto torna-se um esquema. Logo, o esquema será mais 

produtivo e usado na formação de novas palavras.  

Para Bybee (1995), a interação entre as propriedades do padrão lexical e das 

frequências em termos de type e em termos de token influencia no grau de produtividade. A 

autora afirma que se o input contém um grande número de palavras distintas que 

compartilham o mesmo sufixo, estas palavras são relacionadas a outras no léxico e a 

existência do afixo emerge. Assim, quanto mais vocábulos dividirem o mesmo afixo, mais 

forte será sua representação mental e, consequentemente, mais fácil será o seu acesso. De 

modo análogo, quanto mais palavras novas forem padronizadas por um determinado afixo, 

maior será também a produtividade deste afixo. No entanto, Bybee (1995) menciona que itens 

com uma alta frequência de token são mais autônomos, porém os tokens mais frequentes não 
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contribuem para que um padrão seja mais produtivo. Assim, a frequência de tipo atua como 

um fator preponderante na determinação da produtividade de um item no léxico.  

O presente estudo considera como type os morfemas –inho e –zinho na formação do 

diminutivo no PB. Sendo assim, algumas questões a serem respondidas são: qual é o type 

mais frequente na formação do diminutivo no PB?; o type mais frequente é também o mais 

produtivo na formação do diminutivo?; quais são os aspectos que restringem ou promovem o 

uso de um dos afixos ou mesmo de ambos simultaneamente na formação do diminutivo na 

cidade do Rio de Janeiro?. Por isso, o próximo item deste capítulo tem como foco a 

frequência. 

 

 

5.1.1. Levantamento da frequência em termos de token e em termos de type 

 

 

A frequência de uso será apresentada em três partes: um levantamento feito no 

dicionário Aurélio Eletrônico (1999); um levantamento efetuado nos bancos de dados do 

PEUL e do D&G; e um levantamento realizado a partir de um teste de produtividade.  

 

 

5.1.1.1. Dados do dicionário Aurélio Eletrônico 

 

 

A fim de se explorar os efeitos da frequência de tipo, extraiu-se do dicionário Aurélio 

Eletrônico a frequência de vocábulos que apresentam as formas –inho/ –zinho no PB.  A 

versão eletrônica do dicionário Aurélio nos permitiu realizar o levantamento de palavras de 

forma reversa, isto é, nos possibilitou listar todas as palavras registradas no dicionário 

terminadas com determinados caracteres (letras e/ou afixos). Reiteramos que este corpus 

mostrou-se insuficiente para a análise em questão, uma vez que lista basicamente as formas 

que sofrem algum tipo de desvio semântico como, por exemplo, ‘coxinha’ (“salgado”), 

‘camisinha’ (“preservativo”), ‘raspadinha’ (“jogo de azar”), ‘folhinha’ (“calendário”), etc. 

Nestes casos, perde-se a noção de gradação dimensiva e surgem fatores de ordem referencial 

e/ou pragmática, apresentando significações imprevisíveis e idiossincráticas. Assim, neste 
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estudo, foram eliminadas as formações que apresentavam algum tipo de lexicalização 

semântica, dada a impossibilidade de se recuperar a referência às partes constitutivas.  

 Os resultados obtidos estão representados na tabela 01. 

 

 

 

Os dados acima revelam que o tipo dicionarizado mais frequente na formação do 

diminutivo é a forma –inho, pois  foram encontrados 342 ocorrências para este formativo e 

127 para o morfema –zinho, correspondendo a 73% de  aplicações com o diminutivo –inho e 

27% com o formativo -zinho. 

 

 

5.1.1.2. Dados do PEUL e do D&G 

 

 

Encontramos 2769 ocorrências em termos de tokens nas sessenta e cinco entrevistas 

provenientes do PEUL, sendo 2225 diminutivos com o morfema –inho e 544 diminutivos com 

o formativo -zinho. Vide a lista 1 no APÊNDICE G. 

A seguir, na tabela 02, apresentamos o levantamento da frequência em termos de type 

para os diminutivos –inho/ -zinho. No entanto, cabe ressaltar que o tratamento aplicado aos 

dados do PEUL será em termos da frequência de tipo. 

 

 

Tipos N %
 -inho 342 73
 -zinho 127 27

TOTAL 469 100

Fonte: DICIONÁRIO AURÉLIO ELETRÔNICO

Frequência de tipo das formas diminutivas -inho / -zinho
TABELA 01

Tipos N %
 -inho 584 77
 -zinho 173 23

TOTAL 757 100

Frequência de tipo das formas diminutivas -inho / -zinho

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

TABELA 02
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A partir da tabela acima, nota-se que o diminutivo em –inho é mais frequente (77%) 

que o tipo em –zinho (23%) e, a princípio, aponta para o fato de –inho ter um uso mais geral e 

menos restrito que a variante –zinho. Embora –zinho seja menos marcado, pois preserva 

integralmente a palavra base, seu uso ocorre em contextos específicos como em bases de 

acentuação oxítona, por exemplo.  

Para os dados oriundos do D&G, foram registradas 502 ocorrências em termos de 

token nos setenta inquéritos, sendo 431 ocorrências com o morfema –inho e 71 diminutivos 

com o forrmativo –zinho. Vide lista 2 no APÊNDICE H. 

Os dados extraídos do D&G encontram-se distribuídos de acordo com a frequência de 

tipo apresentada na tabela 03. Reiteramos que o tratamento aplicado aos dados do D&G será 

em termos da frequência de tipo. 

 

 

 

Como se pode observar, nesta tabela, ocorre o predomínio da forma –inho, 

apresentando uma frequência cinco vezes maior (85%) que o tipo –zinho (15 %).  

Se considerarmos os bancos de dados (PEUL e D&G) agrupados em um único 

conjunto de dados13, temos 78% em favor de –inho contra 22% aferidos em prol da variante –

zinho, como se vê na tabela 04. 

 

 

 

                                                           
13 Segundo a Teoria dos conjuntos, a união de dois conjuntos, S ∪ T, é o conjunto formado pelos elementos que 
estão em S ou T. Assim, S ∪ T = {x|x ∈ S ∨ x ∈ T}. 

Tipos N %
 -inho 211 85
 -zinho 36 15

TOTAL 247 100

Frequência de tipo das formas diminutivas -inho / -zinho

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

TABELA 03

Tipos N %
 -inho 669 78
 -zinho 189 22

TOTAL 858 100

Frequência de tipo das formas diminutivas -inho / -zinho

Fonte: PEUL ∪  DG.

TABELA 04
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Neste caso, a contagem em termos de tipo revela uma preferência intensiva pelo 

diminutivo –inho em detrimento da variante –zinho. Diante dos resultados preliminares, nos 

parece que os usuários da língua tendem a formar novas palavras com o acréscimo do 

formativo –inho.  

 

 

5.1.1.3. Dados do teste de produtividade 

 

 

Foram encontradas 180 ocorrências em termos de token nas doze entrevistas, sendo 56 

registros com o formativo –inho e  124 ocorrências com o morfema –zinho. Vide a lista 3 no 

APÊNDICE I. 

A seguir, na tabela 05, apresentamos o levantamento da frequência em termos de tipo 

para os diminutivos –inho/ -zinho. Contudo, cabe ressaltar que o tratamento aplicado aos 

dados do teste de produtividade será em termos da frequência de tipo. 

 

 

 

Como se pode observar, na tabela 05, ocorre maior incidência de uso para a forma –

zinho, na ordem de 65% contra 35%, atestada para o diminutivo –inho.  

Ao compararmos os dados dos corpora (PEUL e D&G) com o teste de produtividade, 

verificamos a presença de uma acentuada diferença no emprego das variantes inho e zinho. 

Deste modo, para o corpus do PEUL, temos 77% de ocorrências para o formativo –inho e 

23% para o diminutivo –zinho. No entanto, os percentuais encontrados para as duas variantes 

no PEUL não diferem significativamente dos dados apresentados no D&G.  Assim, 

verificamos, para o corpus do D&G, que a variante –inho apresenta 85% de ocorrências 

enquanto que a incidência de uso aferida a –zinho é bem menor, na ordem de 15%. Logo, 

constatamos que o diminutivo –inho é a forma que apresenta o maior número de ocorrências 

Tipos N %
 -inho 13 35
 -zinho 24 65

TOTAL 37 100

 Frequência de tipo das formas diminutivas -inho / -zinho

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

TABELA 05



77 

 

 

 

em termos de tipo nos corpora em análise. Dito de outro modo, a variante –inho é o tipo mais 

produtivo dos corpora. No entanto, na tabela 05, o teste de produtividade revelou que o 

formativo –zinho apresenta maior frequência de tipo, na ordem de 65%, enquanto o 

diminutivo –inho concentra uma taxa de 35%. No nosso entender, acreditamos que esta 

disparidade de resultados se deve ao fato de o teste de produtividade aferir a potencialidade de 

uso de uma ou outra variante em determinados contextos e nem sempre coincide com o uso 

espontâneo da língua, atestado pelos dados do PEUL e do D&G. Neste sentido, a diferença 

atestada deve-se ao método de captação de dados que não foi semelhante nos dois 

instrumentos de pesquisa.  Assim, concluímos que, das variantes em estudo, o morfema  -inho 

é o tipo mais frequente e é também o mais produtivo no PB, com aproximadamente 76% de 

uso contra 24% aferido para a variante –zinho. 

 

 

5.2. Análise exploratória dos dados 

 

 

A melhor forma de introduzir as variáveis a serem tratadas neste estudo é através de 

uma análise descritiva univariada. Nesta fase, além de um estudo unidimensional, realizou-se 

também um estudo bidimensional entre as variáveis mais susceptíveis, de modo a 

compreender algumas relações entre as diversas variáveis e algumas características da 

alternância das formas diminutivos –inho/ -zinho. Vejamos, a seguir, a apresentação detalhada 

dos resultados obtidos para cada grupo de fatores selecionados neste estudo.  

 

 

5.2.1. Variáveis linguísticas 

 

 

Neste estudo, consideramos que os fatores de estruturais exercem influência sobre a 

variável dependente. Assim, analisaremos, a seguir, as variáveis que condicionam o fenômeno 

em estudo.  
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5.2.1.1. Fator: acentuação da base 

 

 

As tabelas 06 e 07, com suas respectivas representações gráficas, apresentam a 

ocorrência das formas diminutivos –inho e/ou –zinho de acordo com o padrão acentual do PB. 

Neste caso, pretendemos verificar se a acentuação da base exerce alguma influência na 

distribuição dos formativos –inho/ -zinho e em que proporção esta tendência se constata. 

No corpus do PEUL, apresentamos a distribuição dos formativos –inho/ -zinho em 
função da acentuação da base, como se observa na tabela 06 e no gráfico 01. 

 

 

 

 

 
Gráfico 01: Proporção da alternância do diminutivo –inho/-zinho segundo a acentuação da base 

Fonte: Programa de estudos sobre o uso da língua (PEUL) 
 

 -INHO 2 / 2227  = 0,1% 2166 / 2227  = 97,3% 59 / 2227  = 2,6%
 -ZINHO 334 / 544  = 61,4% 208 / 544  = 38,2% 2 / 544  = 0,4%

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo a acentuação da base
TABELA 06

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

VARIANTES
ACENTUAÇÃO DA BASE

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA
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Conforme a tabela 06 e o gráfico 01, verificamos que a grande incidência de 

construções X-zinho aparece em bases com acentuação oxítona, apresentando 61,4% de 

observações. Entretanto, as formações X-inho apresentam um alto índice de ocorrências, na 

ordem de 97,3%, em bases com acentuação paroxítona. Vejamos se a mesma tendência é 

verificada no corpus do D&G quando analisamos a distribuição dos formativos –inho/-zinho 

em razão da variável acentuação da base (cf. Tabela 07 e GRÁFICO 02).   

 

 

 

 

 
Gráfico 02: Proporção da alternância do diminutivo –inho/-zinho segundo a acentuação da base 

Fonte: Grupo de estudos discurso e gramática (D&G) 
 

 

A partir da tabela 07 e do gráfico 02, vemos que o corpus do D&G não difere 

significativamente dos resultados encontrados no corpus do PEUL.  

 -INHO 0 / 431  = 0% 417 / 431  = 96,8% 14 / 431 = 3,2%
 -ZINHO 49 / 71  = 69% 22 / 71  = 31% 0 / 71  = 0%

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo a acentuação  da base
TABELA 07

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

ACENTUAÇÃO DA BASE
VARIANTES

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA
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Tal como tínhamos visto, os resultados apresentados revelam que a ocorrência do 

formativo –zinho é categórica em bases oxítonas, apresentando uma aplicabilidade de 

aproximadamente 100% se considerada a nulidade de ocorrências para –inho, expressa no 

gráfico acima. Ainda que se considere o cruzamento da variável acentuação da base entre os 

corpora (PEUL e D&G), a aplicabilidade de –zinho a bases oxítonas se mantém categórica, 

visto que a forma –inho apresenta um índice mínimo (0% < INHO < 1%) que não é 

percentualmente significativo na  amostra, como se vê na tabela 08. 

 

 

 

No entanto, a disparidade no uso dos diminutivos –inho/-zinho em palavras 

paroxítonas se torna mais expressiva, apresentando 91,8% de aplicações em favor de –inho, o 

que numericamente representa 2583 ocorrências com acentuação paroxítona para um total de 

2813 ocorrências de bases paroxítonas para PEUL ∪ D&G.  

Em relação à acentuação proparoxítona, a discrepância no uso dos formativos –inho e 

-zinho revela que as bases proparoxítonas tendem a magnetizar-se ao diminutivo –inho, na 

ordem de 97,3%. Tal fato ocorre em virtude do tamanho da base, uma vez que a anexação de 

–inho à forma de base leva ao encurtamento do último constituinte do vocábulo, ajustando, 

então, a base ao sufixo diminutivo. Dito de outro modo, a queda do último segmento da 

palavra  base promove um maior uso de –inho em relação a –zinho, que torna a palavra mais 

extensa. Assim, para os dados acima analisados, temos uma incidência na escolha da forma –

inho na ordem de 91,8% para palavras que recebem acentuação paroxítona bem como na 

seleção de vocábulos proparoxítonos, que representam 97,3% de ocorrências de uso. Por outro 

lado, quando a base porta acento oxítono o formativo –zinho apresenta uma aplicabilidade 

massiva, exibindo uma tendência de 99,5% de uso. 

  

 

  

 -INHO 2 / 2658  = 0,5% 2583 / 2658  = 91,8% 73 / 2658  = 97,3%
 -ZINHO 383 / 615  = 99,5% 230 / 615  = 8,2% 2 / 615  = 2,7%

TOTAL 385 /3273  = 100% 2813 / 3273  = 100% 75  / 3273  = 100%

 Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo a acentuação da base
TABELA 08

Fonte: PEUL ∪ D&G.

VARIANTES
ACENTUAÇÃO DA BASE

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA
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5.2.1.2. Fator: número de sílabas da base 

 

 

A seguir, na tabela 09, apresentamos a distribuição da alternância –inho/ -zinho em 

função do número de sílabas da base para o corpus do PEUL. 

 

 

 

Na tabela 09, identificamos que a variante –inho é predominantemente expressiva em 

bases dissilábicas e trissilábicas e inerte diante de bases monossilábicas. Por outro lado, o 

morfema –zinho apresenta grande incidência de uso nos monossílabos.  

A fim de visualizarmos a distribuição das formas diminutivas com maior clareza, 

segue a representação esquemática (GRÁFICO 03) dos dados da tabela 09. 

 

 

Gráfico 03: Distribuição da alternância do diminutivo –inho/ -zinho segundo o número de sílabas da base 
Fonte: Programa de estudos sobre o uso da língua (PEUL) 

 -INHO 0 / 2227  = 0% 1234 / 2227  = 55,4% 939 / 2227  = 42,2% 54 / 2227  = 2,4%
 -ZINHO 254 / 544  = 46,7% 216 / 544  = 39,7% 60 / 544  = 11% 14 / 544  = 2,6%

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo o número de sílabas da base
TABELA 09

DISSÍLABO TRISSÍLABO POLISSÍLABO

NÚMERO DE SÍLABAS DA BASE

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

VARIANTES
MONOSSÍLABO
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 Como podemos observar, a representação gráfica em barras informa que, para o 

formativo –inho,  55,4% das observações encontram-se concentradas nos dissílabos e nos 

trissílabos, com uma taxa de incidência de 42,2%. Por outro lado, o morfema –zinho 

apresenta um uso mais expressivo nos monossílabos, na ordem de 46,7%, No entanto, há uma 

pequena margem de diferença no uso dos polissílabos na ordem de 0,2% em favor de –zinho, 

mostrando um percentual muito próximo na preferência por uma ou outra variante. 

Vejamos agora a distribuição da alternância –inho/ -zinho em função do número de 

sílabas da base para o corpus do D&G. 

 

 

 

Como se pode observar, na tabela 10, há um uso categórico da variante zinho diante de 

bases monossilábicas. No entanto, ao contrário do exposto no PEUL, o uso da variante –inho 

torna-se categórica em bases polissilábicas, apresentando uma aplicabilidade de 

aproximadamente 100% se considerada a nulidade do número de ocorrências de –zinho no 

corpus do D&G.  De modo geral, temos o predomínio do morfema –inho para os dissílabos, 

trissílabos e polissílabos enquanto o diminutivo –zinho é categoricamente aplicado nos 

monossílabos. Tal fato se deve ao tamanho da base, visto que a perda do último segmento da 

palavra base promove a descaracterização do monossílabo e, deste modo, a possibilidade de –

inho figurar em bases monossilábicas torna-se nula. Segue, abaixo, a representação 

esquemática (GRÁFICO 04) da tabela 10. 

 

 -INHO 0 / 431  = 0% 261 / 431  = 60,6% 159 / 431 = 36,9% 11 / 431  = 2,6%
 -ZINHO 39 / 71  = 54,9% 26 / 71  = 36,6% 6 / 71  = 8,5% 0 / 71  = 0%

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo o número de sílabas  da base
TABELA 10

MONOSSÍLABO DISSÍLABO POLISSÍLABO

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

TRISSÍLABO
VARIANTES

NÚMERO DE SÍLABAS DA BASE
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Gráfico 04: Distribuição da alternância do diminutivo –inho/ -zinho segundo o número de sílabas da base 
Fonte: Grupo de estudos discurso e gramática (D&G) 

 

 

A partir da representação gráfica em barras (GRÁFICO 04), verificamos que, para o 

formativo –inho, 60,6% das observações encontram-se concentradas nos dissílabos enquanto 

que, nos trissílabos, a taxa de incidência é de 36,9%. Por outro lado, a forma –zinho apresenta 

um uso massivo nos monossílabos, na ordem de 54,9%, No entanto, ao contrário do exposto 

no PEUL, o uso da variante –zinho torna-se fortemente acentuado nos polissílabos, 

apresentando um índice de 2,6% no corpus do D&G. 

 Até o momento todas as análises foram discutidas para cada variável individualmente. 

No entanto, é notória a estreita relação que se estabelece entre o número de sílabas e a 

acentuação da base. Assim, a seguir, as tabelas bivariadas e seus respectivos gráficos 

expressam a ocorrência das formas diminutivas –inho e/ou –zinho, considerando o padrão 

acentual em relação ao número de sílabas da base. Neste caso, pretende-se verificar se a 

relação entre a incidência de acento e o número de sílabas da base influi na distribuição dos 

respectivos formativos e em que medida se verifica esta tendência. 

A partir dos dados do PEUL, ilustramos a distribuição dos formativos –inho/ -zinho 

em função da acentuação da base e de seu respectivo número de sílabas, como se vê na 

tabelas 11 e 12. 
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Nas tabelas acima, confirma-se o predomínio da variante –zinho em bases 

monossílabas com acentuação oxítona (254 ocorrências) bem como o crescente número de 

vocábulos dissilábicos com a última sílaba acentuada (80 ocorrências). Por outro lado, embora 

apresente uma pequena variação no uso dos formativos –inho e –zinho, torna-se perceptível a 

preferência dada à variante –inho aos dissílabos (1232 ocorrências), trissílabos (881 

ocorrências) e polissílabos (53 ocorrências) com acentuação na penúltima sílaba. Entretanto, o 

maior contraste, revela-se nos trissílabos com acentuação proparoxítona que, de acordo com 

os dados do PEUL, expressa uma preferência de uso categórica a favor da variante –inho com 

58 ocorrências.  

 Vejamos se a mesma tendência é constatada no corpus do D&G quando analisamos a 

distribuição dos formativos –inho/-zinho em função da acentuação da base e de seu respectivo 

número de sílabas (cf. Tabelas 13 e 14). 

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA

MONOSSÍLABO 0 0 0 0
DISSÍLABO 2 1232 0 1234
TRISSÍLABO 0 881 58 939
POLISSÍLABO 0 53 1 54

TOTAL 2 2166 59 2227
Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

ACENTUAÇÃO DA BASE
TOTAL

NÚMERO DE 
SÍLABAS DA 

BASE

Distribuição das construções X-inho segundo o número de sílabas e a acentuação da base
TABELA 11

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA

MONOSSÍLABO 254 0 0 254
DISSÍLABO 80 136 0 216
TRISSÍLABO 0 60 0 60
POLISSÍLABO 0 12 2 14

TOTAL 334 208 2 544

Distribuição das formações X-zinho segundo o número de sílabas e a acentuação da base
TABELA 12

ACENTUAÇÃO DA BASE
TOTAL

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

NÚMERO DE 
SÍLABAS DA 

BASE
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Nas tabelas 13 e 14, verificamos que os resultados apresentados não diferem 

significativamente dos dados discutidos no corpus do PEUL. Tal como tínhamos visto, as 

tabelas acima revelam que a aplicação da forma –zinho é categórica em bases oxítonas, sejam 

elas monossilábicas ou dissilábicas. Por outro lado, o diminutivo –inho tende a selecionar 

bases paroxítonas independentemente do número de sílabas da base. Dito de outro modo, 

sempre que a palavra base é paroxítona há uma forte tendência que favorece o morfema –

inho, revelando que, das 439 ocorrências, 95 % dos casos analisados apresentaram uma 

preferência pela variante –inho contra a 5% de usos com a variante –zinho.  

Embora o diminutivo –zinho apresente uma  incidência  de uso reduzida para os 

polissílabos com acentuação na antepenúltima sílaba (cf. Tabelas 12), como se verificou nos 

dados do PEUL, observamos que o formativo –inho é predominante em bases proparoxítonas, 

apresentando um uso mais acentuado no corpus do D&G.  

 

 

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA
MONOSSÍLABO 0 0 0 0
DISSÍLABO 0 261 0 261
TRISSÍLABO 0 147 12 159
POLISSÍLABO 0 9 2 11

TOTAL 0 417 14 431

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

NÚMERO DE 
SÍLABAS DA 

BASE

ACENTUAÇÃO DA BASE

Distribuição das construções X-inho segundo o número de sílabas e a acentuação da base
TABELA 13

TOTAL

OXÍTONA PAROXÍTONA PROPAROXÍTONA
MONOSSÍLABO 39 0 0 39
DISSÍLABO 10 16 0 26
TRISSÍLABO 0 6 0 6
POLISSÍLABO 0 0 0 0

TOTAL 49 22 0 71

NÚMERO DE 
SÍLABAS DA 

BASE

ACENTUAÇÃO DA BASE
TOTAL

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

Distribuição das formações X-zinho segundo o número de sílabas e a acentuação da base
TABELA 14
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5.2.1.3. Fator: finalização da base 

 

 

A tabela15 apresenta a ocorrência das formas diminutivas –inho e/ou –zinho de acordo 

com o tipo de finalização da base no PB. Neste caso, pretendemos verificar se o segmento 

final da forma primitiva da base contribui na determinação de qual morfema será utilizado e 

em que proporção se expressa esta tendência. 

A seguir, apresentamos a distribuição dos formativos –inho/ -zinho em função da 

finalização da base para o corpus do PEUL. 

 

 

 

Na tabela 15, observa-se que, das 2227 ocorrências registradas para a variante – 

inho, temos: 24 vocábulos terminados em consoante; 2149 palavras finalizadas em vogal; e 54 

itens encerrados em ditongo. Por outro lado, a variante –zinho apresenta 127  palavras 

terminadas em consoante, 317 vocábulos finalizados em vogal e 100 itens acabados em 

ditongo, totalizando 544 ocorrências. 

A seguir, no gráfico 05, apresentamos as principais tendências que descrevem o uso 

dos formativos –inho e –zinho em função da finalização da base no PB. 

 

 

 -INHO 24 / 2227  = 1,1% 2149 / 2227  = 96,5% 54 / 2227  = 2,4%

 -ZINHO 127 / 544  = 23,3% 317 / 544  = 58,3% 100 / 544  = 18,4%

DITONGO

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo a finalização da base

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

VARIANTES
FINALIZAÇÃO DA BASE

CONSOANTE VOGAL

TABELA 15
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Gráfico 05: Distribuição da alternância do diminutivo –inho/ -zinho segundo a finalização da base 

Fonte: Programa de estudos sobre o uso da língua (PEUL) 
 

 

No gráfico 05, nota-se que, para os vocábulos terminados em consoante ou ditongo, há 

um predomínio que favorece o emprego do diminutivo -zinho, exibindo uma taxa percentual 

de 23,3% para as bases finalizadas em consoante e 18,4% para palavras que apresentam 

segmento final em ditongo. No entanto, para o diminutivo –inho, temos um índice de 

ocorrência na ordem de 96,5%, mostrando que o ambiente linguístico favorável a esta forma é 

caracterizado por bases finalizadas em vogal. 

Vejamos se a mesma tendência é atestada no corpus do D&G quando analisamos a 

distribuição dos morfemas –inho/-zinho em razão da variável finalização da base (TABELA 

16 e GRÁFICO 06).   

 

 

 

 -INHO 4 / 431  = 1% 427 / 431  = 99,1% 0 / 431 = 0%
 -ZINHO 24 / 71  = 34% 37 / 71  = 52% 10 / 71  = 14%

FINALIZAÇÃO DA BASE

CONSOANTE

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo a finalização  da base
TABELA 16

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

VARIANTES
VOGAL DITONGO
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Na tabela 16, vemos que, para variante –inho, temos 4 vocábulos terminados em 

consoante, 427 palavras finalizadas em vogal e nenhuma ocorrência para itens encerrados em 

ditongo, apresentando um total de 431 registros. Por outro lado, a variante –zinho informa 

que: 24 palavras terminam em consoante; 37 vocábulos são finalizados em vogal; e 100 itens 

são acabados em ditongo, perfazendo um total de 71 ocorrências. 

Visualizamos, abaixo, a distribuição percentual das formas –inho e -zinho em função 
do segmento final da forma primitiva da base. 

 

 

Gráfico 06: Distribuição da alternância do diminutivo –inho/ -zinho segundo a finalização da base 
Fonte: Grupo de estudos discurso e gramática (D&G) 

 

 

No gráfico 06, observa-se que o ambiente linguístico favorável a presença do 

formativo –inho é composto por palavras terminadas em vogal, apresentando uma taxa 

percentual de 99,1%. Por outro lado, o contexto de ocorrência do morfema –zinho é fixado, 

sobretudo, em torno de vocábulos terminados em consoante ou ditongo, exibindo um índice 

de 34% para palavras acabadas em consoante e 14% para itens encerrados em ditongo. 
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5.2.2. Variáveis sociais 

 

 

Neste estudo, consideramos que os fatores sociais exercem influência sobre a variável 

dependente. Assim, analisaremos, a seguir, as variáveis sociais.  

 

 

5.2.2.1. Fator: escolaridade 

 

 

A seguir, na tabela 17, apresentamos a distribuição de frequência da variável 

escolaridade para a alternância –inho/ -zinho no corpus do PEUL. 

 

 

 

Como se pode observar, na tabela 17, as taxas de 78% para o nível fundamental, 12% 

para o nível médio e 9% para o nível superior, mostram que os informantes utilizam as 

variantes–inho/ -zinho indistintamente em todos os níveis de escolaridade. Em outras 

palavras, no corpus do PEUL, os entrevistados que selecionaram a forma –inho são os 

mesmos que também fizeram uso do diminutivo –zinho para todas as faixas de escolaridade, 

diferindo somente na distribuição percentual de cada categoria. Partindo desta dedução, é 

possível afirmar que o uso das formas diminutivas, foco deste estudo, não é determinado pelo 

grau de instrução do falante. No entanto, tal assertiva não é validada se analisarmos os dados 

do corpus do D&G, como se vê na distribuição dos referidos formativos nas tabelas 18 e 19.  

 

FUNDAMENTAL 51 78 51 78
MÉDIO 8 12 59 91
SUPERIOR 6 9 65 100

TOTAL 65 100

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

Distribuição de frequência da variável escolaridade para a alternância -inho /-zinho

ESCOLARIDADE
Frequência Absoluta 

(f i)

Frequência Relativa 

(fr i) %

Frequência Acumulada 

Absoluta  (Fi)

Frequência Acumulada 

Relativa  (Fri) %

TABELA 17
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  A partir das tabelas acima, observamos que, para o formativo –inho, 59% dos 

informantes estão no nível fundamental, 28% dos indivíduos concentram-se no nível médio e 

14% dos falantes situam-se no nível superior. Por outro lado, em cada categoria, a distribuição 

dos falantes que utilizam o diminutivo –zinho distancia-se daqueles evidenciados para  o 

formativo –inho. Deste modo, como se pode visualizar na tabela 19, a ocorrência do morfema 

–zinho foi constatada na fala de 52% dos sujeitos de nível fundamental, 31% dos 

entrevistados de nível médio e de 17% dos informantes de nível superior. 

Como se pode constatar,  a concentração de indivíduos em cada nível de instrução nos 

permite afirmar que os informantes que utilizam a variante -inho  nem sempre utilizam -zinho 

na mesma proporção de uso. Logo, se compararmos a distribuição dos dados nos corpora em 

análise, verificaremos que o grau de instrução do falante afeta o uso dos referidos formativos. 

Contudo, as questões a serem respondidas são: se os informantes utilizam as duas variantes 

indistintamente a proporção entre elas é também a mesma no corpus do PEUL? É possível 

mensurar quais as possibilidades de cada categoria da variável escolaridade definir uma 

tendência de uso em favor de uma das variantes? Esta tendência será a mesma para o corpus 

do PEUL e do D&G?  

A seguir, as questões acima levantadas serão aprofundadas e respondidas. 

FUNDAMENTAL 34 59 34 59
MÉDIO 16 28 50 86
SUPERIOR 8 14 58 100

TOTAL 58 100

Distribuição de frequência da variável escolaridade para as contruções X-inho
Frequência Acumulada 

Absoluta  (Fi)
ESCOLARIDADE

Frequência 

Absoluta (fi)
Frequência Relativa (fri) 

%

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

Frequência Acumulada 

Relativa  (Fri) %

TABELA 18

FUNDAMENTAL 15 52 15 52
MÉDIO 9 31 24 83
SUPERIOR 5 17 29 100

TOTAL 29 100

Distribuição de frequência da variável escolaridade para as formações X-zinho

ESCOLARIDADE
Frequência 

Absoluta (fi)
Frequência Relativa (fri) 

%

Frequência Acumulada 

Absoluta  (Fi)

Frequência Acumulada 

Relativa  (Fri) %

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

TABELA 19
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Na tabela 20, delineamos a proporção distribucional dos formativos –inho/ -zinho 

valendo-nos da relação de que cada informante que fez uso de uma variante obrigatoriamente 

também utilizou a outra no corpus do PEUL.  

 

 

 

Na tabela acima, percebemos que as 2227 ocorrências para a forma –inho apresentam-

se agrupadas da seguinte maneira: 1936 dados estão situadas no nível fundamental; 118 itens 

encontram-se no nível médio; e 173 dados concentram-se no nível superior. Por outro lado, 

observamos que, para as 544 incidências do diminutivo –zinho, temos o seguinte 

agrupamento de dados:  464 estão alocados no nível fundamental; 38 estão reunidos no nível 

médio; e 42 estão concentrados no nível superior.  

Para uma melhor visualização da distribuição das variantes em análise, 

acompanhemos a representação esquemática delineada abaixo. 

 

 

 -INHO 1936 / 2227  = 86,9% 118 / 2227  = 5,3% 173 / 2227  = 7,8%
 -ZINHO 464 / 544  = 85,3% 38 / 544  = 7% 42 / 544  = 7,7%

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

VARIANTES
ESCOLARIDADE

FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo o nível de escolaridade
TABELA 20
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Gráfico 07: Proporção (%) da alternância do diminutivo –inho/ -zinho de acordo com o nível de escolaridade 
Fonte: Programa de estudos sobre o uso da língua (PEUL) 

 

 

Como se pode visualizar, no gráfico 07, vemos que o emprego de –inho e -zinho é 

muito próximo, apresentando uma pequena margem de diferença de 1,6% para o nível 

fundamental, 1,7% para o nível médio e 0,1% para o nível superior. Esta diferença mínima 

indica que o mesmo informante que utiliza o morfema –inho também faz uso do diminutivo –

zinho em proporções quase igualitárias. 

Vejamos se a mesma aproximação percentual é também confirmada entre os referidos 

formativos para o corpus do D&G. 

 

 

 

Os dados revelam que, das 431 ocorrências para formativo –inho, temos 233 dados 

concentrados no nível fundamental, 98 itens no nível médio e 100 dados no nível superior. 

 -INHO 233 / 431  = 54% 98 / 431  = 22,7% 100 / 431 = 23%
 -ZINHO 34 / 71  = 48% 24 / 71  = 34% 13 / 71  = 18%

VARIANTES
ESCOLARIDADE

FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR

TABELA 21

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo o nível de  escolaridade
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Por outro lado, das 71 incidências do diminutivo –zinho, 34 estão alocados no nível 

fundamental; 24 estão reunidos no nível médio; e 113 estão concentrados no nível superior.  

A fim de ilustrarmos com maior clareza a distribuição das referidas formas 

diminutivas, segue a representação esquemática (GRÁFICO 08) dos dados apresentados 

acima. 

 

 

Gráfico 08: Distribuição (%) da alternância dos morfemas –inho/ -zinho segundo o nível de escolaridade 
Fonte: Grupo de estudos discurso e gramática (D&G) 

 

 

Como podemos observar, a representação gráfica em colunas informa que, para o 

morfema –inho,  a maior incidência de uso situa-se no nível fundamental (54%) e no nível 

superior (23%). Por outro lado, o formativo –zinho apresenta um uso mais acentuado nível 

médio, na ordem de 34%. No entanto, se compararmos a diferença percentual encontrada nos 

dados do PEUL, percebemos que esta diferença relativa entre as duas variantes adquire 

proporções equidistantes no corpus do D&G. Neste caso, a diferença percentual entre as 

variantes exibe uma acentuada elevação em torno de 6% para o nível fundamental, 11,3% 

para o nível médio e 5% para o nível superior. Com isso, é possível afirmarmos que o 
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informante que opta por utilizar a variante –inho nem sempre faz uso do diminutivo –zinho na 

mesma proporção.  

Com o levantamento efetuado para o fator escolaridade, verificamos que esta 

diferença, assinalada em cada categoria no corpus do D&G, satisfaz as seguintes 

possibilidades: um pequeno percentual de informantes utilizou uma variante e não outra; o 

mesmo entrevistado que fez uso de um dos formativos também utilizou o outro; e o 

informante não produziu nenhuma das variantes em estudo no seu discurso. Com efeito, 

quantificamos, a seguir, a distribuição das possibilidades lógicas apresentadas acima. 

 

 

 

Na tabela 22, podemos constatar que, no nível fundamental, 57% dos informantes 

utilizaram somente a variante -inho, 7% fizeram uso apenas do diminutivo -zinho, 37% 

optaram por utilizar os dois formativos indistintamente, e 0% dos entrevistados não 

produziram nenhuma das duas variantes em seu discurso. No entanto, no nível médio, temos a 

seguinte concentração de dados: 44% dos indivíduos fizeram uso somente da variante -inho; 

nenhum informante utilizou apenas a variante -zinho; 56% dos entrevistados utilizaram ora –

inho ora –zinho; e não houve informante que não tivesse utilizado pelo menos uma das  

variantes em questão. Nota-se ainda que, no nível superior, os dados revelam que 38% dos 

informantes optaram por utilizar apenas o morfema –inho, nenhum entrevistado fez uso 

somente da variante zinho, 63% dos sujeitos utilizaram as formas diminutivas –inho e –zinho 

indistintamente, e não houve quem não tenha utilizado pelo menos um dos referidos 

formativos em seu discurso. 

 

 

  

FUNDAMENTAL % MÉDIO % SUPERIOR %

 -INHO 26 57 7 44 3 38 36
 -ZINHO 3 7 0 0 0 0 3
 -INHO e  -ZINHO 17 37 9 56 5 63 31
OUTRO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 46 16 8 70

Distribuição das possibilidades de uso para  o fator escolaridade 
TABELA 22

VARIANTES TOTAL

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

ESCOLARIDADE
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5.2.2.2. Fator: sexo 

 

 

A tabela 23 apresenta a ocorrência das formas diminutivos –inho/ –zinho de acordo 

com o sexo do informante. Neste caso, pretende-se verificar se o comportamento da variável 

sexo afeta a distribuição dos referidos formativos nos corpora em análise. 

A seguir, exibimos a distribuição dos formativos –inho/ -zinho em função do sexo do 

informante para o corpus do PEUL. 

 

 

 

Como se pode observar, o formativo -inho tende a ser mais utilizado por  homens 

(79%) e mulheres (73%) do que o diminutivo -zinho. No entanto, se considerarmos o total de 

ocorrências, 1328 para o sexo masculino e 1643 para o feminino, constatamos que as 

mulheres utilizam um pouco mais as variantes -inho e -zinho do que os homens, dada a 

proporção entre eles, aproximadamente 1:1. Estes resultados podem ser mais bem 

visualizados no gráfico 09. 

 

 -INHO 1043 / 1328  = 79% 1198 / 1643  = 73%
 -ZINHO 285 / 1328  = 21% 445 / 1643  = 27%

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

Distribuiçãoda alternância -inho / -zinho segundo o sexo do informante
TABELA 23

VARIANTES
SEXO

MASCULINO FEMININO
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Gráfico 09: Distribuição (%) da alternância das formas –inho/ -zinho de acordo com a variável sexo 
Fonte: Programa de estudos sobre o uso da língua (PEUL) 

 

 

Comparem-se os resultados acima aos percentuais obtidos no corpus do D&G ao 

analisarmos a distribuição dos formativos  –inho/-zinho em razão da variável sexo (TABELA 

24). 

 

 

 

De acordo com a tabela 24, os resultados mostram que há uma propensão maior de uso 

do formativo –inho para homens (83%) e mulheres (90%). Contudo, se levarmos em conta o 

número total de ocorrências, 306 para o sexo feminino e 256 para o masculino, verificamos 

que as mulheres fazem um uso maior de formações com diminutivo. A fim de visualizarmos a 

distribuição das formas diminutivas com maior clareza, segue a representação esquemática 

(GRÁFICO 10) dos resultados obtidos no corpus do D&G. 

MASCULINO 213 / 256  = 83% 40 / 256  = 16%
FEMININO 274 / 306  = 90% 32 / 306  = 10%

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

VARIANTES
SEXO

 -INHO  -ZINHO

Distribuiçãoda alternância -inho / -zinho segundo o sexo do informante
TABELA 24
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Gráfico 10: Proporção (%) da alternância do diminutivo –inho/ -zinho segundo a variável sexo 
Fonte: Grupo de estudos discurso e gramática (D&G) 

 

 

5.2.2.3. Fator: faixa etária 

 

 

A tabelas 25 apresenta a ocorrência das formas diminutivas –inho e –zinho segundo a 

variável faixa etária. Neste caso, pretendemos verificar se a idade do informante afeta a 

distribuição das variantes em análise. Seguem, abaixo, os resultados da influência da variável 

faixa etária para o corpus do PEUL. 

 

 

 

05 ├ 17 anos 822 / 2227  = 36,9% 203 / 544  = 37,3%
17 ├ 29 anos 382 / 2227  = 17,2% 115 / 544  = 21,1%
29 ├ 41 anos 277 / 2227  = 12,4% 43 / 544  = 7,9%
41 ├ 53 anos 305 / 2227  = 13,7% 75 / 544  = 13,8%
53 ├ 65 anos 88 / 2227  = 4,0% 18 / 544  = 3,3%
65 ├ 78 anos 353 / 2227  = 15,9% 90 / 544  = 16,5%

Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS SOBRE O USO DA LÍNGUA.

FAIXA ETÁRIA
VARIANTES

 -INHO  -ZINHO

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo a faixa etária 
TABELA 25
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De imediato, na tabela 25, chama atenção à aproximação de valores para as duas 

variantes. Como se pode observar, a faixa etária que concentra a maior incidência de uso 

apresenta as taxas de 36,9% para o morfema -inho e 37,3% para o diminutivo –zinho. Com 

efeito, verifica-se que a utilização de –inho é aproximadamente a mesma de –zinho  na faixa 

etária de 05 a 17 anos para o corpus do PEUL. Neste sentido, é possível afirmar que os mais 

jovens são os maiores realizadores das formas diminutivas –inho e –zinho indistintamente.  

Comparem-se os resultados acima aos obtidos no corpus do D&G, conforme a tabela 

26 abaixo. 

 

 

 

Em termos de frequência de uso, os resultados do D&G confirmam o fato de que a 

maior produtividade encontra-se sobretudo entre os mais jovens, na faixa etária  de 08 a 11 

anos para as duas variantes. No entanto, os resultados individualmente indicam que não há 

uma diferença de uso acentuada entre os formativos –inho e –zinho e apontam para o fato de 

os informantes utilizarem de modo semelhante os dois formativos em questão, não tendo a 

variável faixa etária se mostrado relevante na seleção de uma ou outra  forma diminutiva. 

 

 

5.2.3. Do teste de produtividade 

 

 

Para o teste de produtividade, foram utilizadas as mesmas variáveis propostas para as 

amostras recolhidas dos corpora em análise (PEUL e D&G). Contudo, julgamos necessário o 

acréscimo das variáveis dialeto regional e orientação sexual. Neste caso, pretendemos 

08 ├ 11 anos 125 / 431  = 29% 21 / 71  = 30%

11 ├ 14 anos 95 / 431  = 22% 10 / 71  = 14%
14 ├ 17 anos 30 / 431  = 7% 9 / 71  = 13%
17 ├ 20 anos 75 / 431  = 17% 18 / 71  = 25%
20 ├ 23 anos 39 / 431  = 9% 4 / 71  = 6%
23 ├ 27 anos 67 / 431  = 16% 9 / 71  = 13%

Fonte: GRUPO DE ESTUDOS DISCURSO & GRAMÁTICA.

FAIXA ETÁRIA
VARIANTES

 -INHO  -ZINHO

 Distribuiçãoda alternância -inho / -zinho segundo a faixa etária 
TABELA 26
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verificar se as variáveis adicionadas ao teste de produtividade exercem influência na escolha 

dos formativos –inho(a), -zinho(a) ou –inho(a)zinho(a). 

Na análise do teste de produtividade não serão expostos os resultados de todos os 

fatores, o que estenderia demasiadamente a análise. Serão destacados apenas alguns 

resultados considerados mais relevantes ao estudo em questão. 

Para a variável sexo, observou-se, nos corpora (PEUL e D&G), que homens e 

mulheres utilizam com maior frequência a variante -inho, apresentando índices muito 

próximos de uso. Isto nos revela que os dois sexos utilizam de forma quase igualitária as duas 

variantes, ou seja, não há uma tendência clara de uso que nos informe a preferência por um ou 

outro formativo. No entanto, os resultados aferidos para a variável sexo levou-nos a 

questionar se não haveria uma provável influência do fator orientação sexual, atuando no 

emprego das formas diminutivas em estudo. Vejamos, a seguir, se esta tendência se confirma 

no teste de produtividade (TABELA 27).   

 

 

 

Na tabela 27, vemos que, das 56 ocorrências para morfema –inho, 34% dos dados 

foram produzidos por informantes que se consideram homossexuais14. Este mesmo percentual 

foi aferido também entre os heterossexuais, não havendo distinção entre as duas categorias. 

No entanto, os indivíduos bissexuais tendem a utilizar com menor frequência a variante -inho, 

na ordem de 32%. Por outro lado, observamos que, para as 124 incidências do diminutivo –

zinho, temos o seguinte agrupamento de dados:  34% foram produzidos por informantes 

bissexuais; 33% foram utilizados por falantes homossexuais; e 33% foram empregados por 

indivíduos heterossexuais. Neste caso, parece haver uma tendência maior de uso da variante -

zinho entre os informantes que se consideram bissexuais. 

Neste estudo, entendemos que a orientação sexual está relacionada a outros aspectos 

da sexualidade, como o sexo biológico, a identidade de gênero e o papel social de gênero, por 

                                                           
14 Para o teste de produtividade,  encontramos 12 indivíduos com nível superior  incompleto, sendo 2 sujeitos do 
sexo masculino e heterossexuais, 4 entrevistados do sexo masculino e homossexuais, 2 sujeitos do sexo 
masculino e bissexuais, 2 informantes do sexo feminino e heterossexuais  e 2 indivíduos do sexo feminino e 
bissexuais. 

 -INHO 19 / 56  = 34% 19 / 56  = 34% 18 / 56 = 32%
 -ZINHO 41 / 124  = 33% 41 / 124  = 33% 42 / 124  = 34%

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo a orientação sexual
TABELA 27

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

VARIANTES
ORIENTAÇÃO SEXUAL

HETEROSSEXUAL HOMOSSEXUAL BISSEXUAL
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exemplo. Tendo em vista estes aspectos sociais, apresentamos, a seguir, os resultados obtidos 

do cruzamento entre as variáveis sexo e orientação sexual. Neste caso, pretende-se verificar se 

a relação entre o sexo do informante e sua orientação sexual exerce influência na distribuição 

dos formativos –inho e/ou -zinho e em que medida se verifica esta tendência.  

A partir dos dados do teste de produtividade, ilustramos a distribuição dos formativos 

–inho/ -zinho de acordo com o sexo e a orientação sexual dos informantes, como se vê na 

tabelas 28 e 29. 

 

 

 

 

 

Nas tabelas acima, observa-se que, das 56 ocorrências do formativo –inho, os homens 

heterossexuais e bissexuais apresentam o mesmo percentual de uso (20%) enquanto os que 

exibem um comportamento homossexual tendem a utilizar com mais frequência a variante -

inho, na ordem de 34%. No entanto, entre as mulheres, há um predomínio da variante -zinho 

para as que apresentam uma bissexualidade, com taxa de 19%. Logo, para o sexo masculino, 

os dados revelam que os homossexuais utilizam com maior frequência a variante -inho, 

apresentando um índice de 34%. Contudo, para o sexo feminino, vemos que as bissexuais 

tendem a utilizar mais frequentemente a variante -zinho, na ordem de 19%. 

A fim de visualizarmos a distribuição das formas diminutivas com maior clareza, 

segue a representação esquemática (GRÁFICO 11) dos dados acima. 

HETEROSSEXUAL 11 / 56  = 20% 8 / 56  = 14%
HOMOSSEXUAL 19 / 56 = 34% 0 / 56 = 0%
BISSEXUAL 11 / 56  = 20% 7 / 56  = 13%

Distribuição da forma -inho segundo o sexo e a orientação sexual dos informantes
TABELA 28

ORIENTAÇÃO 
SEXUAL

SEXO

MASCULINO FEMININO

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

HETEROSSEXUAL 19 / 124  = 15% 22 / 124  = 18%
HOMOSSEXUAL 41 / 124 = 33% 0 / 124 = 0%
BISSEXUAL 19 / 124  = 15% 23 / 124  = 19%

ORIENTAÇÃO 
SEXUAL

SEXO

MASCULINO FEMININO

Distribuição do formativo -zinho segundo o sexo e a orientação sexual dos informantes
TABELA 29

Fonte: DADOS DA PESQUISA.
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Gráfico 11: Distribuição (%) da alternância dos formativos –inho/ -zinho: Sexo vs Orientação Sexual 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Outro fator que incluímos no teste de produtividade foi o dialeto regional. A tabela 30 

mostra os resultados obtidos para este fator:  

 

 

 

De acordo com a tabela acima, os resultados apontam que os cariocas utilizam com 

maior frequência as duas variantes indistintamente, sendo 73% dos dados para o morfema –

inho e 76% para o diminutivo –zinho. Deste modo, verifica-se que individualmente não há 

uma diferença expressiva entre as duas variantes para o fator dialeto regional. 

Todos os demais fatores examinados nos bancos de dados do PEUL e do D&G foram 

considerados no teste de produtividade. No entanto, estes fatores não diferem 

significativamente dos resultados já discutidos nos corpora. Assim, para o teste de 

produtividade, nossa análise concentrou-se nos resultados informados pelo acréscimo de 

algumas variáveis que não puderam ser aferidas nos corpora supracitados. 

  

 

  

 -INHO 41 / 56  = 73% 15 / 56  = 27%
 -ZINHO 94 / 124  = 76% 30 / 124  = 24%

Distribuição da alternância -inho / -zinho segundo o dialeto regional dos informantes
TABELA 30

VARIANTES
DIALETO REGIONAL

CARIOCA FLUMINENSE

Fonte: DADOS DA PESQUISA.
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6. TESTE DE ACEITABILIDADE 

 

 

O teste de aceitabilidade foi formulado com o objetivo de se identificar prováveis 

reações atitudinais dos informantes selecionados, falantes de português brasileiro, à variação 

presente na escolha de uso dos formativos –inho e/ou -zinho. 

A elaboração do teste de atitudes nos possibilitou uma análise mais abrangente do 

fenômeno em estudo, visto que alguns dados coletados por Tavares Jr. (1999) e Gonçalves 

(2005) não foram encontrados nos corpora analisados, embora sejam reconhecidos como 

morfologicamente viáveis na língua portuguesa. O modelo do teste de aceitabilidade aplicado 

consta no apêndice J, p.168. 

 

 

6.1. Condições experimentais 

 

 

Como parte preliminar do planejamento experimental do teste de aceitação, procedeu-

se à definição de escalas, em que se optou pela utilização de uma escala com pontuação. 

Adotou-se a escala de Likert de cinco pontos, modelo criado em 1932 para avaliar atitudes e 

hoje amplamente empregado para avaliações diversas, sendo atribuídos os valores: (1) para 

"perfeitamente possível"; (2) para “possível, mas não utilizaria”; (3) para “indiferente”; (4) 

para “improvável, raramente utilizaria”; e (5) para "não aplicável, nunca utilizaria". A 

atribuição dos pontos à escala Likert, em cada nível de resposta, procurou estabelecer uma 

ordenação das alternativas com intervalos equivalentes a fim de viabilizar a análise estatística. 

Deste modo, admitimos que o questionário aplicado constitui-se em uma escala intervalar, 

visto que a distância entre as posições é a mesma e que tais posições, utilizadas para avaliar 

opiniões e atitudes, medem proporções que partem do mais favorável ao mais desfavorável. 

Dito de outro modo, os dados além de estarem dispostos numa ordem linear, do menor para o 

maior, o espaçamento igual dos níveis de resposta é claramente indicado em uma escala visual 

apresentada no questionário aplicado. 
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A proposta de inclusão de itens positivos e negativos teve o objetivo de evitar que os 

respondentes se posicionassem mais à direita ou à esquerda da escala automaticamente, sem 

uma análise mais reflexiva das questões propostas.  

Com o intuito de garantir maior confiabilidade e validade ao processo de coleta de 

dados e assegurar que não haveria dúvidas na forma de preenchimento do questionário a ser 

aplicado, procurou-se enfocar a objetividade das questões, a facilidade de autopreenchimento, 

a adequação na formatação do modelo e layout. 

 

 

6.2. Constituição do teste 

 

 

Nosso instrumento de pesquisa foi composto por uma escala Likert com 10 sentenças 

referentes à variação detectada entre as formas diminutivas –inho, e/ou –zinho.  

Para determinarmos o tamanho da amostra, utilizamos o critério empírico do 

levantamento por amostragem. Como regra geral, o número mínimo de informantes deve ser 

de quatro a cinco vezes o número de variáveis em análise, sendo que o número de 

observações deve ser 10 vezes o número de variáveis, ou seja, deve-se adotar a razão 10:1 

(HAIR  et al, 1998). No entanto, Cochran (1977) afirma que os resultados de levantamentos 

amostrais sempre estão sujeitos a presença de certo grau de incerteza, visto que apenas parte 

da população é avaliada e portanto deve-se considerar também os erros de medida.  Para Fink 

(1995d), o tamanho da amostra é definido em função do número de respondentes necessário 

para que os resultados obtidos sejam precisos e confiáveis. Segundo Osborne e Costello 

(2004), amostras grandes são melhores que amostras pequenas, uma vez que as primeiras 

tendem a minimizar a probabilidade de erros, a maximizar a acurácia das estimativas e 

aumentar as possibilidades de generalização dos resultados. A fim de evitar a discussão acerca 

do limite entre o que podemos considerar como uma amostra pequena ou grande, ou seja, 

buscando o limite do menor tamanho da amostra com melhor aderência à curva da 

distribuição Normal, adotamos uma amostra composta por 40 informantes para as três 

variáveis em estudo, sendo 17 homens e 23 mulheres, com faixa etária entre 18 e 26 anos, 

dialeto regional (carioca; fluminense; outro) e ensino superior incompleto.  

No teste de aceitabilidade, à semelhança do que foi efetuado para o teste de 

produtividade, os informantes foram escolhidos aleatoriamente. A cada informante foi 
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reservada a opção de assinalar o grau de concordância ou discordância em uma escala 

escalonada de 1 (perfeitamente possível) a 5 (não aplicável, nunca utilizaria). O respondente 

ainda poderia atribuir um mesmo julgamento para as variáveis  –inho, -zinho e -inhozinho, 

conforme os critérios de uso atribuídos às formações diminutivas e aferidas através da 

percepção do entrevistado. 

 

 

6.3. Procedimentos adotados 

 

 

Na análise das respostas, foi proposta uma escala de concordância quanto ao grau de 

utilização das formas diminutivas em estudo. Assim, o respondente indica seu grau de acordo 

ou desacordo para cada item. Neste caso, adotamos os seguintes valores para cada resposta:  

 

    +           - 

[1] Concordo Plenamente               [2]               [3]   [4]               [5]Discordo Totalmente 

 

Nesta escala, admitimos que o valor exatamente (3) seria considerado “indiferente” ou 

“sem opinião”, sendo o “ponto neutro”, equivalente aos casos em que os respondentes 

abstiveram-se de emitir uma opinião.  

Escolhemos a escala de Likert por sua precisão, visto que permite a expressão de um 

número amplo de possíveis respostas e oferece maior exatidão a respeito da opinião emitida 

pelo informante sobre a questão apresentada.  

 

 

6.4. Variáveis sociais 

 

 

Na seção anterior, foram definidas as informações que caracterizam o teste de 

aceitabilidade. Nesta seção, apresentaremos o modo como os dados foram codificados.  
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6.4.1. Faixa etária 

 

 

Neste estudo, consideramos a faixa etária como uma variável qualitativa ordinal,  

dividida em intervalos mutuamente exclusivos e ordenados. Neste caso, a variável foi 

descategorizada e agrupada em intervalos fechados com 3 classes. Assim, os respondentes 

foram divididos, de acordo com sua idade, em três intervalos:  

Teste_Aceitabilidade = {[18-20], [21-23], [24-26]}  

 

 

6.4.2. Sexo 

 

 

Neste trabalho, o sexo do respondente assume os atributos de uma variável qualitativa 

nominal. Deste modo, os entrevistados foram categorizados em função do sexo em: 

Ω ={Masculino, Feminino} 

 

 

6.4.3. Dialeto regional 

 

 

Para o teste de julgamento, definimos a variável dialeto regional em qualitativa 

nominal e foram considerados os seguintes valores: 

Ω ={Carioca, Fluminense, Outro} 

 

 

6.5. Resultados e análise 

 

 

A partir das respostas fornecidas pelos entrevistados, apresentaremos, nas próximas 

seções, a análise dos resultados obtidos no teste de aceitabilidade. 
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6.5.1. Resultados da fase qualitativa 

 

 

Na análise dos resultados, decidimos dividir em etapas o teste de atitudes face a 

alternância do diminutivo –inho / -zinho.  Assim, nesta seção, abordaremos os resultados 

alcançados na fase qualitativa. 

 

 

6.5.1.1. Sexo dos respondentes 

 

 

Considerando o sexo dos entrevistados, temos 17 indivíduos  do sexo masculino e 23 do 

sexo feminino, perfazendo um total de 40 respondentes. 

 

 

 

6.5.1.2. Dialeto regional dos respondentes 

 

 

De acordo com o dialeto regional, os dados mostram que  83% dos entrevistados são 

cariocas, 13% são fluminenses e 5% situam-se em outras regiões do estado do Rio de Janeiro, 

como se observa na tabela 32. 

Masculino 17 42,5
Feminino 23 57,5

TOTAL 40 100

TABELA 31

SEXO
Frequência 

Absoluta (fi)

Frequência Relativa 

(fri) %

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

Distribuição por sexo dos entrevistados
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6.5.1.3. Faixa etária dos respondentes 

 

 

Considerando a idade dos entrevistados, os dados revelam que 68% possuem de 18 a 20 

anos, 15% encontram-se na faixa etária entre 21 e 23 anos e 17%  estão entre 24 e 26 anos, 

conforme vemos na tabela 33. 

 

 

 

 

6.5.2. Resultados da fase quantitativa 

 

 

Na seção anterior, foram exibidos os resultados obtidos na fase qualitativa. Nesta 

seção, analisaremos os resultados alcançados na etapa quantitativa. 

 

 

Carioca 33 83
Flumenense 5 13
Outro 2 5

TOTAL 40 100

DIALETO REGIONAL
Frequência 

Absoluta (fi)

Frequência Relativa 

(fri) %

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

Distribuição por dialeto regional dos entrevistados
TABELA 32

18 ├┤20 anos 28 70
21 ├┤23 anos 6 15
24 ├┤26 anos 6 15

TOTAL 40 100

FAIXA ETÁRIA
Frequência 

Absoluta (fi)

Frequência Relativa 

(fri) %

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

Distribuição por faixa etária dos entrevistados 
TABELA 33
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6.5.2.1. Atitude dos respondentes  

 

 

Nesta amostra, relacionamos o número de respondentes aos níveis de concordância/ 

discordância distribuídos ao longo da escala Likert, obtendo os resultados apresentados na 

Tabela 34.  

 

 

 

Como se pode observar, dos 40 entrevistados, temos a seguinte distribuição: 35% dos 

respondentes concentraram a maioria de suas respostas no nível 1, revelando a máxima 

concordância em relação ao uso das formas diminutivas –inho(a), -zinho(a) ou –

inho(a)zinho(a) ; 15% dos indivíduos utilizaram com maior frequência o nível 2 em suas 

respostas; 8% dos sujeitos inquiridos optaram pelo nível 3, mostrando-se hesitantes diante do 

uso dos referidos formativos; 13% dos entrevistados empregaram o nível 4 na maioria de suas 

respostas; e 30% dos respondentes atribuíram o maior número de respostas ao nível 5, 

demonstrando grande incompatibilidade em relação ao emprego das formas em questão.      

Considerando o julgamento efetuado pelos respondentes, avaliamos o grau de 

concordância ou discordância para cada questão a fim de medirmos a atitude do sujeito frente 

a cada item avaliado, conforme o exposto na tabela 35. 

1 14 35
2 6 15
3 3 8
4 5 13
5 12 30

∑ 40 100

TABELA 34

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

Distribuição de respondentes por nível 
Escala

Nível i
Frequência 

Absoluta (fi )

Frequência 

Relativa (fri) %
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Com base nos resultados, pode-se notar que a maior tendência à concordância possui 

os escores mais altos concentrados nas respostas em que se atribuiu o grau 1 (posição 

altamente favorável) para os diminutivos –inho e –zinho respectivamente. Por outro lado, a 

forma –inhozinho apresenta escores mais elevados para as respostas de grau 5 (posição 

claramente desfavorável), revelando uma tendência à discordância quanto a utilização deste 

formativo. Neste caso, os dados mostram que os respondentes posicionaram-se positivamente 

em relação ao uso das formas  –inho e –zinho, admitindo as duas possibilidade de uso no 

mesmo contexto embora se observe uma pequena variação percentual entre os dois formativos 

em função de cada item avaliado. No entanto, os respondentes adotaram um atitude mais 

conservadora diante da utilização da forma –inhozinho, revelando uma alto índice de rejeição 

nos contextos em que se alternam as possibilidades de aplicação de –inho e -zinho.  

Em relação as variáveis em estudo, relacionou-se à frequência das respostas dos 

informantes, que fizeram tal atribuição, a percentuais por linhas, refletindo a 

proximidade/afastamento de uso das formas diminutivas em questão, como podemos observar 

na tabela 36. 

 

 

 

 -INHO 211 / 400  = 52,8% 80 / 400  = 20,0% 43 / 400  = 10,8% 28 / 400  = 7,0% 38 / 400  = 9,5% 100%

 -ZINHO 199 / 400  = 49,8% 73 / 400  = 18,3% 37 / 400  = 9,3% 59 / 400  = 14,8% 32 / 400  = 8,0% 100%

 -INHOZINHO 4 / 400  = 1,0% 15 / 400  = 3,8% 18 / 400  = 4,5% 62 / 400  = 15,5% 301 / 400  = 75,3% 100%

TOTAL 414 / 1200  = 34,5% 168 / 1200  = 14,0% 98 / 1200  = 8,2% 149 / 1200  = 12,4% 371 / 1200  = 30,9% 100%

TABELA 36

TOTAL

 Distribuição da alternância -inho / -zinho conforme a frequência atribuída pelos informantes

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

4

FREQUÊNCIA DE ACEITABILIDADE

1 2 3 5

FORMAS 
DIMINUTIVAS

Questão 1 35 = 88% 2  = 5% 0  = 0% 5 =13% 15 =38% 2  = 5% 0  = 0% 5  =13% 2  = 5% 0 = 0% 10 = 25% 10 = 25% 0  = 0% 8  = 20% 26 = 65%
Questão 2 33 = 83% 6  = 15% 1  = 3% 4 =10% 11 =28% 3  = 8% 2  = 5% 2  = 5% 3  = 8% 1 = 3% 14 = 35% 3  = 8% 0  = 0% 7  = 18% 30 = 75%
Questão 3 13 = 33% 29 = 73% 1  = 3% 14 =35% 5 =13% 4  = 10% 5  =13% 3  = 8% 3  = 8% 7 =18% 3 = 8% 10 = 25% 1  = 3% 0  = 0% 22 = 55%
Questão 4 37 = 93% 2  = 5% 0  = 0% 2 = 5% 7 =18% 1  = 3% 1  = 3% 8  =20% 1  = 3% 0 = 0% 10 = 25% 6  = 15% 0  = 0% 13 = 33% 32 = 80%
Questão 5 25 = 63% 18 = 45% 1  = 3% 9 =23% 12 =30% 0  = 0% 6  =15% 4  =10% 1  = 3% 0 = 0% 5 = 13% 7  = 18% 0  = 0% 1  = 3% 31 = 78%
Questão 6 19 = 48% 27 = 68% 1  = 3% 10 =25% 3 = 8% 1  = 3% 7  =18% 4  =10% 3  = 8% 1 = 3% 5 = 13% 5  = 13% 3  = 8% 1  = 3% 30 = 75%
Questão 7 14 = 35% 29 = 73% 0  = 0% 9 =23% 6 =15% 1  = 3% 6  =15% 2  = 5% 1  = 3% 4 =10% 3 = 8% 6  = 15% 7  = 18% 0  = 0% 32 = 80%
Questão 8 25 = 63% 20 = 50% 0  = 0% 8 =20% 8 =20% 2  = 5% 4  =10% 5  =13% 2  = 5% 0 = 0% 7 = 18% 5  = 13% 3  = 8% 0  = 0% 31 = 78%
Questão 9 4 = 10% 36  = 90% 0  = 0% 9 =23% 2 = 5% 0  = 0% 8  =20% 0  = 0% 1  = 3% 9 =23% 2 = 5% 4  = 10% 10 = 25% 0  = 0% 35 = 88%
Questão 10 6  =15% 30  = 75% 0  = 0% 10 =25% 4 =10% 1  = 3% 4  =10% 4  =10% 1  = 3% 6 =15% 0 = 0% 6  = 15% 14 = 35% 2  = 5% 32 = 80%

Distribuição da atitude do respondente em relação aos itens vinculados no uso dos sufixos diminutivos
TABELA 35

ITENS / 

SUFIXOS

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

 -Inho  -Inho  -Inho
5

 -Zinho  -Inhozinho -Inhozinho  -Inho  -Zinho  -Inhozinho
4

 -Zinho  -Inhozinho
1

GRAUS DE ACEITABILIDADE

2 3

 -Inho  -Zinho  -Inhozinho  -Zinho
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Na tabela 36, os dados mostram que 52,8% dos informantes afirmam utilizar 

amplamente o morfema –inho. No entanto, 20% reconhecem ser possível a utilização da 

variante –inho, ainda que não seja esta variante que utilizem com maior frequência. Embora 

apresente um uso improvável na língua, 7% consideram utilizar ocasionalmente o diminutivo 

–inho e somente 9,5% declaram não fazer uso do morfema em questão. Contudo, para o 

formativo –zinho, observa-se que 49,8% dos respondentes consideram utilizá-lo plenamente 

enquanto 18,3% admitem o uso da variante -zinho, mas reconhecem não ser a variante que 

recorrem num primeiro momento. Ainda que considerem improvável a possibilidade de uso 

na língua, 14,8% dos informantes afirmam utilizar esporadicamente o morfema –zinho e 

apenas 8,0% admitem não utilizar este diminutivo. Finalmente, nota-se que somente 1% dos 

respondentes consideram fazer uso da variante -inhozinho. Entretanto, 3,8% admitem a 

possibilidade de uso da forma –inhozinho, embora não seja a variante à qual recorrem num 

primeiro momento. Contudo, 15,5% dos entrevistados consideram improvável o uso do 

diminutivo –inhozinho, mas admitem que de vez em quando o utilizam enquanto 75,3% dos 

informantes declaram nunca utilizar este formativo. Neste teste, os respondentes que declaram 

não ter uma opinião formada ou que se abstiveram de emitir qualquer opinião correspondem 

a: 10,8% para o morfema –inho; 9,3% para o diminutivo –zinho; e 4,5% para a variante –

inhozinho.  

 Os resultados gerais da tabulação da escala de Likert aplicada ao questionário foram 

esquematicamente representados no Gráfico 16. 

 

 
Gráfico 16: Distribuição dos resultados gerais da alternância dos formativos –inho/ -zinho 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Posteriormente, calculou-se  o ranking médio (doravante RM) da pontuação obtida em 

cada um dos cinco níveis.  Segundo Ghiglione & Matalon (1993), Likert adotou a média 

ponderada das respostas dadas como o método de cálculo para o resultado final, conferindo 

um peso a cada nível de concordância expresso pelo sujeito em cada assertiva. Neste caso, 

atribuímos os valores de 1 a 5 para cada resposta, a partir da qual foi calculada a média 

ponderada para cada item, baseando-se na frequência das respostas. Logo, adotamos os 

seguintes valores para cada resposta no cálculo do ranking médio (QUADRO 1).  

 

 
Quadro 1: Escala de valores 

Fonte: Baker (2001) 
 

Baker (2001) considera que as declarações de concordância devem receber valores 

positivos ou altos enquanto as declarações que exprimem discordância devem receber valores 

negativos ou baixos. Deste modo, os valores atribuídos foram: 1 – para o nível  5; 2 – para o 

nível 4; 3 – para o nível 3;  e 4 – para o nível 2; e 5 – para o nível 1. Logo, a medida que o 

valor de RM aproxima-se de zero  menor é o grau de concordância ao passo que  quanto mais 

distante o valor do RM estiver de zero maior também será o grau de concordância.  Assim, 

tem-se a fórmula:  

 

�� =	∑ �� × �		
��∑� 	  

    (1) 

Onde: 

RM = ranking médio. 

MG = média de pontos obtidos em cada grupo. 

Vi =  valor ou peso atribuído a cada resposta. 

 

Em relação a avaliação do grau de  concordância ou discordância de uso de cada uma 

das formas diminutivas, considerou-se o valor padrão 3 como o ponto neutro da escala de 

Utilização Valores Padrão
Impossível, não uso 1
Improvável, uso raríssimas vezes 2
Não sei 3

Possível, uso de vez em quando 4

Extremamente possível, amplo uso 5
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valores. Logo, a soma dos valores médios (RM Geral) acima de  3 são  considerados como 

concordantes enquanto os menores que 3 são tidos como discordantes. Deste modo, realizou-

se verificação quanto à concordância ou discordância das questões avaliadas através da 

obtenção do RM da pontuação atribuída às respostas, conforme se pode observar na tabela 37. 

 

 

 

Na tabela acima, observa-se que, dos 40 respondentes, em média 4,00 declararam 

utilizar o formativo –inho enquanto 3,87 dos entrevistados admitiram utilizar o diminutivo -

zinho nos 10 itens do questionário aplicado. No entanto, o diminutivo –inhozinho foi utilizado 

em média por 1,40 dos respondentes. Note-se ainda que, das variáveis em análise, o RM geral 

encontra-se aproximadamente em torno de quatro, ou seja, evidencia que há um predomínio 

de nível satisfatório, indicando que as respostas tenderam para uma atitude positiva ou 

concordante quanto a possibilidade e uso dos referidos formativos, ficando somente a variável 

–inhozinho em um nível insatisfatório pois atingiu uma média inferior ao ponto de corte ou 

ponto neutro estabelecido, o que revela uma atitude  discordante em relação a possibilidade e 

uso do referido formativo.   

A fim de medirmos a variabilidade dos dados em torno do RM, utilizou-se o cálculo o 

desvio padrão da média por meio da seguinte fórmula: 

 

� = 	�∑ ��	 − ���2
����� − 1�  

    (2) 

  

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

RM RM RM RM RM

 -INHO 2,64 0,80 0,32 0,14 0,10 4,00

 -ZINHO 2,49 0,73 0,28 0,30 0,08 3,87

 -INHOZINHO 0,05 0,15 0,14 0,31 0,75 1,40

Total 5,18 1,68 0,74 0,75 0,93 9,26

TABELA 37
Ranking médio (RM)

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

SUFIXOS 
DIMINUTIVOS

RM Geral
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Onde: 

S = desvio padrão. 

Xi = variável usada para representar os valores individuais dos dados. 

MG = média geral de pontos obtidos no RM 

 

Portanto, realizou-se verificação quanto à concordância ou discordância das questões 

avaliadas através da obtenção do RM da pontuação atribuída às respostas e analisou-se o grau 

de dispersão em relação a essa média, obtendo o desvio padrão do RM, conforme se pode 

observar na tabela 38. 

 

 

 

Na tabela 38, nota-se que os morfemas –inho e –zinho apresentam um desvio-padrão 

que se aproxima de suas respectivas médias, evidenciando que boa parte dos entrevistados 

consideraram de forma parecida o uso dos referidos diminutivos, revelando uma atitude 

positiva em relação aos diminutivos supracitados. Por outro  lado,  o formativo –inhozinho 

apresentar uma dispersão que ultrapassa sua respectiva média, indicando que a maioria dos 

respondentes revelaram-se contrários a aplicabilidade e uso da forma em questão enquanto 

uma parcela mínima apresentou uma atitude concordante quanto a possibilidade e uso deste 

diminutivo, o que influenciou a média para  baixo. 

 

 

6.6. Significância e precisão do instrumento de medição 

 

 

Neste estudo, utilizou-se o teste de aceitabilidade para aferirmos a percepção do 

respondente face a alternância dos diminutivos –inho e/ou –zinho. No entanto, admitimos a 

necessidade de adotarmos alguns procedimentos científicos sem os quais não se poderá ter 

 -INHO 1,64 0,41 0,20 0,28 0,37 2,90

 -ZINHO 1,60 0,38 0,16 0,37 0,35 2,86

 -INHOZINHO 0,09 0,10 0,08 0,42 2,31 3,00

Total 3,33 0,89 0,44 1,07 3,03 8,76

TABELA 38

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

Desvio padrão amostral (S)
SUFIXOS 

DIMINUTIVOS
Nível 1                

(S)
Nível 2                    

(S)
Nível 3         

(S)
Nível 4              

(S)
Nível 5               

(S)
S Geral
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segurança quanto aos resultados já apresentados e descritos neste capítulo. Deste modo, 

conforme explicita Guy & Zilles (2007), o pesquisador precisará atentar para os critérios 

relacionados à cientificidade da análise quantitativa: a validade e a confiabilidade. Além 

dessas características, consideramos necessário avaliar o poder discriminatório da escala 

utilizada nesta dissertação. Sem a devida atenção a essas exigências, as medidas coletadas e 

aferidas pelo teste de aceitabilidade não serão merecedoras de crédito e significância. Nas 

seções subsequentes, aprofundaremos esses conceitos e analisaremos o instrumento de 

medição aplicado neste estudo.          

 

 

6.6.1. Validez e confiabilidade (Alpha de Cronbach) 

 

 

Hernández et al. (2003) ressaltam que  ao utilizarmos um instrumento de medição é 

necessário avaliarmos sua confiabilidade e validez para que a investigação aporte resultados 

reais e seja digna de consideração.  

A qualidade do instrumento de medição é estimada pelos critérios de validez ou 

validade e por sua confiabilidade ou fidedignidade. O critério de validez está relacionado à 

capacidade de um instrumento medir com precisão o que de fato se propõe medir, ou seja, os 

dados da pesquisa devem ser precisos. Por outro lado, a confiabilidade  refere-se à capacidade 

de reproduzir com consistência ou estabilidade os resultados obtidos quando o mesmo 

indivíduo ou objeto é avaliado, ou seja, qualquer pessoa que aplique um questionário, em 

condições idênticas, terá sempre os mesmos resultados. Deste modo, Cozby (2003) explica 

que uma medida confiável é necessariamente consistente e precisa, pois fornece uma medida 

estável da variável. Por exemplo, se medirmos a temperatura de uma sala climatizada, ela terá 

de ser constante. Nessas condições, o termômetro que, em cada medição, apresentar  

temperaturas diferentes  não é considerado confiável, visto que não há motivos para a 

mudança de temperatura. Segundo Guy & Zilles (2007), a confiabilidade equivale 

basicamente à possibilidade de reproduzir ou replicar um resultado. Assim, os autores 

argumentam que se repetirmos um estudo ou se outro pesquisador realizar um estudo 

equivalente com a utilização de critérios idênticos, se os resultados não forem iguais, não 

haverá confiabilidade, mas, se forem, podemos considerá-los confiáveis.     
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Por outro lado, o  critério de validade serve para indicar que não há nenhum erro de 

medição, ou seja, “as diferenças observadas na medição refletem as verdadeiras diferenças 

entre os objetos ou indivíduos.” (MALHOTRA, 2001, p. 265). 

Para demonstrar a validez do instrumento de  medição, realizou-se um teste piloto com 

05 (cinco) pessoas que preencheram o questionário para o teste final do instrumento. 

Nenhuma modificação foi necessária, pois não se registraram problemas relacionados à 

clareza, ao entendimento, ao preenchimento e à adequação ao layout do questionário. Finda 

esta etapa, o questionário foi aplicado na amostra completa.  

Em relação ao critério de confiabilidade, Murphy  e Likert (1938) propuseram dois 

tipos de métodos de análise de  itens a fim de avaliar a capacidade dos itens individuais de 

medir o atributo mensurado pela escala total: a análise de correlação e a análise baseada no 

critério de consistência interna. 

A princípio, Likert (1932) sugeriu que se calculassem as correlações entre cada item e 

a soma ou a média de todos os itens. Assim, se um coeficiente de correlação obtido fosse 

muito baixo ou igual a zero, indicaria que não há diferença na mensuração de uma assertiva 

em relação a outras sentenças. No entanto, o cálculo dos coeficientes de correlação era 

bastante trabalhoso, especialmente com grandes conjuntos de dados. Posteriormente, Murphy  

e Likert (1938) desenvolveram um segundo tipo de análise de itens denominado  critério de 

consistência interna. Este critério é utilizado para avaliar a confiabilidade de uma escala em 

que vários itens são somados para formar um escore total.  

Para determinação da confiabilidade do questionário, usamos o coeficiente alpha de 

Cronbach, que consiste em uma análise da covariância e/ou correlações entre os itens do 

questionário a fim de medir a homogeneidade dos componentes da escala. Neste   trabalho,   

nos   dedicamos   a   uma   análise   de   consistência   interna do questionário aplicado 

utilizando o pacote estatístico R project, Versão 2.12.2. 

De acordo com Braga (2004), quando consideramos que temos vários entrevistados e 

vários itens respondidos, o alpha de Cronbach nos permite calcular a variância de cada item e 

variância do conjunto de itens, ou seja, o coeficiente α mede a correlação entre as respostas de 

um questionário.  A variância de uma soma será menor que a soma das variâncias de cada 

item se os itens medirem a mesma variância entre os respondentes. Dito de outro modo, a 

variância de uma soma de dois itens é a soma das duas variâncias menos duas vezes a 

covariância. Deste modo, o coeficiente alpha é obtido pela fórmula: 
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� = � �� − 1�	×	 �1 − ∑ �������� � ! 
(3) 

Onde: 

k = indica o número de itens. 

���� = refere-se a variância de cada um dos itens. 

� �=  é a variância da soma de todos os itens. 

 

Entretanto, se não houver nenhum componente real nos formativos analisados, a 

variância da soma será igual à soma das variâncias individuais e o coeficiente α será nulo. 

Caso não haja erros, o coeficiente será igual à unidade. No entanto, se o coeficiente α for 

negativo, indica a ocorrência de muitos erros como, por exemplo, erros de digitação ou itens 

que não estejam aferindo a mesma coisa. O modelo do alpha de Cronbach é válido para 

{� ∈ ℜ	| − ∞ < � ≤ 1 ∧ � ≠ 0}, sendo interpretado no intervalo de 0 e 1, onde os valores 

negativos do alpha são considerados como escalas não fidedignas (NICHOLS,1999). Assim, 

quanto maior a correlação entre os itens de um instrumento, maior será o valor do alpha de 

Cronbach e, por esta razão, ele também é conhecido como consistência interna do teste. 

Rejeitam-se os fatores com alpha de coeficiente menores que 0,6, uma vez que valores abaixo 

deste indicam uma intensidade de associação muito baixa. Valores entre 0,6 e 0,7 indicam 

uma intensidade de associação moderada; entre 0,7 e 0,8, boa; entre 0,8 e 0,9, muito boa e 0,9, 

excelente (HAIR et al., 1998). 

Analisando-se a estrutura do instrumento utilizado para obtenção dos dados através do 

modelo de Alpha de Cronbach, percebe-se que o constructo e a escala utilizada apresentam 

uma confiabilidade interna muito boa e, portanto, são adequados para o propósito para o qual 

foram designados (QUADRO 2). 

 

 
Quadro 2: Teste Alpha de Cronbach 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Avaliou-se ainda a consistência interna para cada questão individualmente. Isto foi 

realizado por meio do alpha de Cronbach considerando que  a questão seja deletada. Deste 

modo, foram obtidos os seguintes resultados: 

Alpha reliability Standardized alpha N items

0.8133 0.8183 10



117 

 

 

 

Quadro 3: Alpha de Cronbach item a item 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com Braga (2004), se o coeficiente resultante for inferior ao alpha do teste 

de Cronbach, a questão é considerada boa,  pois aumenta a confiabilidade do teste e vice-

versa. Pode-se observar que as questões não apresentam grandes flutuações em relação ao 

alpha global, oscilando em torno de 0,02 em cada direção15. Assim, pelos resultados obtidos, 

o coeficiente de confiabilidade do instrumento de medição em pauta é considerado confiável. 

 

 

6.6.2. Poder discriminatório 

 

 

Se entende por poder discriminatório a capacidade que os resultados de um teste tem 

de quantificar as diferenças entre os respondentes. Para Braga (2004), a discriminação refere-

se à habilidade de um exame de produzir uma grande gama de resultados.   

O poder discriminante de uma escala pode ser expresso pelo coeficiente δ de 

Ferguson, que varia de 0 (todas as pontuações são iguais) a 1 (cada indivíduo tem uma 

pontuação diferente). O coeficiente δ de Ferguson (1949) para itens politômicos é dado pela 

seguinte expressão: 

  

                                                           
15 A variação máxima admitida no alfa global é em torno de 0,03 em cada direção.  

INHO ZINHO INHOZINHO
Questão 1 0,8147 0,8023 0,8061
Questão 2 0,8104 0,8072 0,7954
Questão 3 0,8178 0,8060 0,8009
Questão 4 0,8174 0,7979 0,8043
Questão 5 0,8112 0,8053 0,8077
Questão 6 0,8168 0,7987 0,8079
Questão 7 0,8084 0,8086 0,8070
Questão 8 0,8237 0,8175 0,8003
Questão 9 0,8108 0,8144 0,8076
Questão 10 0,7973 0,8081 0,8055

VALOR DE ALPHA SE ITEM DELETADO
ITENS
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/0	∑ 12/3245 6
/	�-0�                                                                              (4) 

 

Onde: 

q = indica as opções de resposta para cada item. 

7	= refere-se ao número de indivíduos para cada opção de resposta. 

n =  total de respondentes. 

 

Quanto mais próximo de 1 o índice de Ferguson estiver, maior também será a 

capacidade discriminante do teste. Como regra geral, um teste é considerado 

discriminatório se apresentar δ ≥ 0,90. Neste teste, o valor estimado do delta de Ferguson 

para a amostra foi de δ = 0,93, sendo considerado um valor que apresenta uma boa 

capacidade discriminatória. 
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7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Neste capítulo, inicia-se o processamento em si, examinando-se a natureza do modo de 

distribuição estatística dos erros amostrais16 e a homocedasticidade das variâncias. Estes 

pressupostos tornam-se fundamentais na medida que o pesquisador necessita identificar a 

modelagem estatística que melhor se adequa as hipóteses formuladas sobre a natureza da 

população a fim de  explicar o fenômeno em estudo. Deste modo, entende-se que os 

pressupostos básicos assumidos nesta dissertação delineiam os contornos de uma pesquisa  

honesta e não viesada, o que valer dizer cientificamente aceita. 

 

 

7.1.  Pressupostos estatísticos 

  

 

Nesta seção, apresentaremos as especificações de certas condições sobre a distribuição 

e homogeneidade das respostas na população, da qual a amostra da pesquisa foi retirada. Cabe 

reiterar que essas condições devem ser testadas para que os resultados de um teste 

paramétrico sejam significativos. 

  

 

7.1.1. Diagnóstico de  normalidade (Gaussianidade) 

 

 

Em condições naturais, a variação de qualquer medida é aleatória ou incerta. Ainda 

que as distribuições tenham a possibilidade de assumir diversas formas (Poisson, Uniforme, 

Binomial, etc.), muitas variáveis observadas apresentam uma distribuição de frequências que 

se aproximam da distribuição Normal (simétrica e em forma de sino).  

Muitas técnicas dependem da suposição de Gaussianidade17 e portanto considerou-se 

prudente verificar esta premissa. Dentre os vários teste para avaliar as condições de 

                                                           
16 Ao recolhermos uma amostra,  estamos  sujeitos  a perda de alguma coisa da população de onde a amostra foi 
retirada. Essa diferença, existente entre a estimativa da amostra e o parâmetro da população, é denominada de 
erro amostral.  
17 O termo gaussianidade faz referência ao matemático e astrônomo Gauss, que utilizou esta distribuição para 
modelar a variação no resultado de medições do posicionamento de planetas. 



120 

 

 

 

normalidade, optou-se pelos testes Kolmogorov-Smirnov (KS) e Shapiro-Wilk.  Esta escolha 

deve-se ao fato de o primeiro ser considerado um teste robusto que pertence à classe de 

estatísticas baseadas na função de distribuição empírica (FDE), mais sensível em pontos 

próximos da mediana da distribuição do que nas caudas, enquanto o segundo trabalha com os 

valores amostrais ordenados e comporta-se bem, se comparado a outros testes de bondade de 

ajuste ou de aderência. No entanto, cabe ressaltar que o Teorema Central do Limite afirma 

que se uma amostra de tamanho n ≥ 30 for retirada da população a distribuição tende 

naturalmente para normalidade. 

O Kolmogorov-Smirnov (KS) é um teste de aderência que verifica o grau de 

conformidade entre a distribuição dos escores observados e alguma distribuição de 

probabilidade específica. Tecnicamente, este teste observa a máxima diferença absoluta 

existente entre a função de distribuição acumulada, a Normal, e a função de distribuição 

empírica ou amostral dos dados, comparando esta diferença com um valor crítico, para  dado 

nível de significância.  Em outras palavras, o teste Kolmogorov-Smirnov (KS) verifica se os 

dados seguem uma distribuição normal. Assim, para avaliarmos se a amostra possui uma 

distribuição normal, admitiu-se um nível de significância18 é menor que 0,05 (α < 0,05). 

Logo, foram estabelecidas as hipóteses:  

 

H0: A amostra provém de uma distribuição normal N(µ,σ2) 

H1: A amostra não provém de uma distribuição normal N(µ,σ2) 

 

Neste caso, entende-se que rejeitamos H0 se o p-valor19 é menor que 5% (p-valor < 

0,05) e não rejeitamos H0 caso contrário. A amostra foi submetida ao pacote R project em que 

se efetuou o cálculo para o Kolmogorov-Smirnov (KS) com intervalo de confiança de 95%, 

sendo reportados os seguintes valores: 

 

 
Quadro 4: Teste de normalidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

                                                           
18 O nível de significância (α) corresponde a probabilidade de cometermos um Erro tipo I, rejeitando H0 quando 
H0 é verdadeira. 
19 O p-valor refere-se a menor escolha que teríamos feito para determinado nível de significância (α), de forma a 
rejeitarmos H0. 

data: y
D = 0.2132, p-value = 0.05267
alternative hypothesis: two-sided

One-sample Kolmogorov-Smirnov test
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Segundo os resultados apresentados (Quadro 4), para α < 0,05 e n = 40, não temos 

evidencia para rejeitar a hipótese de normalidade dos dados.  

A fim de visualizarmos a estatística do teste Kolmogorov-Smirnov com maior clareza, 

segue a representação esquemática da função de distribuição empírica (GRÁFICO 17). 

 

 

 
Gráfico 17: Curva de frequência cumulativa de dados com a função de distribuição específica em hipótese. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

O segundo teste de aderência à normalidade é o Shapiro-Wilk.  Este teste, proposto em 

1965, calcula uma estatística W que testa se uma amostra aleatória (x1, x2, ..., xn) é 

proveniente de uma distribuição normal. A estatística do teste é dada por: 
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onde os x(i)’s são os valores da amostra ordenados  e os a(i)’s são constantes geradas pelas 

médias, variâncias e covariâncias das estatísticas de ordem de uma amostra de tamanho n de 

uma distribuição normal. Neste caso, adotou-se se um nível de significância menor que 0,05 

(α< 0,05) e assumiu-se as mesmas hipóteses apresentadas para o Kolmogorov-Smirnov (KS), 

sendo obtidos os seguintes resultados: 

 

 
  Quadro 5: Teste de normalidade 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observa-se que, da aplicação do teste de normalidade de Shapiro-Wilk resulta um p-

valor = 0,8948, portanto, a um nível de significância de 5%, não podemos rejeitar a hipótese 

da normalidade. Assim, torna-se plausível que a amostra provenha de uma população normal. 

 

 

7.1.2. Diagnóstico de homogeneidade  

 

 

Muitas técnicas estatísticas requerem a suposição de igualdade de variâncias das 

variáveis de interesse e portanto considerou-se crucial verificar esta premissa. Foi utilizado o 

teste de Levene centrado na média para averiguar o pressuposto de homogeneidade da 

variância. Este teste é usado para verificar se k médias tem a mesma variância, ou seja, a 

variabilidade dos resultados, para cada situação experimental, deve ser aproximadamente 

igual. Assim, as variáveis a serem testadas devem pertencer a grupos populacionais com igual 

variância.  

Para avaliarmos a homogeneidade da variância, admitiu-se um nível de significância 

menor que 0,05 (α< 0,05). Deste modo, foram estabelecidas as hipóteses:  

  

H0: As variâncias para os diferentes grupos são iguais (existe homocedasticidade)   

�			� =	�	�� = �	8� 

 

H1: As variâncias para os diferentes grupos são diferentes (não existe homocedasticidade)   

�	��≠	�	9�, para algum i≠j 

data: y
W = 0.9992, p-value = 0.8948

Shapiro_Wilk normality test
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Neste caso, rejeitamos H0 se o p-valor for menor que 5% e não rejeitamos H0 caso 

contrário. As variáveis sexo (M / F), dialeto regional (Carioca / Fluminense / Outro), 

diminutivo (inho / zinho / inhozinho) e faixa etária (18 a 20 anos / 21 a 23 anos / 24 a 26 

anos) foram submetidos ao teste de Levene com intervalo de confiança de 95%,  sendo obtido 

os seguintes valores: 

 

 
Quadro 6: Teste de homocedasticidade 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

Ao analisarmos o resultado do teste de Levene, constatamos que, como p > 0,05, então 

não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, não existem evidências de uma diferença significativa 

entre as variâncias dos grupos analisados. 

 

 

7.2. Testes paramétricos 

 

 

Na seção anterior, analisamos os pressupostos fundamentais para a aplicação de testes 

paramétricos. Com esses procedimentos, foi possível verificar que a amostra é aceitavelmente 

simétrica, centrada na média da distribuição, e as variâncias são homogêneas.  Dentre os 

Df F value Pr(>F)
group 2 24.684 0.08912

117

Df F value Pr(>F)

group 2 0.0152 0.985
117

Df F value Pr(>F)
group 1 1.1623 0.2832

118

Df F value Pr(>F)
group 2 0.8395 0.4345

117

Diminutivo

Sexo

Quadro 6 - Teste de homocedasticidade 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = mean)

Dialeto Regional

Faixa Etária
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vários testes paramétricos existentes, realizamos uma análise de variância multifatorial 

(ANOVA Multi Way) por considerarmos,  no caso específico deste estudo,  ser o teste mais 

adequado a explicar a alternância do diiminutivo –inho/ -zinho no PB. Nesta seção, 

formalizaremos as hipóteses a serem investigadas e daremos prosseguimento a análise de 

variância ( ANOVA), apresentando os resultados obtidos para o fenômeno investigado. 

 

 

7.2.1. Hipóteses 

 

 

Ao nível estatístico, utilizamos a técnica de análise de variância multifatorial 

(ANOVA Multi Way) para análise multivariada com medidas repetidas, a fim de 

correlacionarmos os fatores (faixa etária, dialeto regional, sexo, diminutivo) ao nível de 

atitudes dos respondentes. Adotou-se este teste paramétrico em vista de tentarmos elucidar a 

questão que norteia este estudo: trata-se de uma única forma ou temos dois diminutivos 

distintos no PB?. Mais especificamente, pretende-se comparar os efeitos, associados e 

independentes, do sexo, da faixa etária e do dialeto regional condicionados à percepção do 

falante na seleção da(s) forma(s) diminutiva(s) –inho/–zinho. 

Entende-se que, nos casos de variação, diante de uma só forma é de se esperar que 

haja convergência entre os níveis, tanto para –inho, considerado como morfema diminutivo, 

quanto para /z/ em zinho, tido como uma consoante epentética que emerge para satisfazer 

exigências estruturais. Assim, a hipótese conservadora formulada (H0) é de que haja 

convergência entre as médias (µ1 = µ2 = . . . = µi ). No entanto, se houver diferenças 

significativas entre os níveis, temos evidências para admitir a existência de formas distintas na 

língua portuguesa, visto que teríamos formas que se afastam progressivamente entre si. Logo, 

a hipótese inovadora (H1) é de que existe pelo menos uma das médias diferentes (µi ≠ µj para 

algum i ≠ j). Entretanto, a hipótese secundária a ser investigada é verificar se há ou não 

interação entre os demais fatores e a atitude do falante. Assim, a hipótese nula (H0) é de haja 

interação entre os fatores sociais (dialeto regional, sexo e faixa etária) e a seleção da(s) 

forma(s) diminutiva(s), dada a proposta sociolinguística adotada neste estudo. Por outro lado, 

a hipótese alternativa (H1) é de que a(s) forma(s) diminutiva(s) ocorrem por motivações 

estruturais, sem interferência de fatores sociais. 
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7.2.2. Análise de variância multifatorial (ANOVA Multi Way) 

 

 

De forma geral, a análise multivariada refere-se aos métodos estatísticos que lidam 

com múltiplas medidas simultaneamente (mais de duas variáveis) para cada indivíduo ou 

objeto sob investigação. Em uma análise de variância (ANOVA)  vários grupos podem ser 

comparados a um só tempo. Neste caso, pretende-se testar se, em média, os fatores analisados 

influenciam a atitude do falante na seleção de uma ou mais formas diminutivas. 

Entende-se que o uso da análise de variância Multifatorial (ANOVA Multi Way) 

torna-se confiável a partir do momento em que as pressuposições tais como: independência, 

normalidade e homogeneidade de variâncias são respeitadas (STEEL et al., 1998).  

Cabe ressaltar que a independência entre os grupos é automática, pois são grupos 

vindos de populações mutuamente excludentes (homens ou mulheres; cariocas ou fluminense 

ou outro; 18 a 20 anos ou 21 a 23 anos ou 24 a 26 anos). Observe-se que os dados coletados 

seguem uma distribuição normal e foi verificado a igualdade de variâncias das atitudes entre 

as variáveis independentes (Teste de Levene).  

Os dados foram submetidos a análise de variância multifatorial (ANOVA Multi Way), 

com nível de significância de 0,05, para avaliar se o efeito do sexo, do dialeto regional e da 

faixa etária é determinante na seleção da(s) forma(s) em análise e se há ou não convergência 

entre as formas. A seguir, na tabela 39, apresentamos os resultados obtidos na aplicação do 

modelo II20 de ANOVA  multifatorial.  

 

                                                           
20 Este modelo considera que todos os fatores têm efeitos aleatórios.  
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Tomados individualmente os efeitos principais, observa-se que o p valor para o fator 

diminutivo, aproximadamente zero, é muito menor que o p valor para a faixa etária (0,64653), 

o sexo (0,98557) e o dialeto regional (0,98833). Logo, para α = 0,05, rejeitamos a hipótese 

conservadora (H0), ou seja, o fator “diminutivo” tem efeito significativo sobre a variabilidade 

da variável de resposta “atitude”, apresentando potenciais diferenças entre os níveis, enquanto 

que não há evidência estatística para afirmar que individualmente os fatores  “faixa etária”, 

“sexo” e “dialeto” exerçam efeito distinto sobre a percepção do falante, visto que para estes 

fatores p > 0,05. Em outras palavras, os fatores analisados apontam para existência de 

diferenças significativas entre os formativos (-inho, -zinho e -inhozinho), o que nos leva a 

admitir a existência de mais de uma forma diminutiva na língua.  

Quando observamos os cruzamentos entre os fatores analisados, vemos que todas as 

combinações entre os fatores (A*B, A*C, A*D, A*B*C, A*B*D, A*C*D) indicam que há 

possíveis interações, conforme o exposto no gráfico 18. 

 

  

DIALETO  0.8 2 0.4 0.0117 0.98833
FAIXA ETÁRIA 29.0  2 14.5 0.4383 0.64653
SEXO 0.0 1 0.0 0.0003 0.98557
DIMINUTIVO 17167.9 2 8583.9 259.5613 < 2e-16
DIALETO*FAIXA ETÁRIA 0.0 1 0.0 0.0007 0.97959
DIALETO*SEXO 218.0 2 109.0 3.2960 0.04171
FAIXA ETÁRIA*SEXO 6.5 2 3.3 0.0988 0.90606
DIALETO*DIMINUTIVO 204.1 4 51.0 1.5429 0.19691
FAIXA ETÁRIA*DIMINUTIVO 205.1 4 51.3 1.5503 0.19484
SEXO*DIMINUTIVO 41.3 2 20.6 0.6243 0.53802
DIALETO*FAIXA ETÁRIA*DIMINUTIVO 34.8 2 17.4 0.5268 0.59238
DIALETO*SEXO*DIMINUTIVO 83.2 4 20.8 0.6288 0.64324
FAIXA ETÁRIA*SEXO*DIMINUTIVO 25.3 4 6.3 0.1911 0.94244
Resíduos 2877.2 87 33.1

TABELA 39

Fonte: DADOS DA PESQUISA.

p

    Resultados da ANOVA multifatorial para a pontuação na escala de atitudes em relação ao uso da(s) formas(s) 
diminutiva(s) -inho e/ou -zinho, em função do dialeto regional, do sexo e da faixa etária.

Soma de 
quadrados (SQ)

Graus de 
liberdade (GL)

Média de 
quadrados (MQ)

Efeito F
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Gráfico 18: Médias aritméticas da interação entre a atitude do falante  e os fatores “dialeto”, “faixa etária” e 
“sexo” na seleção das formas diminutivas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Como se pode observar no gráfico 18, a interação entre os formativos –inho, –zinho e 

-inhozinho é verificada para todos os fatores analisados, visto que as retas não são 

sensivelmente paralelas. Logo, para p > 0,05, não rejeitamos a hipótese nula (H0), ou seja, 

concluímos que há evidências de um efeito de interação entre os fatores dialeto regional, sexo 

e faixa etária na seleção das formas diminutivas –inho e –zinho. 

Note-se que a probabilidade de ocorrer uma das variantes cresce na medida que se 

conjugam os vários fatores sociais. Vejamos como as interações entre as médias para os 

grupos analisados em cada fator são determinantes na escolha dos sufixos diminutivos –inho e 

–zinho (QUADRO 7). 
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Quadro 7 – Interação entre as médias para os fatores sociais em relação a escolha dos formativos –inho e -zinho 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em média, no quadro 7, vemos que o  sufixo –inho revela maior incidência de uso 

entre as mulheres do dialeto fluminense que compreendem a faixa etária de 18 a 20 anos. No 

entanto, entre os homens, esta incidência ocorre no dialeto carioca para os falantes que se 

encontram na faixa de 24 a 26 anos. Por outro lado, o diminutivo –zinho apresenta maior 

aplicação entre as mulheres cariocas de 21 a 23 anos. Entretanto, os homens cariocas e 

fluminenses também empregam majoritariamente esta variante. Contudo, são os cariocas de 

21 a 23 anos e os fluminenses com idades entre 24 e 26 anos que a utilizam com maior 

incidência. Por último, a variante –inhozinho ocorre majoritariamente entre as mulheres 

cariocas de 21 a 23 anos, competindo com o sufixo –zinho para as mesmas condições de uso, 

ou seja, entre as cariocas com idades que variam de 21 a 23 anos. No entanto,  os homens não 

cariocas e não fluminenses, aqueles pertencentes a outros dialetos regionais, revelam maior 

incidência de uso na faixa etária de 24 a 26 anos.  

 

 

  

CARIOCA FLUMINENSE OUTRO
18 a 20 anos

12,43 11 NA
15,35 10,5 NA

21 a 23 anos
13,5 NA NA
15,5 NA NA

24 a 26 anos
10 12 27
14 NA 10FEMININO

DIMINUTIVO -INHOZINHO

FAIXA ETÁRIA  / SEXO     
DIALETO REGIONAL

   MASCULINO
FEMININO

   MASCULINO
FEMININO

   MASCULINO

CARIOCA FLUMINENSE OUTRO CARIOCA FLUMINENSE OUTRO
18 a 20 anos 18 a 20 anos

39,43 39 NA 37,86 42 NA
40,47 41 NA 37,12 40,50 NA

21 a 23 anos 21 a 23 anos
38 NA NA 44 NA NA
39 NA NA 43 NA NA

24 a 26 anos 24 a 26 anos
44 36 42 38,5 44 41
38 NA 40 38 NA 25

FEMININO

   MASCULINO
FEMININO

FEMININO

   MASCULINO
FEMININO

DIMINUTIVO  -INHO DIMINUTIVO  -ZINHO

FAIXA ETÁRIA  / SEXO     
DIALETO REGIONAL

   MASCULINO
FEMININO

   MASCULINO

FAIXA ETÁRIA  / SEXO     
DIALETO REGIONAL

   MASCULINO
FEMININO

   MASCULINO
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7.2.2.1. Teste Post-hoc 

 

 

É importante salientar que o teste ANOVA apresenta informações se há uma diferença 

global entre os grupos, mas não nos permite identificar quais médias diferem entre si. Para 

isso, temos que utilizar uma análise de comparações múltiplas de médias (par a par) a fim de 

examinarmos quais dos pares apresentam diferenças significativas entre si.  Neste caso, 

investigamos quais dos grupos diferem dos demais para o fator diminutivo, visto que a 

hipótese conservadora (H0) de igualdade das médias foi rejeitada. Assim, utilizamos o teste 

post-hoc (a posteriori) de Bonferroni para confirmar onde as diferenças ocorreram entre os 

níveis. Mais especificamente, visamos avaliar a diferença entre a atitude do falante e a escolha 

da forma diminutiva. O nível de significância adotado foi de 0,05, sendo reportado os 

seguintes resultados: 

 

 
Quadro 7: Post-hoc de Bonferroni entre as formas diminutivas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O teste post-hoc de Bonferroni apresentou um índice de significância de 

aproximadamente zero (< 2e-16) para os pares inhozinho-inho e zinho-inhozinho, revelando 

que estes pares são significativamente diferentes (p < 0,05). Deste modo, pode-se evidenciar 

ainda que o produto –inhozinho é resultado da recursividade das formas –inho e –zinho, que 

se estabelece à direita do vocábulo, sendo o sufixo –zinho sempre posterior a –inho 

(vidinhazinha, passarinhozinho, bondinhozinho). 

 

  

INHO INHOZINHO
INHOZINHO < 2e-16  -

ZINHO 0,97 < 2e-16 

data:  ATITUDE and SUFIXO 

   Pairwise comparisons using t tests with pooled SD 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo, será efetuado um balanço do trabalho realizado no âmbito da presente 

dissertação, salientando a frequência de uso das formas –inho/–zinho e seus respectivos 

contextos de aplicação bem como as hipóteses colocadas neste estudo. Por fim, apresentam-se 

perspectivas de investigação futura relacionadas com o tópico em estudo.  

Seguindo os pressupostos da Fonologia de Uso (BYBEE, 2001), realizou-se um 

levantamento estatístico da frequência de token e de type das formações X-inho e X-zinho a 

fim de aferirmos a produtividade das formas. Deste modo, constatou-se que o diminutivo –

inho é o tipo mais frequente e o mais produtivo no PB, apresentando também uma frequência 

de token bem maior na língua do que o formativo –zinho. No entanto, a forma recursiva –

inhozinho só foi diagnosticada no teste de aceitabilidade. Assim, dada a percepção do falante 

em considerá-la possível na língua, conseguiu-se aferir o uso de palavras com dois 

diminutivos, corroborando com a possibilidade de existência de duas formas na língua, que só 

veio a ser confirmada no final deste estudo.  

Na distribuição da(s) forma(s) diminutiva(s) -inho/ -zinho, verificou-se que a 

aplicação do diminutivo –zinho é categórica em bases oxítonas, sejam elas monossilábicas ou 

dissilábicas. Contudo, observou-se que a forma –inho tende a selecionar palavras paroxítonas 

independente do número de sílabas da base. Notou-se ainda que o ambiente linguístico 

favorável ao uso do morfema –inho é formado por palavras terminadas em vogal enquanto a 

forma –zinho seleciona vocábulos acabados em consoante ou ditongo. 

Nos corpora analisados, o fator escolaridade revelou que os informantes que utilizaram o 

diminutivo –inho nem sempre fizeram uso da forma -zinho na mesma proporção, vindo a 

confirmar que o morfema –inho é o tipo mais recorrente e produtivo na língua.   

No teste de produtividade, o cruzamento entre as variáveis sexo e orientação sexual 

revelou uma possível influência na distribuição da(s) forma(s) diminutiva(s) –inho/–zinho. De 

um lado, verificou-se que há um predomínio da variante –zinho entre as mulheres que 

declararam ter um comportamento bissexual. Por outro lado, a maior incidência do diminutivo 

–inho ocorreu entre os homens que se consideraram homossexuais. Todavia, a limitação 

encontrada neste estudo foi a aferição da variável orientação sexual  pelo fato de o informante 

ter de autorizar por escrito a utilização de sua entrevista para fins de pesquisa, identificando-

se ao assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Neste sentido, consideramos 
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que seria necessário contarmos com um corpus mais abrangente e mais completo a fim de 

aumentar a acurácia dos resultados obtidos. 

Esta dissertação teve como objetivo principal avaliar, por meio de juízos de 

aceitabilidade, a alternância do diminutivo –inho/-zinho no PB. Deste modo, foram 

apresentadas duas hipóteses a fim de responder à questão central desta investigação: trata-se 

de uma única forma ou temos dois diminutivos distintos?  

Partindo das diferentes interpretações conferidas ao fenômeno em estudo, esperar-se-ia 

que, diante de uma só forma diminutiva, houvesse convergência entre os níveis nos casos de 

variação. Logo, na hipótese conservadora (H0) formulada, o formativo –inho seria 

considerado como o único morfema diminutivo e emergiria o segmento consonantal /z/ a fim 

de satisfazer as condições de boa formação estrutural (a evitação do hiato, a preservação da 

estrutura silábica da base e a preservação do acento marcado). Por outro lado, na hipótese 

inovadora (H1), o afastamento progressivo entre os níveis levar-nos-ia a admitir a existência 

de duas formas distintas na língua portuguesa, -inho e –zinho. Considerou-se ainda uma 

hipótese secundária sobre a motivação da distribuição do diminutivo –inho/-zinho no PB. 

Assim,   na hipótese nula (H0), supomos que há interação entre os fatores sociais (dialeto 

regional, sexo e faixa etária) e a seleção do(s) sufixo(s) diminutivo(s) -inho/-zinho enquanto 

que, na hipótese alternativa (H1), admitimos que a(s) forma(s) diminutiva(s) em questão 

ocorreria(m) apenas por motivações estruturais, sem interferência de fatores sociais. 

Tomando como ponto de partida as hipóteses levantadas, os dados então foram 

submetidos a análise de variância multifatorial (ANOVA Multi Way), com nível de 

significância de 0,05, para avaliar se o efeito do sexo, do dialeto regional e da faixa etária é 

determinante na seleção da(s) forma(s) em análise e se há ou não convergência entre as 

formas, correlacionando os fatores analisados (faixa etária, dialeto regional, sexo e 

diminutivo) ao nível de atitudes dos respondentes. Deste modo, os resultados obtidos levam-

nos a considerar a existência de mais de uma forma diminutiva na língua, visto que, para p > 

0,05, a hipótese conservadora (H0) foi rejeitada. Neste caso, concluímos que o fator 

“diminutivo” apresentou efeito significativo sobre a variabilidade da variável de resposta 

“atitude”, apontando diferenças significativas entre os níveis (inho, zinho e inhozinho). 

Portanto, há evidência para sustentarmos que temos duas formas distintas na língua 

portuguesa.  

A fim de explicar a relação dos fatores sociais e a distribuição dos formativos –inho e 

–zinho, a segunda hipótese formulada neste estudo revelou que, para p > 0,05, não há 
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evidência para rejeitarmos a hipótese nula (H0), ou seja, concluímos que há efeito de interação 

entre os fatores dialeto regional, sexo e faixa etária na seleção das formas diminutivas –inho e 

–zinho. Assim, se –inho e –zinho são sufixos distintos e ocorre interação entre os fatores 

sociais na distribuição das duas formas diminutivas, a questão a ser respondida é: como os 

fatores sociais condicionam a escolha do falante por uma ou outra forma? 

Por meio da ANOVA, observou-se que a probabilidade de ocorrer uma das variantes 

cresce a medida que se conjugam os vários fatores sociais. Assim, em resposta a questão 

formulada, constatou-se que o  formativo –inho apresentou maior incidência de uso entre as 

mulheres do dialeto fluminense que compreendem a faixa etária de 18 a 20 anos. Contudo, 

entre os homens, esta incidência foi verificada no dialeto carioca para os falantes que se 

encontram na faixa de 24 a 26 anos. Por outro lado, o diminutivo –zinho revelou maior 

aplicação entre as mulheres cariocas de 21 a 23 anos. No entanto, são os cariocas de 21 a 23 

anos e os fluminenses com idades entre 24 e 26 anos que a utilizam com maior incidência. Por 

último, a variante –inhozinho ocorreu majoritariamente entre as mulheres cariocas de 21 a 23 

anos, competindo com –zinho para as mesmas condições de uso, ou seja, entre as cariocas 

com idades que variam de 21 a 23 anos. Contudo,  os homens não cariocas e não fluminenses, 

aqueles pertencentes a outros dialetos regionais, revelaram maior incidência de uso na faixa 

etária de 24 a 26 anos.  

Diante do exposto ao longo desta dissertação, conclui-se que há duas formas 

diminutivas na língua portuguesa, -inho e –zinho. Deste modo, este estudo nos possibilitou 

delinear tendências de uso que explicam a escolha do falante dentre dois sufixos diferentes 

que podem expressar o diminutivo. Em outras palavras, é a alternância de escolha do sufixo 

diminutivo a ser usado conforme a situação de uso. Concluindo, pretende-se que as análises e 

os resultados apresentados no decorrer desta dissertação venham a funcionar como ponto de 

partida para outros trabalhos, contribuindo para os estudos no âmbito da morfologia 

derivacional. Um estudo futuro seria expandir a análise efetuada na alternância do diminutivo 

–inho/ –zinho a outras regiões brasileiras, com intuito de averiguarmos se há ou não 

semelhanças nas tendências de uso aferidas no Estado do Rio de Janeiro. Pode-se também 

realizar uma investigação para avaliar o efeito de pré-ativação (priming) em relação a 

alternância das formas diminutivas. Um outra proposta, seria investigar o processo de 

aquisição dos dois sufixos diminutivos, visto que o diminutivo estaria presente na modalidade 

de fala dirigida à criança (baby-talk). 
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APÊNDICE A –  Modelo de teste de produtividade aplicado (Questionário I) 

 
 

Dialeto regional: (   ) carioca (   ) fluminense (   ) outro: _____________ 

Sexo:  (   ) Masculino (   ) Feminino  Idade: ___ anos 

Orientação sexual:  (  ) Heterossexual (  )  Homossexual  (  ) Bissexual 

Escolaridade: Nível Superior 

 
1. Bom dia rapaziada! Enquanto vocês estão _____________, eu to aqui, lendo um livro pra 

prova de literatura. 

(  ) dormindozinho (  ) dormindinho (  ) dormindinhozinho 

 

2. Num mundo em que a guerra é toda baseada em alta tecnologia, não adianta você ter um 

______________ de brinquedo – é burrice pura. 

(  ) revolvinhozinho (  ) revolverzinho (  ) revolvinho 

 

3. Ele foi um __________, pois ficou ao lado da mãe e do irmão o tempo todo. 

(  ) heroizinho (  ) heroinhozinho (  ) heroinho 

 

4. Olha só aquele _____________ verde que posou no galho daquela árvore. 

(  ) periquitinho (  ) periquitozinho (  ) periquitinhozinho 

 

5. Sou obrigada a tomar um medicamento todos os dias e durante toda a vida. É tudo muito 

bonito e o inferno está _________ de boas intenções. 

(  )  cheinho (  )  cheinhozinho (  )  cheiozinho 

 

6. A única coleção que completei foi aquela dos Cavaleiros do Zodíaco. Eles tinham franjas 

articuladas e dava pra montar um __________ com cada armadura. 

(  ) homenzinho (  ) hominho (  ) hominhozinho 

 

7. Agora mais que nunca, tenho mesmo que manter este ____________ em forma. 

(  )  corpinhozinho (  )  corpozinho (  )  corpinho 
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8. Enfim, fiz um __________ pra vocês lá no picasa com as fotos dos bastidores ventosos, 

arenosos e frios. 

(  ) albinho (  ) albinhozinho (  ) albunzinho 

 

9. A ___________ de fita de cetim é um artesanato bem simples e fácil de fazer. 

(  ) florinha (  ) florinhazinha (  ) florzinha 

 

10. Gente! ___________ na cozinha do programa do Gustavo hoje!  

(  ) euzinha (  ) euinhazinha (  ) euinha 

 

11. Pra você ter uma __________ básica... fechei meu orkut há 2 semanas. 

(  )  ideinhazinha (  )  ideinha (  )  ideiazinha 

 

12. Acordei às 8 horas para fazer a mamadeira pro Lipe. Ele terminou de mamar, ficou 

____________ no berço porque queria vir comigo. 

(  )  chorandozinho (  )  chorandinhozinho (  )  chorandinho 

 

13. Que fofa. Esta cena _________ olhando para a neve merecia uma foto. 

(  ) delinha (  ) delinhazinha (  ) delazinha 

 

14. Se eu fosse ___________ da Brasil Telecom ou da OI, venderia até o final de semana e 

embolsaria os ganhos. 

(  )  acionistinhazinha (  ) acionistazinha (  )  acionistinha 

 

15. Fui acessar o meu orkut _________ mesmo e está na versão antiga e não volta pra versão 

nova, que faço? 

(  ) agorazinha (  )    agorinhazinha (  ) agorinha 
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APÊNDICE B – Modelo de teste de produtividade aplicado (Questionário II) 
 

 

Dialeto regional: (   ) carioca (   ) fluminense (   ) outro: _____________ 

Sexo:  (   ) Masculino (   ) Feminino  Idade: ___ anos 

Orientação sexual:  (  ) Heterossexual (  )  Homossexual  (  ) Bissexual 

Escolaridade: Nível Superior 

 

1. Do meu lado, tem um senhor grisalho que está _________ por causa do frio. 

(  ) encolhidozinho (  ) encolhidinho (  ) encolhidinhozinho 

 

2. Sou honesto, integro, só tenho um ________ e uma pick-up financiada em 36 vezes; 

cassação é golpe e outras desculpas. 

(  ) apartamentozinho (  ) apartamentinho (  ) apartamentinhozinho 

 

3. Ao picar a carne na ponta da faca, é como se pegássemos um gomo de uma laranja, o 

abríssemos e retirássemos cada _________ suculenta que o compõe. 

(  ) celulinha (  ) celulinhazinha (  ) celulazinha 

 

4. Colocar uma __________ na boca das garrafas de refrigerante após aberto, evita que o gás 

saía do refrigerante?  Será que isso funciona mesmo? 

(  ) colherinhazinha (  ) colherzinha (  ) colherinha 

 

5. Com ______ tem um ponto de interrogação indefinido. Se ela souber fazer, entrará para 

historia como a primeira Presidente do Brasil. 

(  ) elinha (  ) elinhazinha (  ) elazinha 

 

6. O que acontece quando o cara do Photoshop esquece um ________e a foto vai para a 

revista. 

(  )  detalhinhozinho (  )  detalhezinho (  )  detalhinho 

 

7. Fumar mata _________, por isso que eu fumo bastante para não morrer de repente. 

(  )  devagarinho (  )  devagarinhozinho (  )  devagarzinho 
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8. Sou obrigada a aceitar que Dostoiévski tinha uma queda por __________ frívola.  

(  )  mulherzinha (  )  mulherinha (  )  mulherinhazinha 

 

9. Nada melhor que chá com biscoitos nesse __________ que vem chegando. 

(  ) friozinho (  ) friinho (  ) friinhozinho 

 

10. Meu som está mais embolado que ___________ de natal. 

(  ) lampadinhazinha (  ) lampadinha (  ) lampadazinha 

 

11. Em seu belo trono, sentou o ambicioso _________, e ali no seu trono, morrerá só. 

(  ) lordinho (  ) lordinhozinho (  ) lordezinho 

 

12. Aqui não tinha rua, era um ________ por onde passava uma carreta com um cavalo. 

(  ) trilhozinho (  ) trilhinho (  ) trilhinhozinho 

 

13. Champagne é um _________ espumante feito de frutas cheias de frescura para colher e 

fermentar. 

(  ) vinhinhozinho (  ) vinhinho (  ) vinhozinho 

 

14. Basta um telefonema, uma _________ e parece que tudo continua igual, como se você 

encontrasse com essa pessoa todos os dias. 

(  ) saidinha (  ) saidazinha (  ) saidinhazinha 

 

15. Esse __________de parede está torto. 

(  )  quadrinhozinho (  )  quadrozinho (  )  quadrinho 
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APÊNDICE C –  Caracterização das variáveis pesquisadas no corpus do PEUL 

 

 

 

  

05├ 17 anos
17├ 29 anos
29├ 41 anos
41├ 53 anos
53├ 65 anos
65├ 78 anos

Finalização da base Inquéritos Finalização
Independente 

qualitativa               
nominal

Consoante     
Ditongo                       
Vogal

Acentuação da base Inquéritos Acentuação
independente 

qualitativa            
ordinal

Oxítona        
Paroxítona 
Proparoxítona

Número de sílabas 
da base

Inquéritos Nº Sílabas
Independente 
quantitativa                       

discreta

Monossílabo 
Dissílabo     
Trissílabo 
Polissílabo

Masculino              
Feminino

Escolaridade Inquéritos Escolaridade
Independente 

qualitativa             
ordinal

Fundamental          
Médio           
Superior

Idade Inquéritos Faixa etária
Independente               
quantitativa             

discreta

Gênero Inquéritos Sexo
Independente 

qualitativa                
nominal

Lista 1: variáveis pesquisadas e suas características para o corpus  do PEUL

Construtos / variáveis Instrumento Variáveis Natureza 
Valores / níveis ou 

categorias
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APÊNDICE D –  Caracterização das variáveis pesquisadas no corpus do D&G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalização da base Inquéritos Finalização
Independente 

qualitativa               
nominal

Consoante                            
Ditongo
Vogal

Acentuação da base Inquéritos Acentuação
Independente 

qualitativa            
ordinal

Oxítona         
Paroxítona
Proparoxítona

Número de sílabas 
da base

Inquéritos Nº Sílabas
Independente 
quantitativa                       

discreta

Monossílabo               
Dissílabo

Trissílabo

Polissílabo

Gênero Inquéritos Sexo
Independente 

qualitativa                
nominal

Masculino              
Feminino

Escolaridade Inquéritos Escolaridade
Independente 

qualitativa             
ordinal

Fundamental       
Médio

Superior

Independente 
quantitativa          

discreta
Idade Inquéritos Faixa etária

Lista 1: variáveis pesquisadas e suas características para o corpus do D&G

Construtos / variáveis Instrumento Variáveis Natureza 
Valores / níveis ou 

categorias
08├ 11 anos
11├ 14 anos
14├ 17 anos
17├ 20 anos
20├ 23 anos
23├ 27 anos
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APÊNDICE E –  Caracterização das variáveis pesquisadas no teste de produtividade 

 

 

 

  

Dialeto

Orientação   
Sexual

Independente 
qualitativa 
nominal

Heterossexual
Homossexual
Bissexual

Sexo

Independente 
qualitativa 
nominal

Carioca               
Fluminense             
Outro

Independente 
qualitativa 
nominal

Masculino             
Feminino

Orientação Sexual Questionários

QuestionáriosIdade

Dialeto regional Questionários

Gênero Questionários

Acentuação da base Questionários Acentuação
Independente 

qualitativa 
ordinal

Oxítona        
Paroxítona 
Proparoxítona

Número de sílabas            
da base

Questionários Nº Sílabas
Independente 
quantitativa 

discreta

Monossílabo  
Dissílabo           
Trissílabo       
Polissílabo 

Finalização da base Questionários Finalização
Independente 

qualitativa 
nominal

Consoante           
Ditongo                       
Vogal

Lista 1: variáveis pesquisadas e suas características para o teste de produtividade

Construtos / variáveis Instrumento Variáveis Natureza 
Valores / níveis ou 

categorias
18├ 21 anos

24├┤ 26 anos

Independente 
quantitativa 

discreta
Faixa etária 21├ 24 anos
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APÊNDICE F –  Termo de consentimento para aplicação de questionários 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

  

Autorizo a utilização da entrevista concedida por mim, para fins de pesquisa, à Maria 

Fernanda Moreira Barbosa, estudante da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).   

Estou ciente de que as  informações prestadas por mim serão confidenciais e serão utilizadas  

exclusivamente  para  fins  de  pesquisa;  estou  ciente  de  que  esta  pesquisa relaciona-se ao 

estudo da variação lingüística na cidade do Rio de Janeiro. 

Estou ciente da possibilidade de recusar-me a participar da pesquisa e de retirar meu 

consentimento a qualquer hora sem nenhuma espécie de penalidade.    

   

  

  

  

  

  

Nome: ____________________________________________________________  

  

Assinatura: ________________________________________________________  

   

Data: _____________________________________________________________   
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APÊNDICE G –  Frequência de token em dados do PEUL 

 

 

Frequência de ocorrência em termos de 
token de vocábulos terminados em -inho 

Frequência de ocorrência em termos de token 
de vocábulos terminados em -zinho 

Palavras Frequência de token Palavras Frequência de token 

agostinho  16 aguazinha 1 
agüinha  1 alfinetezinho 1 
ajeitadinha  1 anãozinho  2 
almofadinhas  1 animalzinho 2 
altinho  1 animalzinhos 1 
amarelinho  2 anozinho 2 
amarradinho  1 apostilazinha  1 
amiguinha  3 arrozinho 3 
amiguinhas  4 aviãozinho   1 
amiguinho  3 azedinho  1 
amiguinhos  6 azulzinho  2 
anedotinhas  1 bairrozinho   1 
aninha  5 barzinho  10 
aninho  4 barzinhos   2 
aninhos  2 batidazinha   1 
armadinha  1 baudezinho   1 
arrumadinha  4 bazarzinho 1 
arrumadinho  2 bebezinha  2 
atentadinha  3 bebezinho  4 
aulinhas  1 boatezinhas   1 
avoadinha  1 boazinha  5 
babinha  1 boazinhas  1 
baguncinha  1 bonzinho 7 
baixinha  6 bonzinhos   1 
baixinho  8 botãozinho   2 
baixinhos  1 buquezinho  1 
balancinha  1 cãezinhos  1 
bandeirinha  5 cafezinho   8 
bandinha  1 caixãozinho  1 
banquinho  2 cajuzinho  1 
banquinhos  1 calmantezinho  1 
baratinha  15 caminhozinho   2 
baratinho  1 carnezinha  1 
baratinho  1 cartãozinho  2 
barbantinho 1 casalzinho   1 
barquinha  2 cedezinho  1 
barquinho  7 chapeuzinho   43 
barraquinha  2 chopezinho 1 
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barraquinhas  1 cidadezinha   2 
barraquinho  2 clubezinho 1 
barreirinha  4 coadorzinho  1 
barriguinha  3 colarzinho  1 
barulhinho  3 colherzinha  1 
batatinha  5 comissãozinha  1 
batatinhas  2 cômodozinhos 1 
beijinho  3 comunhãozinha  1 
beirinha  2 conflitozinho  1 
beirinhas  1 cordãozinho  2 
bentinho  1 corrupçãozinha   1 
Betinho  1 crochêzinho  1 
bezerrinho  3 degrauzinho  1 
bichinha  1 descontraídozinho  1 
bichinho  10 detalhezinho   3 
bichinhos  7 detalhezinhos  1 
biscatinho  2 devagarzinho   2 
biscoitinho  1 diazinho   1 
bisnaguinha  2 discussãozinha   1 
blusinha  2 distantezinho  1 
bocadinho  1 donzinho  1 
bolinha  16 duziazinha   1 
bolinho  7 engarrafamentozin 1 
bolinhos  1 enxovalzinho   1 
bolotinhas  2 espaçozinho  1 
bolsinha  1 examezinho   1 
bondinho  14 feijãozinho  1 
bonequinha  13 filmezinho  2 
bonequinho  6 finalzinho  2 
bonequinhos  1 fiozinho   1 
bonitinha  17 florezinhas  2 
bonitinho  24 florzinha   2 
bonitinhos  1 florzinhas  1 
bonzinhos  1 fugãozinho  1 
branquinha  2 gêniozinho  1 
branquinho  3 historiazinha   1 
brechinha  2 hobbyzinho   1 
briguinha  2 horáriozinho  2 
briguinhas  1 humildezinho 1 
brincadeirinha  1 idadezinha 1 
brincadeirinhas  1 igualzinha 2 
brinquedinho  2 igualzinho  1 
brinquedinhos  1 igualzinho  7 
Brizolinha  2 imagenzinha  1 
brochinho  1 imprenssadazinha  1 
bruxinha  1 infantilzinha  1 
bundinha  3 iníciozinho  1 
buraquinho  1 injeçãozinha  1 
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buraquinhos  3 irmãozinho  2 
burrinha  1 irmãzinha  1 
cabecinha  2 jantarzinho  1 
cabrinha  1 jornalzinho  3 
cachacinha  1 kioskezinhos  1 
cachoeirinha  1 ladrãozinho  1 
cachorrinha  4 Laizinha 1 
cachorrinho  26 lapelazinha 1 
cachorrinhos  1 larzinho   1 
cadelinha  1 legalzinho   1 
caidinha  1 legumezinho   1 
caixinha  12 lugarzinho   5 
caixinhas  2 Luizinho  15 
caladinha  1 Luluzinha  1 
calçadinha  1 mãezinha   3 
caldinho  1 maiorezinhos  1 
calminha  6 mamãezinha   1 
calminho  3 mãozinha  3 
campinho  1 mãozinhas   1 
canequinha  2 maquiagenzinha   1 
cantinho  5 Maracanãzinho   2 
capetinha  1 maracutaiazinha   1 
carequinha  2 Mariazinha  1 
carinha  1 marronzinho   2 
carioquinha  1 melhorazinha  1 
Carlinhos  5 melhorzinha  2 
Carminho 1 melhorzinho  4 
carneirinho  1 meninozinho   1 
carregadinho  1 menorzinho  1 
carrinho  16 micozinho  1 
carrocinha  6 mulherzinha  1 
carteirinha  9 narizinho  3 
cartinha  1 nenenzinho  4 
cartinhas  1 nenenzinhos  1 
casinha  33 pacotezinho   1 
casinho  1 pãezinhos  2 
casquinha  8 pãozinho  1 
cassetinho  1 papelzinho   4 
catrequinho  1 partezinhas   1 
cavalinho  1 passagenzinha  1 
cavaquinho  4 passeiozinho   1 
caxinha  1 pauzinho  1 
cedinho  5 Pelézinho 1 
ceguinho  1 pelozinho  1 
Celinha  1 periodozinho   1 
certinha  4 pezinho  2 
certinho  15 piorzinho  1 
certinhos  1 pistazinha   1 
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cervejinha  5 pobrezinha  1 
cestinha  1 pobrezinho  2 
chapinha  3 pochenetezinha   1 
chatinha  1 popizinho   1 
chatinho  2 portuguezinho   1 
chatinhos  1 pozinho 1 
chaveirinho  1 praiazinha  1 
cheinho  1 professorzinho   1 
cheirinho  2 quebéquizinho   1 
Chelinha  1 rapazinho 8 
chicotinho  5 receitazinha  1 
chifrudinho  1 recibozinho   1 
chopinho  6 reuniãozinha   1 
churrasquinho  2 salavancozinho 1 
chuvinha  1 secretariazinha  1 
Cidinha  3 showzinhos   1 
cineminha  2 siglazinha  1 
cintinho  1 sítiozinho 1 
clarinho  4 sotaquezinho  2 
Claudinho  1 sozinha  102 
cobertinho  1 sozinhas  2 
coisinha  16 sozinho   91 
coisinhas  3 sozinhos  4 
coitadinha  1 tamanhozinho  1 
coitadinho  4 tardezinha   1 
coléginho  1 Terezinha   2 
coleguinha  5 tiazinha  15 
coleguinhas  13 tiragostozinho   1 
colinha  2 trancozinho   1 
coloninha  1 trenzinho  1 
comecinho  3 triângulozinho  1 
comidinha  5 tutuzinho   2 
continha  8 umazinha   1 
continhas  3 umzinho   2 
continho  1 ventinho  1 
controladinho  1 versãozinha  1 
copinho  1 vovozinha   8 
corinho  2 vozinha   3 
cortadinha  2 Zezinho   2 
corujinha  2  - - 
costelinha  4  - - 
Costinha  2  - - 
crescidinho  1  - - 
criancinha  4  - - 
criancinhas  2  - - 
cursinho  9  - - 
curvinha  1  - - 
danadinho  1  - - 
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dedinho  6  - - 
deitadinho  1  - - 
dentinho  2  - - 
descontinho  1  - - 
despesinha  1  - - 
devagarinho  2  - - 
dinheirinho  19  - - 
direitinha  3  - - 
direitinho  39  - - 
disquinho  3  - - 
docinha  1  - - 
docinho  7  - - 
docinhos  2  - - 
doencinha  1  - - 
doentinha  1  - - 
doentinho  2  - - 
doidinho  2  - - 
dormidinha  1  - - 
douradinha  1  - - 
douradinho  1  - - 
durinha  7  - - 
educadinho  1  - - 
Eleninha  1  - - 
empinadinho  1  - - 
encomendinha  1  - - 
encostadinho  1  - - 
enfeitinho  2  - - 
enfeitinhos  1  - - 
enfileiradinho  1  - - 
engraçadinha  3  - - 
engraçadinho  3  - - 
engraçadinhos  1  - - 
entradinha  1  - - 
escadinha  3  - - 
escolhinha  3  - - 
escolinha  8  - - 
escondidinho  3  - - 
escovadinha  1  - - 
escurinho  4  - - 
espacinho  1  - - 
espalhadinho  1  - - 
espertinha  2  - - 
espertinho  1  - - 
espiguinha  5  - - 
esquentadinho  1  - - 
estorinha  5  - - 
estorinhas  2  - - 
estreitinha  1  - - 
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estrelinha  2  - - 
estudadinha  3  - - 
facinho  1  - - 
fadinha  1  - - 
faquinha  1  - - 
farofinha  2  - - 
favelinha  1  - - 
favelinhas  1  - - 
fechadinho  1  - - 
feirinha  1  - - 
feitinho  1  - - 
ferinha  1  - - 
festinha  17  - - 
festinhas  4  - - 
fiapinhos  1  - - 
fichinha  2  - - 
filhinha  3  - - 
filhinho  7  - - 
filhinhos  1  - - 
filminho  1  - - 
fininha  3  - - 
fininho  7  - - 
fitinha  1  - - 
flautinha  1  - - 
Flavinho  1  - - 
fofinha  2  - - 
fofinho  11  - - 
fofoquinha  2  - - 
folhinha  1  - - 
formadinho  1  - - 
forminha  1  - - 
fortinho  1  - - 
fraquinha  1  - - 
fraquinho  1  - - 
fresquinha  2  - - 
fresquinho  5  - - 
fulaninho  3  - - 
furadinha  1  - - 
furinho  1  - - 
galinheirinho  1  - - 
garotinha  7  - - 
garotinhas  1  - - 
garotinho  22  - - 
garotinhos  1  - - 
garrafinha  1  - - 
gatinho  8  - - 
geladinha  2  - - 
Glórinha  1  - - 
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golinho  1  - - 
gordinha  2  - - 
gordinho  3  - - 
gostinho  3  - - 
gostosinho  1  - - 
gracinha  8  - - 
gracinhas  1  - - 
grandinha  1  - - 
graninha  11  - - 
gravadinho  1  - - 
grossinho  2  - - 
grupinho  7  - - 
guerrinha  1  - - 
historinha  14  - - 
indiretinha  1  - - 
inglesinho  1  - - 
instantinho  2  - - 
inteirinha  2  - - 
inteirinho  2  - - 
internadinho  1  - - 
interrompidinha  1  - - 
italianinha  1  - - 
jeitinho  9  - - 
joguinho  4  - - 
Julinha  6  - - 
lacinho  1  - - 
laguinho  2  - - 
lanchinha  1  - - 
latinha  3  - - 
lavadinha  2  - - 
leitinho  1  - - 
lencinho  1  - - 
limpinha  3  - - 
limpinho  2  - - 
lindinhos  1  - - 
listrinhas  1  - - 
livrinho  2  - - 
lojinha  1  - - 
lojinhas  1  - - 
Lucinha  3  - - 
Luluzinha  1  - - 
macaquinha  1  - - 
magrinha  4  - - 
magrinho  2  - - 
maluquinha  1  - - 
maninha  1  - - 
Marcelinho  1  - - 
Marcinho  1  - - 
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mariquinha  7  - - 
Marquinho  2  - - 
Marquinhos 5  - - 
massinha  1  - - 
menininha  5  - - 
menininho  3  - - 
mesinha  6  - - 
mesinhas  1  - - 
mesquinho  1  - - 
Mileninha 1  - - 
mineirinho  2  - - 
minutinho  2  - - 
minutinhos  2  - - 
miudinha  1  - - 
mochilinha  1  - - 
mocinha  11  - - 
mocinhas  2  - - 
modinha  1  - - 
moidinho  3  - - 
molequinho  2  - - 
monstrinhos  1  - - 
moreninha  19  - - 
moreninho  3  - - 
morninha  1  - - 
motinha  1  - - 
motinho  1  - - 
mulatinho  1  - - 
musiquinha  2  - - 
musiquinhas  1  - - 
nadinha  1  - - 
namoradinha  2  - - 
namoradinho  1  - - 
namorinho  1  - - 
negocinho  12  - - 
negrinha  1  - - 
neguinha  3  - - 
neguinho  1  - - 
Nelsinho 4  - - 
nervosinha  2  - - 
netinha  3  - - 
netinho  4  - - 
netinhos  2  - - 
notinha  1  - - 
novelinha  1  - - 
novinha  20  - - 
novinhas  1  - - 
novinho  7  - - 
nunquinha  1  - - 
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Olguinha 6  - - 
olhadinha  4  - - 
olhinho  2  - - 
ossinho  3  - - 
ovinho  4  - - 
palavrinha  1  - - 
palavrinhas  2  - - 
palmadinha  1  - - 
palmadinhas  1  - - 
palminha  9  - - 
palminhas  1  - - 
panelinha  6  - - 
paninho  2  - - 
papinha  1  - - 
papinho  1  - - 
paradinha  3  - - 
parquinho  2  - - 
passadinho  1  - - 
passarinho  13  - - 
passarinhos  4  - - 
passinhos  1  - - 
passoquinha  1  - - 
pastinha  2  - - 
patinha  1  - - 
patinho  4  - - 
patinhos  1  - - 
patotinha  2  - - 
Paulinha 1  - - 
Paulinho 3  - - 
pedacinho  25  - - 
pedacinhos  1  - - 
pedrinha  8  - - 
pedrinhas  2  - - 
Pedrinho 1  - - 
peitinho  2  - - 
peixinho  2  - - 
peixinhos  2  - - 
pelinho  1  - - 
pequeninhas  1  - - 
pequeninho  1  - - 
pequenininha  44  - - 
pequenininhas  2  - - 
pequenininho  36  - - 
pequenininhos  2  - - 
perguntinha  1  - - 
perguntinhas  1  - - 
perigosinho  1  - - 
perninha  1  - - 



159 

 

 

 

pertinho  27  - - 
pescocinho  1  - - 
piadinha  3  - - 
piadinhas  1  - - 
pianinho  1  - - 
picadinha  3  - - 
picadinho  3  - - 
pintinho  6  - - 
pintinhos  4  - - 
piscininha  1  - - 
plantinhas  1  - - 
plaquinhas  1  - - 
pobrinho  1  - - 
pobrinhos  1  - - 
pontinha  2  - - 
poquinho  2  - - 
poquinhos  2  - - 
porquinha  1  - - 
porquinho  17  - - 
porquinhos  6  - - 
porradinha  1  - - 
portinha  1  - - 
pouquinho  240  - - 
pouquinhos  3  - - 
povinho  2  - - 
pracinha  4  - - 
pracinhas  1  - - 
pratinho  3  - - 
preguinhos  1  - - 
presentinho  1  - - 
pretinha  1  - - 
pretinho  6  - - 
priminha  1  - - 
probleminha  3  - - 
projetinhos  1  - - 
provinha  1  - - 
pulseirinha  3  - - 
quadradinho  5  - - 
quadrinho  1  - - 
quebradinha  1  - - 
quebradinho  1  - - 
queijinho  2  - - 
quentinha  3  - - 
quentinhas  1  - - 
quentinho  3  - - 
queridinho  1  - - 
quietinha  11  - - 
quietinho  16  - - 
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rabinho  3  - - 
radinho  2  - - 
Raimundinho 1  - - 
ralinho  1  - - 
rampinha  1  - - 
rapidinho  24  - - 
rasinho  3  - - 
raspadinha  3  - - 
Ratinho 18  - - 
ratinho  12  - - 
redondinha  1  - - 
refogadinha  1  - - 
refogadinho  1  - - 
reguinha  1  - - 
Renatinha 1  - - 
Renatinho 1  - - 
restinho  1  - - 
revistinha  7  - - 
revolvinho  1  - - 
riquinha  1  - - 
riquinho  2  - - 
rodadinho  1  - - 
rodelinha  1  - - 
rodinha  12  - - 
rodinhas  2  - - 
Rogerinho 1  - - 
Romarinho  5  - - 
Ronaldinho  28  - - 
ropinha  2  - - 
Rosinha  1  - - 
rosinha  3  - - 
roteirinho  1  - - 
roupinha  6  - - 
sacolinhas  2  - - 
safadinho  1  - - 
sainha  1  - - 
saladinha  1  - - 
salgadinho  7  - - 
salinha  1  - - 
salsinha  1  - - 
sambinhas  1  - - 
sanguinho  1  - - 
santinha  1  - - 
santinho  3  - - 
sapatinho  3  - - 
sapequinha  2  - - 
saquinho  3  - - 
saquinhos  3  - - 
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sementinha  2  - - 
sentadinho  4  - - 
sequinhas  1  - - 
sequinho  2  - - 
servicinhos  1  - - 
shortinho  4  - - 
socadinho  2  - - 
soldadinho  1  - - 
soltinha  1  - - 
soltinho  2  - - 
Soninha  8  - - 
sorvetinho  1  - - 
sozinho  1  - - 
sujeirinha  1  - - 
supermercadinhos  1  - - 
tabelinha  1  - - 
tachinha  1  - - 
tadinho  6  - - 
tamaninho  2  - - 
tapinha  2  - - 
tardinha  3  - - 
tardinho  1  - - 
teatrinho  5  - - 
telinha  2  - - 
Telminha  1  - - 
temperinho  1  - - 
temperinhos  1  - - 
tempinho  11  - - 
tentadinha  1  - - 
Terezinha  5  - - 
terreninho  1  - - 
terrinha  2  - - 
tiazinha  2  - - 
tigelinha  1  - - 
tijolinho  1  - - 
todinha  16  - - 
todinho  9  - - 
todinhos  1  - - 
toquinho  1  - - 
torradinha  1  - - 
torradinho  1  - - 
trabalhinho  4  - - 
trechinho  3  - - 
trocadinho  2  - - 
tudinho  15  - - 
turminha  2  - - 
ursinho  5  - - 
vaquinha  1  - - 
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vasinho  1  - - 
vasinhos  2  - - 
vasquinho  10  - - 
velhinha  7  - - 
velhinhas  3  - - 
velhinho  5  - - 
velhinhos  10  - - 
verbinha  1  - - 
verdinho  1  - - 
Verinha  1  - - 
vermelhinho  6  - - 
versinho  1  - - 
versinhos  1  - - 
vestidinho  1  - - 
vidinha  1  - - 
vidrinho  1  - - 
voltinha  2  - - 
zerinho  1  - - 
TOTAL 2225 TOTAL 544 

Fonte: Programa de estudos sobre o uso da língua. 
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APÊNDICE H –  Frequência de token em dados do D&G 

 

 

Frequência de ocorrência em termos de token 
de vocábulos terminados em -inho 

Frequência de ocorrência em termos de token 
de vocábulos terminados em -zinho 

Palavras Frequência de token Palavras Frequência de token 

agüinha  1 armariozinho 1 
ajeitadinha 1 azulzinho 1 
amiguinhas  1 balcãozinho 1 
aninho   2 barzinho 9 
arrumadinha   3 begezinho 1 
arrumadinho   1 botõezinhos 1 
baixinha   1 cadeirazinha 1 
baixinhos   1 capinzinho 3 
banquinho   2 capinzinhos 1 
barquinho   2 chapeuzinho 1 
barraquinhas   1 cartãozinho 3 
barulhinho   1 corredorzinho 1 
batatinhas   1 corzinha 1 
beiradinha   1 decalquezinho 1 
beirinha   1 detalhezinho 1 
bichinhos   3 estantezinha 1 
bocadinho   1 finalzinho 1 
bolinha  3 florzinha 7 
bolinhas   2 irmãzinha 1 
bolotinha   1 legalzinho 1 
bolsinha   1 lugarzinho 1 
bonequinha   1 manhãzinha 1 
bonequinho   2 menorzinho 1 
bonequinhos   1 nenezinho 1 
bonitinha   3 papelzinho 1 
bonitinho   3 pobrezinho 2 
borbulhinhas   1 potezinho 1 
bracinho   1 pozinho 1 
branquinho   1 quadrozinho 1 
brasileirinho   1 radiozinho 1 
brinquedinho   1 rapazinho 1 
brochinho   1 riozinhos 1 
buraquinhos   1 sonzinho 1 
burrinha   1 sozinha 5 
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cabelinho   1 sozinho 13 
cachorrinho  1 tardezinha 1 
caidinha   1 -  - 
canetinha  3 -  - 
cantinho   5 -  - 
carrinho   7 -  - 
carrocinhas   1 -  - 
carterinha   1 -  - 
casinha   5 -  - 
casinhas   1 -  - 
cavalinhos   1 -  - 
caveirinha   1 -  - 
certinho   1 -  - 
cervejinha   1 -  - 
chatinha   1 -  - 
churrasquinho   1 -  - 
chuveirinho   1 -  - 
cineminha   1 -  - 
Clarinha   1 -  - 
clarinho   2 -  - 
coisinhas   1 -  - 
coleguinhas   1 -  - 
colherinhas  1 -  - 
copinho   1 -  - 
copinhos   1 -  - 
coradinha   1 -  - 
coradinho   2 -  - 
cordinha   1 -  - 
corpinho   1 -  - 
cremosinha   1 -  - 
cremosinho  1 -  - 
criancinhas  1 -  - 
cubinhos  2 -  - 
devagarinho   1 -  - 
direitinha  2 -  - 
direitinho  4 -  - 
douradinho  1 -  - 
driblinha 2 -  - 
durinho  2 -  - 
empreguinho  1 -  - 
encostadinho  1 -  - 
enfeitinho  1 -  - 
enxugadinha  1 -  - 
escadinha   1 -  - 
escurinho  3 -  - 
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estrelinha  2 -  - 
Fabinho   1 -  - 
facinho  2 -  - 
faquinha  3 -  - 
farpinha  1 -  - 
filhinha   2 -  - 
filhotinho   1 -  - 
filinha  1 -  - 
fininha  2 -  - 
fofinho  1 -  - 
folhinha   2 -  - 
forminhas  2 -  - 
fraquinha  2 -  - 
fraquinhas   1 -  - 
fraquinho  1 -  - 
fresquinho   2 -  - 
fresquinhos  1 -  - 
fritinho   1 -  - 
furadinha  1 -  - 
furadinho  1 -  - 
furinho  1 -  - 
fusquinha   1 -  - 
garotinha  1 -  - 
garotinho  12 -  - 
gatinha  1 -  - 
gatinhas  1 -  - 
gordinha  1 -  - 
gordinho  2 -  - 
gostosinho  1 -  - 
gracinhas  1 -  - 
gramadinho  1 -  - 
grampinhos  2 -  - 
grudadinho  1 -  - 
grupinho  1 -  - 
horinhas   1 -  - 
inteirinha  1 -  - 
inteirinho  1 -  - 
janelinhas 1 -  - 
jeitinho 2 -  - 
joguinho  2 -  - 
juntinho 1 -  - 
lacinho 1 -  - 
laguinho 2 -  - 
latinhas 1 -  - 
lembrancinha  2 -  - 
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lembrancinhas 1 -  - 
limpinha   3 -  - 
limpinho  6 -  - 
listrinha  1 -  - 
madeirinha 1 -  - 
massinha 1 -  - 
matinho 2 -  - 
mauricinhos  2 -  - 
medidinha 1 -  - 
menininha 1 -  - 
mesinha 14 -  - 
miolinho 1 -  - 
misturadinho   1 -  - 
molinha  1 -  - 
molinho 1 -  - 
morrinho 1 -  - 
neguinho 3 -  - 
novinha  2 -  - 
olhadinha  1 -  - 
olhinhos 1 -  - 
pacotinho 1 -  - 
palitinho  5 -  - 
parquinho 3 -  - 
passarinho  1 -  - 
passarinhos  1 -  - 
pastinha  1 -  - 
patinhos  5 -  - 
pecinha 1 -  - 
pedacinho  2 -  - 
pedacinhos 2 -  - 
pedrinhas 1 -  - 
peludinho 1 -  - 
pequeninho  1 -  - 
pequeninhos  1 -  - 
pequenininha 9 -  - 
pequenininho 8 -  - 
pequenininhos 1 -  - 
perdidinho  1 -  - 
perfeitinha  1 -  - 
perfeitinho   1 -  - 
pertinho 6 -  - 
picadinha 2 -  - 
picadinho  1 -  - 
pintadinha  1 -  - 
plantinhas 1 -  - 
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pontinhas  1 -  - 
portinha  2 -  - 
pouquinho  50 -  - 
pracinha  2 -  - 
pretinho 1 -  - 
priminho 1 -  - 
quadrinha  1 -  - 
quadrinho  1 -  - 
quartinho 1 -  - 
quentinho  2 -  - 
rapidinho 11 -  - 
raspadinha 1 -  - 
rendinha  1 -  - 
restinho  1 -  - 
rodinha  2 -  - 
rodinhas  1 -  - 
rosadinho 2 -  - 
safadinhas  1 -  - 
saladinha 1 -  - 
salinha 2 -  - 
salsinha  2 -  - 
saquinho 2 -  - 
tardinha 2 -  - 
taxinha  2 -  - 
taxinhas 1 -  - 
temperadinha 1 -  - 
temperinhos 1 -  - 
tempinho  2 -  - 
tesourinha  3 -  - 
tirinha 3 -  - 
todinha  7 -  - 
todinho  5 -  - 
todinhos  1 -  - 
tudinho  6 -  - 
turminha   2 -  - 
ursinho 1 -  - 
varandinha 1 -  - 
vasilhinha  1 -  - 
vasinho  1 -  - 
vassourinha 1 -  - 
velhinha 4 -  - 
vendinha  1 -  - 

TOTAL 431 TOTAL 71 

Fonte: Grupo de  estudos discurso e gramática. 
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APÊNDICE I –  Frequência de token em dados do teste de produtividade 

 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
 

  

 

Frequência de ocorrência em termos de token 
de vocábulos terminados em -inho 

Frequência de ocorrência em termos de token 
de vocábulos terminados em -zinho 

Palavras Frequência de token Palavras Frequência de token 

agorinha 6 acionistazinha 6 
albinho 2 albunzinho 4 
apartamentinho 3 apartamentozinho 3 
cheinho 6 celulazinha 6 
chorandinho 2 chorandozinho 4 
colherinha 1 colherzinha 5 
corpinho 6 delazina 6 
devagarinho 3 detalhezinho 6 
dormindinho 4 devagarzinho 3 
encolhidinho 6 dormindozinho 2 
periquitinho 5 elazinha 6 
quadrinho 6 euzinha 6 
saidinha 6 florzinha 6 

- - friozinho 6 
- - heroizinho 6 
- - homenzinho 6 
- - ideiazinha 6 
- - lampadazinha 6 
- - lordezinho 6 
- - mulherzinha 6 
- - periquitozinho 1 
- - revolverzinho 6 
- - trilhozinho 6 
- - vinhozinho 6 

TOTAL 56 TOTAL 124 
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(   ) Carioca    (   ) Fluminense    (    ) Outro 

APÊNDICE J –   Modelo do teste de aceitabilidade aplicado 

 

 

Nome:   

Idade:  Sexo: 

Escolaridade: Nível Superior Dialeto Regional:  

DECLARAÇÃO 

Autorizo a utilização e divulgação dos dados coletados e das minhas opiniões emitidas 

durante a pesquisa. Compreendo que meu desempenho individual não está sendo avaliado. 

Instruções 

Leia com atenção as sentenças a seguir e assinale com um “X” todas as alternativas 
para cada afirmativa, de acordo com a legenda abaixo: 

( 1 ) Perfeitamente possível.  

( 2 ) Possível, mas não utilizaria. 

( 3 ) Indiferente. 

( 4 ) improvável, raramente utilizaria. 

( 5 ) Não aplicável, nunca utilizaria. 
 

1) É só pegar um livro pra ler que dá um __________. 

a. Soninho. 

b. Sonozinho. 

c. Soninhozinho. 

2) Não podemos simplesmente ignorar nossa ___________ medíocre para vivermos num 

conto de fadas. 

a. Vidinhazinha. 

b. Vidazinha. 

c. Vidinha. 

  

(   ) Masculino    (   ) Feminino 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 
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3) Vamos ser sinceros: o Colorado segue apenas como um ____________ de futebol e 

não tem chances na Libertadores. 

a. Clubinho. 

b. Clubinhozinho. 

c. Clubezinho. 

4) Ri muito com o ___________rapper de 7 anos que é a sensação do Youtube.  

a. Meninozinho. 

b. Menininhozinho. 

c. Menininho. 

5) Como a maioria, nós vivemos em espaços limitados no nosso _____________, então, 

a negociação do que é para guardar ou para jogar fora chega a temperaturas elevadas. 

a. Apartamentinhozinho. 

b. Apartamentozinho. 

c. Apartamentinho. 

6) Agora, acho que tá funcionando. Hoje, ouvindo no volume mais alto, percebi uma 

diferença no som ao utilizar a ____________ no TS-808. 

a. Chavezinha. 

b. Chavinhazinha. 

c. Chavinha. 

7) O seu _________________ tá meio desanimado? Que tal misturar com um desses 

energéticos BEM diferentes!  

a. Uisquinho. 

b. Uisquinhozinho. 

c. Uisquezinho. 

8) Essa comemoração é show demais. Vem um ____________ qualquer sem freio que já 

sabemos quem é. Aí, vem o trem bala da colina e atropela. 

a. Bondinhozinho. 

b. Bondezinho. 

c. Bondinho. 

  

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 
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9) Pode até ser um _____________,uma coisa que passaria despercebida para alguns, 

para seus amigos, para a sua família, mas que pra você, não desce! 

a. Detalhinho. 

b. Detalhezinho. 

c. Detalhinhozinho. 

10) Eu optei por uma bandalote. Não quero véu e pulseira para não ir muito ___________, 

pois não quero nada no pescoço.  

a. Nuinhazinha. 

b. Nuazinha. 

c. Nuinha. 

 
 
 

Obrigada por sua colaboração! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 

|  1     2      3      4     5  | 


