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Abstract

In this work – which tends to be a contribution to the current research of the highly 
polysemous category of diminutive in Portuguese – we carried out an analysis of the 
European Portuguese adjectives (and participles) formed by the most productive 
diminutive suffixes -inho and -zinho in contrast to their equivalents in Croatian, 
another language considered morphologically and pragmatically rich in diminutives. 
It is precisely on adjectival (and adverbial) stems that the Portuguese diminutive 
suffixes exhibit semantic specificity in comparison to other languages. The analysis 
is based on the occurences registered in the corpus of translated narrative texts. 
Starting from the criterion of the functions the Portuguese diminutive suffixes 
have in each example from the corpus – and those were generally identified as 
attenuation, intensification or prevailing connotative or discourse-pragmatic 
function – we observed the distribution of the same semantic components in the 
target Croatian language, that is, verified what type of structures can be used to 
express the similar meanings and functions in Croatian.

keywords : adjectives, attenuation, connotative function, Croatian, diminutive suffix, 
discourse-pragmatic function, intensification, Portuguese

1.	Introdução

O diminutivo costuma ser definido como uma categoria morfológica acen-
tuadamente polissémica – a partir do significado básico “pequeno” ou “dimi-
nuído” estendem-se radialmente outros valores semânticos, muitas vezes 
conotativos e pragmáticos, que não implicam necessariamente uma diminuição 
a nível denotativo. Como tal, exerce funções altamente compatíveis em vários 
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idiomas (Dressler & Barbaresi 1994, Taylor 1995, Jurafsky 1996), inclusive em 
português (Skorge 1957, Silva 2006), tal como em croata, também considerado 
uma língua rica em sufixos diminutivos produtivos e com uma alta frequência 
de uso na linguagem corrente (Barić et al. 1997).

A língua portuguesa abunda em sufixos diminutivos bem produtivos, clas-
sificados como afixos modificadores, dado o facto de ocorrerem com radicais de 
várias classes de palavras, não determinando as suas propriedades gramaticais 
(Villalva 2008: 127). Embora a estrutura semântica do diminutivo em portu-
guês não difira consideravelmente da registada em muitas outras línguas,1 é 
possível observar, além dos usos típicos da categoria (sobretudo quando os 
sufixos diminutivos são associados a nomes), alguns usos “atípicos” nos casos 
em que tais sufixos modificam adjetivos (ou particípios). Neste trabalho propo-
mos-nos abordar os sufixos mais produtivos -inho e -zinho, por serem mesmo 
alguns valores destes sufixos, quando associados a bases adjetivais (e adver-
biais), argumentos a favor de uma certa especificidade semântica do português 
em relação a outros idiomas, inclusivamente os românicos (Sarić 2006). Além 
de designarem conceitos parecidos aos designados pelos diminutivos dos nomes 
– usos conotativos positivos ou negativos, ou uma atenuação da intensidade, 
tudo por extensão metafórica/metonímica do significado básico “pequeno” – 
-inho e -zinho podem exprimir uma intensificação da propriedade designada 
pelo adjetivo de base (Skorge 1957, Silva 2006, Sarić 2006, Sarić & Varga 2012).

No presente trabalho – que não pretende proporcionar uma descrição 
exaustiva da polissemia do diminutivo em português, mas sim contribuir para 
a presente investigação nesse domínio à luz de uma abordagem contrastiva – 
propomos-nos comparar os adjetivos com sufixos diminutivos portugueses 
com os seus equivalentes funcionais em croata, observando a distribuição 
das componentes semânticas transmitidas pelos sufixos diminutivos -inho e 
-zinho nas estruturas do croata. Valemo-nos para esse fim de um corpus de 
textos narrativos portugueses e suas traduções para croata (v. Córpora).

O critério principal da análise foi a função que o sufixo diminutivo exerce 
nos adjetivos registados no corpus de partida – atenuação, intensificação ou a 

1 Os valores semânticos e usos pragmáticos típicos do diminutivo em português não 
vão ser tratados pormenorizadamente no âmbito deste trabalho, dado que o assunto 
já tem sido abordado por vários autores, inclusive nas gramáticas portuguesas (sobre-
tudo no que se refere aos sufixos diminutivos associados a nomes). Skorge (1957), Silva 
(2006), Sarić (2006) e Sarić & Varga (2012) dedicam maior atenção ao uso dos diminu-
tivos de outras classes de palavras, inclusive os adjetivos. 
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sobreposição dos níveis conotativo ou discursivo-pragmático2 – para, a partir 
disso, podermos verificar como os mesmos valores são proporcionados na 
língua de destino, o croata.

2.	 Atenuação

Com o uso do sufixo diminutivo – sempre por extensão do seu significado 
básico de “pequenez” ou “diminuição” – a propriedade designada pelo adjetivo 
pode ser atenuada ou relativizada, com ou sem conotações afetivas. Tal sucede 
com alguns adjetivos que designam propriedades positivas,3 mas também com 
os que designam propriedades negativas, quando o uso do diminutivo tem 
um papel pragmático de atenuar ou eufemizar o conteúdo negativo.4 Ao nível 
discursivo-pragmático, verifica-se a função de atenuação da força ilocutória, no 
caso dos adjetivos usados nas ordens5.

Nalguns exemplos do nosso corpus ao sufixo diminutivo com função 
atenuadora em português corresponde o sufixo diminutivo, semântica e funcio-
nalmente equivalente, em croata:

(1)  A outra, D. Rosa, gordinha e trigueira, tocava harpa, sabia de cor os 
versos do Amor e Melancolia, […] (EQp)

  Druga, mlađa, Dona Rosa, debeljuškasta i tamnoputa, svirala je harfu, 
a znala je napamet i stihove iz zbirke “Ljubav i sjeta”. (EQh)

(2)  As pestanas tornam-no bonitinho e por isso as dispensamos. Mas, se 
tiver olheiras… (RFp)

  Trepavice ga čine ljepuškastim, pa zato možemo i bez njih. Ali ako bi 
imao podočnjake… (RFh)

Noutros casos, o adjetivo de base em croata é modificado pelo advérbio de 
atenuação (“malo” um pouco):

(3) Eu respondia que tu não eras má, mas só mazinha; […] (MECp)

 A ja sam odgovarao da ti nisi zla, nego samo malo zločesta; […] (MECh)

2 Saliente-se que as funções que comentamos no artigo são exclusivamente as 
identificadas no contexto concreto dos exemplos registados no corpus (o que não esgota 
necessariamente todos os possíveis usos dos adjetivos modificados).

3 P.e. interessantezinho, engraçadinho (Skorge 1957: 277) ou bonitinho (Silva 
2006: 227), Sarić & Varga 2012: 163).

4 P.e. tolinho, parvinho, gordinho, fraquinho (Silva 2006: 224, Sarić & Varga 
2012: 164).

5 P.e. Quietinho! (Sarić & Varga 2012: 165), Depressinha! (Silva 2006: 232).
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Às vezes os equivalentes croatas são adjetivos não modificados que já 
contêm as nuances semânticas exprimidas pelo sufixo em português:

(4)  […] e era irresistível o profano nimbo luminoso, que eles punham em 
torno da sua face gordinha, de uma brancura de leite onde se desfez 
carmesim, toda tenra e suculenta. (EQp)

  Bijaše upravo neodoljiva presjajna svjetovna aureola što je one 
oblikovaše oko njezina bucmastog, prenježnog i presočnog lica mliječne 
bjeline kojom se razlio grimiz. (EQh)

(5)  Então o padre mais idoso e nédio chegou-me para os joelhos, recomen-
dou-me que fosse temente a Deus, quietinho em casa, sempre obediente 
à Titi… (EQp)

  Tada me stariji i bucmastiji svećenik posjede na koljena savjetovavši 
mi neka se bojim Boga, neka budem dobar u kući i neka uvijek slušam 
tetku… (EQh)

3.	 Intensificação

O que torna os diminutivos portugueses particularmente interessantes é 
a possibilidade de designarem não apenas algum tipo de atenuação da intensi-
dade da propriedade expressa pelo adjetivo – o que é próximo do seu significado 
central – mas também o contrário, ou seja, a intensificação de uma proprie-
dade. Este uso ocorre quando os sufixos diminutivos se associam aos adjetivos 
(incluindo particípios) e advérbios, e não aos nomes.6

O influente estudo tipológico de Jurafsky (1996) sobre os diminutivos em 
diferentes línguas do mundo7 só prevê a possibilidade de intensificação por 
meio dos sufixos diminutivos no caso dos adjetivos já designando uma certa 

6 Em que caso os sufixos diminutivos têm tendência de “diminuir”, e não 
“aumentar”; muito raramente os sufixos com valor de intensificador aparecem associ-
ados a outras classes morfo-sintáticas, p.e. (comer) tudinho, (um) nadinha, cuida-
dinho (Silva 2006: 229-230).

7 Jurafsky no seu estudo apresenta os resultados de uma investigação exaustiva 
tipológica que abrange mais de 60 idiomas, mostrando semelhanças consideráveis entre 
elas nas tendências de estruturação polissémica do diminutivo: um modelo de categoria 
radial, cujo centro é conceito de “criança” e dele originado o conceito de “pequeno”, 
do qual derivam, através de diferentes estratégias (metáfora, generalização, inferência, 
lambda-abstração) outros valores e funções do diminutivo. O estudo não inclui a língua 
portuguesa. 
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pequenez ou uma propriedade de baixa intensidade8 (v. 3.1.). No entanto, no 
caso de adjetivos e da sua modificação sufixal por -inho e -zinho, tal restrição 
não é aplicável à língua portuguesa em que os respetivos sufixos podem intensi-
ficar inclusivamente alguns adjetivos que não designam propriedades de “baixa 
intensidade” ou qualquer outra noção derivada do conceito de “pequeno”, mas 
ao contrário – a intensidade máxima de uma propriedade9 (v. 3.2.).

3.1.  Intensificação de “pequenez” / “diminuição” / propriedade de “baixa 
intensidade”

Com ou sem conotações afetivas, os sufixos associados a adjetivos que 
designam pouca intensidade da propriedade intensificam a propriedade (dimi-
nuindo mais a intensidade). Em croata o mesmo tipo de modificação pode 
funcionar igualmente com sufixos diminutivos:

(6)  […] chega-se-lhes um fósforo e elas ficam a arder até o azeite se acabar, 
são umas luzes fraquinhas, mas dá para vermos, […] (JS2p)

  […] upališ ih šibicom i gore dok ima ulja, svjetlo je slabašno, ali uz njega 
ipak možemo vidjeti, […] (JS2h)

(7)  Os olhos de Osânias, miudinhos como duas contas de vidro negro, relu-
ziram de agudeza e malícia. (EQp)

  Oči Ozanijine, sićušne poput dviju kuglica od crnoga stakla, bljesnuše 
oštrinom i zlobom. (EQh)

8 “[…] the diminutive is used for intensification only via particular metaphors moti-
vated directly on the sense ‘small’” (Jurafsky 1996: 550). Jurafsky também reconhece a 
possibilidade de a intensificação ocorrer com alguns advérbios espaciais ou temporais 
em que o espaço ou o tempo (através da metáfora TEMPO É ESPAÇO) são reduzidos a 
dimensão de um ponto, o que os torna deicticamente precisos. Relativamente a casos de 
intensificação por meio de diminutivos, Taylor (1995), sugere que a mesma (em italiano, 
espanhol e holandês) se deve a uma extensão metonímica do significado pela qual a 
certa propriedade fica diminuída até a proporção do seu núcleo ou essência, ou seja, do 
centro do significado. Prieto (2005), por sua vez, argumenta que o “diminutivo aumen-
tativo” em espanhol deriva a partir do uso conotativo positivo do diminutivo.

9 Tal tipo de intensificação foi exemplificado nos estudos de Skorge (1957) e Silva 
(2006) (p.e. igualzinho, inteirinho, perfeitinho, direitinho, carregadinho, perdi-
dinho) e argumentado, com base em dados empíricos, em Sarić (2006) e Sarić & Varga 
(2012). É bom notar que um inquerito aplicado a falantes nativos do português europeu, 
que faz parte do estudo de Sarić & Varga, demonstra que a modificação de intensidade 
varia consoante diferentes tipos de adjetivos, mas os princípios de composicionalidade 
ainda precisam de ser investigados com mais pormenor. 
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(8)  Este personagem, tão novinho, com o seu cabelo aos cachos e o lábio 
trémulo, é João. (JS4p)

  Ovaj tako mlađahni lik, bogatih uvojaka i drhtavih usana, to je Ivan. 
(JS4h)

O uso dos intensificadores adverbiais neste tipo de modificação em croata 
(ex. (9) “veoma” muito, ex. (10) “posve” completamente) deve-se às restri-
ções derivacionais – a falta de sufixos diminutivos associáveis a certas bases 
adjetivais:

(9)  […] oferecia pedaços da túnica da Virgem Maria, cordéis das sandá-
lias de São Pedro; e rosnava com ânsia, roçando-me pelos manteletes e 
pelas toucas: “Baratinhos, minha senhora, baratinhos… Excelentes para 
catarros!...” (EQp)

  Nuđah im komadiće tunike Djevice Marije ili uzice sa sandala sv. Petra, 
saplićući bradu o njihove marame i kapice: “Veoma jeftino, gospođo, 
veoma jeftino… Izvrsno za prehlade!...” (EQh)

(10)  Sonhar com a infância em aromas, sabonetes lifebuoy chegados de 
Salisbury e cadernos de escola – novinhos, a cheirarem a papel. (JCPp)

  Sanjati mirise iz djetinjstva, sapune lifebuoy iz Salisburya i školske 
bilježnice, posve nove, one koje mirišu na papir. (JCPh)

Refiram-se também alguns casos de modificação que em croata deparam 
com as restrições derivacionais evidentes (por exemplo, ao adjetivo “nizak” 
baixo não é associável nenhum sufixo diminutivo) e em que – devido a dife-
renças de índole pragmática (estratégias discursivas) entre duas línguas – 
qualquer outro tipo de modificação seria inadequado porque acrescentaria uma 
ênfase sobrecarregada. Por isso, nos exemplos (11) e (12) o equivalente croata 
ocorre sem modificação:

(11)  Arrastou-se para fora du buraco, frio como um túmulo, e, enrolado na 
manta, olhou na sua frente o casario de Jerusalém, as casas baixinhas, 
de pedra, tocadas pela luz rosada. (JS4p)

  Ispuzao je iz rupe, hladne kao grob, i umotan u ogrtač, stao promatrati 
naselje Jeruzalem pred sobom, niske kamene kuće okupane ružičastom 
svjetlošću. (JS4h)

(12)  A Paula era pequena, morena e magrinha. Só tinha uma coisa em 
comum com a Teresa – ser muito bonita. (MECp)

  Paula je bila mala, crnokosa i mršava. Imala je tek nešto zajedničko s 
Terezom – bila je vrlo lijepa. (MECh)
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3.2. Intensificação de propriedades que não denotam “baixa intensidade”

Em certos casos o croata dispõe de sufixos diminutivos morfologicamente 
aplicáveis aos adjetivos equivalentes dos portugueses, mas estes têm signifi-
cado diferente e não funcionam como intensificadores (o diminutivo de “pun” 
cheio, gordo – “punašan”, tal como gordinho em português, não intensifica 
a propriedade do lexema básico), pelo que a equivalência é obtida através de 
outro tipo de afixos  – no ex. (13) trata-se de um prefixo intensificador (“pre-” 
demasiado, muito):

(13) Ai Vicência, que ele vem cheinho de virtude! (EQp)
 Ajme Vicêncio, pa on je prepun kreposti! (EQh)

Por outro lado, no ex. (14) em que não se pode usar o diminutivo 
“crvenkast“ dado que exprime uma atenuação de intensidade, a equivalência 
é conseguida com uma expressão idiomática convencional comparativa (“crven 
kao rak” vermelho como um caranguejo):

(14)    Ele e a Titi falavam então de doenças. Padre Casimiro, coradinho, com o 
guardanapo atado ao pescoço, o prato cheio o copo cheio, sorria beatifi-
camente. (EQp)

  Velečasni Casimiro, crven kao rak, s ubrusom privezanim o vrat, s 
prepunim tanjurom, s prepunom ĩašom, blaženo se smješkaše. (EQh)

Nos exemplos (15), (16) e (17) que se seguem estamos perante restrições 
derivacionais (nenhum dos adjetivos ou particípios croatas – “podmazan”, “isti” 
ou “nakljukan” – admite sufixos diminutivos). Nestes casos a função intensi-
ficadora é exercida pelos adverbiais de intensidade (“dobro” bem, “potpuno” 
completamente, “do iznemoglosti“ até exaustão):

(15) Então estás lavadinha por baixo. (JCPp)
 Onda si znači dobro podmazana dolje. (JCPh)

(16)  […] mas Ricardo Reis via-o distintamente, nem perto nem longe, um 
esqueleto a andar, igualzinho àquele em que aprendera na faculdade de 
Medicina, […] (JS1p)

  […] no Ricardo Reis ga je jasno vidio, nije bio ni blizu ni daleko, kostur 
koji hoda, potpuno isti onome na kojemu su učili na Medicinskome 
fakultetu, […] (JS1h)

(17)  Ai Vicência, que ele vem cheinho de virtude! Ai que vem mesmo atocha-
dinho dela! (EQp)

  Ajme Vicêncio, pa on je prepun kreposti! Nakljukan je njome do iznemo-
glosti! (EQh)
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Os modificadores adverbiais também ocorrem quando o equivalente croata 
do adjetivo português é uma palavra de outra classe – no ex. (18) o verbo “stiže” 
chega é modificado com o advérbio (“upravo” já). No exemplo (19), o intensifi-
cador é um adjetivo (“velika” grande) que modifica o noe “hvala” obrigado:

(18)  Aqui tenho sortimento fresco, chegadinho de Sião! (EQp)
 Ovdje imam svježu robu koja upravo stiže sa Siona! (EQh)

(19) Está bom Mariana, obrigadinho; eu verei; vá com Deus… (EQp)
  U redu, Mariano, velika vam hvala, vidjet ću što ću učiniti, idite sada s 

Bogom… (EQh)

4.	 Níveis	conotativo	ou	discursivo-pragmático	acentuados

Tal como acontece com os nomes, o sufixo diminutivo acompanhando 
adjetivos em português serve frequentemente para exprimir vários aspetos 
avaliativos; ainda por cima, esta função conotativa – que na maioria dos casos é 
afetiva, seja positiva ou negativa10 – sobrepõe-se em muitos casos ao significado 
denotativo.

O diminutivo em português, como uma categoria morfológica, tem 
tendência de se desenvolver no sentido de assumir várias funções pragmáticas, 
entre as quais a mudança do plano denotativo para o plano conotativo, mas 
também – a partir do domínio subjetivo de avaliação afetiva – para o domínio 
de ato de fala, incluindo a interação dos participantes desse ato.11 Assim o dimi-
nutivo pode funcionar como uma estratégia para exercer uma influência sobre 
o interlocutor no sentido de se lhe aproximar e obter a sua adesão, consenso, 
empatia/simpatia.

Quando predomina o sentido conotativo, o sufixo diminutivo em croata 
pode associar-se a outra palavra (outra classe de palavra) – a relevância do 
significado ao nível discursivo faz com que o lugar da modificação seja menos 

10 Na maioria dos casos, o diminutivo é manifestação de carinho, gosto ou agrado, 
ternura, simpatia ou empatia. Segundo Silva, estes usos avaliativos positivos relevam das 
metáforas conceptuais (metonimicamente facilitadas) O QUE É PEQUENO É AMÁVEL 
/ AGRADÁVEL / BONITO, típicas da cultura ocidental; a pequenez, entretanto, pode 
também associar-se a avaliações negativas (O QUE É PEQUENO É DE POUCO VALOR 
/ UM DEFEITO /DESPREZÍVEL) e daí resultam usos depreciativos ou pejorativos do 
diminutivo (2006: 225-226).

11 Veja Silva (2006: 236-237).
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importante. No exemplo (20) o sufixo diminutivo é associado ao nome “djeca“ 
meninos:

(20)  […] enquanto o ano novo se aproxima num raio de luz, gordinho como 
os meninos da farinha lacto-búlgara, […] (JS1p)

  […] dok se nova godina približava na zraci svjetlosti, debela poput 
dječice uhranjene bugarskim mliječnim brašnom, (JS1h)

Em vez de modificação morfossintática qualquer de um adjetivo com signi-
ficado equivalente em croata, a equivalência ao nível discursivo-pragmático 
é conseguida por meio de transferência de implicações conotativas do sufixo 
português para uma palavra de outra classe no mesmo enunciado – não-modifi-
cada – que por si só implica nuances semânticas específicas. No exemplo (21) o 
lexema “spokojno” muito quieto, não é bem um equivalente semântico do adje-
tivo português, mas denota uma certa intensificação de propriedade, além de 
sensação agradável, traços inerentes ao sufixo diminutivo associado a quieto. 
No exemplo (22), por sua vez, o valor do sufixo é transferido para um verbo (inf. 
“ugnjezditi se”) que acrescenta ao significado de deitar(-se) uma conotação de 
conforto e agrado:

(21)  A do tabelião Justino era uma quintazinha no Minho, com roseiras 
e com parreiras, onde ele pudesse acabar a velhice, em mangas de 
camisa, e quietinho. (EQp)

  Pisar Justino bi volio imati malo imanje u Minhu, s ružicama i vinovom 
lozom, gdje bi mogao neuštogljeno, spokojno provesti starost. (EQh)

(22)  Não estou em casa, dirá ela, e se, durante a noite, deitadinho na sua 
cama, algum sonho agradável excitar o teu velho corpo, já sabes, o 
remédio está à mão, só terás de ter cuidado com os lençóis. (JS3p)

  Nisam kod kuće, reći će, a ako ti, tijekom noći, kad se ugnjezdiš u njezinoj 
postelji, kakav ugodan san nadraži staro tijelo, već znaš, lijek ti je pri 
ruci, morat ćeš jedino paziti na plahte. (JS3h)

Nos casos de uma predominância explícita das funções discursivo-prag-
mática e conotativa, a modificação pode ser transportada para outro nível 
sintático – no exemplo (23) o advérbio “brižno” carinhosamente modifica o 
verbo (inf. “raspitati se” perguntar), transmitindo as implicações conotativas 
do sufixo em português:

(23)  Ah, pois, amanhã bate-nos aí à porta a dizer que foi uma distracção, a 
pedir desculpa, e a saber se estás melhorzinho. (JS2p)

  O da, kako da ne, sutra će nam zakucati na vrata da kaže da je bio 
rastresen, da se ispriča, i da se brižno raspita je li ti bolje. (JS2h)
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5.	 Conclusão

Neste trabalho comparámos os adjetivos (e particípios) com sufixos dimi-
nutivos -inho e -zinho, extraídos de um corpus de textos narrativos portu-
gueses, com os seus equivalentes em croata, a fim de observar os meios e 
recursos utilizados para transmitir valores e funções inerentes aos sufixos 
diminutivos em português. Verificámos, em resultado, uma variedade de estru-
turas em croata, em todos os níveis linguísticos: a partir de morfológicas, que 
compreendem uma equivalência “absoluta” conseguida pelos sufixos diminu-
tivos em croata ou, por outro lado, prefixação; passando por morfo-sintáticas 
e lexicais – modificações adverbiais ou fraseológicas do adjetivo croata equi-
valente ao nível semântico, ou recorrências a algum lexema específico que por 
si só implica traços semânticos inerentes do sufixo português; até modifica-
ções transportadas para outro nível sintático, nos casos em que predominam as 
funções conotativa ou discursivo-pragmática.

O que condiciona tal comportamento do croata face aos adjetivos com 
sufixos diminutivos em português é, em primeiro lugar, muito menor produ-
tividade dos sufixos diminutivos em croata, em todos os níveis – morfológico, 
semântico e pragmático. Por conseguinte, vários e não raramente múltiplos 
valores dos sufixos portugueses altamente polissémicos têm – na maioria dos 
casos – que ser expressos por outros meios não morfológicos, mas sintático-
pragmáticos, estruturalmente mais complexos. Poucos exemplos foram regis-
tados no corpus (menos de 10%) em que aos sufixos -inho e -zinho equivale 
um sufixo diminutivo em croata.

Outra razão suposta deve-se a diferenças de índole pragmática – é que o 
diminutivo em croata, por mais frequente que seja na linguagem convencional, 
na maioria dos casos, ao contrário do evidenciado em português, é uma cate-
goria marcada. Às vezes, ainda que exista um sufixo diminutivo correspondente 
em croata, a equivalência funcional é conseguida por outros meios (ou então o 
adjetivo croata ocorre sem modificação alguma) dado que o uso do sufixo seria 
inadequado do ponto de vista pragmático. Ou seja, prejudicaria a competência 
comunicativa, acrescentaria uma ênfase sobrecarregada, ou até resultaria em 
mudança de registo.

De resto, é de notar que nem um único exemplo foi registado no corpus 
em que um sufixo diminutivo com adjetivo em croata fosse equivalente a -inho 
e -zinho quando estes têm função intensificadora, associados aos adjetivos 
não denotando “baixa intensidade”; nesses casos, ocorre em croata outro tipo 
de modificação – prefixal, adverbial, lexical, fraseológica etc. Esta observação 
serve de apoio à hipótese que a função de intensificação (“superlativização”) 
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dos sufixos diminutivos com adjetivos (ou particípios) que não denotam dimi-
nuição é uma potencial particularidade semântica da língua portuguesa.

Nos casos de predomínio do sentido conotativo, ou do discursivo- prag-
mático, nota-se em croata uma certa tendência de a modificação (não-sufixal) 
„mudar de lugar“, isto é, ser transferida para uma outra palavra na mesma frase, 
ou então estender-se ao nível da frase inteira. É mais um argumento a favor de 
pressupostos que múltiplos usos e valores polissémicos dos sufixos diminutivos 
em português teriam em croata que ser expressos por vários recursos estrutu-
ralmente mais complexos e não morfológicos.

Para obter resultados mais precisos, seria necessária uma análise com 
maior rigor tipológico e num corpus mais extenso, mas somos de opinião que 
este tipo de estudos contrastivos pode proporcionar informações valiosas para 
o aprofundamento dos conhecimentos sobre a polissemia do diminutivo em 
português e para a confirmação do seu estatuto particular entre as línguas 
ricas em sufixos diminutivos.
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