
 

Aula 
13A Substantivos – Flexão de Grau 

Flexão de grau é a possibilidade de indicar o tamanho do ser que 
nomeia. Os substantivos podem estar em três graus: normal - 
aumentativo - diminutivo 

As variações de grau podem ser feitas de duas formas: 

 Analítica: Acréscimo de um adjetivo: casa pequena/grande, pé 
pequeno/grande 

 Sintética: Acréscimo de um sufixo: casinha-casebre/, 
pezinho/pezão 

Atenção: Abaixo temos alguns sufixos utilizados na formação do grau 
sintético: 

Grau diminutivo Grau aumentativo 

-inho, -zinho, -ebre, -im, -acho, -
ejo, -eta, -ote... 

-ona, -ázio, -aça, -az, -arra... 

Ex.: amorzinho, riacho, lugarejo Ex.: bocarra, copázio, mulherona 

 
ATENÇÃO: Nem sempre o grau do substantivo é utilizado para indicar 
tamanho. Muitas vezes ele é utilizado para expressar outros sentidos. 
 

 Diminutivo indicando desprezo ou ofensa 

Ex.: João é um padreco! 

Ex.: Povinho estranho. 

 Diminutivo indicando carinho, afeto, etc... 

Ex.: Ela é sua amiguinha. 

Ex.: Ele é um gatinho. 

 Aumentativo indicando exaltação, valorização, etc. 

Ex.: Marta é um mulherão. 

Ex.: Comprei um carrão. 

 

Leia o poema abaixo com atenção: 
 

Andrezinho tem três anos 
E já se acha bem grandão: 
É por isso que não gosta 
De diminutivo, e então 
Não suporta que lhe digam 
“Dê a mãozinha” – (em vez de mão), 
Ou que mandem :”A boquinha 
Abre, come coração!”. 
“Inho”, “inha”, “ito”, “ita”, 
São para ele humilhação, 

O diminutivo o irrita: 
O Andrezim prefere um “ão” 
Chama “gala” a galinha, 
Não aceita correção; 
“Escrivana” a escrivaninha, 
E o vizinho é “vizão”; 
Chama “coza” a cozinha, 
O toucinho é “toução” 
É “campana” a campainha – 
E ele próprio é o “Dezão”... 

 
BELINKY, Tatiana. Um caldeirão de poemas. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2003. 

01. Explique porque Andrezinho ficava irritado com os diminutivos. 

02. A irritação do garoto era tão grande que ele decidiu tomar uma 
atitude. O que foi que ele fez? 

03. As alterações que o garoto fazia nas palavras estavam corretas? 
Explique. 

04. Nas frases abaixo o diminutivo tem caráter pejorativo. Explique o 
significado que o diminutivo expressa em cada uma delas. 

a) Depois da mudança no governo, essa gentinha ficou sem estudo. 

b) Este livreco eu li bem rápido. 

c) Aquela fulaninha é muito arrogante. 

05. Substitua a expressão destacada por uma única palavra: 

a) O pequeno homem vestiu um grande chapéu. 

b) Eles construíram um grande muro na China.  

c) O grande esperto não passou pela pequena prova.  

06. Na tirinha abaixo os diminutivos expressam o quê? Explique. 

 


