
Glossário de Romeu e Julieta 

 

Ato I 

Prólogo 

Adversa estrela: destino ruim, má sorte. 

Sangue civil: sangue nobre (pois não é de militar ou de eclesiástico). 

 

Cena I 

Achacada: maltratada; enferma. 

Alabarda: arma que tem uma haste comprida de madeira e termina por um espigão de 
ferro atravessado por uma lâmina em forma de meia-lua. 

Assaltantes (olhos): que atacam de repente; que assediam. 

Broquéis: escudos pequenos. 

Chispeante: que lança chispas; brilhante. 

Cutiladas: golpes com instrumento de ponta. 

Diana: deusa do panteão romano correspondente à Ártemis da mitologia grega. Irmã 
de Apolo, dedica-se à caça. 

Eros: o deus do amor, filho de Afrodite e Ares. 

Esfaimada: faminta; ávida. 

Estocada: golpe com estoque, florete ou ponta de espada. 

Flama: chama, labareda.  

Mal temperadas armas: as armas precisam ser temperadas, seu aço deve ganhar 
têmpera, resistência. O príncipe, ao dizer que as armas dos dois senhores estão mal 
temperadas, refere-se também ao descontrole de ambos. 

Parede: tirar do lado da parede/ ir à parede/ ser empurrado contra a parede 

Purpúreas: da cor da púrpura; vermelhas. 

Querela: questão, pendência; discussão. 

Refrega: batalha, combate, luta, peleja. 



Semblante: cara, rosto; aparência, aspecto, fisionomia. 

Sicômoros: pl. de sicômoro, Nome comum a duas árvores, uma das quais é também 
chamada falso-plátano, e a outra sicômoro-figueira. 

Silvavam: produziam silvos; sibilavam. 

 

Cena II 

Heréticos transparentes: são os olhos de Romeu, que seriam hereges se traíssem a sua 
religião – o amor por Rosalina.  

Jarda: medida inglesa de comprimento, equivalente a 914 mm. 

Plátano: árvore da família das platanáceas.  

 

Cena IV 

Arneses: arreios de cavalo. 

Brechas: aberturas feitas nos muros de fortalezas. 

Condestável: marechal; título do infante. 

Empolas: bolhas. 

Engrola: fala de modo incompleto, confuso ou obscuro. 

Lancinante: aflitivo, pungente; diz-se do sofrimento ou da dor aguda, muito forte. 

Mascarada: festa a que as pessoas comparecem mascaradas. 

Prebenda: distribuição pecuniária feita aos cônegos presentes ao ofício divino nas 
catedrais; dignidade ou funções de cônego; rendimento eclesiástico. 

Prolixidade: modo de escrever ou falar excessivamente longo, sem concisão; 
verbosidade. 

Talões: calcanhares. 

 

Cena V 

Artelhos: dedos do pé. 



Fero: feroz; cruel; violento.  

Maçapão: bolo de farinha de trigo com ovos e amêndoas. 

Mealheiro: economias; cofre. 

Petencostes (Pentecostes): festa cristã, em memória da descida do Espírito Santo 
sobre os apóstolos, celebrada no quinquagésimo dia após a Páscoa. 

 

Ato II 

 

Cena I  

Rei Cofétua: monarca africano que, segundo uma antiga balada inglesa, teria se casado 
com uma mendiga chamada Zenelofon. Shakespeare cita o rei em pelo menos quatro 
de suas obras (Romeu e Julieta, Trabalhos de amor perdido, Ricardo II e Henrique IV). 

 

Cena II 

Açor: ave falconiforme encontrada na Europa, Ásia e América do Norte. 

Argênteo: de prata, da cor da prata. 

Eco: ninfa protegida da deusa Ártemis, a quem acompanhava em suas caçadas. Eco 
falava muito, sem parar. Em certa ocasião, Hera desconfiou, com razão, que seu 
marido Zeus se “divertia” com as ninfas e foi procurá-lo. Enquanto as ninfas se 
escondiam, Eco tentou distrair a deusa com uma conversa e foi castigada por isso: 
Hera condenou-a a só ser capaz de falar repetindo o que os outros dissessem. 

Certo dia, vagando Eco pelos bosques, encontrou o belo Narciso, que era tão belo que 
mulheres e homens se apaixonavam assim que o viam. Ao vê-lo, Eco logo se 
apaixonou, mas, como não podia falar-lhe, limitou-se a segui-lo, sem ser vista. 

O jovem, percebendo que era seguido, perguntou: "Tem alguém aqui?" E obteve como 
resposta: "Aqui, aqui, aqui…". 

Narciso pediu, então, que ela saísse do esconderijo. Eco apareceu-lhe e, como não 
podia falar, usou as mãos para, por meio de gestos, expressar o amor que lhe 
devotava. Narciso rejeitou a bela ninfa e ela, tomada de desgosto, vaga até hoje, nos 
bosques e nos montes, repetindo os sons que escuta. 

Estio: verão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deusa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtemis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus


Júpiter: principal deus do panteão romano, correspondente ao  Zeus grego. 

Lisonjas: elogios, bajulices. Na cena, tem o sentido de fingimento. 

 

Cena III 

Benedicite: Bendito seja! 

Incólume: sem lesão ou ferimento; livre de dano ou perigo; intacta, ilesa; inalterada. 
Sazonar: fazer ficar ou tornar maduro; amadurecer. 

Torva: que apresenta aspecto sombrio; escura, enegrecida. 

 

Cena IV 

Arqueiro cego: o Amor, que, segundo alguns, é uma criança cega.  

Dido: a amada do herói Eneias. 

Escarpins: pl. de escarpim, sapato de entrada baixa e solado fino, que surge no 
séc.XVII. Durante certo tempo, acompanhava traje de baile masculino. 

Helena: casada com Menelau, rei de Esparta, fugiu com Páris, vindo a causar a guerra 
de Troia. 

Hero:  Leandro e Hero eram jovens  apaixonados que moravam em cidades diferentes, 
ele na Ásia e ela na Europa. Todas as noites, Leandro atravessava o mar a nado para 
encontrar sua amada. Para clarear sua visão, Hero deixava uma tocha acesa no alto de 
uma torre. Uma noite , o mar estava bastante agitado e Leandro não conseguiu 
atravessar, morrendo afogado. Seu corpo foi levado pelas ondas do mar até o lugar 
onde Hero estava. Desesperada, a infeliz atirou-se do alto da torre. 

Jarretes: pl. de jarrete, a parte da perna oposta ao joelho, e por onde este se dobra e 
flexiona. 

Latagão:  homem jovem, robusto e bem alto. 

Laura: a essa personagem Petrarca dedicou a maioria de seus sonetos, reunidos na 
obra conhecida por O cancioneiro. 

Mínima: figura de ritmo equivalente à metade da duração da semibreve. 

Pardonnez-moi: perdoe-me. Sujeitos cheios de pose, de mesuras. 

Petimetres: indivíduos que se vestem com apuro excessivo; peraltas, peralvilhos. 



Petrarca: poeta e humanista italiano, considerado o inventor do soneto. 

Rosmaninho: alfazema, rosmânia; alecrim. 

Signoir: senhor. 

Tisbe: namorada de Píramo; teve um final tão triste quanto Julieta. 

 

Cena V  

Galhardo: garboso, elegante; de modos e sentimentos delicados; generoso, gentil.  

Jornada: trajeto que se percorre num dia. 

Licencioso sangue: o rubor de Julita não está associado ao pudor, mas à excitação.  

 

Cena VI 

Filamentos: pl. de filamento, qualquer fio muito fino. 

Sílex: rocha dura, de grão muito fino e cor variável, em geral amarelo-clara, pardacenta 
ou negra, composta de sílica mais ou menos cristalizada sob a forma de calcedônia ou 
de quartzo, encontrada em concreções de outras rochas, geralmente calcárias. 

Tenuíssimos: muito tênues, delgados, finos. 
 

 

Ato III 

 

Cena I 

Caça-ratos: referência ao gato Tibert, personagem do Romance de Renart, famoso 
conjunto de histórias sobre animais da Idade Média. 

Concertado: combinado. 

Libré: fardamento provido de galões e botões distintivos us. pelos criados de casas 
nobres e senhoriais. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanista
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soneto


Menestréis: na Idade Média, artista da corte ou ambulante que, a serviço de senhores, 
recitava e cantava poemas em versos, frequentemente com acompanhamento 
instrumental. 

Simplório: que é muito crédulo; tolo, ingênuo. 

 

Cena II 

Aqua vitae: licor de forte teor alcoólico; uísque; brandy. 

Ataúde: caixão. 

Auriga: cocheiro. 

Basilisco: lagarto ou serpente fabulosa, cujo olhar e bafo teriam o poder de matar; 
dragão. 

Faéton: filho do deus Hélio e da ninfa Climene. Hélio prometeu a Faetonte que lhe 
daria o que quer que este desejasse. Um dia, desafiado por Épafo, Faéton pediu a seu 
pai as rédeas do carro do Sol. Hélio inicialmente recusou, mas acabou por concordar, 
indicando que rota deveria seguir. Faetonte, porém, não conseguiu manter essa rota, 
ora subindo demais e provocando oscilações nos astros, ora descendo e ameaçando 
causar incêndios na terra. A fim de prevenir um desastre, Zeus fulminou-o com um raio 
e Faetonte precipitou-se sobre o rio Erídano (o rio Pó, no norte da Itália). Faetonte era, 
para os gregos antigos, o planeta que hoje chamamos de Júpiter. 

Inadvertido: que não foi advertido, não avisado; desavisado; descuidado, distraído. 

Iníquos: maus, perversos, malévolos. 

Perjuros: aqueles que perjuram, que faltam a seus juramentos. 

 

Cena III 

 

Cordatos: que concordam; sensatos, judiciosos, prudentes. 
 

Cortesania: gesto e/ou dito educado, cortês; atitude de cortesão; condição do 
cortesão. 

Mântua: o Ducado de Mântua, com capital na cidade de Mântua (na Lombardia), foi 
um pequeno estado do noroeste da península italiana que subsistiu como unidade 
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política entre 1276 e 1708, ficando a partir de então anexado ao ducado de Milão até 
1866, ano em que foi incorporado no Reino de Itália. 

Polvarinho: frasco de levar pólvora à caça; polvorinho. 

 

Cena V 

 
Alinhavada: malfeita (por ter sido executada apressada ou precipitadamente). 

Fortuna: a sorte, o destino. 

Ocaso: o aparente declínio de um astro no horizonte, do lado oeste; pôr, poente. 

Pélago: alto-mar; abismo oceânico. 

Soçobrar: naufragar; afundar, submergir. 
Vituperar: dirigir vitupérios a; afrontar, insultar. 

Voga: navega; flutua. 

 

Ato IV 

 

Cena I 

Encadeeis: prendais com cadeias. 

Hirtos: sem flexibilidade; retesados, duros; completamente imóveis. 

 

Cena II 

Lamber os dedos: Até o século X, os talheres eram praticamente desconhecidos. Foi a 
partir do século 11, quando famílias italianas começaram a usar garfos para comer as 
frutas que poderiam manchar os dedos e as roupas, que o antigo hábito de lamber os 
dedos passou a ser substituído pelo uso de talheres. Mais ou menos em 1450, os 
garfos passaram a substituir as mãos na hora das refeições. O “refinamento” de 
maneiras introduzido pelo Renascimento trazia alterações no comportamento das 
famílias nobres ou abastadas. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1276
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http://pt.wikipedia.org/wiki/1866
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_It%C3%A1lia_(1861%E2%80%931946)


CenaIII 

Atavios: pl. de atavio, o que serve para ataviar; enfeites, adornos. 

Mandrágora: erva tóxica (Mandragora officinarum), nativa da Europa, de folhas ovais, 
flores campanuladas e purpúreas, e frutos bacáceos, outrora usada em feitiçarias. 
  

Cena V 

Epitalâmios: hinos nupciais; cantos ou poemas compostos para celebrar casamentos. 

 

Ato V 

 

Cena I 

Aduladora: que adula; bajuladora, lisonjeadora. 

Cavalos de posta: cavalos de diligência ou outro veículo condutor de passageiros e/ou 
de mala postal; cavalos de aluguel. 

 

Cena III 

 
Adaga: arma branca pontiaguda, de um ou dois gumes, mais larga e maior que o 
punhal. 

Alvião: instrumento de ferro constituído de um cabo de madeira, uma lâmina com 
feitio de enxada, de um lado, e uma ponta semelhante à da picareta, do outro, usado 
para cavar terra dura, arrancar pedras etc.; enxadão. 

Carmim: substância corante, em vermelho vivo, extraída da cochonilha-do-carmim; 
magenta. 
Dossel: armação de madeira ornamentada, forrada ou não de tecidos, usada sobre 
altares, tronos, leitos e até sobre liteiras, com fins de proteção e/ou ostentação. 

Juncar: cobrir de juncos; cobrir de folhas, de flores, de ramos. 

Lúgubre: relativo à morte, aos funerais; que evoca a morte; fúnebre, macabro; que é 
sinal de ou que inspira uma grande tristeza. 

Novel: novo, jovem; iniciante, principiante. 



Soporífera: que ou o que sopita, que ou o que faz dormir (diz-se de substância); 
soporífica, narcótica. 

Suserano: no feudalismo, dizia-se de ou aquele que tinha domínio sobre um feudo de 
que dependiam outros feudos; senhor, senhor feudal. 

 


