
Glossário do livro O inglês maquinista 

 

Ad libitum (do latim): tem o mesmo sentido que “à vontade”, “ao bel-prazer”. 

Afogado: diz-se de vestido fechado no pescoço ou que vai até o pescoço. 

Aranzel: discurso carregado de detalhes dispensáveis, prolixo e enfadonho; arenga. 

Ardil: ação que se vale de astúcia, manha, sagacidade; ardileza. 

Arriosca: atitude ardilosa e enganadora; logro, burla, cilada. 

Assiduidade: qualidade ou condição daquele que se faz presente constantemente em 
determinado lugar. 

Ateimar: mesmo que teimar; insistir, perseverar em algo. 

Baeta: tecido de lã ou algodão, de textura felpuda, com pelo em ambas as faces. 

Bandó: cada uma das duas partes em que, num certo tipo de penteado, o cabelo é 
repartido ao meio e esticado para os lados da cabeça, cobrindo as orelhas, sendo preso 
atrás geralmente por meio de um coque. 

Beef (do inglês): bife. 

Bonjour, Monsieur, comment vous portez-vous? Je suis votre serviteur (do francês): 
uma saudação educada que segue um padrão estabelecido, mas pouco utilizado 
atualmente. 

Botafogo: referência à enseada de Botafogo, localizada em bairro de mesmo nome. 

Botim: mesmo que botina; bota de cano mole que chega até o meio da perna. 

Brigue: navio de dois mastros com velas redondas e cestos de gávea e também uma vela 
latina no mastro de ré. 

By God (do inglês): em nome de Deus. 

Castor: chapéu preto de pelo fino. 

Chapa medicinal: folha flexível de material plástico (nitrato de celulose, acetato de 
celulose) que, pelo mesmo processo, registra em transparência fotografias e 
radiografias. 

Commander (do inglês): comandante. 

Condescendente: que não impõe ordem, disciplina; tolerante, flexível. 

Contenda: luta, combate, guerra. 



Dar na balda: descobrir o fraco de alguém. 

De um dardo: expressão usada para desvalorizar uma pessoa; miserável; reles. 

Discernimento: capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza; juízo, tino. 

Disenteria dos dentes: termo usado em sentido figurado para descrever os problemas da 
criança por conta da sua primeira dentição, como, por exemplo, desconforto, 
irritabilidade, aumento na produção de saliva. 

Em suma: enfim, afinal, finalmente. 

Embirração: ato ou efeito de embirrar; rancor; antipatia. 

Empenho: pessoa influente, poderosa; pistolão. 

Entredestruir-se: destruir-se um ao outro. 

Escárnio: o que é feito ou dito com intenção de provocar riso ou hilariedade acerca de 
alguém ou algo. 

Escócia: tecido fino de linho. 

Estar: ficar situado; localizar-se. 

Estruir: mesmo que destruir; danificar (algo), causar estrago. 

Esturrado: que se irrita facilmente; exaltado. 

Filantrópico: desprendido, generoso; caridoso. 

Fortaleza de Santa Cruz: fica localizada em Jurujuba, bairro de Niterói, no estado do 
Rio de Janeiro. Foi considerada uma das principais áreas de defesa da baía de 
Guanabara e, consequentemente, da cidade do Rio de Janeiro no Brasil Colônia e 
Império. 

Fricandó: assado estufado de carne, entremeado com tiras de toucinho. 

Goddam (do inglês): variação da expressão “God damn!”. O significado em português 
seria algo como maldito, pois o verbo “damn” pode ser traduzido para amaldiçoar. 

Hircânia: nome dado na Antiguidade a uma das 30 províncias do Irã – Gilan (localizada 
às margens do Mar Cáspio). 

Infortúnio: acontecimento, fato infeliz que sucede a alguém; adversidade, infelicidade. 

Interceptada: que teve o curso interrompido; detida; apreendida. 

Irra: interjeição que expressa raiva, impaciência, etc. 

It is true: expressão em inglês que significa “é verdade”. Demonstra atitude de 
concordância com alguém ou algo. 



Logro: qualquer brincadeira para aborrecer alguém; peça. 

Malsim: aquele que observa alguém ou algo para obter informações e transmiti-las a 
outrem; espião, delator. 

Mamado: decepcionado; desapontado, desiludido. 

Mandriona: que se mostra preguiçosa para trabalhar; indolente. 

Mangar: expor (alguém) ao ridículo por meio de atitudes ou palavras maliciosas ou 
irônicas; debochar, caçoar, troçar. 

Manuê: bolo de fubá de milho e mel, por vezes com acréscimo de outros ingredientes; 
manauê. 

Meia-cara: escravo contrabandeado para o país, apos a proibição do tráfico negreiro. 

Mister (do inglês): tratamento respeitoso formal, usado nos países de língua inglesa e 
internacionalmente, geralmente abreviado Mr., que antecede o nome completo ou o 
sobrenome de um homem. 

Mucamba: escrava ou criada negra, geralmente jovem, que vivia mais próxima dos 
senhores, ajudava nos serviços caseiros e acompanhava sua senhora em passeios; 
mucama. 

Negros novos: referência aos escravos que não trabalhavam na zona rural, iam para o 
meio urbano e assim conseguiam arranjar algum tipo de serviço em repartições ou 
mesmo ganhar diárias por trabalhos ao senhorio. 

Obsequiar: agradar, cativar. 

Oficiar: dirigir um ofício ('comunicação') a. 

Pé de boi: trabalhador esforçado e dedicado ao serviço. 

Preto de ganho: escravo que conseguia sobreviver com pagamentos por jornada de 
trabalho em benefício de seu senhor. Às vezes, chegavam a ter até moradia própria sem 
a dependência do senhorio. 

Propósito: razão, sentido. 

Quebrada: sem dinheiro; arruinada, pobre. 

Quenda, quenda: a expressão corresponde a “anda, anda”. A palavra “quenda” vem do 
vocabulário quimbundo – “kwenda”. 

Rancho: conjunto de pessoas que representam pastores e pastoras nas festas tradicionais 
de Reis. 



Reis: na madrugada do dia 6 de janeiro, Jesus Cristo, recém-nascido, teria recebido a 
visita de três Reis Magos – Melquior, Gaspar e Baltazar. Por esse motivo, esse é 
considerado o dia de Reis, em que os católicos veneram os Reis Magos. 

Ressurreição: ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar; reviver, renascer; reaparecer. 

Ritornelo: repetição mais ou menos regular de um verso no fim ou no início (como 
antecanto) de diversas estrofes, ou ainda no corpo da mesma estrofe, criando uma 
espécie de rima ou base rítmica para o poema. 

Roast-beef (do inglês): rosbife; peça de carne (filé ou alcatra) tostada por fora e 
semicrua por dentro, servida em fatias. 

Safar: evitar situação desagradável; esquivar-se, escapar. 

Salsada: confusão, trapalhada, mixórdia; mesmo que salgalhada. 

Suíças: barbas que se deixam crescer em chumaço apenas nas partes laterais da face, 
desde as orelhas até perto das laterais da boca. 

Toilette (do francês): ato de se lavar, pentear, maquilar, vestir, etc. (para deitar-se, sair, 
aparecer em determinadas cerimônias, etc.); toalete. 

Yes (do inglês): sim. Na fala “Este yes do diabo...”, de Negreiro, a expressão é usada de 
forma pejorativa, para se referir à figura do personagem inglês. 


