


Dicionário de

da Língua Portuguesa

Eufemismos





Dicionário de

Foz  do  Iguaçu  –  Paraná  –  Brasil
2015

Roseli  Oliveira

da Língua Portuguesa

Eufemismos



Copyright © 2015 – Associação Internacional Editares

1a Edição – Tiragem: 1.000 exemplares.

Os direitos autorais desta edição foram cedidos pela  
autora à Associação Internacional Editares.

As opiniões emitidas neste livro são de responsabilidade da autora  
e não representam necessariamente o posicionamento da Editares.

 Revisão:  Amy Bello, Ana Flávia Magalhães, Augusto Freire,  
  Cristiane Ferraro, Helena Araújo e Kátia Arakaki.

 Diagramação e capa:  Epígrafe Editorial e Gráfica Ltda.

 Impressão:  Edelbra Editora e Gráfica Ltda.

AssocIAção InteRnAcIonAl eDItARes
Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 107, Cognópolis
Foz do Iguaçu, PR – Brasil – CEP: 85856-530
Tel/Fax: 45 2102 1407
E-mail: editares@editares.org.br – Website: www.editares.org.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Tatiana Lopes CRB 9/1524

O48d Oliveira, Roseli

Dicionário de eufemismos da língua portuguesa. / Roseli Oliveira; 
[prefácio de Cristiane Ferraro]. -- Foz do Iguaçu : Editares, 2015.

520 p. 

Inclui bibliografia e webgrafia.
Inclui índices geográfico e onomástico.
ISBN 978-85-98966-99-1

1. Lexicologia. 2. Eufemismos. I.  Título.
CDU 81`27(038)



   Esta obra é dedicada a todas as pessoas curiosas,  
estu diosas, investigativas, pesquisadoras, interessa-
das e atraí das pelo assunto Eufemismo.

A  Autora





7

Agradecimentos

À amiga Lurdes da Conceição Machado de Sá, com sua prestimosa 
assistência, ao conseguir as cópias do livro raro de João da Silva Correia 
(O Eufemismo e o Disfemismo na Língua e na Literatura Portuguesa), em 
Lisboa, para fundamentar esta obra escrita.

À Cristiane Ferraro, pelo prefácio, orientações, sugestões, acom pa-
nhamento e revisões pontuais na elaboração deste dicionário.

Ao Filipe Picolo, pelas conversas esclarecedoras a respeito dos eufe-
mis mos utilizados em vários sítios em Portugal.

Aos revisores Amy Bello, Ana Flávia Magalhães, Augusto Freire, 
He lena Araújo e Kátia Arakaki pelas revisões precisas e en riquecedoras 
da obra.

A todos que contribuíram direta ou indiretamente para que este di-
cionário se tornasse possível.

Aos amparadores extrafísicos, agentes facilitadores e provedores de 
neoideias.

Ao Professor Waldo Vieira, pelo estímulo desafiador da escrita desta 
obra, face à carência de eufemismos publicados na Língua Portuguesa, em 
único glossário.





9

Sumário

PREFÁCIO ...................................................................................................15

AUTODETERMINAÇÃO LEXICOGRÁFICA ......................................15

APRESENTAÇÃO .......................................................................................19

Parte I

INTRODUÇÃO ...........................................................................................25
1. Eufemismo ..........................................................................................25
2. Falsos Eufemismos .............................................................................33
3. Disfemismo .........................................................................................34
4. Expressões Populares e ou Coloquiais.............................................37

ABREVIATURAS & SIGLAS .....................................................................41

ESTRANGEIRISMOS .................................................................................47

Parte II

VERBERTES (Eufemismos) ......................................................................51

Parte III

LISTAGEM  DOS  CAMPOS  E SUBCAMPOS  TEMÁTICOS  
DOS EUFEMISMOS ................................................................................ 347

Agricultura ............................................................................................347
Antropologia .........................................................................................347
Artes  ......................................................................................................348
Aviação civil ..........................................................................................348
Bíblia  .....................................................................................................348

Novo Testamento  ..........................................................................348



10 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

Ciência ...................................................................................................349
Cinema...................................................................................................349
Conscienciologia ..................................................................................349
Construção Civil ..................................................................................351
Cosmética ..............................................................................................352
Criminologia .........................................................................................352

Crime / Criminalística / Criminalista ..........................................352
Direito ....................................................................................................356

Jurídico / jurista ............................................................................356
Termo jurídico ...............................................................................356
Direito Internacional ....................................................................357

Divindade ..............................................................................................357
Economia...............................................................................................357
Educação ...............................................................................................363
Empresas................................................................................................364
Enfermagem ..........................................................................................364
Engenharia Civil ...................................................................................364
Enologia .................................................................................................364
Espionagem ...........................................................................................364
Esporte ...................................................................................................364
Filosofia .................................................................................................365
Foniatria ................................................................................................365
Fotografia...............................................................................................365
Futebol ...................................................................................................365
Gastronomia .........................................................................................366
Geografia ...............................................................................................366
Grupos feministas ................................................................................366
Guerra ....................................................................................................367
História ..................................................................................................368
Infantil ...................................................................................................369
Internet ...................................................................................................369
Linguística .............................................................................................369



11Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

Literatura ...............................................................................................369
Ludologia ...............................................................................................380
Marketing ...............................................................................................380
Matemática ............................................................................................380

Geometria  .....................................................................................380
Medicina ................................................................................................381

Anatomia geral ..............................................................................382
Biologia ..........................................................................................383
Cirurgia plástica ............................................................................383
Fisiologia ........................................................................................384
Gerontologia / geriatria ................................................................387
Imunologia ....................................................................................387
Infectologia ....................................................................................387
Neurologia .....................................................................................387
Odontologia ...................................................................................387
Oftalmologia ..................................................................................388
Oncologia .......................................................................................388
Patologia ........................................................................................388
Psicopatologia ................................................................................389
Psiquiatria .....................................................................................389
Saúde pública ................................................................................390
Toxicomania / Farmacologia ........................................................390

Mercado de trabalho ............................................................................391
Área da saúde ................................................................................391
Comércio ........................................................................................391
Indústria ........................................................................................394
Residência ......................................................................................395

Mercado financeiro ..............................................................................396
Mercado imobiliário ............................................................................397
Mercado informal ................................................................................397
Mídia ......................................................................................................398

Eletrônica .......................................................................................398
Jornalismo......................................................................................398
TV ..................................................................................................412

Mineralogia ...........................................................................................412



12 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

Mitologia ...............................................................................................412
Moda ......................................................................................................413
Música ....................................................................................................413
Nazismo .................................................................................................413
Polícia .....................................................................................................413
Política ...................................................................................................417

Ditadura  .......................................................................................428
Socialismo ......................................................................................429

Política internacional ...........................................................................429
Psicologia ...............................................................................................429
Química .................................................................................................429
Realeza ...................................................................................................429
Religião ..................................................................................................430

Cristianismo ..................................................................................430
Espiritismo .....................................................................................431
Evangélico / evangelismo...............................................................431
Igreja católica ................................................................................431
Missiologia .....................................................................................431
Teologia ..........................................................................................431

Repartições públicas ............................................................................432
Sexologia ................................................................................................432

DST ................................................................................................432
Prostituição ....................................................................................433
Sexualismo .....................................................................................436
Sexualização ..................................................................................441
Partes pudentas do corpo ..............................................................442

Sociedade ...............................................................................................443
Grupos feministas ..........................................................................468

Sociologia ..............................................................................................468
Tauromaquia .........................................................................................468
Telecomunicações ................................................................................468
Termo militar ........................................................................................468
Trabalho científico ...............................................................................472
Trânsito ..................................................................................................472



13Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

Transporte .............................................................................................473
Turismo..................................................................................................473
Vestuário ................................................................................................473
Zona rural .............................................................................................473
Zoologia .................................................................................................473

Entomologia ..................................................................................473
Mastozoologia ...............................................................................474
Ornitologia ....................................................................................474

REFERÊNCIAS ..........................................................................................475
Dicionários ............................................................................................477
Livros, dissertações & teses ............................................................... 485
Periódicos ..............................................................................................495
Webgrafia ...............................................................................................502

ÍNDICE GEOGRÁFICO ..........................................................................509

ÍNDICE ONOMÁSTICO ....................................................................... 511

SOBRE A AUTORA ................................................................................ 513





15

PREFÁCIO

AUTODETERMINAÇÃO LEXICOGRÁFICA

Definição. O eufemismo é a palavra ou expressão mais agradável 
que se utiliza para suavizar o peso implícito de outra palavra ou ex pres
são considerada mais grosseira. É um recurso linguístico em con tínuo 
mo vimento, de gênese variada e de uso cotidiano.

Contexto. Aspecto relevante do eufemismo é o dinamismo, pois 
está fundamentado no contexto social, assim o que é considerado eu fe
mis mo hoje pode ser reperspectivado décadas depois, do mesmo modo 
que pode variar de cultura para cultura. A finalidade básica é reduzir 
tensões no discurso. Praticamente, qualquer palavra pode servir como 
substituto eufemístico em determinada situação e não em outras. Isso 
ocor re, por exemplo, no emprego de expressões cômodas que valem 
para quase tudo, ao modo de “isso”, “qualquer coisa” e “aquilo que”.

Áreas. O eufemismo pode ser utilizado em diversas áreas, so bre
tudo nas que envolvem a coletividade, por exemplo, na Política, Eco
no  mia e Sociedade; nas que envolvem o corpo humano, conforme as 
seguintes especialidades Medicina, Patologia, Sexologia, Escatologia  
e Ta natologia; ou ainda no âmbito da Literatura, formando figura de lin
gua gem específica, ou seja, metáforas principalmente referentes aos as
pectos sexuais.

Preconceito. As expressões eufemísticas por vezes se aproximam 
do preconceito, dependendo da intencionalidade do falante e da at mos
fera social. Além disso, podem ser utilizadas para manipulação inter pes
soal com objetivo de acobertar certa realidade. Cada interlocutor deve 
ponderar sobre a escolha das palavras e as circunstâncias de aplicação.

Ineditismo. Este Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa, 
inédito entre os países lusofônicos, vem cumprir a missão de preencher 
lacuna lexicográfica no idioma português. Assim, Roseli Oliveira, mu
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lher das letras e de ação, estreia no mundo dos autores, trazendo con
tribuição inestimável aos falantes da nossa língua materna.

Nomenclatura. Devido a esse ineditismo e por ser um dicioná
rio especializado, não houve preocupação da lexicógrafa em selecionar  
a no menclatura pela frequência de uso, tendo se pautado em exaustiva 
pesquisa bibliográfica, visando o levantamento e compilação do máxi
mo de eufemismos.

Usos. Este dicionário também pode ser utilizado tal qual léxico 
de sinônimos, de analogia, de palavrões, de gírias, de metáforas e de ex
pressões culturais. Os eufemismos são anatomizados em 3.722 ver betes 
organizados em ordem alfabética, merecendo destaque aos temas tabus 
ainda na sociedade, tais como a morte, a sexualidade humana, a pros
tituição e as doenças.

emoções. Quando se fala em tabu, evocase de imediato a ideia 
de pudor e temor por punição, resguardando estreita relação com as 
emo ções humanas, que provavelmente estão na raiz das motivações 
para eufemizar.

analogia. O eufemismo pode ser associado aos fatos, situações, 
condições, objetos que envolvem curiosidade, bizarrice, excentricidade 
e estranheza.

Holociclo. A presente obra é um verdadeiro presente aos falantes do 
português, porém em particular à Lexicoteca do Holociclo, localizado no 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), na Cognópolis, 
em Foz do Iguaçu, Paraná. Aqui constam 6.162 léxicos, sendo que 7 são 
dicionários de eufemismos, 5 em língua inglesa (e mais uma duplicata)  
e 1 em língua espanhola. E agora, o primeiro em língua portuguesa, fruto 
da investigação dessa voluntária veterana nos trabalhos bibliográficos. 
Ao que parece, ainda são escassos os trabalhos lexicográficos dedicados 
ao eufemismo, tanto em português quanto em espanhol, conforme José 
Manuel Lechado García comenta no seu Diccionario de Eufemismos, pu
blicado pela Editorial Verbum, em 2000.

trinômio. Também voluntária ativa de outra instituição do ter
ceiro setor, a Encyclossapiens, pessoa jurídica dedicada à organização  
e atualização da Enciclopédia da Conscienciologia, Roseli Oliveira uma 
vez desafiada a fazer esta obra, respondeu de pronto, com a determina
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ção que lhe é bastante peculiar. Assim, ela completa a vivência pessoal 
do tri nômio Bibliografia-Lexicografia-Enciclopediografia, pois além de 
seus conhecimentos bibliográficos e de ser verbetógrafa da referida en
ci clopédia, nos brinda agora com este dicionário de eufemismos.

Método. Além das 420 referências, englobando livros, dicioná
rios, periódicos e webgrafias, a autora utilizou também a escuta seletiva 
diária de diversos discursos e falantes, tanto no contato direto quanto 
por meio da mídia televisiva e impressa para enriquecer a nomenclatura 
desta obra.

estilística. Quanto à estilística lexicográfica, o consulente ou a con
sulente irá encontrar a disposição dos verbetes no modo clássico, em or
dem alfabética das entradas, assim como no estilo inverso, organizada em 
campos semânticos, ao final do dicionário, facilitando a pesquisa para 
quem quer ter cosmovisão ante à eufemística.

estímulo. Quiçá esta obra seja estímulo para futuros escritores 
ampliarem ainda mais os eufemismos utilizados na Comunidade de Pa
íses de Língua Portuguesa (CPLP), possibilitando profícua interlocução 
das vozes portuguesas lusoafrobrasileiras.

Cristiane Ferraro

Holociclo, Cognópolis, Foz do Iguaçu, PR, 20 de fevereiro de 2014.
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APRESENTAÇÃO

Origem. A ideia de elaborar o dicionário de eufemismos da Lín
gua Portuguesa surgiu mediante as dificuldades de pesquisas e estudos 
de palavras eufemísticas em único glossário.

Contribuição. O dicionário é, em primeiro lugar, uma tentativa 
de satisfazer a demanda popular por informações a respeito de eufemis-
mos e seu uso correto na Língua Portuguesa, com as variações encontra
das nos países de origem: Portugal e Brasil.

Público alvo. Este trabalho é dirigido aos estudantes, pesquisado
res, especialistas no assunto, para ajudálos a adentrar no campo atraen
te dos estudos eufemísticos.

acesso. Para abarcar o maior número de leitores possível, os eufe-
mismos foram apresentados didaticamente a fim de tornálos acessíveis 
também aos leigos e curiosos, além dos estudiosos da língua portuguesa.

Foco. A delimitação do público leitor facilitou a criação dos ver
betes e acepções a serem incluídas. Alguns termos aparecem mais vezes 
do que outros, por exemplo: morte, sexualidade, doenças, prostituição, 
supertições, crenças surgem com frequência em vários contextos, por se
rem mais utilizados na literatura, jornalismo, religião e sociedade.

Propósito. A finalidade de um dicionário especializado é expor  
a informação, de maneira clara e objetiva, sobre acepções pertencentes 
ao assunto específico, no caso, o eufemismo.

entendimento. Nesta abordagem, os verbetes foram introduzidos 
de modo a evidenciar associações de ideias para esclarecer e expandir ao 
máximo o entendimento do leitor, consultor, estudioso e pesquisador.

elaboração. Durante as pesquisas, foram consultados dicionários 
especializados e temáticos, aproveitandose diversos verbetes, amplian
doos e, em determinados casos, exemplificandoos.

Complexidade. A compilação dos verbetes revelouse pesquisa 
importante e complexa no desenvolvimento do dicionário, através de  
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con sul tas a diversas obras e autores sobre múltiplos assuntos, nos quais 
os eufemismos se expressam nas diferentes especialidades.

Coletânea. A atenção ao fato pesquisístico foi constante: nas con
versas com amigos, nas conversas de rua, em palestras, cursos, debates; 
em artigos, jornais, revistas, livros, pesquisas em livrarias, bibliotecas, 
Holociclo, Holoteca; em roteiros de cinema, teatro, programas de tele
visão, noticiários de TV; diferentes manifestações orais e escritas que 
pudessem acrescentar valor conotativo digno de registro.

Possibilidade. Dada a liberdade de expressão na elaboração deste 
dicionário, que permite utilizar todo tipo de palavra para comunicar  
o significado do termo ou locução no emprego da construção dos vo
cábulos e sentenças, foram inseridas inclusive unidades léxicas “chulas 
e de baixo calão”.

Método. A construção dos verbetes exibe classe gramatical, gê ne
ro, área de atuação e significação. Em alguns casos, há exemplos vi san do 
tornar mais compreensível a acepção do termo e / ou da expressão utili
zada. Nas entradas, os eufemismos estão impressos em negrito.

Detalhismo. A realização do trabalho minucioso de verificações, 
cruzamentos de dados, fontes e informações dos eufemismos encontra
dos foi cuidadosamente explorada, para tornar o conhecimento mais 
preciso possível da palavra, expressão e / ou locução.

tempo. A escrita do dicionário foi realizada no período de 3 anos 
e 6 meses, distribuídos e organizados entre pesquisas, coleta de material, 
checagem e cruzamento de fontes e digitação.

Uso. Para fazer deste dicionário um instrumento de consulta aces
sível, foram organizadas listas de abreviaturas, siglas e estrangeirismos 
empregados na criação dos eufemismos.

 referências. O dicionário contém ampla bibliografia classificada 
em: Dicionários; Livros, Dissertações, Teses; Periódicos e Websites, fon
tes de pesquisas para futuras investigações de pesquisadores motivados.

Conectividade. As entradas dos verbetes remetem a outras, em 
função das interdependências dos termos, caracterizadas pela multipli
cidade de abrangência das diversas acepções.
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Campos. Para delimitar a aplicação e facilitar a consulta dos 
eufemismos, encontra-se no final do dicionário a listagem dos campos  
e sub campos temáticos, utilizados nesta obra.

Investigação. O estudo do eufemismo na Língua Portuguesa tem 
tradição em Portugal.

Cabenos destacar a primazia ao professor da Universidade 
de Lisboa João da Silva Correia, que intitulou – “Tabus Lingüísticos”  
– a um artigo, no Diário de Notícias dessa capital, anterior a 1927, po
rém tratou quase exclusivamente dos tabus impróprios ou, melhor, 
dos tabus morais ou sentimentais, desenvolvidos mais tarde, ma gis
tralmente, sob o título – “O eufemismo e o Disfemismo na Língua 
e na Literatura Portuguesa” – cujo estudo foi inserto no Arquivo 
da Universidade de Lisboa, Vol. XII, Lisboa, 1927, da p. 445 a 787. 
(Guérios, Tabus Lingüísticos, 1979, p. XI).

Precursor. O primeiro pesquisador de eufemismo na Língua Por
tuguesa foi João da Silva Correia. Sua obra inédita, “O eufemismo e o Dis-
femismo na Língua e na Literatura Portuguesa”, serviu de embasa
mento para o desenvolvimento deste dicionário.

Minibiografia. João da Silva Correia ou João da Silva Correia Ju
nior nasceu em Espariz, freguesia portuguesa do concelho de Tábua, aos 
21 de Janeiro de 1891, e morreu em Lisboa, em 10 de Junho de 1937. Teve 
como filiação científica a escola Normal Primária de Lisboa, o Institu
to de Orientação Profissional e a Escola Industrial Fonseca Benevides. 
Foi aluno e dirigente da Faculdade de Letras da Universidade de Lis
boa e colaborador de Alberto Pimentel. Frequentou o curso de Filologia 
Românica, foi docente em Filologia Portuguesa e Estudos Camonianos. 
Discípulo de José Leite de Vasconcelos atuou na função de Professor Ca
tedrático (Memória da Universidade de Lisboa).

Inesgotabilidade. A rigor, não é possível esgotar o estudo dos eu-
femismos, devido à complexidade e vivacidade do surgimento das ex
pressões eufêmicas. 

Disfarce. Nas línguas cultas modernas, o significado de eu fe mis-
mo adquiriu vastidão maior para designar o conjunto dos meios lin
guísticos disfarçando ou atenuando uma ideia desagradável, odiosa, lú
gubre, imprudente ou a suavização de algo que é tabu na Sociedade.
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amenização. Nas literaturas clássicas e modernas, há frequentes 
aplicações de eufemismos para amenizar o sofrimento, a vergonha, a do
ença, o adultério e outras manifestações humanas.

Utilização. Todos fazem uso maior ou menor de eufemismo. As 
pes soas cultas e as incultas recorrem à atenuação variando tempo, lugar, 
classe social e gênero.

Manifestação. Segundo Correia (1927), no campo da literatura,  
é considerável a incidência do eufemismo. Há épocas de super delicadeza 
quando a literatura com feição afetada e preciosa expulsa palavras 
inumeráveis, por motivos de decência e / ou para evitar a vulgaridade. 
Nesse ponto o Classicismo foi severo, mas o Pósclassicismo foi ainda 
mais rigoroso. A palavra própria era olhada como baixa, devendo 
substituirse por termos nobres.

amplitude. De modo geral, pode se dizer que o eufemismo tem 
sido sempre bem estimado e utilizado pelos escritores, e empregado em 
diferentes áreas do conhecimento ou setores sociais: Política, Medici
na, Psiquiatria, Termos Científicos, Termos Militares, Jornalismo, sexo, 
prostituição, e outros contextos diversos.

Utilidade. Quanto mais geral for o emprego de uma palavra e mai
o res forem as suas possibilidades polissêmicas, mais utilidade eufemi
zante possui. É o caso de termos vicários, aos moldes do substantivo 
coi sa e o verbo fazer.

Contribuições. Esta obra não tem a pretensão de esgotar o estu
do sobre eufemismo. Agradeço antecipadamente as contribuições para 
sanar as possíveis insuficiências, lacunas e omissões deste dicionário.



Parte I
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INTRODUÇÃO

1. eUFeMISMO

Definição. 1. O eufemismo é o uso da palavra, locução, acepção 
mais agradável, ou expressão da demagogia comunicativa com objetivo 
de minimizar e suavizar a expressão ou ideia rude, ofensiva ou desa
gradável, ou mesmo tabuística, substituindo o termo contundente por 
vocábulos ou circunlocuções amenas ou polidas.

etimologia. O termo eufemismo procede do idioma Francês, eu-
phémisme, derivado do idioma Latim Tardio, euphemismus, e esse do 
idioma Grego, euphemismós, “eufemismo; emprego de palavra favorá
vel”. Surgiu no idioma Português no Século XIX.

Causas. Apesar da complexidade dessa figura de pensamento,  
é pos sível estabelecer duas causas básicas: sociais e religiosas ou morais.

Sociais:
tabus. O tabu isola tudo que é sagrado, inquietante, proibido ou 

impuro; estabelece reserva, proibições, restrições; opõese ao ordinário, 
ao comum, ao acessível a todos. A sociedade institui temas resultan
tes de mau gosto, realidades que não se pode nomear, criando os eufe-
mismos como forma de amenizar as palavras, ideias ou expressões. São 
principalmente os relacionados à:

1. “morte”:
fim dos seus dias. 
grande mergulho na eternidade
passar para uma vida melhor.
 
2. “necessidades fisiológicas”:
defecar por cagar
urinar por mijar.
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3. “decência e pudor”:
aparelho reprodutor sexual masculino por pênis, peru
genitália feminina por vagina, boceta.

4. “meios de comunicação”:
danos colaterais por vítimas civis
países emergentes por países subdesenvolvidos.

5. “necessidade de atenuar uma desgraça”:
deficiente físico por aleijado
pessoa que anda de maneira irregular por coxo.

Culturais. Existem eufemismos marcados pelas tradições, usos e cos
tumes de uma época. Exemplos:

doutor por pessoa com aparência intelectual
estar em roupas menores por roupas íntimas
Senhora Dona por mulheres de uma certa categoria social.

Malsonância. Consiste em suavizar as palavras duras, grosseiras 
ou de má educação relacionadas à decência, em uma forma mais eu fe
mística. Exemplos:

perder a honra por perder a virgindade
traseiro por cu
vaso sanitário por privada.

Motivações político-econômicas. É muito comum ouvir dos po
líticos palavras atenuantes, menos agressivas ou de impacto reduzido, 
quan do se trata de dar notícias desagradáveis ao povo. Exemplos:

adversário de esquerda por comunista
atualização de tarifa por aumento de preço
caixa dois eleitoral por suborno eleitoral
colonização por invasão.

Necessidade de prestígio profissional. É característico de certas 
profissões dignificar a função de alguém em determinado tipo de tra
balho. Exemplos:

administrativo por secretário
comercial por vendedor
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diarista por faxineira
servidor público por funcionário público.

Populares. São muitos eufemismos criados pela população com 
objetivo de amenizar a dor, descaso da sociedade e dos políticos em 
relação ao grupo minoritário. Exemplos:

classe baixa por pobre
dependente de álcool por alcoólatra
desprovido de recursos materiais por pobre, miserável
portadores de necessidades especiais por aleijados, deficientes físicos
pessoa com deficiência por aleijados, deficientes físicos
tolhido de suas funções por inválido, paralítico, entrevado.

religiosas ou Morais:

Superstições, crenças e tabus. Tem como base as crenças do po
der misterioso das palavras ou a posse de determinados sentimentos ou 
no ção sem fundamento na razão e no conhecimento, levando a criar fal
sas obrigações e temores a coisas inócuas. Interpretam nomeando cer
tos animais como de mau augúrio. Exemplos:

canto da cigarra por chuva
canto da coruja por morte de alguém
cobra por traição
gato preto por má sorte.

termos bíblicos. Existem alguns termos bíblicos de conotações 
eufemísticas para amenizar o impacto da palavra aos fiéis. Exemplos:

arrenegado por diabo
Belzebu por diabo, demônio
chefe dos anjos rebeldes por satã, satanás
príncipe do ar por diabo, demônio.

espécies. João da Silva Correia, em “O Eufemismo e o Disfemismo 
na Língua e na Literatura Portuguesa”, define as espécies de eufemismos 
em quatro classes binárias:

a. eufemismos de superstição e de piedade.
 No que respeita à morte, há, de um lado superstições, e de outro 

sentimentos piedosos. O diabo é largamente eufemizado.
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B. eufemismos de decência e de pudor.
 O vocábulo rascante velase, não apenas para não ferir o código 

geral de decência, como pudor íntimo de quem fala. As regiões 
corporais normalmente eufemizadas são a genésica e anal: pênis 
(peru), vagina (boceta), ânus (cu).

C. eufemismos de delicadeza e de respeito.
 O termo cru é a cada passo evitado por um sentimento duplo 

— meio delicadeza, meio respeito. No campo das necessidades 
naturais são também numerosíssimos os eufemismos: urinar 
(fazer xixi), defecar (cagar).

D. eufemismos de prudência e de megalomania.
 Nas expressões de prudência há muitas vezes ao mesmo tempo 

melhoria alheia e melhoria nossa (Correia, João da Silva, p. 542).
 Não dizemos sim que é perigoso; mas: – é provável, tudo leva a crer 

que sim, espero que sim, não há de haver talvez impossibilidade,  
é profundamente crível, estou em que há de poder ser (Idem, p. 653).

 Um indivíduo que more numa via denominada “beco”, dirá 
aludindo a ela – na minha rua, que é mais nobre, e não: no meu 
beco (Idem, p. 666).

 Considerado sob o aspecto estético o eufemismo tem outra ação 
importante: de enriquecer de certa maneira o capital de beleza 
de que a humanidade pode beneficiar, diante dos princípios 
de delicadeza e distinção que as sociedades educadas impõem. 
(Idem, p. 733).

Domínios. Os processos eufemizantes pertencem aos mais distin
tos domínios filológicos: no campo lexical, fonético, gramatical e esti
lístico.

Criação. Os eufemismos podem ser criados de muitas formas, mo
dos, maneiras, métodos, recorrendo a diferentes procedimentos linguís
ticos e figuras retóricas. Podemos classificálos em 2 grupos: Semântica 
e Formação de Palavras.

a. Semântica. O ramo da Linguística especializado no estudo da 
significação como parte dos sistemas das línguas naturais é a Semântica. 
Sob o aspecto semântico, a ação do eufemismo é curiosa e importante.
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01. antífrase: é o emprego da palavra ou frase com sentido opos
to ao verdadeiro. Exemplos:

colonização por invasão
ocupação por invasão de terras
pacificação por invasão militar.

02. antonomásia: consiste em empregar nome próprio por nome 
comum ou nome comum por nome próprio. Exemplos:

Geni por prostituta
Bráulio (Brasil) por pênis
Átila por bárbaro conquistador.

03. Circunlóquios: são recursos verbais utilizados com sequência 
de palavras e locuções usadas em lugar de determinados termos espe
cíficos. Exemplos:

acúmulo excessivo de gordura corporal = obesidade
indivíduo abandonado pelo dinheiro = pobre.

04. Perífrases: são expressões que designam os seres por meio de 
quaisquer de seus atributos ou de um fato que os celebrizou. Exemplos:

Das entranhas da Terra jorra o ouro negro = petróleo
O rei dos animais foi generoso = leão
O Poeta dos escravos morreu moço = Castro Alves
Os urbanistas tornarão ainda mais bela a Cidade Maravilhosa  

= Rio de Janeiro.

05. elipse: é o processo mais radical de evitar uma palavra rude, 
obscena, perigosa ou imprudente. A elipse foi meio eufêmico muito 
usado em todos os tempos. Exemplos:

foi com a da mãe às costas = elidindo o nome rascante da fenda 
vaginal

os tem no seu lugar (mostra de valentia e destemor) = elidindo  
o termo obsceno grãos testiculares (Correia, João da Silva, p. 466, 467).

06. Lítote: consiste numa frase suavizada ou negativa para ex
pressar a afirmação. Exemplos:

indivíduo pouco inteligente por burro
a mulher não canta mal por canta bem
não ser nada baixo por ser muito alto.
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emprego. A lítote concretizase empregando em vez de formas 
superlativas ou advérbios de valor absoluto, que podiam impressionar 
mal, formas normais acompanhadas de um complemento de ampliação 
ou de dúvida. Exemplos:

discordo alguma coisa por discordo completamente
o estado de seu filho é um tanto grave por gravíssimo.

07. Metáfora: é o desvio da significação própria da palavra, 
surgido da comparação mental ou característica comum entre dois seres 
ou fatos. Exemplos:

as derrotas e as desilusões são amargas
cai a tinta da treva sobre o mundo
mas o empregado não se dobrou aos sofismas.

eufêmico. A metáfora tem, por vezes, uso eufêmico, sobretudo 
nos campos da decência e da prudência. Exemplos:

o pênis é frequentemente denominado por minhoca; chanfalho; 
cetro; chibalta

onze é marido enganado, corno (Portugal).

transposição. Há espécie particular de metaforismo, no caso, 
a transposição sensorial, à qual recorrese muitas vezes como meio eu
fêmico. O processo é especialmente simpático aos literatos modernís
ticos. (Exemplo: confusão psíquica denominado audição colorida, em 
Horas, do poeta Eugénio de Castro).

08. Negação: consiste em colocar o advérbio de negação antes da 
palavra, locução ou frase, com o objetivo de inverter o sentido, significado 
da palavra. Exemplos:

não é mais jovem por é velho
não é muito forte por é fraco
não é muito sincero por é mentiroso.

Comodismo. A negação é uma forma comodíssima de fazer uma 
afirmação perigosa ou prejudicial. Oradores, polemistas, panfletários 
e jornalistas recorrem a esse fingimento ou artifício eufêmico. A par
tícula negativa, simples utensílio gramatical, não logra impressionar psi
cologicamente tanto como a palavra cheia – nome ou verbo – afirmar, 
por exemplo: um indivíduo não é um bandido está longe de querer 
dizer que ele seja um homem de bem (Correia, João da Silva, p. 520).



31Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

09. Sinédoque: consiste em tomar a parte pelo todo, o gênero 
pela espécie, o singular pelo plural, o plural pelo singular, o indivíduo 
pela classe e a classe pelo indivíduo. Exemplos:

está ali o Judas da classe, isto é, o traidor da classe (o indivíduo 
pela classe)

passaram-se dez invernos, isto é, dez anos (a parte pelo todo)
todo mortal está sujeito ao sofrimento, isto é, todos os homens 

(gênero pela espécie).

10. Metonímia: a translação metonímica é utilizada amplamente 
como meio atenuador. O mais frequente é o do emprego do nome pró
prio para atenuar o comum grosseiro ou obsceno. Exemplos:

estefana = mulher acessível (Açores)
Visitar as Marias = entrar nos bordeis (Lisboa / Portugal)
Zé / Catrino / Catano = peru, pênis (Portugal) (Correia, João da Silva,  

p. 502).

11. Sinonímia: consiste em trocar uma palavra por outra com  
o mes mo significado. É o método mais comum para criar eufemismos. 
Exemplos:

abreviar a vida por morrer
botar ao mundo por parir
finar-se por morrer.

12. Substituição: a substituição eufêmica consiste em empregar, 
em vez de palavra ominosa ou incivil, outra que, embora de diferente 
sentido, a evoque pela sua corporatura fonética. Exemplos:

vá à missa = vá à merda (aliteração)
raios! = raios te partam (omissão eufêmica)
ele é um… = ele é um patife! (reticência) (Correia, João da Silva, p. 468, 471).

13. termo científico: a palavra científica ou erudita tem muitas 
vezes o mesmo efeito eufêmico que a palavra da língua estranha. Exemplos:

ânus = cu
excremento = cocô
expectorar = escarrar
ósculo = beijo.
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14. estrangeirismos: é um recurso muito comum na criação de 
eufemismos principalmente nas áreas sociais, econômica, política, sexual. 
Exemplos:

affaire por caso amoroso
boutique de pães por padaria
manager por administrador
marketing por comercialização
toilette por banheiro.

15. Infantilismo: consiste em usar linguagem infantil ao se dirigir 
às crianças. Exemplos:

caca por cocô, fezes
pipi por xixi, mijo
perereca por boceta, vulva
tutu por cu.

16. Formas derivadas – Diminutivos: as formas derivadas pe
rigosas, rudes ou escatológicas têm larga função eufemizante, prin
cipalmente os diminutivos que são amplamente empregados. Exemplos:

cusinho
caquinha
doidinho
ceguinho (Correia, João da Silva, p. 483).

17. termos genéricos: os vocábulos ou expressões próprias são 
substituídos por termos ou locuções gerais, cujo significado ressalta 
da situação ou momento especial em que foram empregados. Essa 
utilização de palavras ou locuções imprecisas ou vagas fazse em todos 
os campos ou domínios eufêmicos. Exemplos:

moça = prostituta (Lisboa / Portugal)
fazer uma necessidade = mijar, cagar, peidar
mistérios do sexo = coisas (Idem, p. 486, 489).

B. Formação de Palavras. É o ato, efeito ou modo de formar, 
constituir (algo); criação, construção de palavras, frases, acepções:

Fonética: baseiase em procedimentos de semelhança ou supres
são de sons ou fonemas (aférese, síncope e apócope). Exemplos:
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obispo (Português arcaico) – bispo (aférese)
luna (Latim) – lua (Português) (síncope)
fotografia – foto (apócope).

Morfológica: baseiase em procedimentos como a derivação (di
minutivos, superlativos, sufixos, prefixos e outros); ou a flexão da palavra 
(gênero, número e grau). Exemplos:

agente comercial (s. m. & f.) – vendedor ou vendedora
anelzinho (diminutivo) – ânus, cu
bissexual (prefixo) – gilete.

Sintaxe: baseiase em procedimentos como a acentuação, as elipses 
e dependem com frequência do contexto. Exemplos: 

ação armada de pacificação – guerra
casa geriátrica – asilo
encerrou seu estágio terreno – morreu.

“Eufemismo: falsa dessemelhança” (Vieira, Waldo, 2009, p. 182).

2. FaLSOS eUFeMISMOS

Civilização. Ainda no campo das espécies eufêmicas, é possível 
considerar uma divisão nova – a dos falsos eufemismos. Quanto mais 
requintada é a civilização de uma sociedade, mais a submissão às fór
mulas obriga a empregar atenuações. E não tarda, é natural, a queda em 
eufemismos desnecessários e afetados. 

Pudor. Os falsos eufemismos concernem principalmente a cer
tas partes do corpo, em geral, as mais próximas das sujas ou obscenas,  
a certas peças do vestuário, a certos animais e a certos atos. Por uma tola 
preocupação de pudor, algumas palavras são evitadas: – barriga dizse 
ventre; em vez de ancas dizse lados. O vocábulo tripa não conta na lin
guagem elegante, dizse intestino.

Vestuário. Os nomes das peças de vestuário que estão em contato 
com a pele, normalmente em regiões pudendas, são evitados ou substi
tuídos: – cuecas, calcinhas.
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animais. Os nomes de certos animais a que aderiu sentido obnó
xio ou que se consideram menos limpos são desterrados da conversa
ção, substituindose ou pelo menos atenuandose, por meio de comple
mentos desculpadores. O nome cabrão é evitado por ser sinônimo de 
marido enganado. Porco e porca não entram no discurso polido.

Cauda. Outro falso eufemismo é cauda por rabo.

atos. Eufemizase igualmente os nomes de certos atos, como o de 
ter engulhos por agoniado, vomitar por lançar fora, tirar o monco do nariz 
por humor nasal (Correia, João da Silva, p. 667673).

Mudanças. A Língua se encontra em mudanças permanentes. As 
palavras gastamse pelo uso. O que hoje é considerado eufemismo, ama
nhã poderá ser disfemismo.

3. DISFeMISMO

Definição. O disfemismo é o emprego de palavra ou expressão 
depreciativa, ridícula, sarcástica ou chula, operando como um estimu
lan te, irritando a sensibilidade por meio de evocações triviais ou vis. 
Reforça algo, a expressão ruim (negativa).

etimologia. O termo disfemismo deriva do idioma Grego dysphe-
mía, “palavra de mau agouro, blasfêmia”. O sufixo ismo procede do mes
mo idioma Grego ismós, “doutrina, escola, teoria ou princípio artístico, 
filosófico, político ou religioso”. O vocábulo disfemismo apareceu no 
idioma Português no Século XX.

Introdução. A dignidade da linguagem é ferida pelo uso do disfe
mismo, às vezes descendo ao nível de sentimentos muito vulgares e tor
pes, mas é também, em muitos casos, uma salutar reação contra o pe
dantismo ou a pretensão preciosa no dizer.

esclarecimento. Nos verbetes deste dicionário, o disfemismo não 
é utilizado, pois não é o foco, o propósito da ideia. É abordado na in
trodução apenas para esclarecimento aos leitores, pesquisadores, estu
diosos e atraídos pelo assunto. Para maior clareza, eis listagem com 57 
exemplos ilustrativos.
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exemplos de disfemismos:
anjo decaído: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – demônio.

antro de devassidão: loc. s. m. (prost.) – bordel, prostíbulo.

Baratrosfera s. f. (Neol. Consc.) (Comunidade extrafísica patológica) 
– porto de Lúcifer (inferno).

bicho feio: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

boboca: s. m. (S.) – tolo, ridículo, ingênuo, simplório.

bordoada: s. f. (S.) – porrada.

canhoto: s. m. (Lit./ Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

cão miúdo: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

cão tinhoso: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

caralhete: s. m. (Sex.) – pequeno caralho.

chavelhudo: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

chifrudo: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

coisa ruim: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

dar cabo de alguém: loc. v. (políc. / cri.) – matar.

das trevas: s. f. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

desgrama: s. f. (S.) – desgraça.

desgramado: adj. (S.) – desgraçado.

desgrameira: s. f. (S.) – desgraceira.

desmancha-rodas: s. m. & f. (S.) – pessoa sarcástica.

disgrama: s. f. (S.) – desgraça.

doença ruim: s. f. (Infec.) – tuberculose.

doutrina da miserabilidade indulgente: loc. s. f. (Soc.) – Socia
lismo.

espírito imundo: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

espírito maligno: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

esticado: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.
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estourar os miolos: loc. v. (políc. / cri.) – matar.

ficar puto: loc. v. (S.) – ficar com raiva.

feixe de ossos: loc. s. m. (S.) – pessoa magra.

fordeco: s. m. (S.) – carro velho, de mau aspecto.

galdrapinha: s. f. (W) – meretriz muito reles.

galhardo: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

gentalha: s. f. (S.) – pessoas pertencentes às camadas mais baixas 
da sociedade.

inferno mental: loc. s. m. (Med. & S.) – loucura.

inimigo: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

joão-ninguém: s. m. (S.) – indivíduo sem importância.

mafarrico: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

mal supremo: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – anticristo.

maldita: s. f. (Infec.) – erisipela.

maldito: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

malvado: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

pancada: s. f. (S.) – porrada.

papelucho: s. m. (jorn.) – jornal vagabundo.

pecado: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

pé-rapado: s. m. (S.) – pobre, pobretão.

porco-sujo: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

porto de Lúcifer: loc. s. m. (Rel.) – inferno, casa do demônio. (Lú
cifer: o maior ou o primeiro de todos os demônios).

rabão: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

rabudo: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – o chefe dos demônios, o diabo.

reino das trevas: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – inferno.

satã: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio chefe dos anjos rebeldes.

satanás: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.
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serpente: s. f. (Bíb.) – diabo, demônio.

tição: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

tinhoso: s. m. (Rel. & Teol.) – satanás.

trasgo: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

vadia: s. f. (prost.) – prostituta, puta.

veneno: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

Grosseria. É no campo das coisas grosseiras e vis onde se encontra, 
por parte de cultos e incultos, a mais farta, sutil e original atividade de 
criação linguística, surgindo para eufemizar, muito rapidamente, pelo 
fácil contágio da grossaria e vileza, se torna disfemismo (Correia, João da 
Silva, p. 786).

4. eXPreSSÕeS POPULareS e OU COLOQUIaIS

Definição. A expressão popular é a manifestação significativa às 
vezes jocosa, vulgar ou pejorativa e / ou popular, do pensamento, por 
meio da palavra, locução, fraseologia ou do gesto das pessoas.

etimologia. O termo expressão deriva do idioma Latim expresso, 
“apertar com força; espremer; tirar espremendo; reproduzir; represen
tar; retratar; exprimir; dizer; expor; enunciar claramente; declarar formal
mente”. Surgiu no idioma Português no Século XVII. O termo popular 
também procede do idioma Latim popularis, “do povo; público; popu
lar”. Apareceu no idioma Português no Século XIV.

expressões. Existem muitas expressões populares e / ou colo
quiais que são utilizadas e confundidas com eufemismos. Com o objeti
vo de tentar esclarecer o uso correto dessas expressões, eis listagem com 
exemplos diversificados inteligíveis.

exemplos de expressões populares e ou coloquiais:
a porta da rua é a serventia da casa: loc. s. f. (S. & Lit.) – expulsar 

a pessoa de sua casa.
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abotoar o paletó de madeira: loc. v. (S.) – morrer.

adubar a horta do senhor prior: loc. v. (Port.) – morrer.

amassar barro com as costas: loc. v. (Port.) – morrer.

árvore das patacas: loc. s. f. (Port.) – facilidade para ganhar di
nheiro.

atar as botas: loc. v. (Port.) – morrer.

“botar em cana”: loc. v. (políc. & jorn.) – prender.

bater a sapituca: loc. v. (S.) – morrer.

bater as botas: loc. v. (S.) – morrer.

boca livre: loc. s. f. (S. & jorn.) – comer de graça, comer sem pre
cisar pagar.

chegar ao fim da corda: loc. v. (S.) – morrer.

cidade dos pés juntos: loc. s. f. (S.) – cemitério.

comer a terra fria: loc. v. (Port.) – morrer.

comer o pão que o diabo amassou com o rabo: loc. v. (S.) – pas
sar por dificuldades.

dar com a cola na cerca: loc. v. (S.) – morrer.

dar o último pio: loc. v. (Port.) – morrer.

esticar as canelas: loc. v. (S.) – morrer.

esticar o pernil: loc. v. (S.) – morrer.

exterminador do futuro: loc. s. m. (S.) – aborto.

fazer as trouxas: loc. v. (Port.) – morrer.

gastar saliva: loc. v. (S.) – falar muito, conversar muito.

gente graúda: loc. s. (S. & jorn.) – gente rica, importante.

ir fazer tijolo: loc. v. (Port.) – morrer.

ir para a cidade dos pés juntos: loc. v. (Port.) – morrer.

ir para as malvas: loc. v. (Port.) – morrer.

ir para o andar de cima: loc. v. (Port.) – morrer.
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juntar as canelas: loc. v. (S.) – morrer.

“Maria vai com as outras”: loc. s. f. (S.) – mulher de caráter fraco 
ou sem personalidade.

morder o pó: loc. v. (Port.) – cair morto no chão.

mulher no volante perigo constante: loc. s. f. (trâns.) – má, pés
sima motorista.

mundos e fundos: loc. s. m. (S. & jorn.) – aquele que tem muito 
dinheiro.

passar desta para uma melhor: loc. v. (S.) – morrer.

passar na chave: loc. v. (políc.) – prender.

passar sebo nas canelas: loc. v. (S.) – correr.

passar um telegrama: loc. v. (S.) – cagar.

pau de virar tripas: loc. s. m. (S.) – pessoa magra.

peça de museu: loc. s. f. (S. / Lit. & jorn.) – pessoa ou coisa muito 
velha.

pele e osso: loc. s. f. (S. / Lit. & jorn.) – pessoa magra.

perder a colher: loc. v. (Port.) – morrer.

perna de pau: loc. s. f. (fut.) – mau jogador.

pisar na bola: loc. v. (S.) – errar.

rabudo: s. m. (S.) – diabo.

saco de batatas: loc. s. m. (S.) – gordo, gorda.

tirar água do joelho: loc. v. (S.) – mijar. 

ver a grama nascer por baixo: loc. v. (S. & Lit.) – morrer.

adequação. Após os esclarecimentos sobre eufemismo, disfemis
mo e expressão popular e / ou coloquial, considerando os eufemismos  
o objeto desta obra, desejo aos leitores, estudiosos e pesquisadores, uti
lizar de maneira adequada os termos aqui aprendidos.
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Utilidade. Espero que este dicionário venha a ser de grande utili
dade para todos aqueles interessados, iniciantes nas pesquisas dos eufe-
mismos e suas aplicações.

aprimoramento. As observações dos leitores atentos, que por 
ventura quiserem e se derem ao trabalho de contribuir com suas crí
ticas, serão muito bem vindas e servirão de estímulo para o aprimora
mento desta obra.

Roseli Oliveira

Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, 30 de janeiro de 2014.
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ABREVIATURAS & SIGLAS

Observações. Aqui estão explicitadas 155 abreviaturas e siglas 
empregadas no contexto desta obra.

adj. adjetivo.
adv. advérbio ou adverbial.
Agr. Agricultura.
Anat. Ger. Anatomia Geral.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica (Brasil).
Antrop. Antropologia.
Ár. S. Área da Saúde
Art. Artes.
autom. automóvel.
Av. Aviação ou avião.
Av. Civ. Aviação Civil.
BH Belo Horizonte.
Bíb. Bíblia.
Ciênc. Ciência.
cine. cinema.
Cir. Plast. Cirurgia Plástica.
com. comércio.
Consc. Conscienciologia.
const.civ. construção civil.
corp. corporativo.
cosmét. cosmética.
cri. crime.
Cri. Criminalista / Ciminalística.
Crist. Cristianismo.
crít. crítica.
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Dir. Direito.
Dir. Int. Direito Internacional.
Dit. Ditadura.
Div. Divindade.
drog. droga.
DST doenças sexualmente transmissíveis.
Econ. Economia.
Educ. Educação.
eletric. eletricidade.
Emp. Empresas.
Enferm. Enfermagem.
Eng. Civ. Engenharia Civil.
Enol. Enologia.
Ent. Entomologia.
esp. Especialmente.
Esp. Esporte.
espi. espionagem.
Espir. Espiritismo.
EUA Estados Unidos da América.
ev. evangélico.
Ev.  Evangelismo.
Farm. Farmacologia.
Fil. Filosofia.
FEBEM Fundação Estadual do BemEstar do Menor (Brasil).
Fisiol. Fisiologia.
Fon. Foniatria.
fot. fotografia.
Fr. França.
fut. futebol.
Gast. gastronomia.
Geog. Geografia.
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Geom. Geometria.
Ger. Gerontologia / gerente ou Geriatria.
GO Goiás.
gr. fem. grupos feministas.
Hist. História.
Igr. Cat. Igreja Católica.
Imunol. Imunologia.
ind. indústria.
inf. infantil.
Infec. Infectologia.
Ing. Inglaterra.
Int.  Internet.
interj. interjeição.
ISSQN Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Jap. Japão.
jorn. jornalistas, jornalismo.
jur. juristas ou jurídicos.
Ling. Linguística.
Lit. Literatura.
loc. locução.
loc. adj. locução adjetiva.
loc. adv. locução adverbial.
loc. s. f. locução substantiva feminina.
loc. s. m. locução substantiva masculina.
loc. v. locução verbal.
Ludol. Ludologia.
MG Minas Gerais.
mark. marketing.
Mastoz. Mastozoologia.
Mat. Matemática.
Med. Medicina.
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Merc. Fin. Mercado Financeiro.
Merc. Imob. Mercado Imobiliário.
Merc. Inf. Mercado Informal.
Merc. Trab. Mercado de Trabalho.
Míd. Mídia.
Miner. Mineralogia.
Mis. Missiologia.
Mitol. Mitologia.
Mod. Moda.
mús. música.
N. T. Novo Testamento.
Naz. Nazismo.
Neol. Neologismo.
Neurol. Neurologia.
nut. nutrição.
Odont. Odontologia.
Oftalm. Oftalmologia.
Onc. Oncologia.
Ornit. Ornitologia.
Patol. Patologia.
pl. plural.
Pol. Política.
Pol. Int. Política Internacional.
políc. polícia.
port. português.
Port. Portugal.
pron. pronome ou pronominal.
pron.indef. pronome indefinido.
prost. prostituição.
PSB Partido Socialista Brasileiro.
PSDB Partido Social Democrático Brasileiro.
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Psi. Psicologia.
Psicop. Psicopatologia.
Psiq. Psiquiatria.
PT Partido dos Trabalhadores (Brasil).
Quím. Química.
Real. Realeza.
Rel. Religião.
Rep. Pub. Repartições Públicas.
Rev. Revolução.
s. substantivo e / ou substantivada, substantivado.
S. Sociedade.
s. f. substantivo feminino.
s. m. substantivo masculino.
s. m. f. substantivo masculino & feminino.
S. N. S.  Serviço Nacional de Saúde.
S. Pub. Saúde Pública.
Sex. Sexologia ou sexo.
Soc. Socialismo.
Sociol. Sociologia.
T. termo.
T. Jur. Termo Jurídico.
T. Mil. Termo Militar.
taur. tauromaquia.
tb. também.
Telec. Telecomunicações.
Teol. Teologia.
Tox. Toxicomania.
Trab. Cient. Trabalho Científico.
transp. transporte.
trâns. trânsito.
tur. turismo.
TV televisão.
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v. verbo ou verbal.
Venez. Venezuela.
vest. vestuário.
Z. R.  Zona Rural.
Zool. Zoologia.
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ESTRANGEIRISMOS

Observações. Aqui estão explicitados 89 estrangeirismos empre
ga dos no contexto desta obra.

affaire (Fr.) – caso amoroso.

AIDS (Ing.) – Acquired Imunne Deficiency Syndrome – Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (SIDA).

apud (Lat.) – empregado em bibliografia para designar a origem 
de uma citação indireta.

Agence France-Presse (Fr.) – Agência de Imprensa Francesa.

Auschwitz (Alem.) – campo de concentração e de extermínio lo
calizado no sul da Polônia, símbolo do Holocausto perpetrado pelo na
zismo.

Associated Press (Ing.) – Agência de notícias estadunidense.

Australian (Ing.) – nome de um jornal da Austrália.

black bloc (Ing.) – bloco negro (nome dado aos arruaceiros, ba
derneiros, vândalos que se infiltram nas passeatas pacíficas para depre
dar patrimônios públicos e privados) (Ano base: 2013).

background (Ing.) – fundo musical, acompanhamento musical.

beauty-shop (Ing.) – salão de beleza.

blitz (Alem.) – ataque repentino.

blog (Ing.) – site cuja estrutura permite a atualização rápida a par
tir de acréscimos chamados de artigos ou “posts”.

boutique (Fr.) – loja pequena e elegante com artigos finos.

boy (Ing.) – menino, moço, rapaz.

British Broadcasting Corporation (BBC) (Ing.) – emisora públi
ca de rádio e televisão do Reino Unido.

cake (Ing.) – bolo.
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call girl (Ing.) – telefonema para garota de programa (prostituta).
CD (Compact Disc) (Ing.) – disco compacto.
CEO (Chief executive officer) – Diretor executivo.
Chicago Tribune (Ing.) – jornal publicado na cidade de Chicago (EUA).
closes (Ing.) – junto, próximo.
coiffeur (Fr.) – cabeleireiro.
cool war (Ing.) – “guerra fresca”.
deficit (Lat.) – aquilo que falta para completar determinada quan

tidade de numerário ou para inteirar uma conta.
défaut (Fr.) – falha.
designer (Ing.) – desenhista.
DVD (Digital Versalite Disc) (Ing.) – disco digital versátil.
fishing (Ing.) – pescaria, pesca.
fitness (Ing.) – aptidão.
forfait (Fr.) – não comperecimento, retirarse.
gay (Ing.) – homossexual.
guitar (Ing.) – guitarra, violão.
HBV (Hepatitis B Virus) (Ing.) – Vírus da Hepatite B.
HPV (Human Papilloma Viruses) (Ing.) – Papiloma Vírus Humano.
hair-dresser (Ing.) – cabeleireiro.
hair stylist (Ing.) – cabeleireiro.
institute de beauté (Fr.) – instituto de beleza.
Internet (Ing.) – rede de computadores dispersas por todo planeta 

que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum.
laser (Ing.) – aparelho que produz radiação eletromagnética mo

nocromática, infravermelha ou ultravioleta.
little love (Ing.) – amorzinho.

Los Angeles Times (Ing.) – jornal publicado em Los Angeles (EUA).

LP (Long Play) (Ing.) – disco longo.
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manager (Ing.) – administrador.

marketing (Ing.) – campanhas publicitárias, design de produtos.

National Public Radio (Ing.) – rádio pública de Washington D.C. 
(EUA).

office boy (Ing.) – contínuo, empregado.

Offshore Centers (Ing.) – paraísos fiscais.

Offshore Leaks (Ing.) – otimização fiscal.

Offshores (Ing.) – centros de evasão e lavagem de dinheiro.

outdoor (Ing.) – anúncio em forma de cartaz, painel múltiplo, pai
nel luminoso.

Pakistan Times (Ing.) – jornal paquistanês.

paparazzi (Ital.) – repórteres que fotografam pessoas famosas, 
sem autorização.

Peluquero (Esp.) – cabeleireiro.

performance (Ing.) – desempenho, atuação.

personal trainer (Ing.) – treinador pessoal.

pet shop (Ing.) – loja de animal de estimação.

plus size (Ing.) – tamanho extra (gorda, obesa).

remould (Ing.) – remoldar, remodelar, reformar.

retrete (Fr.) – latrina, privada.

Reuters (Ing.) – agência de notícias de Londres.

shoe (Ing.) – sapato.

shoppings (Ing.) – conjunto de lojas especializadas em vender vá
rios produtos.

social media (Ing.) – meios de comunicação em massa.

SPA (Salus Per Aquam) (Lat.) – saúde pela água.

stand by (Ing.) – estar de prontidão.

studio (Ing.) – estúdio, ateliê.

stylist (Ing.) – estilista.
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teens (Ing.) – jovens, adolescentes.

The Christian Science Monitor (Ing.) – jornal mais antigo dos 
EUA.

The Economist (Ing.) – jornal britânico.

The Guardian (Ing.) – jornal britânico.

The New York Times (Ing.) – jornal estadunidense.

The Observer (Ing.) – jornal estadunidense.

The Sydney Morning Herald (Ing.) – principal e mais antigo jor
nal Australiano.

The Washington Post (Ing.) – jornal estadunidense.

Ticket (Ing.) – bilhete.

Times (Ing.) – jornal de Londres.

toilette (Fr.) – banheiro, toalete.

trainee (Ing.) – pessoa que está sendo treinada para uma função.

trainer (Ing.) – treinador, instrutor.

trottoir (Fr.) – calçada.

tsunami (Jap.) – onda gigantesca provocada por movimento de 
terra submarino ou erupção vulcânica.

United Press International (Ing.) – agência de notícias interna
cional estadunidense.

USA (Ing.) – Estados Unidos da América.

Valet de chambre (Fr.) – mordomo, servidor, criado.

VIP (Ing.) – pessoa muito importante, indivíduo de grande pres
tígio ou poder.

water-closet (Ing.) – banheiro, privada.

WC (Ing.) – banheiro.

workaholic (Ing.) – trabalhador compulsivo.



Parte II

Verbertes (Eufemismos)
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a
 “apagamento da memória”: loc. s. m. (Pol. / Port.) – carência 

de moral, traições mais vis (Na Política em Portugal o apagamento da 
memória corresponde à estratégia do “pragmatismo”, eufemismo ines
gotável das traições mais vis).

“artística”: s. f. (Lit.) – loucura (Ver alteração de conduta; altera
ções patológicas das faculdades mentais; confusão psíquica; distúrbio 
mental; “divina”; enfermidade mental; “heroica”; “sublime”; tempera
mento destemperado).

a doce vida: loc. s. f. (prost.) – meretrício (Ver profissão da mulher 
que mercadeja o seu corpo).

a outra: pron. indef. (S. & Lit. / Port.) – amante (Ver aquela com 
quem se tem relações extraconjugais; armador; cegonha; concubina; 
desarticuladora de lares; estojo; filial; mulher amancebada; mulher que 
vive em mancebia com um homem).

abaixar: v. (S. / Alentejo / Port.) – cagar.

abandono animal: loc. s. m. (Zool. & Consc.) – animal de rua.

abastecer sua despensa com a carga espalhada pelo asfalto: loc. 
v. (S. & jorn.) – roubar a mercadoria alheia.

abatedouro: s. m. (Merc. Trab.) – matadouro.

abelha mestre: loc. s. f. (prost. / Port.) – dona de prostíbulo.

abençoar: v. (Bíb.) – amaldiçoar.

abertura exterior do tubo digestivo, na extremidade do reto, 
pela qual se expelem os excrementos: loc. s. f. (Anat. Ger.) – cu.

aborrecimento: s. m. (Lit.) – calvário.
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abrandar a carência alimentar: loc. v. (Fisiol.) – enganar a fome 
(Ver fazer um labirinto no estômago; proporcionar alívio ao estado ali
mentar deficitário; sentir necessidade de comer algo; ter a sensação de 
suprir a falta de alimento).

abreviar a vida: loc. v. (Lit. & jorn.) – morrer.

abrir a anilha: loc. v. (Sex. / Port.) – dar o cu, tomar no cu, entubar 
(Ver abrir o ânus; ato de pederastia passiva; entregarse sexualmente  
a uma penetração anal; fazer sexo anal; introduzir o pênis no ânus; man
ter coito anal; receber contribuições inusitadas na cavidade retal; ren
derse a uma interdição sexual).

abrir caminho a operações de martírio: loc. v. (jorn.) – atentados 
suicidas.

abrir novas e concretas vias de crescimento partidário: loc.  
v. (Pol.) – barganhar vantagens e benefícios junto ao governo (Ver poder 
de pressão).

abrir o ânus: loc. v. (Sex.) – dar o cu, tomar no cu, entubar (Ver 
abrir a anilha; ato de pederastia passiva; entregarse sexualmente a uma 
penetração anal; fazer sexo anal; introduzir o pênis no ânus; manter 
coito anal; receber contribuições inusitadas na cavidade retal; renderse  
a uma interdição sexual).

abrir o dique: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver deitar abaixo uma 
parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer a água das azei
tonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades fisio
lógicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma 
coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; uri
nar; verter água).

absorvente higiênico interno: loc. s. m. (S.) – tampão, tampax, o.b.

abstenção do “sagrado-proibido”: loc. s. f. (Rel.) – tabu.

abundância feminina traseira: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – bunda, ná
degas (Ver chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; lândrias; lorto; mala; 
nádegas; par de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pouseiro; 
região glútea; região traseira da pelve humana, formada através de cada 
lado dos glúteos; sítio mais almofadado do corpo).
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abusar da inocência: loc. v. (Lit.) – desvirginar.

abuso de confiança: loc. s. m. (Merc. Trab. / Pol. / S. & jorn.) – rou
bo, peculato, furto.

abuso de direito: loc. s. m. (jur. & cri.) – delito, crime (Ver ação 
social condenável; ato de vindita social; ato infracional; infração às leis 
estabelecidas; transgressão da lei; transgressão da moral).

abuso de poder: loc. s. m. (T. Mil.) – traição (Ver ataque preven
tivo; por surpresa).

abusos: s. m. (T. Mil. & guerra) – tortura.

abusos desonestos: loc. s. m. (Dir.) – violações (Ver ofensa a um 
direito ou à liberdade alheia).

acabar (com) a confusão de: loc. v. (S.) – desencaralhar (Ver de
savergonhar; fazer cessar ou cessar a complicação de alguma coisa; mos
trarse ousado, desrespeitoso; perder o pudor, o pejo).

acabar com o sofrimento físico: loc. v. (Lit.) – morrer.

acabar de sofrer: loc. v. (Lit.) – morrer.

acabar o pavio da vida: loc. v. (Lit.) – morrer.

acabar os seus dias: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

ação armada de pacificação: loc. s. f. (guerra & jorn.) – guerra.

ação de excitar o pênis com a boca: loc. s. f. (Sex. / Port.) – bo
quete, broche, cunilíngua, felação (Ver ação de lamber um órgão genital; 
chucha; chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina; 
operação luxuriosa; praticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo 
oral; serviço oral; sexo bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).

ação de lamber um órgão genital: loc. s. f. (Sex.) – boquete, bro
che, cunilíngua, felação (Ver ação de excitar o pênis com a boca; chucha; 
chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina; opera
ção luxuriosa; praticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo oral; 
serviço oral; sexo bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).

ação genital: loc. s. f. (Sex.) – relação sexual, coito, cópula.
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ação humanitária: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – genocídio (Ver 
campanha higiênica; custos humanos; destruição colateral; destruição 
em massa; limpeza étnica; operação de limpeza; privação da existência).

ação ou resultado da ação fisiológica de defecar: loc. s. f. (Fisiol.) 
– cagada, cagadela (Ver ato ou efeito de cagarse).

ação prejudicial a alguém: loc. s. f. (S.) – sacanagem. 

ação social condenável: loc. s. f. (jorn. / cri. & jur.) – crime, delito 
(Ver ato de vindita social; ato infracional; infração às leis estabelecidas; 
transgressão da lei).

acento esdrúxulo: loc. s. m. (S. / Angola) – crase.

acerto financeiro: loc. s. m. (Pol. / Merc. Trab. / cri. & jorn.) – pro
pina (Ver aumento patrimonial incompatível com o salário; benefício 
financeiro; negociação de pagamento para obter vantagens no serviço 
público; pagamento de comissão; pagamento para defesa de suas posi
ções junto às autoridades; remuneração da “influência” junto a “funcio
nários públicos” para a liberação do dinheiro; rendimentos financeiros 
incompatíveis com o ganho).

achegador: s. m. (prost. / Minho / Port.) – proxeneta, cáften, cafe
tão (Ver CEO de entretenimento adulto; empresário que explora a pros
tituição; indivíduo que explora a prostituição de outrem; supervisor dos 
serviços de entretenimento masculino).

acima do peso: loc. s. m. & f. (S. & jorn.) – gordo, gorda.

ações populistas de políticos com planos de poder: loc. s. f. (Pol. 
& jorn.) – subversão.

acompanhante: s. m. (S.) – casal.

acompanhante de executivo: loc. s. f. (prost.) – prostituta de luxo 
(Ver acompanhante de luxo; alto bordo; artigo de luxo; borboleta; corte
sã internacional; dama de companhia; hetera; não profissional).

acompanhante de luxo: loc. s. f. ( prost.) – prostituta de luxo (Ver 
acompanhante de executivo; alto bordo; artigo de luxo; borboleta; cor
tesã internacional; dama de companhia; hetera; não profissional).
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acompanhante extrafísico doentio: loc. s. m. (Espir. & Consc.)  
– assediador extrafísico; encosto extrafísico; exu (Ver acompanhante 
parapsíquico doentio; apoio extrafísico doentio). 

acompanhante parapsíquico doentio: loc. s. m. (Espir. & Consc.) 
– assediador extrafísico; encosto extrafísico; exu (Ver acompanhante ex
trafísico doentio; apoio extrafísico doentio). 

acontecimento funesto: loc. s. m. (Rel. & Crist.) – desgraça (Ver 
perda da graça santificante; pessoa digna de lástima).

acontecimento inesperado: loc. s. m. (jorn.) – mudança (Ver mo
dificação do estado normal de algo).

acordo ilícito: loc. s. m. (jur.) – acochambração (Ver arranjo es
cuso).

acordo unilateral: loc. s. m. (T. Jur. & Consc.) – contrato leonino.

açougue de Vênus: loc. s. m. (Lit. / Port.) – prostíbulo (Ver casa 
das primas; casa de amor; casa de massagem; casa de meninas; casa 
de mundanas; casa de prazer; casa de recurso; casa de relações amoro
sas; casa de senhoras honestas; casa de tias; casa de tolerância; casa de 
Vênus; ilha dos amores; local de encontros amorosos; local de libertina
gem e devassidão; lugar onde as mulheres ganham; pensão de mulheres; 
prostíbulo).

açoutes da luxúria: loc. s. m. (Lit. / Port.) – sífilis. 

acréscimo de preços: loc. s. m. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

acréscimo fiscal: loc. s. m. (Econ.) – aumento de impostos (Ver 
ajuste fiscal; austeridade fiscal; cobertura fiscal de deficit; majoração de 
impostos; reajustamento do fisco; reajuste na arrecadação de impostos).

acumulação ilícita de capital: loc. s. f. (Pol. / Merc. Trab. / S. / cri. 
& jorn.) – roubo, peculato, furto.

acúmulo de detrito comercial / industrial / residencial: loc. s. m. 
(S.) – lixo (Ver matéria prima não virgem).

acúmulo de lixo / sujeira: loc. s. m. (S.) – merda (Ver grande acú
mulo de dejetos; imundícia ou imundície /  porcaria / sujidade).
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acúmulo de secreção nasal dificultando a respiração: loc. s. m. 
(Fisiol.) – nariz entupido (Ver circulação respiratória congestionada; 
congestionamento nasal; obstrução das narinas; obstrução nasal).

acúmulo de veículos que dificultam o trânsito: loc. s. m. (trâns. 
& jorn.) – engarrafamento (Ver aglomerado de veículos automotivos de 
pouca mobilidade).

acúmulo excessivo de gordura corporal: loc. s. m. (Med.) – obe
sidade (Ver aumento de gordura em excesso; aumento do peso corporal; 
aumento do tecido adiposo; cozinha).

adaga misericórdia: loc. s. f. (T. Mil.) – emprego da misericórdia 
para matar.

adequação do poder aquisitivo: loc. s. f. (Econ.) – aumento de 
salário. (T. Mil.) – aumento do soldo.

adiposo: s. m. (Anat. Ger.) – extremamente gordo (Ver conjunto 
de células adiposas).

administração de indicadores: loc. s. f. (Econ.) – falsificar índices 
de inflação.

administrador das tarefas domésticas em residências alheias: 
loc. s. m. (Merc. Trab.) – mordomo, servidor, criado (Ver empregado 
residencial de luxo; serviçal doméstico; valet de chambre).

administrador de botica: loc. s. m. (Merc. Trab.) – boticário (Ver 
administrador de farmácia; farmacêutico; indivíduo que exerce a profis
são em farmácia).

administrador de detritos e resíduos urbanos: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – catador de lixo, lixeiro, gari (Ver agente ambiental; classificador 
de resíduos sólidos; coletor informal de material reciclável; funcionário 
da limpeza pública; homens da limpeza; técnico saneador de vias públi
cas; trabalhador de asseio e limpeza urbana).

administrador de farmácia: loc. s. m. (Merc. Trab.) – farmacêu
tico (Ver administrador de botica; farmacêutico; indivíduo que exerce  
a profissão em farmácia).

administradora do lar: loc. s. f. (S.) – dona de casa (Ver educado
ra do lar; empresária do lar; executiva do lar).
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administradora ou proprietária de prostíbulo: loc. s. f. (prost.)  
– caftina (Ver agenciadora de meninas de programa).

administrativo: s. m. (Merc. Trab.) – secretário.

adormecer nos braços da Mãe Natureza: loc. v. (Lit.) – morrer.

adormecer para sempre: loc. v. (Lit.) – morrer.

adormecido: adj. (Lit.) – morto (Ver aquele que não existe mais; 
aquele que perdeu a vida; baixas; dia de finados; estar no céu; estar no 
eterno descanso; falecido; finado; perdas de alta ou baixa intensidade; 
vítimas fatais).

adornar a verdade: loc. v. (Lit. / Pol. & jorn.) – mentir (Ver alterar 
a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; dissimular a verdade; 
distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar à verdade; fazer afirma
ção falsa; fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos numa 
história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; ve
lar a verdade).

adquirir algo ilicitamente: loc. v. (S. / Pol. / cri. & jorn.) – roubar.

adquirir dependência por alguma substância nociva: loc. v. (drog. 
& Tox.) – viciarse (Ver perderse).

adulterar a escrituração mercantil: loc. v. (Econ. & Lit.) – sone
gar impostos, roubar.

adulto maior: loc. s. m. (S. & jorn.) – velho.

adversário de esquerda: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – comunista, na
zista (Ver partidário ou simpatizante do comunismo; partidário ou sim
patizante do nazismo).

advocacia administrativa: loc. s. f. (Pol.) – corrupção.

afago: s. m. (Pol. & jorn.) – ato de agradar para suavizar uma crise 
política (Ver ajuste ministerial; auge de uma crise política; crescimento 
negativo; desaceleração da aceleração econômica; desaceleração da ace
leração econômica; decrescimento; impacto mediático; políticas públi
cas; recessão; retrocesso econômico).

afastamento de executivos de seus cargos: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– demissão (Ver demissão voluntária; desligamento de executivos; dis
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pensa dos serviços de um funcionário da empresa; expediente regula
dor; interrupção de contrato de trabalho).

afastamento permanente da vida: loc. s. m. (Lit.) – morte.

afastamento permanente de pessoa próxima: loc. s. m. (Lit.)  
– morte de ente querido.

afastamento “voluntário” do convívio social: loc. s. m. (políc.  
& jorn.) – prisão.

afecções recorrentes causadas por um grupo de vírus que de-
terminam lesões genitais: loc. s. f. (DST) – herpes genital.

affaire: s. m. (Sex.) – caso amoroso (Ver aventura amorosa; rela
ção sexual ilícita).

afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro: loc. s. f. (S.) 
– mentira (Ver afirmação na qual não se pode acreditar; contrária à ver
dade; desvio ou erro proposital sobre fatos reais; esta fala não procede; 
eufemismos governamentais; informação falsa; inverdade; meiaverda
de; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de acontecer).

afirmação na qual não se pode acreditar: loc. s. f. (Lit.) – men
tira (Ver afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro; con
trária à verdade; desvio ou erro proposital sobre fatos reais; esta fala 
não procede; eufemismos governamentais; informação falsa; inverdade; 
meiaverdade; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu 
de acontecer).

afisiologia: s. f. (Consc.) – os anjos não têm sexo.

afogamento simulado: loc. s. m. (Dit. & guerra) – tortura. 

afro-americano: s. m. (Antrop.) – negro, preto, crioulo (Ver afro
brasileiro; afrodescendente; escurinho; homem negro; indivíduo cotis
ta; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente à raça negra; pessoa de 
cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que 
apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

afro-brasileiro: s. m. (Antrop.) – negro, preto, crioulo (Ver afro
americano; afrodescendente; escurinho; homem negro; indivíduo co
tista; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente à raça negra; pessoa 
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de cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que 
apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

afrodescendente: s. m. & f. (Antrop.) – negro, preto, crioulo (Ver 
afroamericano; afrobrasileiro; escurinho; homem negro; indivíduo 
cotista; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente à raça negra; pes
soa de cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; 
que apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

agência de fitness: loc. s. f. (S.) – academia.

agência social de luto: loc. s. f. (S.) – funerária.

agenciadora de meninas de programa: loc. s. f. (prost.) – cafetina 
(Ver administradora ou proprietária de prostíbulo).

agente ambiental: loc. s. m. & f. (Merc. Trab. & Merc. Inf.) – ca
tador(a) de lixo, lixeiro, gari (Ver administrador de detritos e resíduos 
urbanos; classificador de resíduos sólidos; coletor informal de material 
reciclável; funcionário da limpeza pública; homens da limpeza; técnico 
saneador de vias públicas; trabalhador de asseio e limpeza urbana).

agente antissocial delinquente: loc. s. m. (políc. & S.) – pivete 
(Ver menor de rua; meninos em situação de rua).

agente comercial: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – vendedor(a) (Ver 
assessor comercial; atendente; comerciante; consultor de vendas; execu
tivo de vendas; funcionário encarregado de vendas ao público; indiví
duo que pratica vendas; pessoa que trabalha com vendas; profissional de 
vendas; representante comercial; representante de vendas).

agente da segurança e da autoridade: loc. s. m. & f. (políc.) – po
licial (Ver agente encarregado de fazer cumprir a lei; agentes da autori
dade neutralizam o assaltante).

agente de atendimento: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – recepcio
nista.

agente de recuperação de fiança: loc. s. m. & f. (políc.) – caçador 
de recompensa (Filme: Como Agarrar meu exnamorado).

agente de recuperação de crédito: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.)  
– cobrador(a) (Ver resgatador de crédito). 
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agente educativo: loc. s. m. & f. (Educ.) – professor (Ver indivíduo 
que exerce a função de ensinar; mestre de primeiras letras; obreiro do 
ensino; pessoa versada em letras; profissionais de educação; trabalhador 
da educação).

agente encarregado de fazer cumprir a lei: loc. s. m. & f. (políc.)  
– policial (Ver agente da segurança e da autoridade; agentes da autorida
de neutralizaram o assaltante).

agente júnior de atividades diversificadas: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– office-boy (Ver categoria do pessoal menor; contínuo; empregado que 
executa serviços auxiliares; empregado que faz trabalho de entrega; es
pecialista em logística de documentos; office boy).

agente secreto: loc. s. m. (T. Mil. / espi. & políc.) – espião (Ver 
pessoa que vigia secretamente alguém ou algo para obter informações; 
pessoal de informação; que faz espionagem).

agentes da autoridade neutralizaram o assaltante: loc. s. m. & f. 
(políc.) – a polícia disparou sobre o assaltante; a polícia matou o assal
tante (Ver agente da segurança e da autoridade; agente encarregado de 
fazer cumprir a lei).

agentes da lei: loc. s. m. (T. Mil.) – soldados matadores, combaten
tes ativos terrestres (Ver conselheiros de refugiados; consultores demo
cráticos; elemento de combate; facilitadores de repatriações; gestores de 
crises; guardas de fronteiras; mantenedores da paz; pessoal de combate).

agentes eleitorais: loc. s. m. (Pol.) – distribuidores de santinhos, 
coladores de cartazes e visitadores das casas dos eleitores.

agir de forma onanista: loc. v. (Sex.) – masturbação (Ver ativi
dade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; autoalívio sexual; 
autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; pecado de Onan; 
prazer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mes
mo; sexo solitário).

agir de maneira desonesta / vil / torpe: loc. v. (S.) – escrotear.

aglomerado de veículos automotivos de pouca mobilidade: loc. 
s. m. (trâns. & jorn.) – engarrafamento (Ver acúmulo de veículos que 
dificultam o trânsito).

agnosia geral: loc. s. f. (Fil.) – monoculturalismo.
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agradar: v. (Lit. / Port.) – atrair sexualmente.

agredir sexualmente: loc. v. (Sex.) – estuprar (Ver cometer a con
junção carnal com violência ou por meio de violência contra a mulher; 
fazer sexo pela força; obrigar a mulher a ter relação sexual contra sua 
vontade; praticar sexo com violência; requerer os serviços sexuais con
tra a vontade da pessoa; violentar sexualmente).

agressão: s. f. (jorn.) – guerra.

agressores: s. m. (jorn. / National Public Radio) – terroristas.

ainda não conheceu homem: loc. adv. (S. / Port.) – rapariga vir
gem.

ajoujo: s. f. (S. / Alentejo / Port.) – união ilícita, viver amancebado.

ajuda humanitária: loc. s. f. (S.) – caridade (Ver arcaísmo da so
lidariedade; ato de generosidade com os necessitados; benefício dado 
a alguém em situação de inferioridade; donativo ou ajuda aos pobres).

ajuda profissional: loc. s. f. (Psiq.) – tratamento psiquiátrico.

ajudante: s. m. & f. (Merc. Trab.) – empregada doméstica (Ver 
assessora doméstica; assistente do lar; auxiliar de afazeres domésticos; 
criada de servir; moça que trabalha lá em casa; mulher que faz serviços 
domésticos em casa alheia; personal doméstica; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

ajuste de preços: loc. s. m. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

ajuste fiscal: loc. s. m. (Econ.) – aumento de impostos (Ver acrés
cimo fiscal; austeridade fiscal; cobertura fiscal de deficit; majoração de 
impostos; reajustamento do fisco; reajuste na arrecadação de impostos).

ajuste ministerial: loc. s. m. (Pol.) – crise do governo (Ver afago; 
auge de uma crise política; crescimento negativo; desaceleração da ace
leração econômica; descrescimento; impacto mediático; políticas públi
cas; recessão; retrocesso econômico).

ajuste salarial: loc. s. m. (Econ. & Trab.) – aumento de salários ou 
redução de salários.
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ala social em hospital particular: loc. s. f. (Hosp.) – atendimento 
aos pobres, ala dos pobres.

albergue das crianças abandonadas: loc. s. m. (S. / Port.) – peni
tenciária feminina (Ver albergue das meninas desamparadas; casa ama
rela).

albergue das meninas desamparadas: loc. s. m. (S. / Port.) – pe
nitenciária feminina (Ver albergue das crianças abandonadas; casa ama
rela).

alcance: s. m. (Econ. / Merc. Trab. /  Pol. / S. & jorn.) – roubo, 
furto.

alcance da vitória sobre o inimigo: loc. s. m. (T. Mil.) – derrota 
(Ver retirada estratégica).

alcançou o bambúrrio: loc. v. (Consc. / Ludol. & S.) – ganhou no 
jogo, na loteria (Ver tirou a sorte grande).

alcofa: s. f. (S. & prost. / Port.) – alcoviteira.

alcofeira: s. f. (S. & prost. / Alentejo / Port.) – alcoviteira. 

algo que oferece a possibilidade de enriquecer facilmente: loc.  
s. m. (Pol. / Merc. Trab. / S. & jorn.) – falcatrua.

algum: s. m. (S.) – algum dinheiro Exemplo: será que você me 
empresta algum...? (Ver estar com pouco dinheiro; estar com poucos 
recursos financeiros; regime de contenção de despesas).

algum dia: loc. s. m. (Lit.) – nunca (Ver alguma vez; em algum 
tempo passado).

alguma vez: loc. s. f. (Lit.) – nunca (Ver algum dia; alguma vez).

alienado mental: loc. s. m. (Psiq.) – doido, louco, maluco.

alimento: s. m. (Gast.) – comida (Ver bexiga de rês; menu do dia; 
passiva).

aliviar o intestino: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.

aliviar o ventre de gases: loc. v. (Lit. & Fisiol.) – peidar.

aliviar-se: loc. v. (Lit. / Port.) – parir (Ver aparecer no mundo; 
averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar ao mundo; desalojar 
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o ventre; estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao 
mundo).

almários: s. m. (S. / Beira Alta / Port.) – seios, peitos (Ver arre
dondados; colo; glândulas mamárias; mamas; pomas; prateleiros; seios 
de mulher).

alongar as tíbias: loc. v. (S. / Port.) – morrer.

alopecia no couro cabeludo: loc. s. f. (Med.) – calvície, careca (Ver 
ausência total ou parcial de cabelos na cabeça; cabelo pouco espesso; 
desvantagem capilar; falta de cabelos; homem destituído de proteção 
encefálica; indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa 
do crânio; perda definitiva total ou parcial dos cabelos; perder os cabe
los; queda total ou parcial dos cabelos).

alta considerável, descontrolada e contínua dos preços: loc. s. f. 
(Econ.) – inflação (Ver equívocos reversíveis; perda do poder de compra 
da moeda).

alta periculosidade: loc. s. f. (cri. / políc. & jorn.) – assassino, ban
dido, elemento (Ver autores da morte; cidadão infrator; elemento; pes
soa suspeita de praticar delitos; suspeito de crime).

alta renda: loc. s. f. (Econ. / S. & jorn.) – rico (Ver alto poder aqui
sitivo; clube dos endinheirados; consumidor com o maior rendimento; 
consumidor de alta renda; economicamente favorecido; emergentes; 
estar livre de preocupações econômicas; excelente padrão econômico
financeiro; grupo majoritário; não ter problemas financeiros; pessoas 
com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser 
dotado de bens de fortuna).

alteração biológica do estado de saúde de um ser: loc. s. f. (Pat.) 
– doença (Ver alteração do estado de espírito ou de ânimo de um ser; 
enfermidade; indisposição).

alteração de conduta: loc. s. f. (Psiq.) – loucura (Ver “artística”; 
confusão psíquica; distúrbio mental; “divina”; enfermidade mental; “he
roica”; “sublime”; temperamento destemperado).

alteração do estado de espírito ou de ânimo de um ser: loc. s. f. 
(Pat.) – doença (Ver alteração biológica do estado de saúde de um ser; 
enfermidade; indisposição).
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alteração do trânsito intestinal com retenção das fezes: loc.  
s. f. (Fisiol.) – prisão de ventre (Ver constipação; copróstase; coprostasia; 
dificuldade de evacuar; estar achacado de oclusão intestinal; oclusão in
testinal; retenção das fezes).

alterações patológicas das faculdades mentais: loc. s. f. (Psiq.) 
– loucura (Ver “artística”; alteração de conduta; confusão psíquica; dis
túrbio mental; “divina”; enfermidade mental; “heroica”; “sublime”; tem
peramento destemperado).

alterado: s. m. (Lit. & S.) – bêbado (Ver bebeu um copo; espirituoso; 
estado que denota pouca sobriedade; estar com a amiga; não sóbrio).

alterar a verdade: loc. v. (Lit. / Pol. & jorn.) – mentir (Ver adornar 
a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; dissimular a verdade; 
distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar à verdade; fazer afirma
ção falsa; fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos numa 
história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; ve
lar a verdade).

alternadeira: s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

alternância de poder: loc. f. (Pol. & jorn.) – oposição política.

altíssimo: s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

alto bordo: loc. s. m. (prost.) – prostituta de luxo (Ver acompa
nhante de executivo; acompanhante de luxo; artigo de luxo; borboleta; 
cortesã internacional; dama de companhia; hetera; não profissional).

 alto poder aquisitivo: loc. s. m. (Econ. / S. & jorn.) – rico (Ver alta 
renda; clube dos endinheirados; consumidor com o maior rendimen
to; consumidor de alta renda; economicamente favorecido; emergentes; 
estar livre de preocupações econômicas; excelente padrão econômico
financeiro; grupo majoritário; não ter problemas financeiros; pessoas 
com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser 
dotado de bens de fortuna).

amamentar: loc. v. (S.) – dar o peito.  

ambulatório de alta resolutividade: loc. s. m. (S.) – Hospital Mu
nicipal.

amiga: s. f. (S.) – concubina (Ver a outra; aquela com quem se tem 
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relações extraconjugais; armador; cegonha; chantra; concubina; desarti
culadora de lares; estojo; favelca; filial; mulher amancebada; mulher que 
vive em mancebia com um homem).

amigo do alheio: loc. s. m. (políc. / S. & Lit. / Port.) – ladrão, de
linquente (Ver criança ou adolescente que cometeu ato de infração; em
pregado infiel; especialista em furtos residenciais; indivíduo associado  
à criminalidade menor; indivíduo desonesto; indivíduo que pega em
prestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; técnico em re
distribuição de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo 
pobre; usurpador de bens alheios).

amor mundano: loc. s. m. (prost.) – prostituição (Ver artes de Ma
dalena; atividade paga por atos sexuais; estar na vida; exploração sexual 
infantil; ir para o fanico; luxúria popular; ofício mais velho do Mun
do; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual contratado; torpe 
exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de favores 
sexuais por interesses financeiros).

amorzinho: s. m. (Sex.) – transa rapidinha (Ver little love; sexo 
emergencial).

analfabeto funcional: loc. s. m. (Educ. & jorn.) – analfabeto que 
possui um diploma de alguma escola (Ver condição de quem não saber 
ler nem escrever; indivíduo carente de A a Z; indivíduo que nunca lê 
nada, mesmo sendo alfabetizado).

analista de social media: loc. s. m. & f. (Int.) – blogueiro, bloguei
ra (Ver redatores de mídia eletrônica com alta disponibilidade).

analista independente de necessidades e de soluções financei-
ras: loc. s. m. (S.) – agiota.

anão: s. m. (Pol. & jorn.) – parlamentar que desvia dinheiro do 
Orçamento da União em proveito próprio (Brasil).

ancas volumosas: loc. s. f. (S.) – bunduda (Ver glúteos protube
rantes).

andar adoentada: loc. v. (Lit. / Port.) – estar à beira da morte.

andar ao fanico: loc. v. (Lit. / Port.) – mostrarse a prostituta pelas 
ruas para atrair os homens (Ver andar no engate; andar no fado). 
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andar ao ponto: loc. v. (Lit. / Port.) – prostituirse (Ver ato de 
prostituirse; pôrse à meiaporta; “sobrinho”).

andar das bandas de Vinhó: loc. v. (Lit. / Port.) – estar embriaga
do (Ver entrar na vinha do senhor; estar sob o efeito do álcool; estar um 
pouco alegre; ingerir bebida alcoólica em excesso).

andar de proveito: loc. v. (Lit. / Port.) – estar grávida, gravidez 
(Ver andar embarrada; andar magoada de amor; andar em estado inte
ressante; estar de promessas; estar em estado interessante; estar ocupa
da; estar para ter um presente de França; ter barriga; trazer de ganho; 
vésperas).

andar embarrada: loc. v. (Lit. / Port.) – estar grávida, gravidez (Ver 
andar de proveito; andar magoada de amor; andar em estado interessan
te; estar de promessas; estar em estado interessante; estar ocupada; estar 
para ter um presente de França; ter barriga; trazer de ganho; vésperas).

andar esquentado: loc. v. (S.) – irado, colérico (Ver causado de 
intenso sentimento de ira; tomado de ira).

andar magoada de amor: loc. v. (S. / Beira Alta / Port.) – estar 
grávida, gravidez (Ver andar de proveito; andar embarrada; andar em 
estado interessante; estar de promessas; estar em estado interessante; es
tar ocupada; estar para ter um presente de França; ter barriga; trazer de 
ganho; vésperas).

andar mal cuidada: loc. v. (Mod.) – mal vestida (Ver deixar de 
cuidarse com zelo; negligenciar com os trajes; pessoa muito descuidada 
no vestir).

andar na vida: loc. v. (Lit. / Port.) – fazer vida de prostituta.

andar no engate: loc. v. (Lit. & prost. / Port.) – mostrarse a pros
tituta pelas ruas para atrair os homens (Ver andar ao fanico; andar no 
fado;  ato ou efeito de seduzir; busca de parceiro sexual por profissional).

andar no estado interessante: loc. v. (Lit. / Port.) – estar grávida, 
gravidez (Ver andar de proveito; andar embarrada; andar magoada de 
amor; estar de promessas; estar em estado interessante; estar ocupada; 
estar para ter um presente de França; ter barriga; trazer de ganho; vés
peras).
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andar no fado: loc. v. (Lit. / Port.) – mostrarse a prostituta pelas 
ruas para atrair os homens (Ver andar ao fanico; andar no engate).

anelzinho: s. m. (S.) – cu.

anilha: s. f. (Lit. / Port.) – cu.

animosidade com base em outras diferenças: loc. s. f. (S.) – dis
criminação, preconceito (Ver soberba umbilical).

anjinho: s. m. (S. / Port.) – criança morta.

anos de vida: loc. s. m. (S.) – janeiro (dizse especialmente quanto 
a pessoas mais idosas) Exemplo: o mais velho do grupo já caminha para 
os 80 janeiros.

anos dourados: loc. s. m. (S.) – juventude.

antecipação terapêutica do parto: loc. s. f. (Med.) – aborto.

antenas: s. f. (S. / Évora / Port.) – corno, marido enganado.

antecipação dos desvios das verbas públicas: loc. s. f. (Pol.) – agi
o  tagem.

antro da coruja: loc. s. m. (Beira Alta / Port.) – maldita (Ver coruja).

ânus: s. m. (Anat. Ger. / Brasil / & Beira Alta / Port.) – peida, Zé 
dequinca, (Beira Alta): berba; bogueiro; brote; cagueiro; castanho; 
croca; cu; culatra; finfa; fiota; fioto; foba; tarraqueta; torneira; traseiro.

ao pé do leito derradeiro: loc. s. m. (Lit.) – túmulo, sepultura (Ver 
derradeira morada; leito derradeiro; última jazida).

apalpar alguém com intenção libidinosa: loc. v. (Sex.) – bolinar 
(Ver bolinar; chinchar; passarinhar; roçar lubricamente).

apalpar o costado: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar pancada (Ver 
apanhar uma teoria; assentar as costuras, arranjar; caiar o frontispício; 
chegar à roupa ao pelo; dar os bons dias; dar umas calças; fricções lom
bares de marmeleiro; pagar em moeda de costela; tocar uma pavana).

apanhar uma teoria: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar pancada (Ver 
apalpar o costado; assentar as costuras, arranjar; caiar o frontispício; 
chegar à roupa ao pelo; dar os bons dias; dar umas calças; fricções lom
bares de marmeleiro; pagar em moeda de costela; tocar uma pavana).
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aparecer no mundo: loc. v. (Lit. / Port.) – parir (Ver aliviarse; 
averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar ao mundo; desalojar 
o ventre; estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao 
mundo).

aparelho postiço de mastigar: loc. s. m. (Odont.) – dentadura 
(Ver estrutura de dentes postiços).

aparelho reprodutor sexual feminino: loc. s. m. (Anat. Ger.)  
– bo ceta.

aparelho reprodutor sexual masculino: loc. s. m. (Anat. Ger.)  
– peru, peia, pemba.

apartamento bem distribuído: loc. s. m. (Merc. Imob.) – aparta
mento é mínimo.

apartamento com muita luz: loc. s. m. (Merc. Imob.) – com muito 
sol.

apartamento com muito caráter: loc. s. m. (Merc. Imob.) – nunca 
foi reformado.

apartamento com vista para a comunidade: loc. s. m. (Merc. 
Imob.) – de cara para a favela.

apatia afetiva: loc. s. f. (Consc.) – murismo dos sentimentos.

apego social: loc. s. m. (S.) – convencionalismo.

apêndice caudal: loc. s. m. (Anat. Ger.) – rabo.

aperfeiçoamento do realinhamento de preços anteriormente 
aplicados: loc. s. m. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

aperitivo intelectual: loc. s. m. (Consc.) – pesquisas técnicas da 
conscin (consciência intrafísica).

apesar de todos os esforços ele não reagiu: loc. adv. (Med.)  
– mor reu (Ver descansou enfim; Deus o chamou; encerrou seu estágio 
terreno; está dormindo; está no reino da glória; fizemos tudo que estava 
ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não resistiu; 
lamentamos sua perda; não está mais entre nós; papai do céu chamou; 
retornou ao pai; um anjo veio buscar).
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apetência sensual: loc. s. f. (Sex.) – tesão; chumbregado (Ver de
sejo carnal por alguém; estado de pênis ereto; estar com muita necessi
dade de fazer sexo; ficar excitado sexualmente; pessoa que atrai desejos 
sexuais; potência sexual que ou o que tem ou sente muito tesão).

apito: s. m. (S.) – cu.

aplicar correção: loc. v. (S. / políc. & jorn.) – punir.

apoderar-se de algo que não lhe pertence: loc. v. (cri. / jorn.  
/ S. & Merc. Trab.) – roubar.

apoderar-se de alguma coisa indevidamente: loc. v. (cri. / jorn.  
/ S. & Merc. Trab) – roubar.

apoio à política oficial: loc. s. m. (jorn.) (eufemismo técnico) – pro
ibições e censuras governamentais em tempos de guerra, notadamente 
nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

apoio extrafísico doentio: loc. s. m. (Espir. & Consc.) – assediador 
extrafísico; encosto extrafísico; exu (Ver acompanhante extrafísico do
entio; acompanhante parapsíquico doentio).

apoio extrafísico sadio: loc. s. m. (Consc.) – boa assistência de 
pessoa de alto astral.

aporte básico de alimentos: loc. s. m. (Pol.) – cesta básica.

aposentadoria voluntária: loc. s. f. (Pol.) – aposentadoria com
pulsória, ou minimização do impacto do fim da estabilidade do funcio
nalismo.

aposento sanitário: loc. s. m. (Lit.) – latrina, banheiro (Ver apo
sento secreto; bathroom; casa de banho; toalete; toilette; water-closet; 
WC).

aposento secreto: loc. s. m. (S. & Lit. Port.) – latrina, banheiro 
(Ver aposento sanitário; bathroom; casa de banho; toalete; toilette; wa-
ter- -closet; WC).

apossar-se do que pertence a outrem: loc. v. (cri. / jorn. / S. & Merc. 
Trab.) – roubar.

apreender: v. (jorn. & políc.) – prender, deter (termo usado pela 
polícia quando o preso é menor de idade).
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apreensibilidade: s. f. (S.) – consciência como uma “mina de sa
ber”.

apropriação de rendas públicas: loc. s. f. (Pol. / cri & jorn.) – rou
bo, peculato, furto.

apropriação indevida de verba pública: loc. s. f. (Pol. / cri. & jorn.) 
– roubo, peculato, furto. 

apropriação insuficiente: loc. s. f. (Educ.) – educação medíocre.

apropriar do dinheiro alheio: loc. v. (S. / Pol. / Merc. Trab. / cri. 
& jorn.) – roubar.

aquecimento neuronal: loc. s. m. (Consc.) – boa forma do intelec
to da conscin (consciência intrafísica).

aquela: s. f. (S. / Beira Alta / Port.) – morte.

aquela com quem se tem relações extraconjugais: loc. s. f. (S.)  
– amante (Ver a outra; armador; cegonha; concubina; desarticuladora 
de lares; estojo; filial; mulher amancebada; mulher que vive em mance
bia com um homem).

aquela doença: loc. s. f. (S.) – câncer (Ver doença do homem 
maduro; mal cruel e prolongado; moléstia pertinaz).

aquela que tem cabaço: loc. s. f. (Sex. & S.) – cabaçuda (Ver atri
buto físico da virgindade da mulher; estado ou condição da mulher ou 
homem virgem; homem virgem; mulher virgem; perder a virgindade; 
prega formada por membrana mucosa e que fecha parcialmente o orifí
cio externo da vagina virginal; recusa de namoro; virgindade).

aquele “a fim de os conhecermos”: loc. s. m. (Sex. & jorn. / Port.) 
– relações homossexuais.

aquele lugar que medicam, operam: loc. s. m. (S.) – hospital (Ver 
residência hospitalar; residência sanitária).

aquele que está fora do seu ambiente: loc. s. m. (S.) – desentur
mado (Ver aquele que não se adapta ao convívio social).

aquele que faz ou vende contrabando: loc. s. m. (jur.) – contra
bandista (Ver aquele que pratica o comércio ilícito; comerciante que 
aceita encomendas para viagem; importador alternativo).
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aquele que mantém relação amorosa e / ou sexual com pessoa 
do mesmo sexo: loc. s. m. (Sex. & jorn.) – homossexual.

aquele que não existe mais: loc. s. m. (Rel. & Lit.) – morto (Ver 
adormecido; aquele que perdeu a vida; baixas; dia de finados; estar no 
céu; estar no eterno descanso; falecido; finado; perdas de alta ou baixa 
intensidade; vítimas fatais).

aquele que não se adapta ao convívio social: loc. s. m. (S.) – de
senturmado (Ver aquele que está fora do seu ambiente).

aquele que perdeu a direção do norte: loc. s. m. (S.) – desnortea
do, desorientado (Ver indivíduo que tem dificuldade para memorizar os 
lugares por onde passa ou aonde vai).

aquele que perdeu a vida: loc. s. m. (Lit.) – morto (Ver adormeci
do; aquele que não existe mais; baixas; dia de finados; estar no céu; estar 
no eterno descanso; falecido; finado; perdas de alta ou baixa intensida
de; vítimas fatais).

aquele que pratica o comércio ilícito: loc. s. m. (jur.) – contra
bandista (Ver aquele que faz ou vende contrabando; comerciante que 
aceita encomendas para viagem; importador alternativo).

aquele que revela falta de probidade no trato de coisa alheia: 
loc. s. m. (Pol. / S. & jorn.) – desonesto (Ver povo de costumes livres).

aquele que se exprime exibindo conhecimentos militares que 
não possui: loc. s. m. (T. Mil.) – pedantismo militar.

aquele que se revela contrário às reformas políticas: loc. s. m. 
(Pol.) – dinossauro.

aquele que só pensa em si mesmo: loc. s. m. (S.) – egoísta (Ver 
indivíduo que até pensaria nos outros...se os outros existissem).

aquele que solta muitos gazes: loc. s. m. (Fisiol.) – peidão, pei
dorreiro.

aquele que tem apenas um dos olhos: loc. s. m. (Oftalm.) – cao
lho.

aquele que tem vida incerta e errante: loc. s. m. (S.) – cigano (Ver 
minoria étnica).
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aquele que vive abusivamente em casa de outrem: loc. s. m. (S. / Lu-
anda) – bongololô.

aquilo que ocupa o ínfimo lugar de um todo: loc. s. m. (Mat.)  
– colhonésimo (Ver cada uma das ínfimas ou irrisórias partes em que se 
divide um todo; pseudonumeral ordinário e fracionário, corresponden
te a uma ínfima porção de espaço ou de tempo, ou a uma quantidade 
irrisória, etc.).

aquilo que se suporta com dificuldade / dureza: loc. s. m. (S.)  
– foda.

arcaísmo da solidariedade: loc. s. m. (S.) – caridade (Ver ajuda 
humanitária; ato de generosidade com os necessitados; benefício dado 
a alguém em situação de inferioridade; donativo ou ajuda aos pobres).

ardências inclementes do fogo: loc. s. f. (Lit. / Port.) – inferno 
(Ver comarca difícil de suportar; fogo ardente; fundo da terra; lago dos 
danados; local subterrâneo habitado pelos mortos; lugar das almas pe
cadoras; morada das almas ruins / más).

área de preparação dos alimentos: loc. s. f. (S.) – cozinha.

área de segregação de resíduos sólidos: loc. s. f. (S.) – lixeira (Ver 
depósito temporário de resíduos inservíveis e supérfluos).

área onde se localiza, funciona o meretrício: loc. s. f. (prost.)  
– zona.

arejado: adj. (Sex.) – pederasta (Ver arrombado; estranho; facho
no; homem vicioso contra a natureza; indivíduo que pratica a pederas
tia).

arejo: s. m. (S. / Port.) – mau olhado; quebranto.

armação: s. f. (S. / Évora / Port.) – corno, marido enganado.

armado(1): s. m. (S. / Évora / Port.) – corno, marido enganado.

armado(2): adj. (S.) – de pênis, peru ereto (Ver com o membro 
sexual ereto).

armador: s. m. (S. / Évora / Port.) – amante (Ver a outra; aquela 
com quem se tem relações extraconjugais; cegonha; concubina; desarti
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culadora de lares; estojo; filial; mulher amancebada; mulher que vive em 
mancebia com um homem).

armadura: s. f. (S. / Évora / Port.) – corno, marido enganado.

aroma sulfídrico da ventosidade: loc. s. m. (Fisiol. & Lit. / Port.) 
– peido (Ver emissão de gás pelo ânus; espirro da natureza; evacuação 
avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de gases expelida pelo ânus; 
rasteiro; saída de gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro da na
tureza; suspiro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade 
intestinal).

arquipélago mentalsomático / antologia mentalsomática: loc.  
s. m. & f. (Consc.) – abstração. Exemplo: oásis de cognicialidade favore
cendo a abstração do conhecimento.

arquiteto capilar: loc. s. m. (S. & com.) – barbeiro.

arrancar os pedaços de muco nasal seco: loc. v. (Fisiol. & Lit.) 
– tirar meleca (Ver eliminar a secreção nasal seca; extrair a serosidade 
nasal; retirar o muco nasal ressecado e solidificado). 

arranjo escuso: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – acochambração. (Ver 
acordo ilícito).

arredondada(o): adj. (S.) – gorda, gordo.

arredondados: s. m. (S. / Port.) – seios, peitos (Ver almários; colo; 
glândulas mamárias; mamas; pomas; prateleiros; seios de mulher).

arrenegado: s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

arrombado: s. m. (Sex.) – pederasta passivo (Ver arejado; estra
nho; fachono; homem vicioso contra a natureza; indivíduo que pratica 
a pederastia).

arruinado: adj. (S.) – fodido (Ver estar em péssima situação fi
nanceira; estar perdido, sem saída).

arte de tourear: loc. s. f. (taur.) – tauromaquia (Ver espetáculo 
entre toureiros e touros; tauromaquia).

arte infantil: loc. s. f. (Merc. Trab. & S.) – exploração de trabalho 
infantil (Ver trabalho de menores em idade escolar).
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artes da Madalena: loc. s. f. (prost. / Port.) – prostituição (Ver 
amor mundano; atividade paga por atos sexuais; estar na vida; explora
ção sexual infantil; ir para o fanico; luxúria popular; ofício mais velho 
do Mundo; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual contratado; 
torpe exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de 
favores sexuais por interesses financeiros).

artífice do mundo: loc. s. m. (Fil.) – Deus.

artigo de luxo: loc. s. m. (prost.) – prostituta de luxo (Ver acom
panhante de executivo; acompanhante de luxo; alto bordo; borboleta; 
cortesã internacional; dama de companhia; hetera; não profissional).

ascendência judaica: loc. s. f. (Antrop.) – judeu, judia (Ver comu
nidade; subúrbio).

ascensão natural do ser humano: loc. s. f. (S.) – envelhecimento 
(Ver estado de acúmulo de experiências; transformação natural do or
ganismo).

asilo de dementes: loc. s. m. (Psiq.) – hospício, manicômio.

aspas: s. f. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

assassinato coletivo e premeditado: loc. s. m. (políc. & jorn.)  
– chacina, massacre (Ver sumiço de presos).

assentamento urbano de baixa renda: loc. s. m. (Pol. / S. & jorn.) 
– favela (Ver comunidade; conjunto habitacional abaixo do padrão).

assentar as costuras, arranjar: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar pan
cada (Ver apalpar o costado; apanhar uma teoria; caiar o frontispício; 
chegar à roupa ao pelo; dar os bons dias; dar umas calças; fricções lom
bares de marmeleiro; pagar em moeda de costela; tocar uma pavana).

assentar praça em infantaria onze: loc. v. (S. / Port.) – corno, ma
rido enganado.

assento: s. m. (Lit.) – cagatório, privada (Ver comua; conveniên
cia; instalação sanitária; latrina; local destinado a dejeções; lugar ou re
cinto onde se defeca; retrete; sentina; vaso sanitário).

assento sanitário: loc. s. m. (S.) – tampa de privada.

assessor comercial: loc. s. m. (Merc. Trab.) – vendedor (Ver agente 
comercial; atendente; comerciante; consultor de vendas; executivo de 
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vendas; funcionário encarregado de vendas ao público; indivíduo que 
pratica vendas; pessoa que trabalha com vendas; profissional de vendas; 
representante comercial; representante de vendas).

assessor para assuntos aleatórios: loc. s. m. (Merc. Trab. & TV) 
– entrevistador.

assessor para assuntos póstumos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – papa
defunto.

assessora doméstica: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empregada domésti
ca (Ver ajudante; assistente do lar; auxiliar de afazeres domésticos; cria
da de servir; moça que trabalha lá em casa; mulher que faz serviços 
domésticos em casa alheia; personal doméstica; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

assistência à segurança: loc. s. f. (S.) – venda de armas.

assistência em bloco: loc. s. f. (S.) – experiência em bloco.

assistência sanitária: loc. s. f. (S.) – banheiro público.

assistente administrativa: loc. s. f. (Merc. Trab.) – secretária (Ver 
funcionária que exerce funções administrativas, pessoais e particulares 
de alguém; pessoa encarregada dos afazeres particular e da correspon
dência de alguém).

assistente do lar: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empregada doméstica 
(Ver ajudante; assessora doméstica; auxiliar de afazeres domésticos; 
criada de servir; moça que trabalha lá em casa; mulher que faz serviços 
domésticos em casa alheia; personal doméstica; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

assistente ou auxiliar técnico sanitário: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– enfermeiro (Ver cuidador de enfermos; profissional de enfermagem).

ataque de gota: loc. s. m. (Lit. / Port.) – epilepsia (Ver carisma; 
gotacoral; hieranose; mal caduco; mal de gota; mal de terra; mal divino; 
mal sagrado; mal santo; opilência).

ataque preventivo: loc. s. m. (T. Mil.) – ataque à traição (Ver abu
so de poder; por surpresa).
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ataxia motriz: loc. s. f. (Med. & Fisiol.) – aleijado, entrevado, in
válido, paralítico (Ver deficiente físico; deformidade física; desfiguração 
física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo 
fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna ampu
tado; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa com diferença funcional; 
pessoa com eficiências diferentes / especiais; pessoas com habilidades 
diferenciadas; pessoa portadora de urgência própria; portador de di
reitos especiais; portadores de necessidades especiais; que tem alguma 
imperfeição ou mutilação física; tolhido de suas funções).

até breve: loc. adv. (S.) – adeus (Ver gesto e / ou palavra de despe
dida).

ateliê do cabelo: loc. s. m. & f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira 
(Ver beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de beleza; instituts 
de beauté; hair-dresser; hair stylist; oficina da beleza; oficina do cabelo; 
peluquero; salão de beleza; studio do cabelo).

atendente: s. m. & f. (Merc. Trab.) – vendedor(a) (Ver agente co
mercial; assessor comercial; comerciante; consultor de vendas; executivo 
de vendas; funcionário encarregado de vendas ao público; indivíduo que 
pratica vendas; pessoa que trabalha com vendas; profissional de vendas; 
representante comercial; representante de vendas).

atendente nos postos de combustíveis: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) 
– frentista (Ver encarregado em logística de energia de combustível; es
pecialista em logística de energia de combustível).

atender ao chamado de Deus: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

atender ao interesse nacional: loc. v. (Pol.) – bisbilhotar a vida alheia.

atentado: adj. (T. Mil. & políc.) – assassinato (Ver destruição da 
vida humana; falsos positivos; homicídio voluntário; morte encomen
dada; queima de arquivo).

aterrissar: v. (Pol. / Econ. & jorn.) – reduzir o ritmo do crescimen
to econômico.

atingir a maturidade: loc. v. (S. & Lit.) – envelhecer (Ver avançar 
em anos; chegar à melhor idade; entrar nos anos (ou na idade); estar na 
flor da idade; tornar mais maduro; ultrapassar uma idade já madura).
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atingir o orgasmo na relação sexual: loc. v. (Sex.) – gozar; esporrar.

atitude de atingir a honra ou a dignidade de alguém: loc. s. f. (S.) 
– insulto (Ver excesso verbal; incontinência verbal; ofensa lançada con
tra uma pessoa; perturbação moral).

atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao momento 
e à situação: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – censura (Ver conexão política; con
trole social dos meios de comunicação; higiene mental; historicamente 
não dizível; interdição do impossível; mordaça da imprensa; orientação 
cultural; “pedido”; política do silêncio; politicamente correto; “reco
mendação”; sonegação das informações “indesejáveis”).

atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de 
pessoas: loc. s. f. (Antrop.) – racismo (Ver ideia preconcebida contra in
divíduos pertencentes a uma etnia diferente; intolerantismo étnico).

atitude para impressionar ou iludir alguém: loc. s. f. (S.) – fingi
mento (Ver falta de sinceridade ou de correspondência com a verdade).

atividade de jogo intensa e prolongada: loc. s. f. (Ludol.) – joga
tina (Ver hábito do jogo).

atividade manual prazerosa: loc. s. f. (Sex.) – masturbação (Ver 
agir de forma onanista; ato onanístico; autoajuda; autoalívio sexual; au
toerotismo; descarga manual; estimulação sexual; pecado de Onan; pra
zer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mesmo; 
sexo solitário).

atividade paga por atos sexuais: loc. s. f. (prost.) – prostituição 
(Ver amor mundano; artes de Madalena; estar na vida; exploração sexu
al infantil; ir para o fanico; luxúria popular; ofício mais velho do Mun
do; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual contratado; torpe 
exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de favores 
sexuais por interesses financeiros).

atividade sexual paralela: loc. s. f. (Sex. / S. & jorn.) – adultério 
(Ver facada no matrimônio; infidelidade conjugal; pessoa casada com 
atividade sexual paralela; relação extramatrimonial; relacionamento ex
traconjugal; relações sexuais impróprias).

atividades ilícitas: loc. s. f. (Pol. / Econ. / Merc. Financ. & jorn.)  
– lavagem de dinheiro.
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ativistas do terror: loc. s. m. (jorn. / Pakistan Times) – terroristas.

ato de buscar e dar prazer sexual com a boca e a língua no ânus 
da outra pessoa: loc. s. m. (Sex.) – carocha, cunete (Ver botãoderosa).

ato de buscar e dar prazer sexual com a boca na vulva da 
mulher: loc. s. m. (Sex.) – minete, cunilíngua (Ver lamber a vagina; sexo 
oral feito em mulher).

ato de copular: loc. s. m. (Sex.) – coito, foda, cópula.

ato de pederastia passiva: loc. s. m. (Sex.) – tomar no cu, dar o cu, 
entubar (Ver abrir a anilha; abrir o ânus; entregarse sexualmente a uma 
penetração anal; fazer sexo anal; introduzir o pênis no ânus; manter 
coito anal; receber contribuições inusitadas na cavidade retal; renderse  
a uma interdição sexual).

ato de peidar muito: loc. s. m. (Fisiol.) – peidorrada (Ver ato de 
soltar muita flatulência; emissão excessiva de gases pelo ânus; grande 
quantidade de flatulências).

ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente ter-
minal: loc. s. m. (Med. & Term. Jur.) – eutanásia, suicídio assistido (Ver 
ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente terminal; di
reito de morrer dignamente; morte digna e doce; morte piedosa).

ato de prostituir-se: loc. s. m. (Sex. & prost.) – michê (Ver andar 
ao ponto; pôrse à meiaporta; “sobrinho”).

ato de putear uma vez: loc. s. m. (Sex.) – puteada.

ato de quem comete o adultério: loc. s. m. (Sex. & S.) – cornear, 
chifrar (Ver cometer adultério; cometer infidelidade conjugal; conquis
tar a mulher alheia; espetar dois dedos na testa; iluminar a testa; orna
mentar; trair a pessoa a quem se está ligado por laços de amor carnal).

ato de rebeldia e destruição: loc. s. m. (S. / políc. & jorn.) – van
dalismo.

ato de retirar o peixe da água e soltá-lo na água novamente: loc. 
s. m. (Pisc.) – pesque e solte (Ver pesca ecológica).

ato de soltar muita flatulência: loc. s. m. (Fisiol.) – peidorrada 
(Ver ato de peidar muito; emissão excessiva de gases pelo ânus; grande 
quantidade de flatulências).
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ato de velar um morto: loc. s. m. (S. & Lit.) – velório (Ver evento 
coletivo no qual as pessoas permanecem velando o defunto exposto, an
tes de ser enterrado ou cremado; período fúnebre).

ato de vindita social: loc. s. m. (jorn. & cri. / Port.) – crime, delito 
(Ver abuso de direito; ação social condenável; ato infracional; infração 
às leis estabelecidas; transgressão da lei; transgressão da moral).

ato genésico: loc. s. m. (Lit. & Sex. / Port.) – ato sexual, coito, có
pula.

ato infracional: loc. s. m. (jorn. / cri. & jur.) – crime, delito (Ver 
abuso de direito; ação social condenável; ato de vindita social; infração 
às leis estabelecidas; transgressão da lei; transgressão da moral).

ato mais íntimo da existência humana: loc. s. m. (Lit.) – morte.

ato matrimonial: loc. s. m. (Sex.) – coito, cópula, foda.

ato obsceno: loc. s. m. (S. & Fisiol.) – mijar, cagar em via pública.

ato onanístico: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de forma 
onanista; atividade manual prazerosa; autoajuda; autoalívio sexual; au
toerotismo; descarga manual; estimulação sexual; pecado de Onan; pra
zer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mesmo; 
sexo solitário).

ato ou efeito de cagar(-se): loc. s. m. (Fisiol.) – cagada (Ver ação 
ou resultado da ação fisiológica de defecar).

ato ou efeito de enrabar: loc. s. m. (S.) – enrabação (Ver auferir 
vantagem (que normalmente caberia a outrem); fazer alguém cair em 
logro; fazer alguém levar a pior).

ato ou efeito de piciricar / copular: loc. s. m. (Sex.) – coito, cópu
la, foda, picirico.

ato ou efeito de putear: loc. s. m. (Sex. & prost.) – puteação.

ato ou efeito de seduzir: loc. s. m. (Sex. & S. / Port.) – engate (Ver 
andar no engate; busca de parceiro sexual por profissional).

ato sexual: loc. s. m. (Sex. / Beira Alta / Port.) – batevirilha, cipo
ada, coito, foda, lenhada, penetrar, pingilada, trancada, trepar, trepada, 
copular, foder.
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atrasado mentalmente: loc. adj. (Psiq.) – retardado (Ver pessoa 
com lenta evolução mental; pessoa limite).

atravessar o extremo da vida: loc. v. (Lit.) – morrer.

atributo físico da virgindade da mulher: loc. s. m. (Sex.) – caba
ço, hímen (Ver aquela que tem cabaço; estado ou condição da mulher 
ou homem virgem; hímen; homem virgem; membrana virginal; mulher 
virgem; perder a virgindade; prega formada por membrana mucosa  
e que fecha parcialmente o orifício externo da vagina virginal; recusa de 
namoro; virgindade).

atributos frontais: loc. s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

atrombar: v. (Sex.)– excitar, com a boca, o pênis de.

atualização da Planta de Valores Imobiliários: loc. s. f. (Pol.)  
– (Prefeito de Anápolis – GO) – aumento das taxas e dos impostos para 
o contribuinte municipal.

atualização de tarifas: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

audição colorida: loc. s. f. (S. / Coimbra / Port.) – confusão psí
quica.

audição danificada: loc. s. f. (Fisiol.) – surdo (Ver deficiente audi
tivo; pouco audível; pouco sonoro).

auferir vantagem (que normalmente caberia a outrem): loc.  
v. (Sex.) – enrabar (Ver ato ou efeito de enrabar; fazer alguém cair em 
logro; fazer alguém levar a pior).

auge de uma crise política: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – fervura, ápice 
da crise (Ver afago; ajuste ministerial; crescimento negativo; desacelera
ção da aceleração econômica; descrescimento; impacto mediático; polí
ticas públicas; recessão; retrocesso econômico).

aumento da base monetária: loc. s. m. (Econ.) – fabricação de 
dinheiro (na gráfica).

aumento de alíquotas: loc. s. m. (Econ. & jorn.) – aumento de 
preços.

aumento de gordura em excesso: loc. s. m. (Med.) – obesidade 
(Ver acúmulo excessivo de gordura corporal; aumento do peso corpo
ral; aumento do tecido adiposo; cozinha).
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aumento de produtividade: loc. s. m. (Econ. / com. & ind.) – tra
balhar mais e melhor.

aumento do peso corporal: loc. s. m. (Med.) – obesidade (Ver 
acúmulo excessivo de gordura corporal; aumento de gordura em exces
so; aumento do tecido adiposo; cozinha).

aumento do tecido adiposo: loc. s. m. (Med.) – obesidade (Ver 
acúmulo excessivo de gordura corporal; aumento de gordura em exces
so; aumento do peso corporal; cozinha).

aumento patrimonial incompatível com o salário: loc. s. m. (Pol. 
/ Econ. / Merc. Trab. & jorn.) – propina (Ver acerto financeiro; benefício 
financeiro; negociação de pagamento para obter vantagens no serviço 
público; pagamento de comissão; pagamento para defesa de suas posi
ções junto às autoridades; remuneração da “influência” junto a “funcio
nários públicos” para a liberação do dinheiro; rendimentos financeiros 
incompatíveis com o ganho).

ausência atual: loc. s. f. (jorn.) – morte.

ausência cosmoética: loc. s. f. (Consc.) – amoralidade.

ausência de realizações ou de acontecimentos dignos de notas: 
inatividade pessoal: loc. s. f. (Psicop.) – marasmo (Ver estado de apatia; 
inatividade pessoal; período de inatividade).

ausência de um poder legal exercido por direito: loc. s. f. (cri.  
/ políc. & jorn.) – “Cidade do Crime”, “Cidade sem Lei”.

ausência de vestimentas: loc. s. f. (S. & Sex.) – nudez (Ver falta de 
roupas).

ausência hídrica: loc. s. f. (S.) – seca.

ausência temporária do complexo penal: loc. s. f. (cri. / políc.  
& jorn.) – fuga da prisão.

ausência total ou parcial de cabelos na cabeça: loc. s. f. (Med.)  
– calvície, careca (Ver alopecia no couro cabeludo; cabelo pouco espes
so; desvantagem capilar; falta de cabelos; homem destituído de proteção 
encefálica; indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa 
do crânio; perda definitiva total ou parcial dos cabelos; perder os cabe
los; queda total ou parcial dos cabelos).
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ausentes sem permissão: loc. s. m. (T. Mil.) – reservistas que fo
gem quando convocados.

austeridade fiscal: loc. s. f. (Econ.) – aumento de impostos (Ver 
acréscimo fiscal; ajuste fiscal; cobertura fiscal de deficit; majoração de 
impostos; reajustamento do fisco; reajuste na arrecadação de impostos).

auteufemismos: s. m. (Consc.) – autocamuflagens.

autoajuda: s. f. (Sex.) – masturbação (Ver agir de forma onanista; 
atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoalívio sexual; autoero
tismo; descarga manual; estimulação sexual; pecado de Onan; prazer 
manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mesmo; 
sexo solitário).

autoalívio sexual: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de 
forma onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; 
autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; pecado de Onan; 
prazer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mes
mo; sexo solitário).

autocontrole rígido: loc. s. m. (jorn.) (eufemismo técnico) – proi
bições e censuras governamentais em tempos de guerra, notadamente 
nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

autodescomprometimento proexológico: loc. s. m. (Consc.)  
– murismo evolutivo.

autoerotismo: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de forma 
onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; autoa
lívio sexual; descarga manual; estimulação sexual; pecado de Onan; pra
zer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mesmo; 
sexo solitário).

autoindefinição vocacional: loc. s. f. (Consc.) – murismo profis
sional.

autônomo humano: loc. s. m. & f. (S. & Consc.) – pessoa muito 
ocupada.

autores da morte: loc. s. m. (cri. / políc. & jorn.) – assassinos, ele
mentos (Ver alta periculosidade; cidadão infrator; elemento; pessoa sus
peita de praticar delitos; suspeito de crime).
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autores do atentado: loc. s. m. (jorn. / The Economist) – terroristas.

auxiliar de afazeres domésticos: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empre
gada doméstica (Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; 
criada de servir; moça que trabalha lá em casa; mulher que faz serviços 
domésticos em casa alheia; personal doméstica; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

auxiliar de construção civil: loc. s. m. (Eng. Civ. & const. civ.) – peão 
de obra, ajudante de pedreiro (Ver auxiliar de oficial de engenharia; au
xiliar de serviços de Engenharia Civil; operário que ajuda o oficial ou 
mestre em suas tarefas; tecnólogo em construção civil aplicada).

auxiliar de higienização: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxineira (Ver 
auxiliar de serviços de limpeza; auxiliar de serviços gerais; diarista; di
retora de saneamento de áreas; executora de limpeza completa; moça da 
faxina; mulher da limpeza; mulher que faz faxina; profissional da área 
de limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).

auxiliar de oficial de engenharia: loc. s. m. (Eng. Civ. & const. civ.) 
– peão de obra (Ver auxiliar de construção civil; auxiliar de serviços de 
Engenharia Civil; operário que ajuda o oficial ou mestre em suas tarefas; 
tecnólogo em construção civil aplicada).

auxiliar de serviços de engenharia Civil: loc. s. m. (Eng. Civ.  
& const. civ.) – peão de obra (Ver auxiliar de construção civil; operário 
que ajuda o oficial ou mestre em suas tarefas; tecnólogo em construção 
civil aplicada).

auxiliar de serviços de limpeza: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxineira 
(Ver auxiliar de higienização; auxiliar de serviços gerais; diarista; dire
tora de saneamento de áreas; executora de limpeza completa; moça da 
faxina; mulher da limpeza; mulher que faz faxina; profissional da área 
de limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).

auxiliar de serviços gerais: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxineira (Ver 
auxiliar de higienização; auxiliar de serviços de limpeza; diarista; dire
tora de saneamento de áreas; executora de limpeza completa; moça da 
faxina; mulher da limpeza; mulher que faz faxina; profissional da área 
de limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).
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auxiliar de serviços póstumos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – coveiro 
(Ver indivíduo que abre covas no cemitério).

auxiliar postal: loc. s. m. (Merc. Trab.) – carteiro (Ver mensageiro 
de empresa postal, encarregado de distribuir cartas e outras correspon
dências; mensageiro postal).

avaliação lisonjeira de si mesmo: loc. s. f. (S.) – vaidade (Ver cui
dado pessoal do amor próprio; valorização da própria aparência; valori
zação das qualidades físicas e / ou intelectuais).

avançar em anos: loc. v. (S. & Lit.) – envelhecer (Ver atingir  
a maturidade; chegar à melhor idade; entrar nos anos (ou na idade); estar 
na flor da idade; tornar mais maduro; ultrapassar uma idade já madura).

avançar para posições de segurança: loc. v. (T. Mil.) – debandar, 
dispersar.

avarento: s. m. (S. & jorn.) – sovina, pãoduro (Ver muito apega
do ao dinheiro; que não é generoso; somítico).

avariose: s. f. (DST & Infec.) – sífilis.

aventura amorosa: loc. s. f. ( S.) – caso amoroso (Ver affaire; rela
ção sexual ilícita).

averiguar: v. (S. / Beira Alta / Port.) – parir (Ver aliviarse; apa
recer no mundo; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar ao mundo; 
desalojar o ventre; estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto; 
trazer ao mundo).

aversão personalizada: loc. s. f. ( S.) – xenofobia.

aviador: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

azulzinho: s. m. (Farm.) ‒ Viagra (Ver pílula azul; remédio contra 
a impotência sexual).
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B
“bombas defensivas”: s. f. (T. Mil.) – grandes petardos usados nos 

conflitos armados.
bacia de cama: loc. s. f. (Lit. / Port.) – penico (Ver bispote; capitão; 

doutor; recipiente caseiro de dejetos; vaso caseiro de dejetos; vaso excre
mentício; vaso noturno; urinol).

baixa acuidade visual: loc. s. f. (Oftalm.) – cego (Ver carente vi
sual; deficiente visual; desprovido da visão; faltar a vista; incapacidade 
visual; invisual; oticamente limitado; pessoa visualmente desafiada; pri
vação do sentido da visão; tolhido da visão).

baixa estatura: loc. s. f. (Biol. & jorn.) – anão, baixinho.
baixa renda: loc. s. f. (Econ. & S.) – pobre.
baixa: s. f. (T. Mil. & jorn.) – morto na guerra (Ver adormecido; 

aquele que não existe mais; aquele que perdeu a vida; descer à cova; des
cer à sepultura; descer ao túmulo; dia de finados; estar no céu; estar no 
eterno descanso; falecido; finado; perdas de alta ou baixa intensidade; 
vítimas fatais).

baixas civis: loc. s. f. (T. Mil. & jorn.) – morte de inocentes.
baixo calão: loc. s. m. (S.) – palavrão (Ver expressão veladora in

delicada; palavra atentória aos bons costumes; pronunciar palavra de 
baixo calão).

baixo clero: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – falando de um grupo de par
lamentares: 300 picaretas do Congresso Nacional Brasileiro.

baixo poder aquisitivo: loc. s. m. (Econ. & S.) – pobre.
balhastreira: s. f. (prost. / Alentejo / Port.) – puta, prostituta.
barbante embebido em produto químico que exala mau chei-

ro quando queimado: loc. s. m. (S.) – peidoalemão (Ver barbantinho 
cheiroso).
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barbantinho cheiroso: loc. s. m. (S.) – peidoalemão (Ver barbante 
embebido em produto químico que exala mau cheiro quando queimado).

barriga solidária: loc. s. f. (S.) – barriga de aluguel.

barulhento / ruidoso: adj. (S.) – esporrento.

base da arte militar: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – ardil.

bathroom: s. m. (S.) – banheiro (Ver aposento sanitário; aposento 
secreto; casa de banho; toalete; toilette; water-closet; WC).

beauty-shop: s. m. (com.) – cabeleireiro, instituto de beleza, salão 
de beleza (Ver ateliê do cabelo; coiffeur; espaço e beleza; hair-dresser; 
hair stylist; instituts de beauté;  oficina da beleza; oficina do cabelo; pelu-
quero; studio do cabelo).

bebeu um copo: loc. v. (Lit. & S.) – está bêbado (Ver alterado; 
espirituoso; estado que denota pouca sobriedade; está com a amiga; não 
sóbrio).

beijo de língua: loc. s. m. (Sex.) – linguado (Ver ósculo realizado 
com a língua).

beijo sensual, ardente, com sucção prolongada: loc. s. m. (Sex.)  
– chupão (Ver dizse de ou homem que pratica coito bucal).

beleza de conceito alternativo: loc. s. f. (cosmét.) – feio, feia.

beleza diferente: loc. s. f. (cosmét.) – feio, feia.

beleza exótica: loc. s. m. f. (cosmét.) – feio, feia.

beleza renascentista: loc. s. f. (Lit.) – gorda.

Belzebu: s. m. (N. T.) – diabo, demônio.

bem dotado pela natureza: loc. s. m. (Lit. & S.) – bem nascido.

beneficiar-se de “altas vantagens” financeiras: loc. v. (Pol. / cri.  
& jorn.) – roubar dinheiro alheio.

benefício dado a alguém em situação de inferioridade: loc. s. m. (S.) 
– caridade (Ver ajuda humanitária; arcaísmo da solidariedade; ato de 
generosidade com os necessitados; donativo ou ajuda aos pobres).

benefício financeiro: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – propina (Ver acerto 
financeiro; aumento patrimonial incompatível com o salário; negociação 
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de pagamento para obter vantagens no serviço público; pagamento de 
comissão; pagamento para defesa de suas posições junto às autoridades; 
remuneração da “influência” junto a “funcionários públicos” para a libe
ração dinheiro; rendimentos financeiros incompatíveis com o ganho).

benefício ilusório: loc. s. m. (Consc.) – falso ganho, pseudoganho, 
desvantagem. Exemplo: fazer uso da “lei de Gérson”( levar vantagem em 
tudo), na realidade é um benefício ilusório.

benta: s. f. (Lit. / Port.) – feiticeira.

bexiga de rês: loc. s. f. (Gast.) – comida (Ver alimento; menu do 
dia; passiva).

biofilme: s. m. (Odont.) – placa bacteriana.

bioprospecção: s. m. (com. / Merc. Inf. & Consc.) – biopirataria 
(Ver intermediação).

bisbilhotice eletrônica oficial: loc. s. f. (Int.) – agressão digital 
(ver espionagem eletrônica).

bispote: s. m. (S. / Port.) – penico (Ver bacia de cama; capitão; 
doutor; recipiente caseiro de dejetos; vaso caseiro de dejetos; vaso ex
crementício; vaso noturno; urinol).

bissexual: adj. (Sex.) – gilete.

bissexualidade:  s. f. (Consc.) – murismo sexual.

black bloc: s. m. (S. / políc. & jorn.) – bandido mascarado.

bloqueio estratégico de segurança: loc. s. m. (políc. & jorn.) – blitz.

boa assistência de pessoa de alto astral: loc. s. f. (Consc.) – apoio, 
amparo extrafísico sadio.

boa idade: loc. s. f. ( S. & jorn.) – velho, velha.

boca do corpo: loc. s. f. (Lit. / Port.) – cu.

boi manso: loc. s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado con
sentidor. 

bolinar: v. (Sex.) – passarinhar (Ver apalpar alguém com intenção 
libidinosa; chinchar; passarinhar; roçar lubricamente).

bolinha negra: loc. s. f. (S.) – cu.
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bolinho de estudante: loc. s. m. (Sex.) – punheta de estudante 
(Ver masturbação masculina).

bolo fecal: loc. s. m. (Fisiol.) – bosta, cocô, merda (Ver caca; elimi
nação de matéria orgânica anal; excremento; fezes; machimba; macim
ba; material fecal; produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo 
ânus).

bolsa escrotal: loc. s. f. (Anat. Ger.) – saco (Ver escroto; grãos tes
ticulares).

bom ouvinte: loc. s. adj. (S.) – tímido.

bomba de nêutrons: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – morte.

bom-sucesso: loc. s. adj. (S. / Beira Alta / Port.) – parto normal e feliz.

borboleta: s. f. (prost. / Port.) – prostituta de luxo (Ver acompa
nhante de executivo; acompanhante de luxo; alto bordo; artigo de luxo; 
cortesã internacional; dama de companhia; hetera; não profissional).

botão-de-rosa: s. m. (Sex.) – cunete (ato) (Ver ato de buscar e dar 
prazer sexual com a boca e a língua no ânus da outra pessoa).

botar ao mundo: loc. v. (Lit.) – parir (Ver aliviarse; aparecer no 
mundo; averiguar; dar a luz o feto; deitar ao mundo; desalojar o ventre; 
estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao mundo).

boutique de carne: loc. s. f. (com.) – açougue.

boutique de pão: loc. s. f. (com.) – padaria.

breve mija: loc. s. f. (S. / Port.) – mijinha, mijadinha.

briga envolvendo pessoas: loc. s. f. (S. & jur.) – confusão, confli
to, rolo (Ver conflito entre pessoas por falta de concordância a respeito 
de algo; confusão; falta de ordem; grande aglomeração de pessoas com 
muita agitação; situação com difícil resolução; situação em que reina  
o desinteresse e a irresponsabilidade).

bunda: s. f. (Anat. Ger.) – cu.

busca de parceiro sexual por profissional: loc. s. f. (Sex. / Port.)  
– (Ver andar no engate; ato ou efeito de seduzir).

busca e apreensão: loc. s. f. (políc. & jorn.) – captura e prisão.
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C
“Cabo da Boa esperança”: loc. s. m. (Hist.) – “Cabo das Tormentas”.

“contratado”: s. m. (Hist. / Port.) – escravo (durante o Regime Sa
lazarista) (Ver elemento servil e sem direitos; pessoa inteiramente sub
missa a um poder ou a um senhor).

cabeça vazia: loc. s. f. (Lit. & S.) – oficina do diabo.

cabeleireiro: s. m. (Merc. Trab.) – barbeiro (Ver profissional espe
cializado em cortar o cabelo e aparar a barba; salão de beleza).

cabelo pouco espesso: loc. s. m. (Med.) – calvície, careca (Ver alo
pecia no couro cabeludo; ausência total ou parcial de cabelos na cabeça; 
desvantagem capilar; falta de cabelos; homem destituído de proteção 
encefálica; indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa 
do crânio; perda definitiva total ou parcial dos cabelos; perder os cabe
los; queda total ou parcial dos cabelos).

cabelos maltratados: loc. s. m. (S.) – cabelo ruim.

cabritar: v. (Lit. / Port.) – vomitar (Ver deitar fora; expelir com 
ímpeto; expelir pela boca; expelir pela boca o conteúdo do estômago; 
lançar fora; restituir).

caca: s. f. (Fisiol. & inf.) – bosta, cocô, merda (Ver bolo fecal; eli
minação de matéria orgânica anal; excremento; fezes; material fecal; 
produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus).

cachimbo: s. m. (Sex. & Zool.) – boceta, órgãos de fêmea de ani
mal doméstico.

cada uma das ínfimas ou irrisórias partes em que se divide um 
todo: loc. s. m. (Mat.) – colhonésimo (Ver aquilo que ocupa o ínfimo 
lugar de um todo; pseudonumeral ordinário e fracionário, correspon
dente a uma ínfima porção de espaço ou de tempo, ou a uma quantidade 
irrisória etc.).
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cafofo do morador de favela: loc. s. m. (S.) – barraco (Ver mora
dia modesta).

caiar o frontispício: loc. v. (S. / Ilha da Madeira / Port.) – bater, 
dar pancada (Ver apalpar o costado; apanhar uma teoria; assentar as 
costuras, arranjar; chegar à roupa ao pelo; dar os bons dias; dar umas 
calças; fricções lombares de marmeleiro; pagar em moeda de costela; 
tocar uma pavana).

caixa de campanha política: loc. s. f. (Pol.) – caixa de dinheiro 
público; dinheiro da emenda parlamentar.

caixa paralelo: loc. s. m. (Pol. / Econ. & jorn.) – caixa dois (Ver 
dinheiro não contabilizado; investimento na campanha política; movi
mentação não oficial de dinheiro, não declarada ao governo; movimen
tação paralela de dinheiro; recursos de caixa dois; recursos não contabi
lizados; suborno eleitoral).

cake designer: loc. s. m. (com.) – confeitaria.

cálido: s. m. (Lit.) – quente.

call girl: s. f. (prost.) – garota de programa, prostituta.

calor vaginal: loc. s. m. (Sex.) – boceta quente, boceta febril.

cama à francesa: loc. s. f. (S. / Lisboa / Port.) – caixão (Ver sobre
tudo de madeira; urna funerária).

campanha: s. f. (jorn. & T. Mil.) – guerra.

campanha aérea: loc. s. f. (jorn. / T. Mil. & guerra) – ataque aéreo.

campanha higiênica: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – guerra de ex
termínio, genocídio (Ver ação humanitária; custos humanos; destruição 
colateral; destruição em massa; limpeza étnica; operação de limpeza; 
privação da existência).

campo de recolocação: loc. s. m. (T. Mil.) – local de detenção de 
prisioneiros, prisão.

campo santo: loc. s. m. (Lit. / Port. & Espir.) – cemitério.

campos de capacitação humanitária: loc. s. m. (T. Mil. & guerra)  
– campos de concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.
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campos de custódia de proteção: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – cam
pos de concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

campos de habilitação: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos de 
concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

campos de internamento: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos 
de concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

campos de reeducação: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos de 
concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

campos de trânsito: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos de con
centração, campos de extermínio, campos de holocausto.

campos nazis: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos de concentra
ção, campos de extermínio, campos de holocausto.

canalizador: s. m. (Pol.) – fugas de informação.

canalizador de recursos para as contas de parlamentares: loc. 
s. m. (Pol.) – laranja.

candidatos ao martírio: loc. s. m. (guerra & jorn.) – jovens suici
das, bombas humanas.

canino sem raça definida: loc. s. m. (Mastoz.) – viralata.

canto da coruja: loc. s. m. (S. / Beira Alta / Port.) – indica morte 
(Ver coruja).

cão antissocial: loc. s. m. (Mastoz.) – cão bravo.

capital precioso: loc. s. m. (Lit.) – tempo (Ver época na qual se 
vive).

capitão (1): s. m. (S. / Algarve / Port.) – corno, marido enganado.

capitão: (2): s. m. (Açores / Port.) – penico (Ver bacia de cama; 
bispote; doutor; recipiente caseiro de dejetos; vaso caseiro de dejetos; 
vaso excrementício; vaso noturno; urinol).

cápsula de transporte vertical: loc. s. f. (S.) – elevador.

captores: s. m. (jorn. / Associated Press) – terroristas.

caramba: interj. (S.) – caralho.

cárcere privado: loc. s. m. (T. Jur.) – prisão, cadeia, presídio.



94 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

cardar: v. (S. / Lisboa / Port.) – roubar, furtar.

cardeal: s. m. (Pol. & jorn.) – chefe, líder de um partido político.

carência alimentar: loc. s. f. (Lit.) – fome (Ver estado alimentar 
deficitário; necessidade de comer algo; sensação de falta de alimento).

carente visual: loc. adj. (Lit.) – cego (Ver baixa acuidade visual; 
deficiente visual; desprovido da visão; faltar a vista; incapacidade visual; 
invisual; oticamente limitado; pessoa visualmente desafiada; privação 
do sentido da visão; tolhido da visão).

carisma: s. m. (Sociol.) ‒ epilepsia (Ver ataque de gota; gotacoral; 
hieranose; mal de gota; mal de terra; mal divino; mal sagrado; mal san
to; opilência).

carrapito: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

carecer de paralelismo nos eixos visuais: loc. v. (Oftalm.) – estrá
bico, torto dos olhos (Ver estrábico; pessoa que enxerga precariamente; 
pessoa que vê mal; que sofre de desvio nos olhos; que sofre de estrabis
mo; que tem os olhos tortos).

carro seminovo: loc. s. m. (com.) – carro usado.

carvalho: s. m. (S. / Port.) – caralho (eufemismo por semelhança 
sonora).

casa amarela: loc. s. f. (Port.) – penitenciária (Ver albergue das 
crianças abandonadas; albergue das meninas desamparadas).

casa das primas: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel, puteiro, lu
panar. 

casa de amor: loc. s. f. (prost. / Port.) – prostíbulo, bordel, puteiro, 
lupanar. 

casa de banho: loc. s. f. (S.) – banheiro (Ver aposento sanitário; 
aposento secreto; bathroom; toalete; toilette; water-closet; WC).

casa de crédito popular: loc. s. f. (com. / Port.) – casa de penhores.

casa de detenção: loc. s. f. (T. Jur.) – presídio, prisão.

casa de encontros: loc. s. f. (com. & S.) – motel (Ver espaços ines
quecíveis de lazer a dois; hotel de alta rotatividade).
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casa de hóspedes: loc. s. f. (cri. / Port.) – presídio, prisão.

casa de dementes: loc. s. f. (Psiq.) – hospício.

casa de massagem: loc. s. f. (prost. / Port.) – prostíbulo, bordel, 
puteiro, lupanar.

casa de meninas: loc. s. f. (prost. / Port.) – prostíbulo, bordel, pu
teiro, lupanar.

casa de mundanas: loc. s. f. (prost. / Port.) – prostíbulo, bordel, 
puteiro, lupanar.

casa de prazer: loc. s. f. (prost. / Port.) – prostíbulo, bordel, putei
ro, lupanar.

casa de recurso: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel, puteiro, lu
panar.

casa de relações amorosas: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel, 
puteiro, lupanar.

casa de repouso: loc. s. f. (S.) – asilo (Ver casa geriátrica; clínica 
de repouso para idosos; geriátrico; instituição geriátrica; lar dos idosos; 
moradia da melhor idade; residência para a terceira idade; solar dos jo
vens de ontem; urbanização para maiores).

casa de senhoras honestas: loc. s. f. (prost. / Port.) – prostíbulo, 
bordel, puteiro, lupanar.

casa de tias: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel puteiro, lupanar.

casa de tolerância: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel, puteiro, 
lupanar.

casa de Vênus: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel, puteiro, lupanar.

casa geriátrica: loc. s. f. (S. & jorn.) – asilo (Ver casa de repouso; 
clínica de repouso para idosos; geriátrico; instituição geriátrica; lar dos 
idosos; moradia da melhor idade; residência para a terceira idade; solar 
dos jovens de ontem; urbanização para maiores).

casinha: s. f. (S. / Beira Alta / Port.) – latrina, retrete.

casquilheira: s. f. (S. / Alentejo / Port.) – alcoviteira.

catadores de materiais recicláveis: loc. s. m. (S.) – catadores de lixo.
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catar: v. (S. / Alentejo / Port.) – roubar. 

categoria do pessoal menor: loc. s. f. (Lit.) – servente, emprega
do (Ver contínuo; empregado que executa serviços auxiliares; empregado 
que faz trabalho de entrega; office boy).

causado de intenso sentimento de ira: loc. v. (Lit.) – irado, colé
rico (Ver andar esquentado; tomado de ira).

causar aborrecimento ou tédio a: loc. v. (S.) – pentelhar.

causar ilusão a: loc. v. (Lit.) – mentir (Ver adornar a verdade; alte
rar a verdade; dar informação falsa; dissimular a verdade; distorcer a re
alidade; esconder a verdade; faltar à verdade; fazer afirmação falsa; fugir 
a boca para a verdade; induzir elementos falsos numa história; maqui
nar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; velar a verdade).

causar prejuízo ou embaraço a alguém: loc. v. (S. / Minho / Port.) 
– quilhar, prejudicar.

cavalo: s. m. (DST) – cancro venéreo (Ver ulceração isolada das 
mucosas que constitui o estágio inicial de várias doenças infecciosas).

ceco: s. m. (Anat. Ger.) – a parte “por onde saem os excrementos”, cu. 

cegonha: s. f. (S. / Port.) – amante (Ver a outra; aquela com quem 
se tem relações extraconjugais; armador; concubina; desarticuladora de 
lares; estojo; filial; mulher amancebada; mulher que vive em mancebia 
com um homem).

Cemitério de Ideias: loc. s. m. (Pol. / Econ. & jorn.) – redefinição 
ideológica pragmática em relação aos investimentos estrangeiros.

cena ou escândalo sem motivo importante: loc. s. f. (S.) – cagani
fância (Ver cisa de pouco valor).

centro de detenção: loc. s. m. (políc. & jorn.) – cadeia, presídio; 
prisão.

centro de estética canina: loc. s. m. (com.) – pet shop.

centro de Podologia: loc. s. m. (com.) ‒ clínica dos pés.

Centro Hospitalar de Psiquiatria: s. m. (Psiq.) – hospício, mani
cômio.
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centro integrado de formação de condutores: loc. s. m. (com.)  
– autoescola.

centro psiquiátrico: loc. s. m. (Psiq.) – hospício, manicômio.

centro técnico de manutenção de pneus: loc. s. m. (com.) – bor
racharia.

centros de acolhimento: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos de 
concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

centros de assembleia: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos de 
concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

centros de recepção: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – campos de 
concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

centros de recolhimento e abrigo: loc. s. m. (T. Mil. & guerra)  
– campos de concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

centros de redistribuição contingencial: loc. s. m. (T. Mil. & guer-
ra) – campos de concentração, campos de extermínio, campos de holo
causto.

centros de relocalização de guerra: loc. s. m. (T. Mil. & guerra)  
– campos de concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

CEO de entretenimento adulto: loc. s. m. (prost.) – cafetão (Ver 
achegador; empresário que explora a prostituição; indivíduo que explo
ra a prostituição de outrem; supervisor dos serviços de entretenimento 
masculino).

cerimônia: s. f. (S. / Port.) – testículo (Ver colhão; elemento cons
tituinte dos órgãos sexuais masculinos; novelos; testículos; pelota; to
mates).

cerrar as pálpebras: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

cessação da inscrição no partido político: loc. s. f. (Pol. / Port.)  
– expulsão do partido político.

cessação completa e definitiva da vida: : loc. s. f. (Lit. &  jorn.)  
– morte.

cessar a vida: loc. v. (Lit.) – morrer.

cessar das hostilidades: loc. v. (jorn.) – cessar a guerra.
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cessar de viver: loc. v. (Lit.) – morrer.

cesta: s. f. (S. / Ilha da Madeira / Port.) – cu.

cetro: s. m. (S.) – peru, peia.

chá-de-homem: s. m. (S. / Port.) – peru, peia.

chá-de-pau-barbado: s. m. (S. / Port.) – peru, peia.

chafarica: s. f. (S. / Port.) – boceta.

chaleira: s. f. (S. / Port.) – nádegas (Ver abundância feminina tra
seira; duas irmãs; grandes glúteos; lândrias; lorto; mala; nádegas; par 
de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pouseiro; região glútea; 
região traseira da pelve humana, formada através de cada lado dos glú
teos; sítio mais almofadado do corpo).

chanfalho: s. m. (S. / Port.) – peru, peia.

chantra: s. f. (S. & prost. / Port.) – puta, prostituta.

chapeleta: s. f. (S.) – cabeça do pênis muito desenvolvida.

chapéu de desorvalhar mato: loc. s. m. (S. / Alto Alentejo / Port.) 
– corno, marido enganado.

chapéu de dois bicos: loc. s. m. (S. / Alto Alentejo / Port.) – corno, 
marido enganado.

chavasca: s. f. (S.) – boceta.

chaveco: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

chaveiro: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

chavelho: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

chavelhudo: s. m. (S. / Port.) – corno, cornudo, marido enganado.

chefe dos anjos rebeldes: loc. s. m. (Rel.) – diabo, demônio.

chefe dos demônios: loc. s. m. (Rel.) – diabo.

chegar a hora: loc. v. (Lit.) – morrer.

chegar à melhor idade: loc. v. (S. & Lit.) – envelhecer (Ver atingir 
a maturidade; avançar em anos; entrar nos anos (ou na idade); estar na 
flor da idade; tornar mais maduro; ultrapassar uma idade já madura).
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chegar à roupa ao pelo: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar pancada 
(Ver apalpar o costado; apanhar uma teoria; assentar as costuras, arran
jar; caiar o frontispício; dar os bons dias; dar umas calças; fricções lom
bares de marmeleiro; pagar em moeda de costela; tocar uma pavana).

chegar ao fim da idade: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

chegar ao fim da vida: loc. v. (Lit. / Port. & jorn.) – morrer.

cheio de sentimentos de irritação / de exaltação: loc. s. m. (S.)  
– emputecido, piçudo.

cheirar à Humanidade: loc. v. (Infec.) – cheirar à peste, peste (Ver 
epidemia que acarreta grande mortandade; peste bubônica).

cheirar mal: loc. v. (Fisiol.) – feder (Ver exalar mal cheiro).

cheiro fétido do suor dos pés humanos: loc. s. m. (Fisiol.) – chulé 
(Ver mau cheiro dos pés).

cheiro inebriante: loc. s. m. (drog. & Tox.) – maconha (Ver depen
dência química aos produtos alucinógenos).

cheiro não muito agradável: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.

cheiro repugnante: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.

cheque de conta cujo correntista é fictício: loc. s. m. (Pol. / Merc. 
Fin. & jorn.) – cheque fantasma.

chibata: s. f. (S.) – peru, peia.

chifre: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

chincar: v. (Sex.) – bolinar (Ver apalpar alguém com intenção li
bidinosa; bolinar; passarinhar; roçar lubricamente).

chocha: s. f. (S. / Port.) – boceta.

choque de gestão: loc. s. m. (Econ.) – reforma administrativa, re
forma tributária.

chouriço: s. m. (S.) – peru, peia.

chucha: s. f. (Sex. / Port.) – chupada, felação (Ver ação de excitar 
o pênis com a boca; ação de lamber um órgão genital; chuchada; coito 
bucal; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina; operação luxuriosa; pra
ticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo oral; serviço oral; sexo 
bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).
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chuchada: s. f. (Sex. / Port.) – chupada, felação (Ver ação de exci
tar o pênis com a boca; ação de lamber um órgão genital; chucha; coito 
bucal; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina; operação luxuriosa; pra
ticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo oral; serviço oral; sexo 
bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).

cidadão infrator: loc. s. m. (cri. / políc. & jorn.) – bandido, ele
mento (Ver alta periculosidade; autores da morte; elemento; pessoa sus
peita de praticar delitos; suspeito de crime).

cidadão subdimensionado: loc. s. m. (S. & jorn.) – anão, baixinho.

Cidade dos loucos: loc. s. f. (Geog.) – Barbacena (MG).

cidade dos mortos: loc. s. f. (Lit. / Port. & Espir.) – cemitério.

ciências ocultas: loc. s. f. (Pol.) – contabilidade.

cifra: s. f. (S.) – cu.

circulação respiratória congestionada: loc. s. f. (Fisiol.) – nariz 
entupido (Ver acúmulo de secreção nasal dificultando a respiração; con
gestionamento nasal; obstrução das narinas; obstrução nasal).

cirurgia: s. f. (Med.) – operação (Ver intervenção cirúrgica; pro
cessos operatórios manuais e instrumentais).

cirurgia de redesignação sexual (CrS / SrS): loc. s. f. (Med.)  
– operação, cirurgia de troca de sexo (Ver reciclagem sexual).

cirurgia plástica para aumentar os glúteos: loc. s. f. (Cir. Plast.) 
– plástica na bunda (Ver gluteoplastia; harmonização do contorno dos 
glúteos; remodelagem dos glúteos).

ciscar: v. (S. / Port.) – peidar.

classe alta: loc. s. f. (S. / jorn. & Econ.) – ricos (Ver alta renda; alto 
poder aquisitivo; clube dos endinheirados; consumidor com o maior 
rendimento; consumidor de alta renda; economicamente favorecido; 
emergentes; estar livre de preocupações econômicas; excelente padrão 
econômicofinanceiro; grupo majoritário; não ter problemas financei
ros; pessoas com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de di
nheiro; ser dotado de bens de fortuna).

classe baixa: loc. s. f. (S. / jorn. & Econ.) – pobre.
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classe dos pobres: loc. s. f. (S. / jorn. & Econ.) – pobreza (Ver con
dição subeconômica; defeito de ordem material; estado de necessidades; 
exclusão social; situação de falta de subsistência).

classe mais baixa de um povo: loc. s. f. (S.) – ralé, plebe. 

classe turística: loc. s. f. (S. / jorn. & Tur.) – classe barata.

classificação reservada: loc. s. f. (Lit. / Port.) – reprovação.

classificador de resíduos sólidos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – cata
dor de lixo (Ver administrador de detritos e resíduos urbanos; agente 
ambiental; funcionário da limpeza pública; técnico saneador de vias pú
blicas; trabalhador de asseio e limpeza urbana).

cliente especial: loc. s. m. & f. (mark. & Míd.) – cliente como qual
quer outro (“você é nosso cliente especial”, em um anúncio na TV bra
sileira).

clientes: s. m. ( prost. / Minho & Lisboa / Port.) – homens a procu
ra de prostitutas (Ver fregueses).

climatizador de ambientes: loc. s. m. (S. & com.) – ar condiciona
do, ar refrigerado.

clímax da relação sexual: loc. s. m. (Sex. & Lit.) – orgasmo (Ver 
função erótica bem sucedida; gozada; ligação sexual humana bem suce
dida; momento de êxtase total; trânsito sublime).

clínica de repouso para idosos: loc. s. f. (S. & jorn.) – asilo (Ver 
casa de repouso; casa geriátrica; geriátrico; instituição geriátrica; lar dos 
idosos; moradia da melhor idade; residência para a terceira idade; solar 
dos jovens de ontem; urbanização para maiores).

clínica de sapatos: loc. s. f. (com.) – sapataria (Ver loja de sapatos; 
oficina para consertos de sapatos).

clínica psiquiátrica: loc. s. f. (Psiq.) – hospício, manicômio.

clínico dos calçados: loc. s. m. (com.) – sapateiro (Ver indivíduo 
que conserta calçado; manipulador de calçados; ofício de consertar cal
çados).

clitóris: s. m. (Sex. / Beira Alta / Port.) – pinguelo, berbigão, gre
lo (Ver incitador ao prazer feminino; inseparável educador da vagina; 
melhor amigo da vagina; órgão homólogo do pênis, mas muito menor).
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clube dos endinheirados: loc. s. m. (S. / jorn. & Econ.) – ricos, 
milionários (Ver alta renda; alto poder aquisitivo; consumidor com  
o maior rendimento; consumidor de alta renda; economicamente favo
recido; emergentes; estar livre de preocupações econômicas; excelente 
padrão econômicofinanceiro; grupo majoritário; não ter problemas fi
nanceiros; pessoas com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou 
de dinheiro; ser dotado de bens de fortuna).

cobertura fiscal do deficit: loc. s. f. (Econ.) – aumento de impos
tos (Ver acréscimo fiscal; ajuste fiscal; austeridade fiscal; majoração de 
impostos; reajustamento do fisco; reajuste na arrecadação de impostos).

codícia: s. f. (jorn.) – iniciativa pessoal.

código de leis, não escrito, mais antigo do homem: loc. s. m. 
(Rel. & S.) – tabu.

coelhinha: s. f. (prost.) – puta, prostituta.

cogiteira: s. f. (S. / Beira Alta / Port.) – alcoviteira.

coiffeur: s. m. & f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver ateliê do 
cabelo; beauty-shop; espaço e beleza; hair-dresser; hair stylist; instituto 
de beleza; instituts de beauté;  oficina da beleza; oficina do cabelo; pelu-
quero; salão de beleza; studio do cabelo).

coirão: s. m. (prost.) – prostituta velha (Ver coordenadora sênior 
de entretenimento adulto).

coisa alguma / nada: s. f. (S.) – picas Exemplo: ele não sabia picas 
de francês.

coisa de pouco valor: loc. s. f. (S. / Port.) – caganifância, bagatela, 
léria (Ver cena ou escândalo sem motivo importante).

coiso: s. m. (S.) – peru, peia.

coito: s. m. (Sex.) – batevirilha, metida, tabacada, trancada, tre
pada, foda, cópula.

coito bucal: loc. s. m. (Sex.) – chupada, felação, cunilíngua (Ver 
ação de excitar o pênis com a boca; ação de lamber um órgão genital; 
chucha; chuchada; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina; operação lu
xuriosa; praticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo oral; serviço 
oral; sexo bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).
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colaborador / associado: s. m. (Pol. / ind. / com. & jorn.) – empre
gado igual aos de antes, mas agora sem todos aqueles direitos trabalhistas.

colaborador: s. m. (Merc. Trab.) – empregado, trabalhador.

coleções de livros ditos eróticos ou libertinos: loc. s. f. (Consc.)  
– “infernos” (Biblioteca Pública Nacional de Paris).

colégio: s. m. (S. / Lisboa / Port.) – prisão, cadeia.

coleta de resíduos sólidos: loc. s. f. (Merc. Trab.) – coleta de lixo.

coleta solidária: loc. s. f. (Merc. Inf.) – catadores de papelão e la
tinhas.

coletor informal de material reciclável: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– lixeiro (Ver administrador de detritos e resíduos urbanos; agente am
biental; classificador de resíduos sólidos; funcionário da limpeza públi
ca; homens da limpeza; técnico saneador de vias públicas; trabalhador 
de asseio e limpeza urbana).

colhão: s. m. (Fisiol.) – testículo (Ver cerimônia; elemento consti
tuinte dos órgãos sexuais masculinos; novelos; pelota; testículos; tomates).

colo: s. m. (Anat. Ger.) – seios, peito (Ver almários; arredondados; 
glândulas mamárias; mamas; pomas; prateleiros; seios de mulher).

colocar à disposição do livre mercado de trabalho: loc. v. (Merc. 
Trab.) – demitir (Ver desligar do cargo; dispensar do serviço; dispensar 
sem justo motivo; fazer melhorias no quadro de funcionários; liberar do 
emprego; rifar).

colônia de alienados: loc. s. f. (Psiq.) – hospício, manicômio.

colônias de férias: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – campos de concen
tração, campos de extermínio, campos de holocausto.

colonização: s. f. (Pol. & jorn.) – invasão (Ver expansão territorial; 
libertação; necessidade de uma intervenção externa; ocupação ilegal de 
terras e / ou territórios; ocupação israelense; pacificação).

colono extremista: s. m. (jorn.) – colono palestino.

com a saúde muito debilitada: loc. s. f. (Med.) – mal.

com o membro sexual ereto: loc. s. f. (Sex. / Port.) – entesado, 
p ênis ereto, peru ereto (Ver armado(2).
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com precisão: loc. s. f. (T. Mil.) – ataque a laser; ataque cirúrgico.

com quem é possível ou apetece manter relações sexuais, mas 
sem grande entusiasmo: loc. adj. (Sex.) – comível.

comadre: s. f. (S. & prost. / Port.) – alcoviteira, casquilheira (Ver 
alcofa; alcofeira; cogiteira; intermediária de amores; medianeira; mulher 
de leva e traz; mulher de onze letras ou dez e um; mulher engatadeira; 
mulher entregadora; mulher intermediária; mulher que se encarrega de 
ajeitar casamentos, com ou sem propina; patrocinadora de entendimen
tos de namorados e amantes).

comando do terror: loc. s. m. (jorn. / Agence France-Presse) – ter
roristas.

comarca difícil de suportar: loc. s. f. (Lit. / Port.) – inferno (Ver 
ardências inclementes do fogo; fogo ardente; fundo da terra; lago dos 
danados; local subterrâneo habitado pelos mortos; lugar das almas pe
cadoras; morada das almas ruins / más).

combatentes do terrorismo: loc. s. m. (jorn. / The Washington 
Post) – terroristas.

começar a acreditar: loc. v. (Pol.) – ficar preocupado.

comemorativos eróticos: loc. s. m. (Sex.) – coito, trepada, foda.

comer e beber em excesso: loc. v. (S.) – empanturrarse.

comercialização de facilidades no governo: loc. s. f. (Pol. & jorn.) 
– corrupção.

comerciante: s. m. (Merc. Trab.) – vendedor (Ver agente comercial; 
assessor comercial; atendente; consultor de vendas; executivo de vendas; 
funcionário encarregado de vendas ao público; indivíduo que pratica 
vendas; pessoa que trabalha com vendas; profissional de vendas; repre
sentante comercial; representante de vendas).

comerciante que aceita encomendas para viagem: loc. s. m. & f. (com. 
& S.) – contrabandista (Ver aquele que faz ou vende contrabando; aque
le que pratica o comércio ilícito; importador alternativo).

comércio de mercadorias clandestinas: loc. s. m. (com.) – contra
bando (Ver comércio ilícito; importação e / ou exportação de mercado
rias proibidas; mercado paralelo).



105Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

comércio ilícito: loc. s. m. (com.) – contrabando (Ver comércio de 
mercadorias clandestinas; comércio ilícito; importação e / ou exporta
ção de mercadorias proibidas; mercado paralelo).

cometer a conjunção carnal com violência ou por meio de vio-
lência contra a mulher: loc. v. (Sex.) – estuprar (Ver agredir sexualmen
te; fazer sexo pela força; obrigar a mulher a ter relação sexual contra 
sua vontade; praticar sexo com violência; requerer os serviços sexuais 
contra a vontade da pessoa; violentar sexualmente).

cometer adultério: loc. v. (Sex.) – cornear, chifrar (Ver ato de 
quem comete o adultério; cometer infidelidade conjugal; conquistar  
a mu lher alheia; espetar dois dedos na testa; iluminar a testa; ornamen
tar; trair a pessoa a quem se está ligado por laços de amor carnal).

cometer infidelidade conjugal: loc. v. (Sex.) – cornear, chifrar (Ver 
ato de quem comete o adultério; cometer adultério; conquistar a mulher 
alheia; espetar dois dedos na testa; iluminar a testa; ornamentar; trair  
a pessoa a quem se está ligado por laços de amor carnal).

cometer uma imprecisão científica: loc. v. (Trab. Cient.) – errar 
sobre o resultado de uma pesquisa científica.

cometer uma imprudência no trânsito: loc. v. (trâns. & jorn.)  
– causar um acidente (Ver originar ocorrência desagradável no trânsito).

comissão de convencimento: loc. s. f. (S.) – piquete.

comissária de bordo: loc. s. f. (Av. Civ.) – aeromoça (Ver funcio
nária de empresa aérea que serve os passageiros durante o voo).

companheiro da pobreza: loc. s. m. (Lit. / Port. & Ent.) – piolho 
(Ver inseto anopluro; perpétuo hóspede dos pedintes).

competição que implica sorte ou azar envolvendo apostas em 
dinheiro, bens: loc. s. f. (Ludol.) ‒ jogos de azar (Ver jogo de má sorte; 
jogo de chances).

comportamento de homossexual masculino passivo: loc. s. m. 
(Sex.) – qualiragem.

comportamento desviante: loc. s. m. (Sex.) – homossexualidade, 
homossexualismo (Ver condição antifisiológica incompleta; homocor
poralidade; indecência grave; prática amorosa entre pessoas do mesmo 
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sexo; preferência sexual por homens; preferência sexual por pessoas do 
mesmo sexo).

comportamento ou trejeito chamativo que se atribui aos ho-
mens homossexuais: loc. s. m. (Sex.) – veadagem.

compra e venda de informações: loc. s. f. (Pol.) – “balcão de ne
gócios”.

compreensão mais eclética: loc. s. f. (S.) – corno, marido enga
nado.

comprometimento vertical: loc. s. m. (Lit.) – anão, baixinho.

comua: s. f. (Port.) – cagatório, privada (Ver assento; conveniên
cia; instalação sanitária; latrina; local destinado a dejeções; lugar ou re
cinto onde se defeca; retrete; sentina; vaso sanitário).

comunidade(1): s. f. (jorn.) – assentamento de colonos judeus 
(Ver ascendência judaica; subúrbio).

comunidade(2): s. f. (Pol. / S. & jorn.) – favela (Ver assentamento 
urbano de baixa renda; conjunto habitacional abaixo do padrão).

comunidade extrafísica menos evoluída: loc. s. f. (Consc.) – Ba
ratrosfera.

comunidade homossexual: loc. s. f. (Sex. / Pol. & jorn.) – gays  
e lésbicas.

comunidade interpretativa: loc. s. f. (Ling. & jorn.) – tribo (Ver 
grupo unido pelas suas interpretações partilhadas da realidade).

cona ardente: loc. s. f. (Sex.) – boceta quente, boceta febril.

concepção artificial e assexuadamente: loc. s. f. (Ciênc.) – clona
gem (Ver cópia idêntica de um outro ser vivo produzida artificial e as
sexuadamente).

concubina: s. f. (Sex. & S.) – amante (Ver a outra; aquela com 
quem se tem relações extraconjugais; armador; cegonha; desarticula
dora de lares; estojo; filial; mulher amancebada; mulher que vive em 
mancebia com um homem).

condição antifisiológica incompleta: loc. s. f. (Sex.) – homosse
xualismo (Ver comportamento desviante; homocorporalidade; inde
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cência grave; prática amorosa entre pessoas do mesmo sexo; preferência 
sexual por homens; preferência sexual por pessoas do mesmo sexo).

condição de necessidade total de meios de subsistência: loc.  
s. f. (S.) – miséria, indigência (Ver estado de carência absoluta de meios 
de subsistência; miserabilidade; pobreza extrema; situação de extrema 
necessidade à manutenção da vida; vulnerabilidade social).

condição de quem não sabe ler nem escrever: loc. s. f. (Educ.)  
– analfabeto (Ver analfabeto funcional; indivíduo carente de A a Z; indi
víduo que nunca lê nada, mesmo sendo alfabetizado).

condição ou estado de brocha (“impotente”): loc. s. f. (Sex.) – bro
chura (Ver dizse de ou indivíduo que não consegue ter ereção; faz bro
char; indivíduo com problemas fisiológicos ejaculatórios e de dispersão 
do sangue peniano; indivíduo sem potência sexual; perder temporária 
ou definitivamente a capacidade de ter ereção; que ou o que desestimula 
sexualmente; sexualmente impotente).

condição subeconômica: loc. s. f. (Econ.) – pobreza (Ver classe 
dos pobres; defeito de ordem material; estado de necessidades; exclusão 
social; falta de dinheiro; situação de falta de subsistência).

condicionamento térmico: loc. s. m. (S.) – chapinha.

condições de trabalho análogo ao escravo: loc. s. f. (Merc. Trab.) 
– escravidão (Ver dependência / submissão; relação de sujeição da qual 
é difícil de se livrar; vínculo que restringe a liberdade de uma pessoa).

condutor de veículo vertical: loc. s. m. (Merc. Trab.) – ascenso
rista (Ver distribuidor interno de recursos humanos predial; oficial de 
logística em recursos humanos predial).

condutor de praça: loc. s. m. (Merc. Trab.) – taxista.

conexão política: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – censura (Ver atitude de 
blo queio por motivo de não adequação ao momento e à situação; cone
xão política; controle social dos meios de comunicação; higiene mental; 
historicamente não dizível; interdição do impossível; mordaça da im
prensa; orientação cultural; “pedido”; política do silêncio; politicamente 
correto; “recomendação”; sonegação das informações “indesejáveis”).

conflito: s. m. (T. Mil.) ‒ guerra.
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conflito armado: loc. s. m. (T. Mil. & jorn.) – guerra.

conflito eminente: loc. s. m. (T. Mil. & jorn.) – guerra.

conflito entre pessoas por falta de concordância a respeito de 
algo: loc. s. m. (S. & jur.) – conflito, confusão, rolo (Ver briga envolven
do pessoas; confusão; falta de ordem; grande aglomeração de pessoas 
com muita agitação; situação com difícil resolução; situação em que rei
na o desinteresse e a irresponsabilidade).

conflito redistributivo: loc. s. m. (Econ.) – luta de classes (marxis
mo): os pobres querendo se apossar do dinheiro dos ricos e viceversa.

confraria de São Cornélio: loc. s. f. (Port.) – ilustre confraria dos 
maridos enganados, conformados.

confronto militar armado: loc. s. m. (T. Mil.) – guerra.

confusão: s. f. (S. & jur.) – conflito, rolo (Ver briga envolvendo 
pessoas; conflito entre pessoas por falta de concordância a respeito de 
algo; falta de ordem; grande aglomeração de pessoas com muita agita
ção; situação com difícil resolução; situação em que reina o desinteresse 
e a irresponsabilidade).

confusão psíquica: loc. s. f. (Psiq.) – loucura (Ver “artística”; alte
ração de conduta; alterações patológicas das faculdades mentais; distúr
bio mental; “divina”; enfermidade mental; “heroica”; “sublime”; tempe
ramento destemperado).

congestionamento nasal: loc. s. m. (Fisiol.) – nariz entupido (Ver 
acúmulo de secreção nasal dificlutando a respiração; circulação respira
tória congestionada; obstrução das narinas; obstrução nasal).

congresso marital: loc. s. m. (Sex.) – coito, cópula, foda.

conjunção carnal: loc. s. f. (Sex. & cri.) – estupro (Ver relação sexual 
por meio de violência; violação).

conjunto das nádegas: loc. s. m. (S. / Port.) – cageiro, peida.

conjunto das nádegas e do ânus: loc. s. m. (Anat. Ger. / Port.) – 
cu, bunda, traseiro.

conjunto das partes externas dos órgãos genitais femininos: loc. 
s. m.(Sex. & Anat. Ger.) – prexeca, boceta.
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conjunto de células adiposas: loc. s. m. (Anat. Ger.) – gordo (Ver 
adiposo).

conjunto de dados ilesos referentes à vida pessoal e / ou profis-
sional de uma pessoa: loc. s. m. (Pol. & Merc. Trab.) – ficha limpa (Ver 
que não comete atos ilícitos).

conjunto de medidas de ajuda aos excluídos: loc. s. m. (Pol. & Econ.) 
– pacote de ajuda aos miseráveis.

conjunto de medidas econômicas: loc. s. m. (Pol. & Econ.) – pa
cote.

conjunto de procedimentos alternativos: loc. s. m. (T. Mil. & jorn.) 
– tortura.

conjunto dos órgãos genitais femininos: loc. s. m. (Sex. & Anat. 
Ger.) – boceta.

conjunto dos órgãos genitais masculinos: loc. s. m. (S.) – mala.

conjunto dos pelos do púbis: loc. s. m. (S.) – pentelheira.

conjunto habitacional abaixo do padrão: loc. s. m. (Pol. & S.)  
– favela urbana, favela rural (Ver assentamento urbano de baixa renda; 
comunidade).

conquistar a mulher alheia: loc. v. (Sex.) – cornear, chifrar (Ver 
ato de quem comete o adultério; cometer adultério; cometer infidelida
de conjugal; espetar dois dedos na testa; iluminar a testa; ornamentar; 
trair a pessoa a quem se está ligado por laços de amor carnal).

conseguir evitar qualquer tarefa ou compromisso: loc. v. (S.)  
– safarse (Ver safarse de alguém ou de uma situação).

conselheiros de refugiados: loc. s. m. (T. Mil.) – soldados mata
dores, combatentes ativos terrestres (Ver agentes da lei; consultores de
mocráticos; elemento de combate; facilitadores de repatriações; gestores 
de crises; guardas de fronteiras; mantenedores da paz; pessoal de com
bate).

consolador: s. m. (S.) – falo artificial, “peru, artificial” (Ver con
solo(ô); consolo de viúva) Exemplo: palavras consolam. O cachorrinho 
é seu consolador.
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consolar: v. (S.) – pôr “panos quentes”.

consolo /ô/: s. m. (S.) – “peru, pênis artificial”, imitação de um pê
nis feito de borracha muito utilizado por viúvas (Ver consolador; con
solo de viúva).

consolo de viúva: loc. s. m. (S.) – “peru, pênis artificial” (Ver con
solador; consolo (ô).

constipação: s. f. (Med.) – prisão de ventre (Ver alteração do trân
sito intestinal com retenção das fezes; copróstase; coprostasia; dificulda
de de evacuar; estar achacado de oclusão intestinal; oclusão intestinal; 
retenção das fezes).

constrição à liberdade ambulatória: loc. s. f. (jorn.) – prisão.

construtor civil: loc. s. m. (Eng. & const. civ.) – pedreiro.

consultas não diretivas: loc. s. f. (S. & Med.) – abortos clandestinos.

consultor de assuntos gerais: loc. s. m. (S.) – vidente.

consultor de conforto: loc. s. m. (com.) – vendedor de colchão.

consultor de paisagismo outdoor: loc. s. m. (Merc. Trab.) – jardi
neiro.

consultor de vendas: loc. s. m. (Merc. Trab. & com.) – vendedor 
(Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; comerciante; exe
cutivo de vendas; funcionário encarregado de vendas ao público; indiví
duo que pratica vendas; pessoa que trabalha com vendas; profissional de 
vendas; representante comercial; representante de vendas).

consultor imobiliário: loc. s. m. (com.) – corretor de imóveis.

consultores democráticos: loc. s. m. (T. Mil.) – soldados mata
dores, combatentes ativos terrestres (Ver agentes da lei; conselheiros de 
refugiados; elemento de combate; facilitadores de repatriações; gestores 
de crises; guardas de fronteiras; mantenedores da paz; pessoal de com
bate).

consumar o ato matrimonial: loc. v. (Sex.) – foder, copular.

consumidor com o maior rendimento: loc. s. m. (Econ. / S. & jorn.) 
– rico (Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; 
consumidor de alta renda; economicamente favorecido; emergentes; 
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estar livre de preocupações econômicas; excelente padrão econômico
financeiro; grupo majoritário; não ter problemas financeiros; pessoas 
com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser 
do tado de bens de fortuna).

consumidor com o menor rendimento : loc. s. m. (Econ. / S. & jorn.) 
– pobre.

consumidor de alta renda: loc. s. m. (Econ. / S. & jorn.) – rico (Ver 
alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; consumidor 
com o maior rendimento; economicamente favorecido; emergentes; 
estar livre de preocupações econômicas; excelente padrão econômico
financeiro; grupo majoritário; não ter problemas financeiros; pessoas 
com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser 
do tado de bens de fortuna).

consumidor de baixa renda: loc. s. m. (Econ. S. & jorn.) – pobre.

consumidoras da maior parte dos recursos públicos dirigidos  
a novos projetos: loc. s. f. (Pol. & const. civ.) – empreiteiras (Ver maiores 
aliadas dos políticos).

consumir derivações etílicas: loc. v. (S.) – embebedarse (Ver to
mar chá de parreira).

conta corrente bancária em nome de cliente fictício, com a fina-
lidade de burlar o fisco, através de lavagem de dinheiro: loc. s. f. (Pol. 
/ Merc. Fin. & jorn.) – conta fantasma.

contenção: s. f. (Pol.) – enfraquecimento que o Serviço Nacional 
de Saúde (S. N. S.) tem a desempenhar junto à comunidade (Ver planos 
de contenção).

contemplar algumas condições adversas: loc. v. (Econ. / Pol. & cine.) 
– aumentar os preços, ajustar os preços (Ver memória inflacionária; re
cuperar os preços) (Filme: A toda Prova).

contingenciamento de despesas: loc. s. m. (Econ.) – corte (Ver 
con trole das despesas do orçamento governamental; corte de despesas 
feito pela equipe econômica do governo, de acordo com as necessida
des; imposição políticoeconômica de contingência orçamentária).

contínuo: s. m. (Merc. Trab.) – servente, office boy (Ver categoria do 
pessoal menor; empregado que executa serviços auxiliares; empregado 
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que faz trabalho de entrega; office boy; operário que ajuda o oficial ou  
o mestre em suas tarefas).

contrair dívida sem intenção de pagar: loc. v. (Econ.) – dar calote 
(Ver leve risco de défaut; moratória técnica; reestruturação dos papéis 
da dívida).

contrária à verdade: loc. s. f. (Lit.) – mentira (Ver afirmação con
trária à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual não se pode 
acreditar; desvio ou erro proposital sobre fatos reais; esta fala não pro
cede; eufemismos governamentais; informação falsa; inverdade; meia
verdade; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de acon
tecer).

contrário às disposições da lei: loc. s. m. (Dir. & Pol.) – ilegal (Ver 
extrarregulamentar; ilícito).

contribuição financeira: loc. s. f. (Econ. & S.) – doação em di
nheiro.

contribuição sindical: loc. s. f. (Pol.) – imposto sindical.

contribuição solidária: loc. s. f. (Pol.) – valor a ser descontado de 
funcionários públicos aposentados e pensionistas.

contribuinte: s. m. (Econ.) – indivíduo obrigado a pagar tributo.

contribuir para que alguém morra: loc. v. (S.) – matar (Ver cum
prir o dever; defender a Pátria; honrar a terra que nos foi berço; levar  
o animal à inércia; levar à morte; neutralizar o assaltante; servir a nação; 
subtrair a vida de alguém; tirar a vida de alguém intencionalmente; tirar 
o adversário deste mundo; trabalhar pela paz do mundo).

controlador de acesso: loc. s. m. (Merc. Trab.) – porteiro (Ver ofi
cial coordenador de movimentação interna).

controlador de fluxo de passageiros: loc. s. m. (transp.) – catraca.

controle das despesas do orçamento governamental: loc. s. m. 
(Econ.) – corte (Ver contingenciamento de despesas; corte de despesas 
feito pela equipe econômica do governo, de acordo com as necessida
des; imposição políticoeconômica de contingência orçamentária).

controle social dos meios de comunicação: loc. s. m. (Pol. & Dit.) 
– censura (Ver atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao 
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momento e à situação; conexão política; higiene mental; historicamente 
não dizível; interdição do impossível; mordaça da imprensa; orienta
ção cultural; “pedido”; política do silêncio; politicamente correto; “reco
mendação”; sonegação das informações “indesejáveis”).

Convenção de Palermo: loc. s. f. (Dir. Int.) – definição no crime 
de tráfico de pessoas.

conveniência: s. f. (Lit. / Port.) – cagatório, privada (Ver assento; 
comua; instalação sanitária; latrina; local destinado a dejeções; lugar ou 
recinto onde se defeca; retrete; sentina; vaso sanitário).

convênios: s. m. (Pol.) – destinar dinheiro público para entidades 
e prestadores de serviço.

conversa de atualizações das informações alheias: loc. s. f. (S. & Merc. 
Trab.) – fofoca (Ver suas impressões sobre outra pessoa; triangular a in
formação).

convidado a sair da escola: loc. adj. (Educ.) – expulso da escola.

convidado a se retirar: loc. adj. (S.) – a sair.

convite pouco agradável: loc. s. m. (S.) – convite desagradável.

cool war: loc. s. f. (Pol. / Internet & jorn.) – “guerra fresca”, guerra 
fria cibernética.

coordenador de logística de alimentos: loc. s. m. (Merc. Trab.)  
– garçom (Ver especialista em logística de alimentos).

coordenador político: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – articulador polí
tico.

coordenadora sênior de entretenimento adulto: loc. s. f. (prost.) 
– puta, prostituta velha (Ver coirão).

cópia idêntica de outro ser vivo produzida artificial e assexua-
damente: loc. s. f. (Ciênc.) – clone (Ver concepção artificial e assexua
damente).

cópias: s. f. (Art. & cine) ‒ falsificações de pinturas (Filme: Dife
renças e Semelhanças).

copróstase: s. f. (Med.) ‒ prisão de ventre (Ver alteração do trânsi
to intestinal com retenção das fezes; constipação; coprostasia; dificulda
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de de evacuar; estar achacado de oclusão intestinal; oclusão intestinal; 
retenção das fezes).

coprostasia: s. f. (Med.) ‒ prisão de ventre (Ver alteração do trânsi
to intestinal com retenção das fezes; constipação; copróstase; dificuldade 
de evacuar; estar achacado de oclusão intestinal; oclusão intestinal; re
tenção das fezes).

cópula: s. f. (Sex.) – bate-coxa, batesaco, bimbada, caqueado, có
pula, foda, tabacada, trancada, trepada.

copular: v. (Sex.) – chanfrar, foder, lenhar, pingolar, embocetar.

coronel: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

coronel à paisana: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

corpo: s. m. (jorn.) – cadáver (Ver corpo morto; corpo sem vida; 
corpos de vítimas; corpos dos mortos; despojos fúnebres; restos mortais).

corpo despido: loc. s. m. (S. & Sex.) – nu, pelado (Ver nu artístico; 
sem roupas).

corpo morto: loc. s. m. (jorn.) – cadáver (Ver corpo; corpo sem 
vida; corpos de vítimas; corpos dos mortos; despojos fúnebres; restos 
mortais).

corpo sem vida: loc. s. m. (jorn.) – cadáver (Ver corpo; corpo 
morto; corpos de vítimas; corpos dos mortos; despojos fúnebres; restos 
mortais).

corpos de vítimas: loc. s. m. (Míd. & jorn.) – cadáveres (Ver cor
po; corpo morto; corpo sem vida; corpos dos mortos; despojos fúne
bres; restos mortais).

corpos dos mortos: loc. s. m. (Míd. & jorn.) – cadáveres (Ver cor
po; corpo morto; corpo sem vida; corpos de vítimas; despojos fúnebres; 
restos mortais).

correto dentro de uma ordem de magnitude: loc. s. m. (Trab. 
Cient.) – errado.

corretor de estilos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – editor.

corrida de carros e / ou motos não autorizada: loc. s. f. (S. / políc. 
& jorn.) – racha.
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corte de despesas feito pela equipe econômica do governo, de 
acordo com as necessidades: loc. s. m. (Pol. / Econ. & jorn.) – tesoura, 
corte (Ver contingenciamento de despesas; controle das despesas do or
çamento governamental; imposição políticoeconômica de contingên
cia orçamentária).

cortejo funerário: loc. s. m. (Lit.) – enterro (Ver evento mundano 
por excelência; funeral; préstito fúnebre; saimento fúnebre).

cortes de precisão cirúrgica: loc. s. m. (S. N. S.) – cortes cegos.

cortesã internacional: loc. s. f. (prost.) – prostituta de luxo (Ver 
acompanhante de executivo; acompanhante de luxo; alto bordo; artigo 
de luxo; borboleta; dama de companhia; hetera; não profissional).

coruja: s. f. (S. / Beira Alta / Port.) – maldita (Ver antro da coruja).

cosmeticamente diferente: loc. adv. (cosmét.) – feio, feia.

cozinha: s. f. (Gast.) – sala da obesidade (Ver acúmulo excessivo 
de gordura corporal; aumento de gordura em excesso; aumento do peso 
corporal; aumento do tecido adiposo).

crescimento negativo: loc. s. m. (Econ.) – crise, queda (Ver afago; 
ajuste ministerial; auge de uma crise política; desaceleração da acelera
ção econômica; descrescimento; impacto mediático; políticas públicas; 
recessão; retrocesso econômico).

criada de servir: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empregada doméstica 
(Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; auxiliar de afaze
res domésticos; moça que trabalha lá em casa; mulher que faz serviços 
domésticos em casa alheia; personal doméstica; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

criador do universo: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

criança do sexo feminino: loc. s. f. (prost. / Port.) – cagona (Ver 
prostituta especialmente jovem).

criança ou adolescente que cometeu ato de infração: loc. s. f. (po-
líc.) – menor infrator, delinquente, ladrão (Ver amigo do alheio; em
pregado infiel; especialista em furtos residenciais; indivíduo associado  
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à criminalidade menor; indivíduo desonesto; indivíduo que pega em
prestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; técnico em re
distribuição de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo 
pobre; usurpador de bens alheios).

crianças excepcionais: loc. s. f. (Psiq.) – lesadas cerebrais, retarda
das, oligofrênicas.

criar na mente: loc. v. (Lit. & S.) – bolar (Ver idealizar; imaginar 
uma coisa).

criatividade anticosmoética: loc. s. f. (Consc.) – “mal necessário”.

criativo: s. m. (Lit.) – doido, louco, maluco.

crise: s. f. (jorn.) – guerra.

crise de empregabilidade: loc. s. f. (Econ. & Merc. Trab.) – desem
prego (Ver “sinergias”).

cuidado pessoal do amor próprio: loc. s. m. (Lit. & S.) – vaidade 
(Ver avaliação lisonjeira de si mesmo; valorização da própria aparência; 
valorização das qualidades físicas e / ou intelectuais).

cuidador de enfermos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – enfermeiro (Ver 
assistente ou auxiliar técnico sanitário; profissional de enfermagem).

cujo pênis é grande: loc. adj. (Sex. & S.) – birrudo.

cultura da defesa: loc. s. f. (T. Mil.) – cultura militar.

cultura de baixa produtividade: loc. s. f. (Merc. Trab.) – “total
mente inútil, preguiçosos”.

cultura usada / livros / LPs / CDs / DVDs: loc. s. f. (com.) – sebo.

cumprir as chamadas obrigações matrimoniais: loc. v. (Sex.)  
– fa zer sexo com a(o) esposa(o).

cumprir o dever: loc. v. (T. Mil.) – matar (Ver contribuir para que 
alguém morra; defender a Pátria; honrar a terra que nos foi berço; levar 
o animal à inércia; levar à morte; neutralizar o assaltante; servir a nação; 
subtrair a vida de alguém; tirar a vida de alguém intencionalmente; tirar 
o adversário deste mundo; trabalhar pela paz do mundo).

curta: s. f. (prost. / Beira-Alta / Port.) – mulher perdida, puta, 
prostituta.
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custo de não-entrada: loc. s. m. (Econ.) – dos sem dinheiro e sem 
conhecimento.

custódia preventiva: loc. s. f. (T. Mil. / guerra & políc.) – prisão 
sem julgamentos e por tempo indeterminado.

custos humanos: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – genocídio (Ver 
ação humanitária; campanha higiênica; destruição colateral; destruição 
em massa; limpeza étnica; operação de limpeza; privação da existência).
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D
“desculpem a nossa falha”: loc. v. (Consc.) – absurdo cosmoético 

pessoal.

“desligamento automático do partido”: loc. s. m. (Pol.) – saída 
automática de rebeldes.

“direitos humanos”: loc. s. m. (Pol.) – ditadura dos “manos” do 
PT (PT = Partido dos Trabalhadores no Brasil (Anobase: 2012). (Ver re
gime político com excesso de autoridade e sem liberdade para o povo).

“divina”: s. f. (Lit.) – loucura (Ver “artística”; alteração de conduta; 
alterações patológicas das faculdades mentais; confusão psíquica; dis
túrbio mental; enfermidade mental; “heroica”; “sublime”; temperamen
to destemperado).

dadá: s. f. (S. / Port.) – maléfico.

dama da noite: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

dama de boa vontade: loc. s. f. (prost. / Port.) –  puta, prostituta.

dama de companhia: loc. s. f. (prost.) – prostituta de luxo (Ver 
acompanhante de executivo; acompanhante de luxo; alto bordo; artigo 
de luxo; borboleta; cortesã internacional; hetera; não profissional).

dama de mau porte: loc. s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta.

danos colaterais: loc. s. m. (T. Mil. / guerra & jorn.) – vítimas civis 
quando o alvo é militar; vítimas civis da guerra.

dar a alma ao Criador: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

dar à cabeça de alguém: loc. v. (Sex. / Alentejo / Port.) – foder, 
copular.

dar a luz o feto: loc. v. (Lit.) – parir (Ver aliviarse; aparecer no 
mundo; averiguar; botar ao mundo; deitar ao mundo; desalojar o ventre; 
estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao mundo).
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dar adeus para nunca mais: loc. v. (Lit.) – morrer.

dar ao bandejo: loc. v. (Sex. / Alentejo / Port.) – realizar a cópula 
em demasia.

dar carga à bolsa escrotal: loc. v. (S.) – encher o saco.

dar certa quantia em dinheiro para alguém, em troca de algu-
ma informação e / ou algo ilegal: loc. v. (Pol. / políc. / Merc. Trab. & S.) 
– subornar (Ver pagar a alguém para obter favores).

dar com o juízo em pantanas: loc. v. (Lit. / Port.) – pessoa sem 
tino, estonteada.

dar contas a Deus: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

dar de frosque: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – fugir da polícia.

dar fim: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

dar fim à vida: loc. v. (Lit.) – suicidarse (Ver eliminar a própria 
vida; pôr termo à própria vida; praticar o autocídio; quitar a vida).

dar informação falsa: loc. v. (políc. / cri. & jorn.) – mentir (Ver 
adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dissimular a ver
dade; distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar à verdade; fazer 
afirmação falsa; fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos 
numa história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a ver
dade; velar a verdade).

dar o cônico: loc. v. (Sex. / Ilha da Madeira / Port.) – foder, copular.

dar o último arranco: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

dar o último pio loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

dar o último suspiro e partir: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

dar os bons dias: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar pancada (Ver apal
par o costado; apanhar uma teoria; assentar as costuras, arranjar; caiar  
o frontispício; chegar à roupa ao pelo; dar umas calças; fricções lomba
res de marmeleiro; pagar em moeda de costela; tocar uma pavana).

dar um tempo no relacionamento: loc. v. (S. & Consc.) – separar 
(Ver relacionamento aberto).

dar uma descompostura: loc. v. (Lit.) – reprimenda.
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dar umas calças: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar pancada (Ver apal
par o costado; apanhar uma teoria; assentar as costuras, arranjar; caiar  
o frontispício; chegar à roupa ao pelo; dar os bons dias; fricções lomba
res de marmeleiro; pagar em moeda de costela; tocar uma pavana).

dar ventosidades: loc. v. (Lit. / Port.) – peidar.

dar-se a um homem: loc. v. (Sex.) – foder, copular.

de qualidade inferior / ordinário: loc. s. f. (S.) – bostífero.

de reputação duvidosa: loc. s. f. (S.) – àtoa (Ver inutilmente; que 
não tem importância; sem utilidade).

debates físicos: loc. s. m. (S.) – porrada, pancada, bordoada.

debilitado fisicamente: loc. adj. (S.) – estressado.

decho: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

decidir: v. (Lit. / Port.) – morrer.

declaração de hipossuficiência econômica: loc. s. f. (Econ. & S.) 
– declaração de pobreza.

declaração de rompimento político: s. s. f. (Pol.) – deixar de pagar 
a parcela da propina do deputado.

decrescimento: s. m. (Econ. & Pol.) – crescimento negativo (Ver 
afago; ajuste ministerial; auge de uma crise política; crescimento nega
tivo; desaceleração da aceleração econômica; impacto mediático; políti
cas públicas; recessão; retrocesso econômico).

dedicar-se a projetos pessoais: loc. v. (Merc. Trab.) – ser demitido 
(Ver sentir o efeito colateral da readequação do quadro de pessoal).

defecar: v. (Lit. / Port.) – cagar.

defeito de ordem material: loc. s. m. (S. & Lit.) – pobreza (Ver 
classe dos pobres; condição subeconômica; estado de necessidade; ex
clusão social; falta de dinheiro; situação de falta de subsistência).

defender a Pátria: loc. v. (T. Mil.) – matar (Ver contribuir para que 
alguém morra; cumprir o dever; honrar a terra que nos foi berço; levar 
o animal à inércia; levar à morte; neutralizar o assaltante; servir a nação; 
subtrair a vida de alguém; tirar a vida de alguém intencionalmente; tirar 
o adversário deste mundo; trabalhar pela paz do mundo).
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defensivos agrícolas: loc. s. m. (Agr.) – agrotóxicos.

defensor ativo de uma causa: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – militante.

defensor dos oprimidos: loc. s. m. (jorn. & cri. / Port.) – crimi
noso.

defesa da imagem do governo: loc. s. f. (jorn.) (eufemismo técni-
co) – proibições e censuras governamentais em tempos de guerra, nota
damente nos EUA, segundo a estilísticas das mídias.

defesa da pátria: loc. s. f. (T. Mil. & Pol. & jorn.) – guerra.

deficiente auditivo: loc. s. m. (Fisiol.) – surdo (Ver audição dani
ficada; pouco audível; pouco sonoro).

deficiente estético(a): loc. s. m. (cosmét.) – feio, feia.

deficiente físico: loc. s. m. (Med. & Fisiol.) – aleijado, entrevado, 
inválido, paralítico (Ver ataxia motriz; deformidade física; desfiguração 
física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo 
fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna ampu
tado; pessoa com deficiência; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa 
com diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes / especiais; 
pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgência 
própria; portador de direitos especiais; portadores de necessidades es
peciais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de suas 
funções).

deficiente mental: loc. s. m. & f. (Psiq.) – doido, louco, maluco. 

deficiente visual: loc. s. m. & f. (Oftalm.) – cego, cega (Ver bai
xa acuidade visual; carente visual; desprovido da visão; faltar a vista; 
incapacidade visual; invisual; oticamente limitado; pessoa visualmente 
desafiada; privação do sentido da visão; tolhido da visão).

definidores das eleições: loc. s. m. (Pol.) – contratação dos chefes 
políticos.

deflorar: v. (Sex.) – desvirginar.

deformidade física: loc. s. f. (Fisiol. & Med.) – aleijado, entrevado, 
inválido, paralítico (Ver ataxia motriz; deficiente físico; desfiguração físi
ca; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo fisi
camente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna amputado; 
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pessoa com deficiência; pessoa com diferença funcional; pessoa com 
eficiências diferentes / especiais; pessoas com habilidades diferenciadas; 
pessoa com mobilidade reduzida; pessoa portadora de urgência própria; 
portador de direitos especiais; portadores de necessidades especiais; que 
tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de suas funções).

defunção: s. f. (S.) – morte.

deglutir o batráquio: loc. v. (S.) – engolir o sapo.

deitar a perder: loc. v. (Lit. / Port.) – desvirginar.

deitar abaixo uma parede: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver abrir 
o dique; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer a água das azei
tonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades fisio
lógicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma 
coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; uri
nar; verter água).

deitar ao mundo: loc. v. (Lit.) – parir (Ver aliviarse; aparecer no 
mundo; averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; desalojar o ventre; 
estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao mundo).

deitar fora: loc. v. (Port.) – vomitar (Ver cabritar; expelir com ím
peto; expelir pela boca; expelir pela boca o conteúdo do estômago; lan
çar fora; restituir).

deitar-se com alguém: loc. v. (Sex.) – foder, copular.

deixar a desejar: loc. v. (Merc. Trab.) – errar feio ou estar de aviso 
prévio.

deixar a vida para entrar na História: loc. v. (Hist. & Pol.) – morrer.

deixar de cuidar-se com zelo: loc. v. (Mod.) – mal vestida (Ver 
andar mal cuidada; negligenciar com os trajes; pessoa muito descuidada 
no vestir).

deixar de ser do número dos vivos: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

deixar de sofrer: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

deixar escapar a virgindade: loc. v. (Lit. & Sex.) ‒ desvirginar.

deixar escapar uma ventosidade: loc. v. (Lit.) – peidar.

deixar escapulir flatulências: loc. v. (Lit.) – peidar.
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deixar esse mundo: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

deixar o corpo físico: loc. v. (Lit.) – morrer.

deixar o passado pra trás: loc. v. (Lit.) – cagar.

deixar-se possuir sexualmente: loc. v. (Sex.) – foder, copular.

dejetar: v. (Lit.) – cagar.

delimitação da personalidade: loc. s. f. (Psiq.) – esquizofrenia.

demissão voluntária: loc. s. f. (Pol.) – demissão compulsória, con
siste em um funcionário de determinada empresa ser pressionado a fazer 
um pedido de demissão (Ver afastamento de executivos de seus cargos; 
desligamento de executivos; dispensa dos serviços de um funcionário da 
empresa; expediente regulador; interrupção de contrato de trabalho).

democracia representativa liberou a humanidade (uma das 
maiores conquistas da civilização): loc. s. f. (Pol. & jorn.) – amarras 
eternas da humanidade – a guerra permanente de todos contra todos. 

democratização dos meios de comunicação: loc. s. f. (Pol. & Dit.) 
– controle da mídia.

departamento de atendimento descentralizado: loc. s. m. (S.)  
– despachante.

dependência / submissão: s. f. (jorn.) – escravidão (Ver condições 
de trabalho análogo ao escravo; relação de sujeição da qual é difícil de se 
livrar; vínculo que restringe a liberdade de uma pessoa).

dependente de álcool: loc. s. m. & f. (S. / drog. / Tox. / Farm. & jorn.) 
– alcoólatra (Ver etilista; grande apreciador de líquidos contendo álcool; 
usuário compulsivo de líquidos fermentados ou destilados; viciado na 
ingestão de bebidas alcoólicas).

dependente químico: loc. s. m. & f. (S. / drog. / Farm. /  Tox. & jorn.) 
– viciado em drogas (Ver parceiro de seringa; usuário de produtos alu
cinógenos).

depósito temporário de resíduos inservíveis e supérfluos: loc.  
s. m. (S.) – lixeira (Ver área de segregação de resíduos sólidos).

derradeira morada: loc. s. f. (Lit.) – túmulo, sepultura (Ver ao pé 
do leito derradeiro; leito derradeiro; última jazida).
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derradeiro sono: loc. s. m. (Lit.) – morte.

desaceleração da aceleração econômica: loc. s. f. (Econ.) – re
cessão (Ver afago; ajuste ministerial; auge de uma crise política; cresci
mento negativo; descrescimento; impacto mediático; políticas públicas; 
recessão; retrocesso econômico).

desafio de performance: loc. s. m. (Merc. Trab.) – questão de ca
pacidade.

desafios no trabalho: loc. s. m. (Merc. Trab.) – problemas, picui
nhas, brigas (Ver questões de trabalho).

desafortunado: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

desalojar o ventre: loc. v. (Lit.) – parir (Ver aliviarse; aparecer no 
mundo; averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar ao mundo; 
estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao mundo).

desalojar um inquilino: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – cagar.

desaparecer da vida: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

desaparecer em combate: loc. v. (T. Mil.) – morrer.

desaparecido: adj. (jorn.) – assassinado.

desaparecidos: s. m. (T. Mil. / Lit. & jorn.) – mortos.

desaparecimento: s. m. (Lit. / S. & jorn.) – morte. 

desarranjo intestinal: loc. s. m. (Fisiol.) – caganeira.

desarticuladora de lares: loc. s. f. (Sex.) – amante (Ver a outra; 
aquela com quem se tem relações extraconjugais; armador; cegonha; 
concubina; estojo; filial; mulher amancebada; mulher que vive em man
cebia com um homem).

desatenção: s. f. (Consc.) – megatolice (Ver pequeno lapso).

desativar a comunicação telefônica: loc. v. (Telec.) – corte de linha 
telefônica, corte de telefone.

desavergonhar: v. (S.) – desencaralhar (Ver acabar (com) a con
fusão de; fazer cessar ou cessar a complicação de alguma coisa; mostrar 
se ousado, desrespeitoso; perder o pudor, o pejo).
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desbeber: v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver abrir o dique; deitar abaixo 
uma parede; escoar o caldo às castanhas; escorrer a água das azeitonas; 
escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades fisiológicas; 
fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma coisa; pausa 
diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; urinar; verter água).

descaminho de valores alheios: loc. s. m. (Pol. / Merc. Trab. / cri. 
& jorn.) – roubo, peculato, furto.

descamisados: s. m. (Pol. & Hist.) – despossuídos, humildes, mi
seráveis (Argentina).

descansar: v. (Lit.) – morrer.

descansar dessa longa vida: loc. v. (Lit.) – morrer.

descansar em paz: loc. v. (Lit.) – morrer.

descansar no túmulo: loc. v. (Lit.) – morrer.

descansar nos braços do Senhor: loc. v. (Rel.) – morrer.

descansou enfim: loc. v. (Lit.) – morreu (Ver apesar de todos os 
esforços ele não reagiu; Deus o chamou; encerrou seu estágio terreno; 
está dormindo; está no reino da glória; fizemos tudo que estava ao nosso 
alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não resistiu; lamentamos 
sua perda; não está mais entre nós; papai do céu chamou; retornou ao 
pai; um anjo veio buscar).

descarga manual: loc. s. f. (Sex.) – masturbação (Ver agir de for
ma onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; 
autoalívio sexual; autoerotismo; estimulação sexual; pecado de Onan; 
prazer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mes
mo; sexo solitário).

descartar o corpo físico: loc. v. (Rel. & Lit.) – morrer.

descendente de branco e negro: loc. s. m. & f. (Antrop.) ‒ mulato 
(Ver mestiço; pessoa dita “tropical”).

descer à cova: loc. v. (Lit.) – enterrar o morto (Ver descer à sepul
tura; descer ao túmulo).

descer à sepultura: loc. v. (Lit.) – enterrar o morto (Ver descer  
à cova; descer ao túmulo).



126 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

descer à terra: loc. v. (Lit.) – morrer.

descer à tumba: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

descer ao túmulo: loc. v. (Lit.) – enterrar o morto (Ver descer  
à cova; descer à sepultura).

descompensação fazendária: loc. s. f. (Pol. & Econ.) – verba.

desconforto / incômodo muscular: loc. s. m. (Med. / Fut. & jorn.) 
– dor, lesão muscular de leve intensidade.

desconseguir: v. (S. / Moçambique) – não conseguir.

descontinuação da prenhez: loc. s. f. (Med. & S.) – aborto.

descontinuar as atividades da empresa: loc. v. (Merc. Trab.) – fa
lir (Ver descontinuar o negócio; ir à falência; suspender os pagamentos 
aos credores por impossibilidades de satisfazêlos).

descontinuar o negócio: loc. v. (Merc. Trab.) – falir (Ver descon
tinuar as atividades da empresa; ir à falência; suspender os pagamentos 
aos credores por impossibilidades de satisfazêlos).

descrente de qualquer religião: loc. s. m. (Rel.) – ateu (Ver ímpio; 
laico).

descuidado: adj. (S.) – grosseiro.

desdouro discriminado: loc. s. m. (S.) – estigma. 

desejo carnal por alguém: loc. s. m. (Sex.) – tesão; chumbregado 
(Ver apetência sexual; estado de pênis ereto; estar com muita necessi
dade de fazer sexo; ficar excitado sexualmente; pessoa que atrai desejos 
sexuais; potência sexual que ou o que tem ou sente muito tesão).

desejo veemente de prática de lasciva ou de cópula venérea: loc. 
s. m. (Sex.) – raivaço. 

desencarnar: v. (Espir.) – morrer.

desenlace lúgubre: loc. s. m. (Lit.) – morte.

desentender-se: loc. v. (S.) – brigar (Ver desentenderse verbal
mente; não se entender).

desentender-se verbalmente: loc. v. (S.) – brigar (Ver desenten
der se; não se entender).
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desenvolver um mau hábito: loc. v. (S.) – viciar.

desestatização: s. f. (Econ. & Pol.) – eliminação de empresas pú
blicas.

desfaçatez autoconsciente: loc. s. f. (S.) – cinismo.

desfalecer: v. (Lit.) – desmaiar.

desfavorecido(a) esteticamente: loc. s. m. & f. (cosmét.) – feio, feia.

desfazer o último laço de ligação com o corpo físico: loc. v. (Lit.) 
– morrer.

desfazer o vínculo terrestre: loc. v. (Lit.) – morrer.

desfecho exigido para a restauração da ordem: loc. s. m. (políc. 
& jorn.) – prisão.

desfecho fatal: loc. s. m. (Lit. & jorn.) – morte.

desfiguração física: loc. s. f. (Fisiol. & Med.) – aleijado, entreva
do, inválido, paralítico (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformidade 
física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo 
fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna ampu
tado; pessoa com deficiência; pessoa com mobilidade reduzida;  pessoa 
com diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes / especiais; 
pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgência 
própria; portador de direitos especiais; portadores de necessidades es
peciais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de suas 
funções).

desfolhar a flor: loc. v. (Lit. / Port.) – desvirginar.

desformoso(a): adj. (cosmét.) – feio, feia.

designa agastamento / irritação: s. m. & f. (S.) – piças.

designer de interior: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – decorador(a).

designer de unha: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – manicure.

designer sonora: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – sonoplasta.

desistir do corpo: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.

deslanche fúnebre: loc. s. m. (Lit.) – morte.
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desligamento de executivos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – demissão 
(Ver afastamento de executivos de seus cargos; demissão voluntária; dis
pensa dos serviços de um funcionário da empresa; expediente regula
dor; interrupção de contrato de trabalho).

desligar do cargo: loc. v. (Merc. Trab.) – demitirse (Ver colocar 
à disposição do livre mercado de trabalho; dispensar do serviço; dis
pensar sem justo motivo; fazer melhorias no quadro de funcionários; 
liberar do emprego; rifar).

desobstruir o intestino grosso: loc. v. (Fisiol.) – cagar.

desordem de pequena dimensão, sem grande importância: loc. 
s. f. (S. / Port.) – sarrafusca.

desovar: v. (Lit. / Port.) – cagar.

despachar para o outro mundo: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

despedir de um amigo do interior: loc. v. (S. / Port.) – cagar.

despedir-se da vida: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

despetalar uma flor: loc. v. (Lit.) – desvirginar.

despojos fúnebres: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cadáver (Ver corpo; 
corpo morto; corpo sem vida; corpos de vítimas; corpos dos mortos; 
restos mortais).

desportista mal-afamado: loc. s. m. (fut.) – jogador desconhecido.

desporto terrestre coletivo: loc. s. m. (fut. & jorn.) – futebol (Ver 
maior espetáculo esportivo da Terra).

despossuído(a) de simetria facial: loc. s. m. & f. (cosmét.) – feio, 
feia.

desprovido da visão: loc. adj. (Oftalm.) – cego (Ver baixa acui
dade visual; carente visual; deficiente visual; faltar a vista; incapacidade 
visual; invisual; oticamente limitado; pessoa visualmente desafiada; pri
vação do sentido da visão; tolhido da visão).

desprovido de razão: loc. adj. (Psiq.) – doido, louco, maluco.

desprovido de recursos materiais: loc. adj. (Econ. / S. & jorn.)  
– pobre.
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desprovido do senso de observação: loc. adj. (S.) – desatencioso.

desprovido(a) de beleza: loc. adj. (cosmét.) – feio, feia.

desrespeito à vida pessoal de outrem: loc. s. m. (S.) – invasão de 
privacidade.

desrespeito aos direitos humanos: loc. s. m. (jorn. / Pol. / Dit. / jur. 
& guerra) – tortura.

destravamento descontinuado em prol do reassalariamento 
condizente à laboriosidade despendida: loc. s. m. (Merc. Trab.) – greve 
(Ver mobilização da militância; paralisação voluntária e coletiva do tra
balho em protesto de melhorias).

destruição colateral: loc. s. f. (jorn. / T. Mil. & guerra) – genocí
dio, extermínio da população (Ver ação humanitária; campanha higiê
nica; custos humanos; destruição em massa; limpeza étnica; operação 
de limpeza; privação da existência).

destruição da vida humana: loc. s. f. (políc. & cri.) – assassinato 
(Ver atentado; falsos positivos; homicídio voluntário; morte encomen
dada; queima de arquivo).

destruição em massa: loc. s. f. (T. Mil. / guerra & jorn.) – genocídio 
(Ver ação humanitária; campanha higiênica; custos humanos; destruição 
colateral; limpeza étnica; operação de limpeza; privação da existência).

desvantagem capilar: loc. s. f. (Med.) – calvície, careca (Ver alo
pecia no couro cabeludo; ausência total ou parcial de cabelos na cabeça; 
cabelo pouco espesso; falta de cabelos; homem destituído de proteção 
encefálica; indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa 
do crânio; perda definitiva total ou parcial dos cabelos; perder os cabe
los; queda total ou parcial dos cabelos).

desviar dinheiro em proveito próprio: loc. v. (Pol. / S. / Merc. 
Trab. / cri. & jorn.) – roubar.

desviar recursos: loc. v. (Lit. / Port. / Pol. / Merc. Trab. / cri. & jorn.) 
– roubar.

desvincular: v. (Merc. Trab.) – despedir de um trabalho (Ver 
mandar à outra banda; mandar a todos os sítios que na sessão não pode 
nomear; mandar bugiar).



130 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

desvio: s. m. (Pol. / cri. & jorn.) – roubo, peculato, furto.

desvio de dinheiro público ou alheio: loc. s. m. (Pol. / cri. & jorn.) 
– roubo, peculato, furto.

desvio de fundos: loc. s. m. (Pol. / Merc. Trab. / Merc. Financ. / cri. 
& jorn.) – roubo, peculato, furto.

desvio de rendas públicas em proveito próprio ou alheio: loc.  
s. m. (Pol. / cri. & jorn.) – roubo, peculato, furto.

desvio de verba: loc. s. m. ( Pol. / Merc. Trab. / Merc. Financ. / cri. 
& jorn.) – roubo, peculato, furto.

desvio fraudulento de dinheiro: loc. s. m. ( Pol. / Merc. Trab. / Merc. 
Financ. / cri. & jorn.) – roubo, peculato, furto.

desvio ou erro proposital sobre fatos reais: loc. s. m. (jorn.)  
– men tira (Ver afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro; 
afir  mação na qual não se pode acreditar; contrária à verdade; esta fala 
não procede; eufemismos governamentais; informação falsa; inverdade; 
meiaverdade; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de 
acontecer).

desvirginar: v. (Sex.) – arrombar, furar.

detalhismo: s. m. (Consc. & S.) – rarismo.

detento: s. m. (políc. / cri. & jorn.) – preso, prisioneiro (Ver estar 
detido; indivíduo encarcerado; indivíduo privado de sua liberdade pes
soal em razão de uma condenação penal; interno em instituição penal; 
internos nas instituições totais; pessoa condenada sob custódia do Es
tado numa penitenciária ou cadeia; privação da liberdade; que perdeu  
a liberdade; ter pensão do Estado).

determinação anticosmoética: loc. s. f. (Consc. & S.) – mando.

deu um passo errado: loc. v. (S.) – desandou escandalosamente.

Deus o chamou: loc. s. m. (Rel. & Lit.) – morreu (Ver apesar de 
todos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; encerrou seu estágio 
terreno; está dormindo; está no reino da glória; fizemos tudo que estava 
ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não resistiu; 
lamentamos sua perda; não está mais entre nós; papai do céu chamou; 
retornou ao pai; um anjo veio buscar).
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dez-e-um: s. m. & f. (Sex. / Port.) – onze letras. 

dia de finados: loc. s. m. (S.) – dia dos mortos (Ver adormecido; 
aquele que não existe mais; aquele que perdeu a vida; baixas; estar no 
céu; estar no eterno descanso; falecido; finado; perdas de alta ou baixa 
intensidade; vítimas fatais).

diá: s. m. (Lit. / Port.) – diabo.

diabro: s. m. (Lit. / Port.) – diabo.

diacho: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

diaço: s. m. (Lit. / Port.) – diabo.

diagnóstico diferencial: loc. s. m. (S.) – sobra individual, restolho 
pessoal.

dialho: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

diamo: s. m. (Lit. / Port. / Rel. & Teol. ) – diabo, demônio.

diango: s. m. (Lit. / Port. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio. 

dianho: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

diarista: s. f. (Merc. Trab.) – faxineira (Ver auxiliar de higieniza
ção; auxiliar de serviços de limpeza; auxiliar de serviços gerais; diretora 
de saneamento de áreas; executora de limpeza completa; moça da faxi
na; mulher da limpeza; mulher que faz faxina; profissional da área de 
limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).

diasco: s. m. (S. / Trás-os-Montes / Port.) – diabo.

dificuldade de aprendizagem: loc. s. f. (Educ. & S.) – burrice.

dificuldade de evacuar: loc. s. f. (Fisiol.) – prisão de ventre (Ver 
alteração do trânsito intestinal com retenção das fezes; constipação; co
próstase; coprostasia; estar achacado de oclusão intestinal; oclusão in
testinal; retenção das fezes).

dificuldade em tomar decisões: loc. s. f. (Consc. & S.) – decidofó
bica, decidofobia.

dificuldades mecânicas com a fala: loc. s. f. (Fon. & cine.) – ga
gueira (Ver disfemia; problemas da fala; pselismo) (Filme: O Discurso 
do Rei).
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diligência informativa: loc. s. f. (Pol.) – expediente disciplinário.

dimensões avantajadas: loc. s. f. (S.) – gordo, gorda.

diminuir a intensidade do que se está fazendo: loc. v. (S.) – meia 
trava.

dinheiro / bens economizados por poupança: loc. s. m. (Econ.)  
– pédemeia, economias (Ver dinheiro economizado para eventualidades 
futuras; poupança programada para o futuro; respaldo financeiro).

dinheiro de ínfimo valor: loc. s. m. (S.) – puto.

dinheiro economizado para eventualidades futuras: loc. s. m. (Econ.) 
– pédemeia, economias (Ver dinheiro, bens economizados por pou pança; 
poupança programada para o futuro; respaldo financeiro).

dinheiro invisível: loc. s. m. (Pol.) – caixa três (Ver dinheiro que 
flui por fora da oficialidade; serviço prestado sem pagamento, como se 
fosse uma cortesia).

dinheiro não contabilizado: loc. s. m. (Pol.) – dinheiro em caixa 
dois (Ver caixa paralelo; investimento na campanha política; movimen
tação não oficial de dinheiro, não declarada ao governo; movimentação 
paralela de dinheiro; recursos de caixa dois; recursos não contabiliza
dos; suborno eleitoral).

dinheiro que flui por fora da oficialidade: loc. s. m. (Pol.) – caixa 
três (Ver dinheiro invisível; serviço prestado sem pagamento, como se 
fosse uma cortesia).

diogo: s. m. (Rel. & Teol.) – diabo.

diplomacia pública: loc. s. f. (Pol.) – emissão de propaganda go
vernamental.

direito de decidir: loc. s. m. (gr. fem. & jorn.) – direito ao aborto.

direito de escolha: loc. s. m. (gr. fem. & jorn.) – direito ao aborto.

direito de morrer dignamente: loc. s. m. (Med.) – eutanásia, sui
cídio assistido (Ver ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um 
doente terminal; morte digna e doce; morte piedosa).

direito de opção: loc. s. m. (gr. fem. & jorn.) – direito ao aborto.
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direitos a uma morte digna: loc. s. m. (gr. fem. & jorn.) – direito 
ao aborto.

direitos reprodutivos: loc. s. m. (gr. fem. & jorn.) – direito ao 
aborto.

direitos sexuais: loc. s. m. (gr. fem. & jorn.) – direito ao aborto.

direitos sexuais e reprodutivos: loc. s. m. (Med. / S. & jorn.)  
– abor to, esterilização e anticoncepção.

diretora de saneamento de áreas: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxi
neira de banheiros (Ver auxiliar de higienização; auxiliar de serviços 
de limpeza; auxiliar de serviços gerais; diarista; executora de limpeza 
completa; moça da faxina; mulher da limpeza; mulher que faz faxina; 
profissional da área de limpeza; secretária de higienização predial; ser
viço de apoio). 

discordo alguma coisa / um tanto: loc. v. (S.) – discordo comple
tamente.

discurso ou tentativa de persuadir o ouvinte ou leitor: loc. s. m. 
(S. & jorn.) – falácia.

discussão calorosa: loc. s. f. (S.) – briga.

discutir assuntos pessoais com pouca discrição: loc. v. (S.)  
– grosseria.

disfemia: loc. s. f. (Fon.) – gagueira (Ver dificuldades mecânicas 
com a fala; problemas da fala; pselismo).

disfunção erétil: loc. s. f. (Patol.) – impotência sexual (Ver for
ça sexual perdida; falta de ereção; insuficiência erétil; problema sexual 
masculino constrangedor).

dispensa dos serviços de um funcionário da empresa: loc. s. f. (Merc. 
Trab.) – demissão (Ver afastamento de executivos de seus cargos; de
missão voluntária; desligamento de executivos; expediente regulador; 
interrupção de contrato de trabalho).

dispensar do serviço: loc. v. (Merc. Trab.) – demitir (Ver colocar 
à disposição do livre mercado de trabalho; desligar do cargo; dispensar 
sem justo motivo; fazer melhorias no quadro de funcionários; liberar do 
emprego; rifar).
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dispensar sem justo motivo: loc. v. (Merc. Trab.) – demitir (Ver 
colocar à disposição do livre mercado de trabalho; desligar do cargo; 
dispensar do serviço; fazer melhorias no quadro de funcionários; liberar 
do emprego; rifar).

dispersão dos poluentes provocando desconforto respiratório: 
loc. s. f. (Fisiol.) – fedor.

dispositivo de controle de presença: loc. s. m. (Merc. Trab.) – re
lógio de ponto.

dissimular a verdade: loc. v. (políc. / Pol. & jorn.) – mentir (Ver 
adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação 
falsa; distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar à verdade; fazer 
afirmação falsa; fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos 
numa história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a ver
dade; velar a verdade).

dissolução legal do casamento: loc. s. f. (jur.) – divórcio (Ver 
rom pimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges).

distorcer a realidade: loc. v. (Pol. & jorn.) – mentir (Ver adornar 
a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; dis
simular a verdade; esconder a verdade; faltar à verdade; fazer afirmação 
falsa; fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos numa histó
ria; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; velar  
a verdade).

distorções fiscais: loc. s. f. (Pol. / Econ. / cri. & jorn.) – roubo, 
peculato, furto.

distribuição equitativa de rendas: loc. s. f. (Econ.) – tirar dinheiro 
dos ricos e dar aos pobres.

distribuidor de recursos humanos VIP: loc. s. m. (Merc. Trab.)  
– motorista de táxi.

distribuidor de recursos humanos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – mo
torista de ônibus.

distribuidor interno de recursos humanos predial: loc. s. m. 
(Merc. Trab.) – ascensorista (Ver condutor de veículo vertical; oficial de 
logística em recursos humanos predial).
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distrito de residência judaica: loc. s. m. (T. Mil. & guerra) – gueto.

distúrbio da fala: loc. s. m. (Fonoaud.) – gago (Ver dotado de eco 
interior; não ter fluência perfeita).

distúrbio mental: loc. s. m. (Psiq.) – loucura (Ver “artística”; alte
ração de conduta; alterações patológicas das faculdades mentais; confu
são psíquica; “divina”; enfermidade mental; “heroica”; “sublime”; tem
peramento destemperado).

dito ou ação ilógica, absurda ou fora da realidade: loc. s. m. (jorn. 
& S.) – “disparates” (Ver “perguntas estranhas”).

ditos impróprios: loc. s. m. (S.) – rótulos.

dividendo: s. m. (Econ. & Merc. Fin.) – lucro (Ver rendimento 
econômico).

divindade superior aos homens: loc. s. f. (Rel. & Teol.) – Deus.

divorciada: s. f. (Dir. & S.) – descasada.

dizer adeus ao mundo: loc. v. (Lit.) – morrer.

diz-se de ou indivíduo que não consegue ter ereção: loc. v. (Sex.) 
– brocha (Ver condição ou estado de brocha (“impotente”); faz brochar; 
indivíduo com problemas fisiológicos ejaculatórios e de dispersão do 
sangue peniano; indivíduo sem potência sexual; perder temporária ou 
definitivamente a capacidade de ter ereção; que ou o que desestimula 
sexualmente; sexualmente impotente).

diz-se de mulher desvirginada: loc. v. (S.) – arrombada. 

diz-se de mulher que tem grande ardor sexual: loc. v. (Sex. & S. 
/ Port.) – enjaneirado.

diz-se de ou homem que pratica coito bucal: loc. v. (Sex.) – chu
pão (Ver beijo sensual, ardente, com sucção prolongada).

diz-se de ou indivíduo do sexo masculino muito ativo sexual-
mente: loc. v. (Sex. & S.) – comedor.

diz-se de ou indivíduo que inspira desejos carnais: loc. v. (Sex. 
& S.) – tesudo.

doação clandestina de dinheiro: loc. s. f. (Pol. / Econ. & jorn.) – cor
rupção, suborno.
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doação de campanha: loc. s. f. (Pol.) – adiantamento de recursos 
dos cofres públicos para o candidato político (Anobase:2014).

doação ilegal de dinheiro: loc. s. f. (Pol. / Econ. & jorn.) – corrup
ção, suborno.

doação irregular: loc. s. f. (Pol. / Econ. & jorn.) – corrupção, su
borno.

doação não declarada: loc. s. f. (Pol. / Econ. & jorn.) – corrupção, 
suborno.

dobrar profundamente o espinhaço: loc. v. (Lit.) – curvarse, hu
milharse.

documentos: s. m. (S.) – peru, peia.

doença da boemia: loc. s. f. (Lit. / S. & Infec.) – tuberculose (Ver 
doença do peito; fina; fraqueza do peito; magra; mal assolador e cruel; 
mal do peito; queixa do peito).

doença de andar na rua: loc. s. f. (S. / Açores / Port.) – caganeira, 
diarreia (Ver eliminação frequente de fezes líquidas e abundantes; estar 
com doença do curso; fluxo de ventre; forrica; função intestinal alte
rada; não andar bem dos intestinos; precisar com frequência de puxar  
o autoclismo; soltura de fezes líquidas; soltura intestinal).

doença de pele difícil de curar: loc. s. f. (Infec. / Port.) – lepra (Ver 
mal da pele; mal de hansen; mal de lázaro; mal de lazento; problemas 
da pele).

doença do homem maduro: loc. s. f. (Lit.) – câncer de próstata 
(Ver aquela doença; mal cruel e prolongado; moléstia pertinaz).

doença do peito: loc. s. f. (Infec.) – tuberculose (Ver doença da 
boemia; fina; fraqueza do peito; magra; mal assolador e cruel; mal do 
peito; queixa de peito).

doenças da vida: loc. s. f. (DST & Infec. / Port.) – sífilis.

doenças de homens e / ou mulheres: loc. s. f. (DST & Infec. / Port.) 
– sífilis.

doenças do mundo: loc. s. f. (DST & Infec.) – sífilis.

doenças secretas: loc. s. f. (DST & Infec. / Port.) – sífilis.
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doenças sexualmente transmissíveis (DSt): loc. s. f. (Infec.) – do
enças venéreas.

doenças venéreas: loc. s. f. (DST & Infec. / Port.) – sífilis.

doenças vergonhosas: loc. s. f. (Lit. & S. / Port.) – sífilis.

doente com aIDS: loc. s. m. & f. (Imunol.) – aidético (Ver HIV 
positivo; pessoa com AIDS; portador do vírus da AIDS; soropositivo).

doente da hanseníase: loc. s. m. & f. (Infec.) – lazarento, leproso, 
lazarenta, leprosa (Ver Lázaro; portador de hanseníase).

doente de câncer: loc. s. m. & f. (Onc.) – canceroso, cancerosa 
(Ver portador de câncer).

doente dos pulmões: loc. s. m. & f. (Infec.) – tuberculoso (Ver 
indivíduo de pulmão fraco; portador do bacilo de Koch; sofrendo dos 
pulmões).

doente mental: loc. s. m. & f. (Psiq.) – doido, louco, maluco.

dois bicos: loc. s. m. (S. / Alto Alentejo / Port.) – corno, marido 
enganado.

dominação amaurótica: loc. s. f. (Consc.) – subjugação.

donativo ou ajuda aos pobres: loc. s. m. (S.) – caridade (Ver aju
da humanitária; arcaísmo da solidariedade; ato de generosidade com os 
necessitados; benefício dado a alguém em situação de inferioridade).

dormir acompanhado por qualquer mulher: loc. v. (S. / Port.) – em
pernado.

dormir com alguém: loc. v. (Sex.) – foder, copular.

dormir no Senhor: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

dormir o sono eterno: loc. v. (Lit.) – morrer.

dormir o último sono: loc. v. (Lit.) – morrer.

dormitório: s. m. (Lit. / Port.) – cemitério.

dotado de eco interior: loc. s. m. (Fonoaud.) – gago (Ver distúrbio 
da fala; não ter fluência perfeita).

doutor em ciências farmacológicas: loc. s. m. (Lit. / Port.) – boti
cário, farmacêutico.
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doutor (1): s. m. (S.) – pessoa com aparência de intelectual.

doutor(2): s. m. (S.) – penico (Ver bacia de cama; bispote; capitão; 
recipiente caseiro de dejetos; vaso caseiro de dejetos; vaso excrementí
cio; vaso noturno; urinol).

doutrina da prosperidade: loc. s. f. (Econ.) – Capitalismo (Ver eco
nomia de mercado; mercado livre; mundo livre; nova ordem mundial).

droga lícita: loc. s. f. (drog. / S. / Tox. / Consc. & Farm.) – droga, 
toxicomania (Ver drogas alucinógenas recreativas; estimulante; merca
doria; preferência farmacológica; substância proibida).

drogas alucinógenas recreativas: loc. s. f. (drog. / S. / Tox. / Consc. 
& Farm.) – bebida alcoólica ingerida socialmente (Ver droga lícita; es
timulante; mercadoria; preferência farmacológica; substância proibida).

duas irmãs: loc. s. f. (S. / Lisboa / Port.) – bunda, nádegas (Ver 
abundância feminina traseira; chaleira; grandes glúteos; lândrias; lorto; 
mala; nádegas; par de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pou
seiro; região glútea; região traseira da pelve humana, formada através de 
cada lado dos glúteos; sítio mais almofadado do corpo).

dublê de especialista em entretenimento masculino: loc. s. m. 
(S. & prost.) – travesti (Ver transexual).
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e
“episódios esporádicos”: loc. s. m. (Saúde Pública / Port.) – sem

pre que os números se tornam incômodos pelo que revelam (no caso de 
abortos feitos pela Saúde Pública).

“errar é humano”: loc. v. (Consc.) – absurdo cosmoético pessoal 
(Ver “desculpem a nossa falha”).

“erros cometidos a serviço da verdade, com métodos que não 
têm relação com o Senhor”: loc. s. m. (Rel. & Igr. Cat.) – Inquisição.

“eu não menti, só omiti a verdade”: loc. v. (Pol.) – acobertamento.

“extremamente não-profissional”: loc. adv. (Merc. Trab.) – pisar 
em cima de todos.

eclodir: v. (S. / Port.) – cagar.

economia de mercado: loc. s. f. (Econ. & Pol.) – Capitalismo (Ver 
doutrina da prosperidade; mercado livre; mundo livre; nova ordem 
mundial).

economia planificada: loc. s. f. (Econ. & Pol.) – Comunismo (Ver 
países politicamente fechados e de economia centralizados).

economicamente desfavorecido: loc. adv. (S. / Econ. & jorn.)  
– pobre.

economicamente desprivilegiado: loc. adv. (S. / Econ. & jorn.)  
– pobre.

economicamente favorecido: loc. adv. (S. / Econ. & jorn.) – rico 
(Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; consu
midor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; emergentes; 
estar livre de preocupações econômicas; excelente padrão econômico
financeiro; grupo majoritário; não ter problemas financeiros; pessoas 
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com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser 
dotado de bens de fortuna).

edifício senhorial: loc. s. m. (Merc. Imob.) – prédio velho.

educadora do lar: loc. s. f. (S.) – dona de casa (Ver administradora 
do lar; empresária do lar; executiva do lar).

efeito secundário: loc. s. m. (S.) – intoxicação.

efeitos colaterais: loc. s. m. (T. Mil. / guerra & jorn.) – muitas 
mortes (Ver grandes perdas humanas).

efeminado / maricas: s. m. (S.) – teta.

ejaculação de esperma: loc. s. f. (Fisiol.) – esporrada (Ver ejacu
lação espermática precoce; ejaculação sem coito; emissão de esperma 
pela uretra no momento do orgasmo; esperma ejaculado; esporradela; 
poluição noturna).

ejaculação espermática precoce: loc. s. f. (Fisiol.) – frouxura, es
porro (Ver ejaculação de esperma; ejaculação sem coito; emissão de es
perma pela uretra no momento do orgasmo; esperma ejaculado; espor
radela; poluição noturna).

ejaculação sem coito: loc. s. f. (Fisiol.) – frouxura, esporro (Ver 
ejaculação de esperma; ejaculação espermática precoce; emissão de es
perma pela uretra no momento do orgasmo; esperma ejaculado; espor
radela; poluição noturna).

ela: s. f. (Lit. / Beira Alta / Port.) – morte.

ele: s. m. (Lit. / Port.) – chefe dos demônios.

elemento: s. m. (cri. / políc. & jorn.) – bandido, marginal, assassi
no (Ver alta periculosidade; autores da morte; cidadão infrator; pessoa 
suspeita de praticar delitos; suspeito de crime).

elemento constituinte dos órgãos sexuais masculino: loc. s. m. 
(Anat. Ger.) – testículos (Ver cerimônia; colhão; novelos; pelota; testí
culos; tomates).

elemento de combate: loc. s. m. (T. Mil.) – soldado (Ver agentes 
da lei; conselheiros de refugiados; consultores democráticos; facilitado
res de repatriações; gestores de crises; guardas de fronteiras; mantene
dores da paz; pessoal de combate).
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elemento servil e sem direitos: loc. s. m. (Hist.) – escravo (Ver 
“con tratado”; pessoa inteiramente submissa a um poder ou a um senhor).

elevação de temperatura do Planeta terra: loc. s. f. (Ciênc.)  
– aque cimento global.

elevador em modernização: loc. s. m. (S.) – elevador em conserto, 
manutenção de elevador.

elevar o soldo: loc. v. (Pol. / Econ. / Merc. Trab. & jorn.) – aumentar 
o salário (Ver majorar o ordenado; melhorar o vencimento; reajustar  
o provento).

eliminação de matéria orgânica anal: loc. s. f. (Fisiol.) – bosta, 
cocô, merda (Ver bolo fecal; caca; excremento; fezes; machimba; ma
cimba; material fecal; produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido 
pelo ânus).

eliminação frequente de fezes líquidas e abundantes: loc. s. f. 
(Med.) – caganeira, diarreia (Ver doença de andar na rua; fluxo de ven
tre; forrica; função intestinal alterada; não andar bem dos intestinos; 
precisar com frequência de puxar o autoclismo; soltura de fezes líqui
das; soltura intestinal).

eliminar a própria vida: loc. v. (Lit. & S.) – suicidarse (Ver dar 
fim à própria vida; pôr termo à própria vida; praticar o autocídio; quitar 
a vida).

eliminar a secreção nasal seca: loc. v. (Fisiol. & Lit.) – tirar meleca 
(Ver arrancar os pedaços de muco nasal seco; extrair a serosidade nasal; 
retirar o muco nasal ressecado e solidificado). 

elogio planejado por falsa humildade: loc. s. m. (políc.) – polícia 
secreta.

em algum tempo passado: loc. adv. (Lit.) – nunca (Ver algum dia, 
alguma vez).

embandeirado em arco: loc. adj. (S. / Port.) – corno, marido en
ganado.

embora não tenha sido possível fornecer respostas definitivas 
para essas questões: loc. adv. (Trab. Cient.) – um experimento mal su
cedido, mas que eu ainda tenho a esperança de ver publicado.
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emendas desenvolvidas integralmente: loc. s. f. (Pol.) – desvio 
total do dinheiro destinado a uma obra (Anobase: 2014).

emergente: s. m. (Pol. / Econ. & jorn.) – país atrasado, terceiro 
mundo (Ver países emergentes; países em ascensão econômica e social; 
países mais pobres; países subdesenvolvidos; terceiro mundo).

emergentes: s. m. (S. / jorn. & Econ.) – novos ricos (Ver alta ren
da; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; consumidor com  
o maior rendimento; consumidor de alta renda; economicamente favo
recido; estar livre de preocupações econômicas; excelente padrão eco
nômicofinanceiro; grupo majoritário; não ter problemas financeiros; 
pessoas com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinhei
ro; ser dotado de bens de fortuna).

emissão de gás pelo ânus: loc. s. f. (Fisiol.) – peido (Ver aroma 
sulfídrico da ventosidade; espirro da natureza; evacuação avulsa; flatu
lência; gases abdominais; porção de gases expelida pelo ânus; rasteiro; 
saída de gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro da natureza; sus
piro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade intestinal).

emissão de esperma pela uretra no momento do orgasmo: loc. 
s. f. (Fisiol.) ‒ ejaculação (Ver ejaculação de esperma; ejaculação esper
mática precoce; ejaculação sem coito; esperma ejaculado; esporradela; 
poluição noturna).

emissão do conteúdo do estômago pela boca: loc. s. f. (Fisiol.) 
– vômito (Ver material que foi expelido do estômago pela boca; pertur
bação do aparelho digestivo).

emissão excessiva de gases pelo ânus: loc. s. f. (Fisiol.) – peidorra
da (Ver ato de muito; ato de soltar muita flatulência; grande quantidade 
de flatulências).

emitir flatulência pelo ânus: loc. v. (Lit. & Port.) – largar, peidar.

emitir gases estomacais pela boca: loc. v. (Fisiol.) – arrotar (Ver 
eructar).

empreendedor de novas oportunidades: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– desempregado (Ver estar em busca de novos desafios; mão de obra 
ociosa; massa trabalhadora em stand by).
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empregado infiel: loc. s. m. (jorn.) – empregado ladrão (Ver ami
go do alheio; criança ou adolescente que cometeu ato de infração; es
pecialista em furtos residenciais; indivíduo associado à criminalidade 
menor; indivíduo desonesto; indivíduo que pega emprestado para sem
pre; jovem infrator; menor infrator; técnico em redistribuição de rendas  
e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo pobre; usurpador de 
bens alheios).

empregado no comércio: loc. s. m. (com. / Port.) – caixeiro (Ver 
vendedor de víveres).

empregado que executa serviços auxiliares: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– servente (Ver categoria do pessoal menor; contínuo; empregado que 
faz trabalho de entrega; office boy; operário que ajuda o oficial ou o mes
tre em suas tarefas).

empregado que faz trabalho de entrega: loc. s. m. (Merc. Trab. & com. 
/ Moçambique) – servente, contínuo, empregado (Ver categoria do pes
soal menor; contínuo; empregado que executa serviços auxiliares; office 
boy; operário que ajuda o oficial ou o mestre em suas tarefas).

empregado residencial de luxo: loc. s. m. (Merc. Trab.) – mordo
mo, servidor, criado (Ver administrador das tarefas domésticas em resi
dências alheias; serviçal doméstico; valet de chambre).

empresa privada mantida com dinheiro público: loc. s. f. (Pol.  
& jorn.) – partido político no Brasil (Anobase: 2013).

empresária do lar: loc. s. f. (Merc. Trab.) – dona de casa (Ver ad
ministradora do lar; educadora do lar; executiva do lar).

empresário que explora a prostituição: loc. s. m. (prost.) – cafetão 
(Ver achegador; CEO de entretenimento adulto; indivíduo que explora  
a prostituição de outrem; supervisor dos serviços de entretenimento 
masculino).

empresários da noite: loc. s. m. (com.) – donos de restaurantes, 
ba res, boates.

empurrão facial: loc. s. m. (S.) – tapa na cara.

encarecimento do custo de vida: loc. s. m. (Econ.) – carestia.
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encargo de capacidade emergencial: loc. s. m. (cri. / políc. & jorn.) 
– roubo.

encarregado em logística de energia de combustível: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – frentista (Ver atendente nos postos de combustíveis; especialista 
em logística de energia de combustível).

encerrou seu estágio terreno: loc. v. (Espir.) – morreu (Ver apesar 
de todos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; 
encontrou a luz; está dormindo; está no reino da glória; fizemos tudo 
que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não 
resistiu; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; papai do céu 
chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

encomenda: s. f. (Sex.) – as partes pudendas, genitais do homem.

encontrou a luz: loc. v. (Espir.) – morreu (Ver apesar de todos os 
esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; encerrou seu 
estágio terreno; está dormindo; está no reino da glória; fizemos tudo 
que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não 
resistiu; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; papai do céu 
chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

encurtar os anos: loc. v. (Lit.) – morrer.

enfeitado: adj. (S. / Évora / Port.) – corno, marido enganado, esta
do em que fica o marido da mulher adúltera.

enfermaria de meretrizes: loc. s. f. (Sex. / prost. & S. / Port.) – quin
ta (Ver partes íntimas femininas).

enfermidade: s. f. (Patol.) – doença (Ver alteração biológica do 
es tado de saúde de um ser; alteração do estado de espírito ou de ânimo 
de um ser; indisposição).

enfermidade das células hepáticas causada pela presença do HBV 
(Hepatitis B Virus): loc. s. f. (DST) – Hepatite B.

enfermidade mental: loc. s. f. (Psiq.) – loucura (Ver “artística”; al
teração de conduta; alterações patológicas das faculdades mentais; con
fusão psíquica; distúrbio mental; “divina”; “heroica”; “sublime”; tempe
ramento destemperado).

enfigueirar: v. (Lit. / Port.) – cagar.
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engano na escritura: loc. s. m. (S.) – desfalque.

engatar: v. (prost. / Port.) – a prostituta encontrar o freguês, sedu
zir e conquistar.

engenharia genética: loc. s. f. (Med.) – eugenia.

engenharia inversa: loc. s. f. (Merc. Trab. / ind. & espi.) – espiona
gem (Ver espionagem industrial; observação secreta).

engenharia social: loc. s. f. (Merc. Trab.) – “passar a cantada” em 
alguém (geralmente visando uma fraude).

engolir: v. (Lit. / Port.) – praticar passivamente a pederastia (Ver 
esconder).

enorme erro: loc. s. m. (S.) – erro crasso.

enriquecer por meios ilícitos: loc. v. (Pol. / S. / cri. & jorn.) – roubar.

ente infinito: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

ente sobrenatural: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

entendido(a)s: s. m. & f. (Sex.) – homossexuais.

entidade malfazeja: loc. s. f. (Lit. / Port.) – diabo.

entorno: s. m. (Pol.) – cúmplice.

entorno não permitido: loc. s. m. (T. Mil.) – zona de guerra.

entrar com tropas: loc. v. (jorn. / T. Mil. & guerra) – participar na 
guerra (Ver invadir).

entrar na vinha do Senhor: loc. v. (Lit. / Port.) – estar embriagado 
(Ver andar das bandas de Vinhó; estar sob o efeito do álcool; estar um 
pouco alegre; ingerir bebida alcoólica em excesso).

entrar nos anos (ou na idade): loc. v. (S.) – envelhecer (Ver atin
gir a maturidade; avançar em anos; chegar à melhor idade; estar na flor 
da idade; tornar mais maduro; ultrapassar uma idade já madura).

entregar a alma a Deus: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

entregar a alma ao Criador / ao Senhor: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

entregar-se: v. (Lit. / Port.) – desvirginar.

entregar-se a um homem: loc. v. (Sex.) – foder, copular.
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entregar-se sexualmente a uma penetração anal: loc. v. (Sex.)  
– tomar no cu, entubar (Ver abrir a anilha; abrir o ânus; ato de pede
rastia passiva; fazer sexo anal; introduzir o pênis no ânus; manter coi
to anal; receber contribuições inusitadas na cavidade retal; renderse  
a uma interdição sexual).

entretenimento de silvícola: loc. s. m. (S.) – programa de índio 
(Ver programa ruim).

envio de dinheiro para contas no exterior, sem pagamento de 
impostos: loc. s. m. (Econ. / Pol. / Merc. Financ. & jorn.) – lavagem de 
di nheiro.

enxuta de carnes: loc. adj. (S.) – magra (Ver mulher sem gordura; 
mulher sem tecido adiposo; oposta a gorda; pessoa elegante; pessoa es
guia; pessoa grande e delgada).

epicentro semanal: loc. s. m. (S.) – quartafeira.

epidemia que acarreta grande mortandade: loc. s. f. (Infec.) – pes
te (Ver cheirar à Humanidade; peste bubônica).

época na qual se vive: loc. s. f. (Lit.) – tempo (Ver capital precioso).

equipamento de combate a incêndio individualizado: loc. s. m. (S.) 
– extintor de incêndio.

equívocos reversíveis: loc. s. m. (Econ. / Pol. & jorn.) – inflação 
(Ver alta considerável, descontrolada e contínua dos preços; perda do 
poder de compra da moeda).

era do rei que rabiou: loc. s. f. (Lit. / Port.) – coisas antiquadas ou 
muito antigas.

eructar: v. (Fisiol.) – arrotar (Ver emitir gases estomacais pela 
boca).

escapar um gás: loc. v. (Lit. & S.) – peidar.

escapulir: v. (Lit. / Port.) – peidar.

escasso de razão: loc. adj. (Lit. / Port.) – imbecil, burro (Ver in
culto; indivíduo curto de inteligência; indivíduo pouco inteligente; não 
atingir o índice normal de aproveitamento para a idade; pessoa cere
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bralmente desfavorecida; pessoa de medíocre instrução; pessoa despro
vida de inteligência; pessoa incapaz de fazer determinada tarefa; pessoa 
limitada intelectualmente; pessoa que ignora as letras; portador de inte
ligência incubada).

escasso de recursos financeiros: loc. adj. (Econ. /  S. & jorn.)  
– pobre.

esclerosado: adj. (Psiq.) – caduco, maluco, que perdeu o juízo 
(Ver indivíduo com as faculdades mentais em declínio).

escoar o caldo às castanhas: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver abrir 
o dique; deitar abaixo uma parede; desbeber; escorrer a água das azei
tonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades fisio
lógicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma 
coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; uri
nar; verter água).

esconder: v. (Lit. / Port.) – praticar passivamente a pederastia (Ver 
engolir).

esconder a verdade: loc. v. (cri. / políc. & Pol.) – mentir (Ver ador
nar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; 
dissimular a verdade; distorcer a realidade; faltar à verdade; fazer afir
mação falsa; fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos numa 
história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; ve
lar a verdade).

escorrer a água das azeitonas: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver 
abrir o dique; deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às 
castanhas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades 
fisiológicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer 
uma coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; 
urinar; verter água).

escorrer o caldo à carne: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver abrir o di
que; deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; 
escorrer a água das azeitonas; extrair a urina; fazer necessidades fisioló
gicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma coi
sa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; urinar; 
verter água).
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escravidão psicológica permanente: loc. s. f. (Pol. & S.) – subor
no, corrupção. 

escroto: s. m. (Anat. Ger.) – saco (Ver bolsa escrotal; grãos testi
culares; testículos).

escurinho: s. m. (Antrop.) – negro, preto, crioulo (Ver afroameri
cano; afrobrasileiro; afrodescendente; homem negro; indivíduo cotista; 
indivíduo de etnia negra; negro; pertencente à raça negra; pessoa de cor; 
pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que apre
senta a cor negra; rapaz moreninho).

esforço militar: loc. s. m. (jorn. & T. Mil.) – guerra.

esfriar: v. (S. / Lisboa / Port.) – morrer.

espaço e beleza: loc. s. m. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver 
ateliê do cabelo; beauty-shop; coiffeur; instituto de beleza; instituts de 
beauté; hair-dresser; hair stylist; oficina da beleza; oficina do cabelo; pe-
luquero; salão de beleza; studio do cabelo).

espaço eleitoral do candidato: loc. s. m. (Pol.) – comitê.

espaços inesquecíveis de lazer a dois: loc. s. m. (com. & S.) – mo
téis (Ver casa de encontros; hotel de alta rotatividade).

especialista avançado em logística de documentos: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – motoboy.

especialista da cosmética: loc. s. m. & f. (cosmét.) – esteticista.

especialista em entretenimento masculino: loc. s. f. (prost.) – ga
rota de programa, puta, prostituta.

especialista em furtos residenciais: loc. s. m. (cri. / Port.) – mos
queiro, gatuno, ladrão, delinquente (Ver amigo do alheio; criança ou 
adolescente que cometeu ato de infração; empregado infiel; indivíduo 
associado à criminalidade menor; indivíduo desonesto; indivíduo que 
pega emprestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; técnico 
em redistribuição de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indi
víduo pobre; usurpador de bens alheios).

especialista em logística de alimentos: loc. s. m. (Merc. Trab.)  
– garçom (Ver coordenador em logística de alimentos).
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especialista em logística de documentos: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– office boy (Ver categoria do pessoal menor; contínuo; empregado que 
executa serviços auxiliares; empregado que faz trabalho de entrega; of-
fice boy).

especialista em logística de energia de combustível: loc. s. m. & 
f. (Merc. Trab.) – frentista (Ver atendente nos postos de combustíveis; 
encarregado em logística de energia de combustível).

especialista em marketing impresso: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) 
– funcionário, funcionária que tira fotocópias.

especialista em partos: loc. s. f. (S.) – parteira (Ver perita em par
tos; professora de partos).

especialista em Urologia: loc. s. m. (Med.) – doutor do mijo, uro
logista (Ver médico analista de urinas).

especialista sexual: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

especulação financeira que proporciona bons lucros aos gran-
des investidores: loc. s. f. (Merc. Fin.) – ciranda financeira (mercado de 
valores; transação que promete grandes lucros).

especulador com fundos públicos: loc. s. m. (Merc. Financ.) – agio
tista, usureiro (Ver prestamista).

esperança de uma vida futura: loc. s. f. (Rel.) – morte. 

esperma: s. m. (S.) – esporra, langonha, porra (Ver gala; sêmen; 
sumo de testículo).

esperma ejaculado: loc. s. m. (Fisiol.) – esporrada (Ver ejacula
ção de esperma; ejaculação espermática precoce; ejaculação sem coito; 
emissão de esperma pela uretra no momento do orgasmo; esporradela; 
poluição noturna).

espetáculo entre toureiros e touros: loc. s. m. (taur.) – tourada 
(Ver arte de tourear; tauromaquia).

espetar dois dedos na testa: loc. v. (S. / Alto Alentejo / Port.) – cor
near, enganar marido, trair marido (Ver ato de quem comete o adultério; 
cometer adultério; cometer infidelidade conjugal; conquistar a mulher 
alheia; iluminar a testa; ornamentar; trair a pessoa a quem se está ligado 
por laços de amor carnal).
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espião ou informante da polícia: loc. s. m. (políc.) – dedo duro, 
caguete, alcaguete.

espionagem eletrônica: loc. s. f. (Int.) – agressão digital (Ver bis
bilhotice eletrônica oficial).

espionagem industrial: loc. s. f. (Merc. / ind. & espi.) – espiona
gem (Ver engenharia inversa; espionagem; observação secreta).

espírito das trevas: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

espírito maligno do cristianismo: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, 
demônio.

espirituoso: adj. (Lit. / Port.) – bêbado (Ver alterado; bebeu um 
copo; estado que denota pouca sobriedade; estar com a amiga; não só
brio).

espirro da natureza: loc. s. m. (S. / Algarve / Port.) – peido (Ver 
aroma sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; evacuação 
avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de gases expelida pelo 
ânus; rasteiro; saída de gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro 
da natureza; suspiro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosi
dade intestinal).

espólio de guerra: loc. s. m. (políc.) – armas, dinheiro apreendidos 
nas operações das polícias.

esporradela: s. f. (Fisiol.) – esporrada (Ver ejaculação de esperma; 
ejaculação espermática precoce; ejaculação sem coito; emissão de esper
ma pela uretra no momento do orgasmo; esperma ejaculado; poluição 
noturna).

esporte dos reis: loc. s. m. (Real.) – caça da raposa.

esporte mais popular do mundo: loc. s. m. (Esp. & fut.) – futebol.

esposo ultrajado: loc. s. m. (S.) – corno, marido enganado. 

esquecimento das falhas óbvias do governo: loc. s. m. (jorn.) (eu-
femismo técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos de 
guerra, notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

esquecimento intencional das próprias lacunas: loc. s. m. (jorn.) 
(eufemismo técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos 
de guerra, notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.
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esquema de compra de votos de parlamentares brasileiros: loc. 
s. m. (Pol. & jorn.) – mensalão (Ver estatizar a crise “na política” no Brasil; 
mensalão mineiro; mensalão político; quantia paga a políticos (deputa
dos) em troca de apoio aos projetos do governo brasileiro).

esquentamento: s. m. (DST & Infec.) – gonorreia (Ver secreção 
patológica que escorre de um órgão).

essência eterna: loc. s. f. (Rel. & Teol.) – Deus.

está dormindo: loc. v. (Lit.) – morreu (Ver apesar de todos os es
forços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; encerrou seu 
estágio terreno; encontrou a luz; está no reino da glória; fizemos tudo 
que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não 
resistiu; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; papai do céu 
chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

esta fala não procede: loc. s. m. (S.) – isso é mentira (Ver afirma
ção contrária à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual não 
se pode acreditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital sobre 
fatos reais; eufemismos governamentais; informação falsa; inverdade; 
meiaverdade; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de 
acontecer).

está no reino da glória: loc. v. (Rel.) – morreu (Ver apesar de to
dos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; encer
rou seu estágio terreno; encontrou a luz; está dormindo; fizemos tudo 
que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não 
resistiu; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; papai do céu 
chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

estabelecimento bancário: loc. s. m. (Merc. Trab.) – banco (Ver 
estabelecimento financeiro; estabelecimento mercantil de crédito; insti
tuição financeira; sociedade mercantil de crédito).

estabelecimento financeiro: loc. s. m. (Merc. Trab.) – banco (Ver 
estabelecimento bancário; estabelecimento mercantil de crédito; insti
tuição financeira; sociedade mercantil de crédito).

estabelecimento mercantil de crédito: loc. s. m. (Merc. Trab.)  
– banco (Ver estabelecimento bancário; estabelecimento financeiro; ins
tituição financeira; sociedade mercantil de crédito).
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estabelecimento para internação e tratamento de pessoas men-
talmente desequilibradas: loc. s. m. (Psiq.) – hospício, manicômio.

estabelecimento penitenciário: loc. s. m. (políc. & jorn.) – cárce
re, cadeia, prisão.

estabelecimento prisional: loc. s. m. (políc. & S. / Lisboa / Port.)  
– prisão, penitência, cadeia.

estado alimentar deficitário: loc. s. m. (Lit. / Port.) – fome (Ver 
carência alimentar; necessidade de comer algo; sensação de falta de ali
mento).

estado de acúmulo de experiências: loc. s. m. (Lit.) – envelheci
mento (Ver ascensão natural do ser humano; transformação natural do 
organismo).

estado de apatia: loc. s. m. (Psicop.) – marasmo (Ver ausência de 
realizações ou de acontecimentos dignos de notas; inatividade pessoal; 
período de inatividade).

estado de carência absoluta de meios de subsistência: loc. s. m. (S.) 
– miséria (Ver condição de necessidade total de meios de subsistência; 
miserabilidade; pobreza extrema; situação de extrema necessidade à ma
nutenção da vida; vulnerabilidade social).

estado de necessidades: loc. s. m. (S.) – pobreza (Ver classe dos 
pobres; condição subeconômica; defeito de ordem material; exclusão 
social; falta de dinheiro; situação de falta de subsistência).

estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica: 
loc. s. m. (Fisiol.) – lombeira, preguiça, moleza (Ver falta de ânimo; falta 
de disposição física; falta de vigor físico; indisposição para o trabalho).

estado de quem está com medo: loc. s. m. (S.) – cagaço (Ver gran
de medo; pavor).

estado do pênis ereto: loc. s. m. (Sex.) – tesão; tesudo; chumbre
gado (Ver apetência sexual; desejo carnal por alguém; estar com muita 
necessidade de fazer sexo; ficar excitado sexualmente; pessoa que atrai 
desejos sexuais; potência sexual que ou o que tem ou sente muito tesão).

estado ou condição da mulher ou homem virgem: loc. s. m. (Sex.) 
– cabaço (Ver aquela que tem cabaço; atributo físico da virgindade da 
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mulher; hímen; homem virgem; membrana virginal; mulher virgem; 
perder a virgindade; prega formada por membrana mucosa e que fecha 
parcialmente o orifício externo da vagina virginal; recusa de namoro; 
virgindade).

estado que denota pouca sobriedade: loc. s. m. (Lit.) – bêbado (Ver 
alterado; bebeu um copo; espirituoso; estar com a amiga; não sóbrio).

estar a dar contas a Deus: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

estar a gozar a vida eterna: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

estar a ler o jornal: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – estar na privada.

estar abatido: loc. v. (Patol.) – estar doente (Ver estar enfermo; es
tar indisposto; estar pálido; estar pouco bem; não andar bem; não estar 
em boa condição física; ter pouca saúde; ter uma indisposição).

estar achacado de oclusão intestinal: loc. v. (S. / Port.) – dureiro, 
quem sofre de prisão de ventre (Ver alteração do trânsito intestinal com 
retenção das fezes; constipação; copróstase; coprostasia; dificuldade de 
evacuar; oclusão intestinal; retenção das fezes).

estar algo discordante: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – discordar com
pletamente.

estar aquém das expectativas: loc. v. (Merc. Trab.) – incompeten
te (profissional que só erra quando tenta fazer).

estar com a amiga: loc. v. (S. / Minho / Port.) – estar ébrio, bêba
do (Ver alterado; bebeu um copo; espirituoso; estado que denota pouca 
sobriedade; não sóbrio).

estar com alguém: loc. v. (Sex.) – foder, copular.

estar com doença do curso: loc. v. (S. / Ilha da Madeira / Port.)  
– diarreia, caganeira (Ver doença de andar na rua; eliminação frequente 
de fezes líquidas e abundantes; fluxo de ventre; forrica; função intestinal 
alterada; não andar bem dos intestinos; precisar com frequência de pu
xar o autoclismo; soltura de fezes líquidas; soltura intestinal).

estar com muita necessidade de fazer sexo: loc. v. (Sex.) – estar 
com tesão, estar tesudo, estar chumbregado (Ver apetência sexual; dese
jo carnal por alguém; estado de pênis ereto; ficar excitado sexualmente; 
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pessoa que atrai desejos sexuais; potência sexual que ou o que tem ou 
sente muito tesão).

estar com os pés para a cova: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

estar com pouco dinheiro: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) – estar pobre 
(Ver estar com poucos recursos financeiros; estar descapitalizado; estar 
em dificuldades monetárias; estar em regime de contenção de despesas; 
estar numa situação financeira angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem 
meios; estar sem recursos).

estar com poucos recursos financeiros: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) 
– estar pobre (Ver estar descapitalizado; estar em dificuldades mone
tárias; estar em regime de contenção de despesas; estar numa situação 
financeira angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem meios; estar sem 
recursos).

estar de promessas: loc. v. (Lit. / Port.) – estar grávida, gravidez 
(Ver andar de proveito; andar embarrada; andar magoada de amor; an
dar em estado interessante; estar em estado interessante; estar ocupada; 
estar para ter um presente de França; ter barriga; trazer de ganho; vés
peras).

estar descapitalizado: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) – estar pobre (Ver 
estar com poucos recursos financeiros; estar em dificuldades monetá
rias; estar em regime de contenção de despesas; estar numa situação 
financeira angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem meios; estar sem 
recursos.). 

estar detido: loc. v. (políc. / cri. & jorn.) – estar preso, estar pri
sioneiro (Ver detento; indivíduo encarcerado; indivíduo privado de sua 
liberdade pessoal em razão de uma condenação penal; interno em insti
tuição penal; internos nas instituições totais; pessoa condenada sob cus
tódia do Estado numa penitenciária ou cadeia; privação da liberdade; 
que perdeu a liberdade; ter pensão do Estado).

estar do jeito que veio ao mundo: loc. v. (S.) – estar nu, pelado 
(Ver corpo despido; nu artístico; sem roupas).

estar em busca de novos desafios: loc. v. (Merc. Trab.) – estar de
sempregado (Ver empreendedor de novas oportunidades; mão de obra 
ociosa; massa trabalhadora em stand by).
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estar em conversação desonesta: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – estar 
amancebado.

estar em dificuldades monetárias: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) – estar 
pobre (Ver estar com poucos recursos financeiros; estar descapitalizado; 
estar em regime de contenção de despesas; estar numa situação financei
ra angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem meios; estar sem recursos). 

estar em estado interessante: loc. v. (Lit. / Port.) – estar grávida, 
gravidez (Ver andar de proveito; andar embarrada; andar magoada de 
amor; andar em estado interessante; estar de promessas; estar ocupada; 
estar para ter um presente de França; ter barriga; trazer de ganho; vés
peras).

estar em perigo de vida: loc. v. (Lit. / Port. & jorn.) – morrer.

estar em péssima situação financeira: loc. v. (S.) – fodido (Ver 
arruinado; estar perdido, sem saída).

estar em regime de contenção de despesas: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) 
‒ estar pobre (Ver estar com poucos recursos financeiros; estar descapi
talizado; estar em dificuldades monetárias; estar numa situação finan
ceira angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem meios; estar sem recursos).

estar em roupas menores: loc. v. (Lit. & S.) – estar vestido unica
mente com as roupas íntimas.

estar enfermo: loc. v. (Lit. / Port. & Patol.) – estar doente (Ver 
estar abatido; estar indisposto; estar pálido; estar pouco bem; não andar 
bem; não estar em boa condição física; ter pouca saúde; ter uma indis
posição).

estar esperando: loc. v. (Lit.) – estar para parir (Ver aliviarse; 
aparecer no mundo; averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar 
ao mundo; desalojar o ventre; expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer 
ao mundo).

estar forte: loc. v. (Lit. & S.) – gordo, gorda.

estar inchada: loc. v. (Lit. & S.) – gorda.

estar indisposto: loc. v. (Patol.) – estar doente (Ver estar abatido; 
estar enfermo; estar pálido; estar pouco bem; não andar bem; não estar 
em boa condição física; ter pouca saúde; ter uma indisposição).
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estar livre de preocupações econômicas: loc. v. (S. & Econ. / Port.) 
– ser rico, ter riqueza (Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos 
endinheirados; consumidor com o maior rendimento; consumidor de 
alta renda; economicamente favorecido; emergentes; excelente padrão 
econômicofinanceiro; grupo majoritário; não ter problemas financei
ros; pessoas com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de di
nheiro; ser dotado de bens de fortuna).

estar maldisposto / transtornado: loc. v. (S. / Port.) – neura, aze
dume.

estar meio robusta(o): loc. v. (Lit. & S.) – gorda, gordo.

estar na flor da idade: loc. v. (Lit. & S.) – envelhecer (Ver atingir 
a maturidade; avançar em anos; chegar à melhor idade; entrar nos anos 
(ou na idade); tornar mais maduro; ultrapassar uma idade já madura).

estar na terra da verdade: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

estar na vida: loc. v. (prost.) – viver na prostituição (Ver amor 
mundano; artes de Madalena; atividade paga por atos sexuais; explora
ção sexual infantil; ir para o fanico; luxúria popular; ofício mais velho 
do Mundo; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual contratado; 
torpe exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de 
favores sexuais por interesses financeiros).

estar naqueles dias: loc. v. (Fisiol.) – menstruada (Ver incomoda
da; período de lua).

estar no céu: loc. v. (Lit.) – estar morto (Ver adormecido; aquele 
que não existe mais; aquele que perdeu a vida; baixas; dia de finados; 
estar no eterno descanso; falecido; finado; perdas de alta ou baixa inten
sidade; vítimas fatais).

estar no eterno descanso: loc. v. (Lit.) – estar morto (Ver ador
mecido; aquele que não existe mais; aquele que perdeu a vida; baixas; 
dia de finados; estar no céu; falecido; finado; perdas de alta ou baixa 
intensidade; vítimas fatais).

estar no trono: loc. v. (S. / Port.) – cagar.

estar numa posição pouco segura: loc. v. (S. & jorn.) – estar em 
perigo.
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estar numa situação financeira angustiosa: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) 
– estar pobre (Ver estar com poucos recursos financeiros; estar descapi
talizado; estar em dificuldades monetárias; estar em regime de conten
ção de despesas; estar sem dinheiro; estar sem meios; estar sem recursos).

estar ocupada: loc. v. (S. / Minho / Port.) – estar grávida, gravidez 
(Ver andar de proveito; andar embarrada; andar magoada de amor; an
dar em estado interessante; estar de promessas; estar em estado interes
sante; estar para ter um presente de França; ter barriga; trazer de ganho; 
vésperas).

estar pálido: loc. v. (Patol.) – estar doente (Ver estar abatido; estar 
enfermo; estar indisposto; estar pouco bem; não andar bem; não estar 
em boa condição física; ter pouca saúde; ter uma indisposição).

estar para ter um presente de França: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – es
tar grávida, gravidez (Ver andar de proveito; andar embarrada; andar 
magoada de amor; andar em estado interessante; estar de promessas; 
estar em estado interessante; estar ocupada; ter barriga; trazer de ganho; 
vésperas).

estar perdido, sem saída: loc. v. (S.) – fodido (Ver arruinado; estar 
em péssima situação financeira).

estar pouco bem: loc. v. (Lit. / Port.) – estar doente (Ver estar aba
tido; estar enfermo; estar indisposto; estar pálido; não andar bem; não 
estar em boa condição física; ter pouca saúde; ter uma indisposição).

estar recheada: loc. v. (Lit. & S.) – gorda.

estar sem dinheiro: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) ‒ estar pobre (Ver 
estar com poucos recursos financeiros; estar descapitalizado; estar em 
dificuldades monetárias; estar em regime de contenção de despesas; 
estar numa situação financeira angustiosa; estar sem meios; estar sem 
recursos).

estar sem meios: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) – estar pobre (Ver 
estar com poucos recursos financeiros; estar descapitalizado; estar em 
dificuldades monetárias; estar em regime de contenção de despesas; es
tar numa situação financeira angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem 
recursos).
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estar sem recursos: loc. v. (Econ. / S. & jorn.) – estar pobre (Ver 
estar com poucos recursos financeiros; estar descapitalizado; estar em 
dificuldades monetárias; estar em regime de contenção de despesas; es
tar numa situação financeira angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem 
meios).

estar sob o efeito do álcool: loc. v. (Lit. & S.) – estar bêbedo, estar 
embriagado (Ver andar das bandas de Vinhó; entrar na vinha do se
nhor; estar um pouco alegre; ingerir bebida alcoólica em excesso).

estar um pouco alegre: loc. v. (Lit. & S.) – estar bêbedo, estar em
briagado (Ver andar das bandas de Vinhó; entrar na vinha do senhor; 
estar sob o efeito do álcool; ingerir bebida alcoólica em excesso).

estar um pouco nutrida: loc. v. (S.) – gorda.

estardalho: s. m. (prost. / Port.) – prostituta de baixa condição, 
categoria (Ver ratuína).

estaremos implementando uma reestruturação estratégica: loc. 
v. (Econ. / Pol. & Emp.) – fizemos tudo errado.

estarim: s. m. (S. / Port.) (palavra de origem cigana) – prisão.

estatismo: s. m. (Pol. / Venez. & jorn.) – oposição à propriedade 
pública.

estatizar a crise “na política” no Brasil: loc. v. (Pol.) – mensalão 
(Ver esquema de compra de votos de parlamentares brasileiros; mensa
lão mineiro; mensalão político; quantia paga a políticos (deputados) em 
troca de apoio aos projetos do governo brasileiro).

estatizar a crise “na política” nos eUa: loc. v. (jorn.) – socorrer, 
resgatar.

estatura abaixo do normal: loc. s. f. (S. & jorn.) – anão, baixinho.

estatura muito pequena: loc. s. f. (S. & jorn.) – anão, baixinho.

este trabalho poderia ser melhor: loc. s. m. (Merc. Trab. & S.) – este 
trabalho está ruim.

estética de gosto rebaixado: loc. s. f. (Art.) – grotesco.

estimulação sexual: loc. s. f. (Sex.) – masturbação (Ver agir de 
forma onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoaju
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da; autoalívio sexual; autoerotismo; descarga manual; pecado de Onan; 
prazer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mes
mo; sexo solitário).

estimulante: s. m. (drog. / Tox. & Farm.) – droga (Ver droga lícita; 
drogas alucinógenas recreativas; mercadoria; preferência farmacológi
ca; substância proibida).

estojo: s. m. (Lit. / Port.) – amante (Ver a outra; aquela com quem 
se tem relações extraconjugais; armador; cegonha; concubina; desarti
culadora de lares; filial; mulher amancebada; mulher que vive em man
cebia com um homem).

estrábico: s. m. (Oftalm.) – vesgo (Ver carecer de paralelismo nos 
eixos visuais; pessoa que enxerga precariamente; pessoa que vê mal; que 
sofre de desvio nos olhos; que sofre de estrabismo; que tem os olhos 
tortos).

estragado: adj. (S. / Port.) – homem ou rapaz galicado.

estrangeiro: s. m. (S.) – gringo (Ver indivíduo de outra naciona
lidade).

estranho: adj. (Lit. / Port.) – pederasta (Ver arejado; arrombado; 
fachono; homem vicioso contra a natureza; indivíduo que pratica a pe
derastia).

estratégia usada para, através de meios lícitos, justificar capital 
proveniente de atividades ilícitas: loc. s. f. (Pol. / Econ. / Merc. Financ. 
& jorn.) – lavagem de dinheiro.

estrovenga: s. f. (Sex.) – peru, peia.

estrutura de dentes postiços: loc. s. f. (Odont.) – dentadura (Ver 
aparelho postiço de mastigar).

estrutura óssea grande: loc. s. f. (S.) – gordo, gorda.

estudar a Geologia dos campos santos: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

estudo orientado: loc. s. m. (Educ.) – aula particular.

esvaziamento do conteúdo do útero: loc. s. m. (Med.) – aborto.

eterno descanso: loc. s. m. (Lit.) – morte.

eterno repouso: loc. s. m. (Lit.) – morte.
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eterno sono: loc. s. m. (Lit.) – morte.

etilista: s. m. & f. (S. / drog. / Tox. & Farm.) – alcoólatra (Ver 
dependente de álcool; etilista; grande apreciador de líquidos contendo 
álcool; usuário compulsivo de líquidos fermentados ou destilados; vi
ciado na ingestão de bebidas alcoólicas).

eufemismo: loc. s. m. (Consc.) – murismo comunicativo (Ver falsa 
dessemelhança; lisonja engenhosa).

eufemismos governamentais: loc. s. m. (Pol. / Port. & jorn.) – men
tiras políticas (Exemplo: Os segredos da mentira: as mentiras políticas 
recorrem a eufemismos governamentais para levar alguém a acreditar 
numa determinada visão) (Ver afirmação contrária à verdade a fim de 
induzir a erro; afirmação na qual não se pode acreditar; contrária à ver
dade; desvio ou erro proposital sobre fatos reais; esta fala não procede; 
informação falsa; inverdade; meiaverdade; não é verdade; verdade par
cial; verdade que esqueceu de acontecer).

evacuação: s. f. (T. Mil.) – translado forçado de japoneses norteame
ricanos.

evacuação avulsa: loc. s. f. (S. / Port.) – peido (Ver aroma sulfídri
co da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro da natureza; flatu
lência; gases abdominais; porção de gases expelida pelo ânus; rasteiro; 
saída de gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro da natureza; sus
piro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade intestinal).

evacuar: v. (Lit. & S.) – cagar.

evadir impostos: loc. v. (Pol. / Econ. / S. / cri. & jorn.) – roubar 
di nheiro público.

evasão de divisas: loc. s. f. (Pol. / Econ. / Merc. Financ. / cri. & jorn.) 
– lavagem de dinheiro.

evasão de impostos: loc. s. f. (Pol. / Econ. / cri. & jorn.) – roubo de 
di nheiro público.

evasão fiscal: loc. s. f. (Pol. / Econ. / Merc. Financ. / cri. & jorn.) – la
vagem de dinheiro.

evasão tributária: loc. s. f. (Pol. / Econ. / Merc. Financ. / cri. & jorn.) 
– lavagem de dinheiro.
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evento coletivo no qual as pessoas permanecem velando o de-
funto exposto, antes de ser enterrado ou cremado: loc. s. m. (Lit.) – ve
lório (Ver ato de velar um morto; período fúnebre).

evento mundano por excelência: loc. s. m. (Lit. & cine.) – funeral 
(Ver cortejo funerário; funeral; préstito fúnebre; saimento fúnebre) (Fil
me: A Grande Beleza).

evitação da culpabilidade mútua: loc. s. f. (jorn.) (eufemismo téc-
nico) – proibições e censuras governamentais em tempos de guerra, no
tadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

evitação do vazamento de informações: loc. s. f. (jorn.) (eufemis-
mo técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos de guer
ra, notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

evoluir para óbito: loc. v. (Med.) – morrer.

exageradamente delicado, sensual: loc. adv. (Sex. & jorn.) – ho
mossexual.

exagerar nas acusações: loc. v. (jorn.) – caluniar.

exalar mal cheiro: loc. v. (Fisiol.) – feder (ver cheirar mal).

exalar o último suspiro: loc. v. (Lit.) – morrer.

exaltação artística: loc. s. f. (Lit.) – emoção.

exaltação das aparências e o escondimento da intimidade: loc. 
s. f. (S.) – hipocrisia.

excelente padrão econômico-financeiro: loc. s. m. (S. / jorn. & Econ.) 
– rico (Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; 
consumidor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; eco
nomicamente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações eco
nômicas; grupo majoritário; não ter problemas financeiros; pessoas com 
possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser dotado 
de bens de fortuna).

excêntrico: adj. (Lit.) – doido, louco, maluco.

excesso: s. m. (S. N. S.) – medidas de austeridade.

excesso de amor-próprio: loc. s. m. (Psi.) – orgulho (Ver soberba 
ostensiva).
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excesso de leis e normas existentes no país: loc. s. m. (Pol.)  
– diarreia normativa.

excesso de peso corporal: loc. s. m. (Med. / S. & jorn.) – gordo, 
gorda.

excesso verbal: loc. s. m. (S.) – insulto (Ver atitude de atingir a hon
ra ou a dignidade de alguém; ofensa lançada contra uma pessoa; pertur
bação moral).

excitação para atos libidinosos: loc. s. f. (Sex.) – chumbregação.

excluído: s. m. (S.) – miserável (Ver membro da camada mais 
pobre da população; pessoas condenadas à marginalidade cultural ou  
à segregação política).

excluído social: loc. s. m. (S. & jorn.) – pobre.

exclusão social: loc. s. f. (S. & jorn.) – pobreza (Ver classe dos 
pobres; condição subeconômica; defeito de ordem material; estado de 
necessidade; falta de dinheiro; situação de falta de subsistência).

excremento: s. m. (S. / Beira Alta & Lisboa / Port.) – cagalheta, 
chila, merda, bosta, cocô (Ver bolo fecal; caca; eliminação de matéria 
orgânica anal; fezes; machimba; macimba; material fecal; produto orgâ
nico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus).

executiva do lar: loc. s. f. (S.) – dona de casa (Ver administradora 
do lar; educadora do lar; empresária do lar).

executivo de vendas: loc. s. m. (Merc. Trab.) – vendedor de porta 
em porta (Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; comer
ciante; consultor de vendas; funcionário encarregado de vendas ao públi
co; indivíduo que pratica vendas; pessoa que trabalha com vendas; pro
fissional de vendas; representante comercial; representante de vendas).

executivo trainee em processo de aprendizagem: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – estagiário.

executivos da fronteira: loc. s. m. (S.) – muambeiros.

executora de limpeza completa: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxineira 
(Ver auxiliar de higienização; auxiliar de serviços de limpeza; auxiliar 
de serviços gerais; diarista; diretora de saneamento de áreas; moça da 
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faxina; mulher da limpeza; mulher que faz faxina; profissional da área 
de limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).

exercer influência irresistível: loc. v. (S. / Port.) – engatar.
exercício verificativo: loc. s. m. (Educ.) – prova.
êxito letal: loc. s. m. (Lit. & jorn.) – morte.
exonerar o corpo ou o ventre: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.
exonerar o intestino grosso: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.
exótico(a): adj. (cosmét.) – feio, feia.
expansão territorial: loc. s. f. (T. Mil. & Pol.) – invasão, agressão 

militar (Ver colonização; libertação; necessidade de uma intervenção 
externa; ocupação ilegal de terras e / ou territórios; ocupação israelense; 
pacificação).

expectoração: loc. s. f. (Patol.) – produto do escarro.
expectorar: v. (Fisiol.) – escarrar.
expediente do falso astuto ou pseudoesperto: loc. s. m. (Consc.) 

– jeitinho brasileiro.
expediente regulador: loc. s. m. (Merc. Trab.) – demissão em mas

sa (Ver afastamento de executivos de seus cargos; demissão voluntária; 
desligamento de executivos; dispensa dos serviços de um funcionário 
da empresa; interrupção de contrato de trabalho).

expedir: v. (Lit. / Port.) – morrer.
expelir com ímpeto: loc. v. (Lit. / Port.) – vomitar (Ver cabritar; 

deitar fora; expelir pela boca; expelir pela boca o conteúdo do estômago; 
lançar fora; restituir).

expelir do corpo por via natural: loc. v. (Fisiol.) – cagar.
expelir fezes: loc. v. (Fisiol.) – cagar.
expelir o feto: loc. v. (Med.) – parir (Ver aliviarse; aparecer no 

mundo; averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar ao mundo; de
salojar o ventre; estar esperando; fazer expelir o feto; trazer ao mundo).

expelir pela boca o conteúdo do estômago: loc. v. (Lit.) – vomitar 
(Ver cabritar; deitar fora; expelir com ímpeto; expelir pela boca; lançar 
fora; restituir).
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expelir pela boca: loc. v. (Lit. / Port.) – vomitar (Ver cabritar; dei
tar fora; expelir com ímpeto; expelir pela boca o conteúdo do estômago; 
lançar fora; restituir).

expelir sêmen: loc. v. (Fisiol.) – gozar, esporrar (Ver atingir o or
gasmo na relação sexual; galar).

expiração: s. f. (Lit.) – morte.

expirar: v. (Lit. / Port.) – morrer.

expirar seu corpo: loc. v. (Lit.) – morrer.

exploração sexual infantil: loc. s. f. (Sex.) – prostituição infantil 
(Ver amor mundano; artes de Madalena; atividade paga por atos sexu
ais; estar na vida; ir para o fanico; luxúria popular; ofício mais velho 
do Mundo; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual contratado; 
torpe exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de 
favores sexuais por interesses financeiros).

expressa apreensão / lembrança repentina / aborrecimento: loc. 
v. (S.) – cacete.

expressão nociva ou mal soante: loc. s. f. (Lit.) – tabu.

expressão que indica indignação: loc. s. f. (S.) – caralho (Ver ex
pressão usada para demonstrar admiração / entusiasmo).

expressão usada para demonstrar admiração / entusiasmo: loc.  
s. f. (S.) – caralho (Ver expressão que indica indignação).

expressão veladora indelicada: loc. s. f. (Lit. / Port.) – palavrão 
(Ver baixo calão; palavra atentória aos bons costumes; pronunciar pala
vra de baixo calão).

exprime espanto / aborrecimento / desagrado / enfado / dor: loc. 
v. (S.) – pô.

exprime raiva / desprezo / decepção / indignação: loc. v. (S.)  
– merda.

exprimir sem sinceridade: loc. v. (Lit.) – fingir.

expulsar excrementos pelo ânus: loc. v. (Lit.) – cagar.
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expulsar naturalmente o feto: loc. v. (Med.) – abortar (Ver inter
romper a gravidez; interromper o processo de gestação; retirar o feto 
por meios artificiais).

expurgo de cenas de suicídio: loc. s. m. (jorn.) (eufemismo técni-
co) – proibições e censuras governamentais em tempos de guerra, nota
damente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

expurgo de imagens de cadáveres mutilados: loc. s. m. (jorn.) 
(eufemismo técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos 
de guerra, notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

extinção: s. f. (Lit. & jorn.) – morte.

extorquir fraudulentamente: loc. v. (Pol. / cri. & jorn.) – roubar.

extração indevida de renda dos revendedores de combustíveis: 
loc. s. f. (com. & jorn.) – roubo na bomba.

extração menstrual: loc. s. f. (Med.) – aborto.

extrair a serosidade nasal: loc. v. (Fisiol. & Lit.) – tirar meleca 
(Ver arrancar os pedaços de muco nasal seco; eliminar a secreção nasal 
seca; retirar o muco nasal ressecado e solidificado).

extrair a urina: loc. v. (Lit.) – mijar (Ver abrir o dique; deitar abai
xo uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer a água 
das azeitonas; escorrer o caldo à carne; fazer necessidades fisiológicas; 
fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma coisa; pau
sa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; urinar; verter 
água).

extrair saldo bruto: loc. v. (Lit. & S.) – cagar.

extrapolar ou exorbitar de suas funções: loc. v. (Pol. / Merc. Trab. 
& jorn.) – perseguir subordinados.

extrarregulamentar: adj. m. & f. (Dir. & Pol.) – ilegal (Ver contrá
rio às disposições da lei; ilícito).

extremidades das costas: loc. s. f. (S. / Port.) – cu.

extremistas: s. m. (jorn. / United Press International) – terroristas.
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F
“falha na comunicação”: loc. s. f. (Merc. Trab.) – erro grotesco 

(Ver “falta de atenção”; questões de capacidade).

“falta de atenção”: loc. s. f. (Merc. Trab.) – erro grotesco (Ver “fa
lha na comunicação”; questões de capacidade).

fábrica de anjos: loc. s. f. (S.) – casa, consultório, local onde médi
cos ou parteiras realizam abortos criminosos.

fabricante de pães: loc. s. m. (Merc. Trab.) – padeiro (Ver mani
pulador de pães).

facada no matrimônio: loc. s. f. (Lit. & Sex. / Port.) – adultério 
(Ver atividade sexual paralela; infidelidade conjugal; pessoa casada com 
atividade sexual paralela; relação extramatrimonial; relacionamento ex
traconjugal; relações sexuais impróprias).

face da noite: loc. s. f. (Lit.) – sombra.

fachono: s. m. (S. / Port.) – pederasta (Ver arejado; arrombado; 
estranho; homem vicioso contra a natureza; indivíduo que pratica a pe
derastia).

facilitador de comunicação: loc. s. m. (Merc. Trab.) – operador de 
telemarketing.

facilitadores de repatriações: loc. s. m. (T. Mil.) – soldados mata
dores, combatentes ativos terrestres (Ver agentes da lei; conselheiros de 
refugiados; consultores democráticos; elemento de combate; gestores de 
crises; guardas de fronteiras; mantenedores da paz; pessoal de combate).

facilmente transmissível ou propagável: loc. adv. (S.) – boateiro 
(Ver indivíduo comunicativo; propalador de ditos sem fundamentos).

faixa etária avançada: loc. s. f. (S. / Lit. & jorn.) – velho, velha.
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falar demasiadamente: loc. v. (S.) – tagarelar (Ver pessoa que fala 
muito; ser inconveniente ou descomedido ao falar).

falar palavras malsãs: loc. v. (jorn.) – falar palavrões.

falecer: v. (Lit. / S. & jorn.) – morrer.

falecido: s. m. (Lit. / Port.) – defunto, morto (Ver adormecido; 
aquele que não existe mais; aquele que perdeu a vida; baixas; dia de fi
nados; estar no céu; estar no eterno descanso; finado; perdas de alta ou 
baixa intensidade; vítimas fatais).

falecimento: s. m. (Lit. / Port. / S. & jorn.) – morte.

falsa dessemelhança: loc. s. f. (Lit. & S.) – eufemismo (Ver eufe
mismo; lisonja engenhosa).

falsos positivos: loc. s. f. (Pol. / cri. / políc. & jorn.) – assassinatos 
(Ver atentado; destruição da vida humana; homicídio voluntário; morte 
encomendada; queima de arquivo).

falta de ânimo: loc. s. f. (Fisiol.) – lombeira, preguiça, moleza (Ver 
estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica; falta de 
disposição física; falta de vigor físico; indisposição para o trabalho).

falta de cabelos: loc. s. f. (Med.) – calvície, careca (Ver alopecia no 
couro cabeludo; ausência total ou parcial de cabelos na cabeça; cabelo 
pouco espesso; desvantagem capilar; homem destituído de proteção en
cefálica; indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa do 
crânio; perda definitiva total ou parcial dos cabelos; perder os cabelos; 
queda total ou parcial dos cabelos).

falta de dinheiro: loc. s. f. (Lit. / Port. / S. & jorn.) – pobreza (Ver 
classe dos pobres; condição subeconômica; defeito de ordem material; 
estado de necessidade; exclusão social; situação de falta de subsistência).

falta de disposição física: loc. s. f. (Fisiol.) – lombeira, preguiça, 
moleza (Ver estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíqui
ca; falta de ânimo; falta de vigor físico; indisposição para o trabalho).

falta de domínio do amor: loc. s. f. (Lit. / Port.) – descarrilamento.

falta de ereção: loc. s. f. (Sex.) – impotência sexual (Ver disfunção 
erétil; força sexual perdida; insuficiência erétil; problema sexual mascu
lino constrangedor).
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falta de harmonia estética: loc. s. f. (cosmét.) – feio, feia.

falta de ordem: loc. s. f. (S. & jur.) – conflito, confusão, rolo (Ver 
briga envolvendo pessoas; conflito entre pessoas por falta de concor
dância a respeito de algo; confusão; grande aglomeração de pessoas com 
muita agitação; situação com difícil resolução; situação em que reina  
o desinteresse e a irresponsabilidade).

falta de roupas: loc. s. f. (S. & Sex.) – nudez (Ver ausência de ves
timenta).

falta de sinceridade ou de correspondência com a verdade: loc. 
s. f. (Lit. & S.) – fingimento (Ver atitude para impressionar ou iludir 
alguém).

falta de vigor físico: loc. s. f. (Fisiol.) – lombeira, preguiça, moleza 
(Ver estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica; falta 
de ânimo; falta de disposição física; indisposição para o trabalho).

falta de dinheiro: loc. s. f. (Lit. / Port. / S. & jorn.) – pobreza (Ver 
classe dos pobres; condição subeconômica; defeito de ordem material; 
estado de necessidade; exclusão social).

falta temporária de energia elétrica em uma grande região, 
com prejuízos às Cidades inteiras: loc. s. f. (Míd. & Pol.) – apagão.

faltar à verdade: loc. v. (Lit.) – mentir (Ver adornar a verdade; 
alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; dissimular a ver
dade; distorcer a realidade; esconder a verdade; fazer afirmação falsa; 
fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos numa história; 
maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; velar a ver
dade).

faltar a vista: loc. v. (Lit.) – ser cego (Ver baixa acuidade visual; ca
rente visual; deficiente visual; desprovido da visão; incapacidade visual; 
invisual; oticamente limitado; pessoa visualmente desafiada; privação 
do sentido da visão; tolhido da visão).

fanatismo arraigado: loc. s. m. (S.) – paixão.

farmacêutico: s. m. (Merc. Trab.) – boticário (Ver administrador 
de botica; administrador de farmácia; indivíduo que exerce a profissão 
em farmácia).
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favelca: s. f. (S. / Beira Alta / Port.) – concubina (Ver a outra; ami
ga; aquela com quem se tem relações extraconjugais; armador; cego
nha; chantra; concubina; desarticuladora de lares; estojo; filial; mulher 
amancebada; mulher que vive em mancebia com um homem).

favorecimento de um lobista a governante, parlamentar, fun-
cionário público: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – corrupção, suborno.

faz brochar: loc. v. (Sex.) – brochante, brocha (Ver condição ou es
tado de brocha (“impotente”); dizse de ou indivíduo que não consegue 
ter ereção; indivíduo com problemas fisiológicos ejaculatórios e de dis
persão do sangue peniano; indivíduo sem potência sexual; perder tem
porária ou definitivamente a capacidade de ter ereção; que ou o que 
desestimula sexualmente; sexualmente impotente).

fazê-lo com alguém: loc. v. (Sex.) – foder, copular.

fazer a oitiva do meliante: loc. v. (S.) – ouvir o vagabundo.

fazer a passagem: loc. v. (Espir.) – morrer.

fazer a viagem de volta: loc. v. (Lit.) – morrer.

fazer afirmação falsa: loc. v. (políc. / cri. / Pol. & jorn.) – mentir 
(Ver adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informa
ção falsa; dissimular a verdade; distorcer a realidade; esconder a ver
dade; faltar à verdade; fugir a boca para a verdade; induzir elementos 
falsos numa história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir  
a verdade; velar a verdade).

fazer algo sem o levar a sério: loc. v. (Port.) – avacalhar.

fazer alguém cair em logro: loc. v. (S.) – enrabar (Ver ato ou efeito 
de enrabar; auferir vantagem (que normalmente caberia a outrem); fazer 
alguém levar a pior).

fazer alguém levar a pior: loc. v. (S.) – enrabar (Ver ato ou efeito 
de enrabar; auferir vantagem (que normalmente caberia a outrem); fa
zer alguém cair em logro).

fazer amor: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

fazer amor gratuitamente: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

fazer bem a alguém: loc. v. (Lit. & Sex.) – desvirginar.
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fazer caridade: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

fazer cessar ou cessar a complicação de alguma coisa: loc. v. (S.) 
– desencaralhar (Ver acabar (com) a confusão de; desavergonhar; mos
trarse ousado, desrespeitoso; perder o pudor, o pejo).

fazer expelir o feto: loc. v. (Lit.) – parir (Ver aliviarse; aparecer no 
mundo; averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar ao mundo; 
desalojar o ventre; estar esperando; expelir o feto; trazer ao mundo).

fazer forfait: loc. v. (S.) – não comparecer.

fazer justiça fora do ordenamento jurídico: loc. v. (jorn. / guerra 
& Rev.) – torturar.

fazer lama à porta de alguém: loc. v. (Sex. & Lit. / Port.) – copular, 
foder.

fazer melhorias no quadro de funcionários: loc. v. (Merc. Trab.) 
– demitir (Ver colocar à disposição do livre mercado de trabalho; desli
gar do cargo; dispensar do serviço; dispensar sem justo motivo; liberar 
do emprego; rifar).

fazer necessidades fisiológicas: loc. v. (Fisiol.) – mijar (Ver abrir  
o dique; deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às casta
nhas; escorrer a água das azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair  
a urina; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma 
coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; uri
nar; verter água).

fazer o benefício: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

fazer o pássaro vir abaixo: loc. v. (S. / Port.) – atirar ao pássaro 
no voo.

fazer o que os outros não fazem por nós: loc. v. (S. / Port.) – cagar.

fazer o seu favor: loc. v. (Lit. / Port.) – ter relações sexuais ilícitas 
com qualquer homem ou mulher fácil em deixarse conquistar.

fazer o trottoir: loc. v. (prost.) – prostituta quando sai à rua pro
curando clientes.

fazer seu favor: loc. v. (Sex.) – copular, foder.
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fazer sexo anal: loc. v. (Sex.) – dar o cu, tomar no cu, entubar (Ver 
abrir a anilha; abrir o ânus; ato de pederastia passiva; entregarse sexu
almente a uma penetração anal; fazer sexo anal; introduzir o pênis no 
ânus; manter coito anal; receber contribuições inusitadas na cavidade 
retal; renderse a uma interdição sexual).

fazer sexo oral: loc. v. (Sex.) – chupar, felação (Ver ação de excitar 
o pênis com a boca; ação de lamber um órgão genital; chucha; chucha
da; coito bucal; felação; lamber a vagina; operação luxuriosa; praticar 
coito bucal; praticar felação; praticar sexo oral; serviço oral; sexo buco
lingual genital; sexo oral feito em mulher).

fazer sexo pela força: loc. v. (Sex.) – estuprar (Ver agredir sexual
mente; cometer a conjunção carnal com violência ou por meio de vio
lência contra a mulher; obrigar a mulher a ter relação sexual contra sua 
vontade; praticar sexo com violência; requerer os serviços sexuais con
tra a vontade da pessoa; violentar sexualmente).

fazer tentativas importunas de aproximação sexual: loc. v. (Sex.) 
– molestar (Ver tocar fisicamente com intenções libidinosas).

fazer um labirinto no estômago: loc. v. (Fisiol.) – enganar a fome 
(Ver abrandar a carência alimentar; proporcionar alívio ao estado ali
mentar deficitário; sentir necessidade de comer algo; ter a sensação de 
suprir a falta de alimento).

fazer uma afirmação e se responsabilizar por ela: loc. v. (S.)  
– assertividade.

fazer uma coisa: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver abrir o dique; 
deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escor
rer a água das azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer 
necessidades fisiológicas; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma 
coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; uri
nar; verter água).

fazer uma necessidade ou fazer (as suas) necessidades: loc.  
v. (Fisiol. & S.) – cagar.

fazer uma precisão: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.

fazer xixi: loc. v. (Fisiol.) – mijar (Ver abrir o dique; deitar abaixo 
uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer a água das 
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azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades 
fisiológicas; fazer uma coisa; função excretória; ir ali fazer uma coisa; 
pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; urinar; ver
ter água).

fechar os olhos para sempre: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

feira de produtos de valor social: loc. s. f. (com.) – artesanato.

felação: s. f. (Sex.) – chupada, cunilíngua (Ver ação de excitar o pê
nis com a boca; ação de lamber um órgão genital; chucha; chuchada; 
coito bucal; fazer sexo oral; lamber a vagina; operação luxuriosa; pra
ticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo oral; serviço oral; sexo 
bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).

fenda anal: loc. s. f. (Anat. Ger.) – rego.

fenda vaginal: loc. s. f. (Anat. Ger.) – boceta.

fenômeno contemporâneo deplorável: loc. s. m. (Lit. & Educ.)  
– leitura mal feita.

fenômeno do enriquecimento de políticos profissionais: loc.  
s. m. (Pol. / cri. & jorn.) – roubo, peculato, furto.

ferramenta: s. f. (S. / Beira Alta / Port.) – peru, peia.

ferramenta de um poder instável, autoritário: loc. s. f. (Pol. / guer-
ra / políc. & jorn.) – tortura.

ferro: s. m. (S.) – peru, peia.

feto prematuramente expelido: loc. s. m. (Med.) – aborto.

fezes: s. f. (Fisiol.) – merda, bosta, cocô (Ver bolo fecal; caca; elimi
nação de matéria orgânica anal; excremento; machimba; macimba; ma
terial fecal; produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus).

ficar com raiva: loc. v. (S.) – emputecer.

ficar completamente transtornado / descontrolado: loc. v. (Psiq.) 
– doido, louco, maluco.

ficar despido: loc. v. (S. & Sex.) – ficar pelado, ficar nu (Ver tirar 
a roupa).

ficar ereto o pênis: loc. v. (Sex.) – levantar (Ver ter potência sexual).
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ficar excitado sexualmente: loc. v. (Sex.) – tesão, tesudo, chum
bregado (Ver apetência sexual; desejo carnal por alguém; estado de pê
nis ereto; estar com muita necessidade de fazer sexo; pessoa que atrai 
desejos sexuais; potência sexual que ou o que tem ou sente muito tesão).

ficar menos contente: loc. v. (Lit.) – ficar descontente.

fidelização do consumidor: loc. s. f. (com.) – forçar o consumidor 
a comprar apenas de uma empresa.

filho cujos pais são solteiros: loc. s. m. (S.) – bastardo.

filho da curta: loc. s. m. (S. / Port.) – filho da puta (eufemismo por 
semelhança sonora).

filho da mãe: loc. s. m. (S.) – filho da puta. 

filho da parida: loc. s. m. (S. / Port.) – filho da puta.

filho da pátria: loc. s. m. (S. / Port.) – filho da puta.

filho das ervas: loc. s. m. (S.) – filho da puta.

filho das quatro letras: loc. s. m. (S. / Port.) – filho da puta.

filho de guarda noturno: loc. s. m. (S.) – filho da puta.

filho de mãe solteira: loc. s. m. (S.) – filho da puta.

filho de padre: loc. s. m. (S.) – filho da puta.

filho de pai incógnito: loc. s. m. (S. / Port.) – filho da puta.

filho de quem o pariu: loc. s. m. (S. / Port.) – filho da puta.

filho de uma inocente mãe que presta serviços sexuais a troco 
de dinheiro: loc. s. m. (S.) – filho da puta.

filho de uma portuguesa: loc. s. m. (S. / Port.) – filho da puta.

filho duma grandíssima reca: loc. s. m. (S. / Beira Alta / Port.)  
– filho da puta.

filho sem pai: loc. s. m. (S.) – filho da puta.

filial: s. f. (Sex. & S.) – amante (Ver a outra; aquela com quem se 
tem relações extraconjugais; armador; cegonha; concubina; desarticula
dora de lares; estojo; mulher amancebada; mulher que vive em mance
bia com um homem).



174 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

filmes só para adultos: loc. s. m. (cine.) – filmes pornôs.

filtragem acurada de notícias: loc. s. f. (jorn.) (eufemismo técnico) 
– proibições e censuras governamentais em tempos de guerra, notada
mente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

fim da existência: loc. s. m. (Lit.) – morte.

fim da vida: loc. s. m. (Lit. /S. & jorn.) – morte.

fim do espinhaço: loc. s. m. (S. / Port.) – cu.

fim dos seus dias: loc. s. m. (Lit.) – morte.

fim irreversível: loc. s. m. (S.) – morte.

fina: s. f. (Lit. & Infec.) – tuberculose (Ver doença da boemia; do
ença do peito; fraqueza do peito; magra; mal assolador e cruel; mal do 
peito; queixa de peito).

finado: adj. & s. m. (Lit. & S.) – defunto, morto (Ver adormecido; 
aquele que não existe mais; aquele que perdeu a vida; baixas; dia de fi
nados; estar no céu; estar no eterno descanso; falecido; perdas de alta ou 
baixa intensidade; vítimas fatais).

financeiramente deprimido: loc. adv. (S.) – duro, na pindaíba.

financiamento público de campanhas políticas: loc. s. m. (Pol.) 
– emendas parlamentares (Anobase: 2014).

finar-se: v. (Lit. & S.) – morrer.

findar: v. (Lit.) – morrer.

findar a existência corporal: loc. v. (Espir.) – morrer.

findinga: s. f. (prost.) – puta, prostituta.

finitude humana: loc. s. f. (Lit.) – morte.

fiofó-gamela: s. m. (prost.) – prostituta de vagina muito larga.

fiota: s. m. (Sex.) – cu.

fiquei menos contente com sua ação: loc. v. (Lit.) – não gostei de 
sua ação.

fisicamente imperfeito: loc. adv. (Fisiol. & Med.) – aleijado, entre
vado;  inválido, paralítico (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformi
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dade física; desfiguração física; inabilitação ao deslocamento; indivíduo 
fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna ampu
tado; pessoa com deficiência; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa 
com diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes / especiais; 
pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgência 
própria; portador de direitos especiais; portadores de necessidades es
peciais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de suas 
funções).

fisiologismo: s. m. (Pol.) – oportunismo, egoísmo.

fizemos tudo que estava ao nosso alcance: loc. v. (Med.) – mor
reu (Ver apesar de todos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; 
Deus o chamou; encerrou seu estágio terreno; encontrou a luz; está dor
mindo; está no reino da glória; fizemos tudo que foi possível, mas ele 
não resistiu; foi a óbito; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; 
papai do céu chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

fizemos tudo que foi possível mas ele não resistiu: loc. v. (Med.) 
– morreu (Ver apesar de todos os esforços ele não reagiu; descansou en
fim; Deus o chamou; encerrou seu estágio terreno; encontrou a luz; está 
dormindo; está no reino da glória; fizemos tudo que estava ao nosso al
cance; foi a óbito; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; papai 
do céu chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

flaite: s. m. (S. / Port.) – cu.

flatulência: s. f. (Fisiol.) – peido (Ver aroma sulfídrico da ventosi
dade; emissão de gás pelo ânus; espirro da natureza; evacuação avulsa; 
gases abdominais; porção de gases expelida pelo ânus; rasteiro; saída de 
gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro da natureza; suspiro do 
corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade intestinal).

flauta-lisa: s. f. (S. & Lit. / Port.) – “o peru, pênis”.

flautim de capa: loc. s. m. (S. & Lit. / Port.) – peru, pênis.

flexibilidade laboral: loc. s. f. (Merc. Trab. / Port.) – despedimen
tos.

flexibilização dos preços: loc. s. f. (Econ.) – aumento dos preços.

fluxo de ventre: loc. s. m. (Lit. / Port.) – caganeira, diarreia (Ver do
ença de andar na rua; eliminação frequente de fezes líquidas e abundantes; 
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estar com doença do curso; forrica; função intestinal alterada; não andar 
bem dos intestinos; precisar com frequência de puxar o autoclismo; soltu
ra de fezes líquidas; soltura intestinal).

foba: s. m. (Sex.) – cu.

fogo amigo: loc. s. m. (T. Mil.) – ser atingido pelo próprio exército.

fogo ardente: loc. s. m. (Lit. & Rel.) – inferno (Ver ardências in
clementes do fogo; comarca difícil de suportar; fundo da terra; lago dos 
danados; local subterrâneo habitado pelos mortos; lugar das almas pe
cadoras; morada das almas ruins / más).

foi a óbito: loc. v. (Med.) –  morreu (Ver apesar de todos os es
forços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; encerrou seu 
estágio terreno; encontrou a luz; está dormindo; está no reino da glória; 
fizemos tudo que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível 
mas ele não resistiu; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; 
papai do céu chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

fonte de toda prosperidade: loc. s. f. (Lit. & S. / Índia) – chuva 
(Ver sabedoria suprema).

fora de forma: loc. s. m. & f. (fut.) – gordo, gorda.

fora do padrão estético vigente: loc. s. m. & f. (cosmét.) – feio, feia.

fora do registro jornalístico: loc. s. f. (TV & Mídia / Port.) – “en
trevista séria”.

força cósmica que produz atos ou estados maus: loc. s. f. (Teol.) 
– diabo, demônio, satanás, capeta.

força sexual perdida: loc. s. f. (Sex. & Patol.) – impotência sexual 
(Ver disfunção erétil; falta de ereção; insuficiência erétil; problema sexu
al masculino constrangedor).

Forças aliadas: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – operação de ataques 
aéreos e terrestres.

forças de autodefesa: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – forças armadas.

forças de ocupação: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – forças invasoras.

forma de pagamento inaceitável: loc. s. f. (Econ. & cine.) – ajuste 
de preços (Filme: A toda Prova).
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fornecimento de energia continua em estado de procura repri-
mida: loc. s. m. (S. / Luanda / Angola) – falta de energia.

fornecer horas para a empresa: loc. v. (Merc. Trab.) – trabalho 
escravo.

forrica: s. f. (S. / Beira / Port.) – diarreia, caganeira (Ver doença de 
andar na rua; eliminação frequente de fezes líquidas e abundantes; estar 
com doença do curso; fluxo de ventre; função intestinal alterada; não 
andar bem dos intestinos; precisar com frequência de puxar o autoclis
mo; soltura de fezes líquidas; soltura intestinal).

forte como um menino: loc. adv. (Lit.) – menina forte.

fotografias à distância e não os closes: loc. s. f. (jorn.) (eufemismo 
técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos de guerra, 
notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

fotógrafos de celebridades: loc. s. m. (jorn.) – paparazzi (Ver re
pórteres que fotografam pessoas famosas sem autorização).

fraco da cabeça: loc. s. m. (Lit.) – doido, louco, maluco.

fraco de ideias: loc. s. m. (S.) – tolo, pouco inteligente (Ver indiví
duo pouco esperto; indivíduo que não tem inteligência ou juízo).

frágil como uma menina: loc. adv. (Lit.) – mulher adulta frágil.

fragmento mineral: loc. s. m. (Miner.) – pedra.

fraqueza do peito: loc. s. f. (Lit. & Infec.) – tuberculose (Ver doen
ça da boemia; doença do peito; fina; magra; mal assolador e cruel; mal 
do peito; queixa de peito).

fraqueza mental: loc. s. f. (Lit. / Port.) – imbecilidade, maluquice.

frasco: s. m. (S. / Port.) – cu.

fraude: s. f. (S. / cri. & jorn.) – roubo, furto.

fregueses: s. m. ( prost. / Minho / Lisboa / Port.) – homens a pro
cura de prostitutas (Ver clientes).

fricções lombares de marmeleiro: loc. s. f. (Lit. / Port.) – bater, 
dar pancada (Ver apalpar o costado; apanhar uma teoria; assentar as 
costuras, arranjar; caiar o frontispício; chegar à roupa ao pelo; dar os 
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bons dias; dar umas calças; pagar em moeda de costela; tocar uma pa
vana).

fugir a boca para a verdade: loc. v. (Lit. / Port.) – mentir (Ver 
adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação 
falsa; dissimular a verdade; distorcer a realidade; esconder a verdade; 
faltar à verdade; fazer afirmação falsa; induzir elementos falsos numa 
história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; ve
lar a verdade).

fugir das emoções da vida: loc. v. (jorn.) – “estar à janela”.

função erótica bem sucedida: loc. s. f. (Sex.) – orgasmo (Ver clí
max da relação sexual; gozada; ligação sexual humana bem sucedida; 
momento de êxtase total; trânsito sublime).

função intelectual da sexualidade: loc. s. f. (Sex.) – erotismo.

função intestinal alterada: loc. s. f. (Med.) – caganeira, diarreia 
(Ver doença de andar na rua; eliminação frequente de fezes líquidas  
e abundantes; estar com doença do curso; fluxo de ventre; forrica; não 
andar bem dos intestinos; precisar com frequência de puxar o autoclis
mo; soltura de fezes líquidas; soltura intestinal).

funcionária de empresa aérea que serve os passageiros durante 
o voo: loc. s. f. (Av. Civ.) – aeromoça (Ver comissária de bordo).

funcionária que exerce funções administrativas, pessoais e par-
ticulares de alguém: loc. s. f. (Merc. Trab.) – secretária (Ver assistente 
administrativa; pessoa encarregada dos afazeres particular e da corres
pondência de alguém).

funcionário da limpeza pública: loc. s. m. (Merc. Trab.) – catador 
de lixo, lixeiro, gari (Ver administrador de detritos e resíduos urbanos; 
agente ambiental; classificador de resíduos sólidos; coletor informal de 
material reciclável; homens da limpeza; técnico saneador de vias públi
cas; trabalhador de asseio e limpeza urbana).

funcionário encarregado de vendas ao público: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – vendedor (Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; 
comerciante; consultor de vendas; executivo de vendas; indivíduo que 
pratica vendas; pessoa que trabalha com vendas; profissional de vendas; 
representante comercial; representante de vendas).
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funcionário que recebe sem trabalhar: loc. s. m. (Pol. & jorn.)  
– fantasma.

função excretória: loc. s. f. (Lit.) – mijar (Ver abrir o dique; dei
tar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer  
a água das azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer ne
cessidades fisiológicas; fazer uma coisa; fazer xixi; ir ali fazer uma coisa; 
pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; urinar; ver
ter água).

fundo da terra: loc. s. m. (Rel.) – inferno (Ver ardências inclemen
tes do fogo; comarca difícil de suportar; fogo ardente; lago dos danados; 
local subterrâneo habitado pelos mortos; lugar das almas pecadoras; 
morada das almas ruins / más).

funeral: s. m. (S.) – sepultamento (Ver cortejo funerário; evento 
mundano por excelência; préstito fúnebre; saimento fúnebre).

furto engenhoso efetuado em residências com chave falsa: loc.  
s. m. (S. & cri. / Port.) – mosco.
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G
gabinete de deputado: loc. s. m. (Pol.) – quartelgeneral.

gado: s. m. (prost.) – qualquer prostituta.

gaitas: s. f. (S. / Porto / Port.) – corno, marido enganado. 

gala: s. f. (S.) – porra (Ver esperma; sêmen; sumo de testículo).

galar: v. (Fisiol.) – ejacular, gozar, esporrar (Ver atingir o orgasmo 
na relação sexual; expelir sêmen).

galdrapinha: s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta, meretriz.

galhos: s. m. (S. / Porto / Port.) – corno, marido enganado. 

gálico: s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

galináceo do campo: loc. s. m. (Ornit.) – galinha caipira.

ganhar a glória: loc. v. (Lit. & Rel.) – morrer.

ganhar pesos / quilos: loc. v. (S.) – engordar.

garota de programa: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

garota para seu lazer noturno: loc. s. f. (prost.) – garota de pro
grama, puta, prostituta.

garoto adiposo: loc. s. m. (S.) – gordo.

gás de combate: loc. s. m. (T. Mil.) – gás venenoso.

gases abdominais: loc. s. m. (Fisiol.) – peido (Ver aroma sulfídri
co da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro da natureza; eva
cuação avulsa; flatulência; porção de gases expelida pelo ânus; rasteiro; 
saída de gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro da natureza; sus
piro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade intestinal).

gemer de prazer (sexo): loc. v. (Sex. / Port.) – chiar.
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gênio das trevas: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio.

genitália ambígua: loc. s. f. (Biol.) – hermafrodita.

genitália feminina: loc. s. f. (Anat. Ger. & Lit.) – boceta, lasca, 
quirica, tabaca, tabaco, tabaqueiro, vagina, xandanga, xereca, ximbica, 
xiranha, xiri, xoxota.

genitália masculina: loc. s. f. (Anat. Ger.) – peru, peia.

gente humilde: loc. s. f. (S.) – favelado (Ver morador de favela).

gerenciamento de demanda: loc. s. m. (Merc. Trab.) – raciona
mento.

gerenciamento de tempo da equipe: loc. s. m. (Merc. Trab.) – es
tar sempre atrasado.

gerente chefe de manutenção: loc. s. m. (Merc. Trab.) – faxineiro 
(Ver supervisor geral de Bemestar, Higiene e Saúde; zelador do asseio  
e da higiene de um estabelecimento).

gerente de marketing impresso: loc. s. m. (Merc. Trab.) – boy de 
xerox.

gerente de redes sanitárias: loc. s. m. (Merc. Trab.) – desentupidor 
de fossas.

geriátrico: s. m. (S. & jorn.) – asilo (Ver casa de repouso; casa 
geriátrica; clínica de repouso para idosos; instituição geriátrica; lar dos 
idosos; moradia da melhor idade; residência para a terceira idade; solar 
dos jovens de ontem; urbanização para maiores).

gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira: loc.  
s. f. (Merc. Financ. / cri. & jorn.) – roubo, furto.

gesto e / ou palavra de despedida: loc. s. m. (S.) – adeus (Ver até 
breve).

gestores de crises: loc. s. m. (T. Mil.) – soldados matadores, com
batentes ativos terrestres (Ver agentes da lei; conselheiros de refugiados; 
consultores democráticos; elemento de combate; facilitadores de repatria
ções; guardas de fronteiras; mantenedores da paz; pessoal de combate).

gestos transgressores: loc. s. m. (Lit.) – gestos “feios”.
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glândulas mamárias: loc. s. f. (Anat. Ger.) – seios, peitos (Ver al
mários; arredondados; colo; mamas; pomas; prateleiros; seios de mu
lher).

glória masculina: loc. s. f. (Lit.) – peru, peia.

gluteoplastia:  s. f. (Cir. Plast.) – plástica na bunda (Ver cirurgia 
plástica para aumentar os glúteos; harmonização do contorno dos glú
teos; remodelagem dos glúteos).

glúteos protuberantes: loc. s. f. (S.) – bunduda (Ver ancas volu
mosas).

gota-coral: s. f. (Neurol. & Psiq.) –  epilepsia (Ver ataque de gota; 
carisma; hieranose; mal de gota; mal da terra; mal divino; mal sagrado; 
mal santo; opilência).

gordura em excesso: loc. s. f. (S.) – gordo, gorda.

gosto elevado: loc. s. m. (S. & Mod.) – bom gosto.

gozada: s. f. (Sex.) – orgasmo (Ver clímax da relação sexual; fun
ção erótica bem sucedida; ligação sexual humana bem sucedida; mo
mento de êxtase total; trânsito sublime).

grande acúmulo de dejetos: s. f. (S.) – merda.  (Ver imundícia ou 
imundície / porcaria / sujidade). 

grande aglomeração de pessoas com muita agitação: loc. s. f. (S.) 
– conflito; confusão, rolo (Ver briga envolvendo pessoas; conflito entre 
pessoas por falta de concordância a respeito de algo; confusão; falta de 
ordem; situação com difícil resolução; situação em que reina o desinte
resse e a irresponsabilidade).

grande apreciador de líquidos contendo álcool: loc. s. m. (S. / drog. 
/ Tox. &Farm.) – alcoólatra (Ver dependente de álcool; etilista; usuário 
compulsivo de líquidos fermentados ou destilados; viciado na ingestão 
de bebidas alcoólicas).

grande dona: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.

grande garça: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.
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grande indelicadeza e incivilidade: loc. s. f. (Lit. / Port.) – estupi
dez pública (Ver lógica acidentalmente comprometida).

grande medo: loc. adj. & s. (S.) – cagaço (Ver estado de quem está 
com medo; pavor).

grande mergulho na eternidade: loc. s. m. (Lit.) – morte 

grande prejuízo financeiro: loc. s. m. (Econ. / Merc. Financ. / cri. 
& jorn.) – grande roubo, furto.

grande quantidade / grande número: loc. s. m. & f. (S.) – porri
lhão.

grande quantidade de flatulências: loc. s. f. (Fisiol.) – peidorrada 
(Ver ato de peidar muito; ato de soltar muita flatulência; emissão exces
siva de gases pelo ânus).

grandes glúteos: loc. s. m. (Anat. Ger. & S.) – bunda, nádegas 
(Ver abundância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; lândrias; lorto; 
mala; nádegas; par de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pou
seiro; região glútea; região traseira da pelve humana, formada através de 
cada lado dos glúteos; sítio mais almofadado do corpo).

grandes perdas humanas: loc. s. f. (guerra & jorn.) – muitas mor
tes (Ver efeitos colaterais).

grãos testiculares: loc. s. m. (Anat. Ger. & Sex.) – saco (Ver escroto).

gratificar-se: v. (Sex.) – masturbarse (Ver praticar o onanismo; 
tocar a flautalisa).

grupo de médicos que praticam irregularidades em prejuízo da 
saúde pública: loc. s. m. (S. Pub. & S.) – máfia de branco.

grupo majoritário: loc. s. m. (S. / jorn. & Econ.) – ricos (Ver alta 
renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; consumidor com 
o maior rendimento; consumidor de alta renda; economicamente favo
recido; emergentes; estar livre de preocupações econômicas; excelente 
padrão econômicofinanceiro; não ter problemas financeiros; pessoas 
com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser 
dotado de bens de fortuna).

grupo minoritário: loc. s. m. (Econ. / S. & jorn.) – pobres.
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grupo praticante de ato de terrorismo: loc. s. m. (jorn. / The Aus-
tralian) – terroristas.

grupo unido pelas suas interpretações partilhadas da realida-
de: loc. s. m. (Ling. & jorn.) – tribo (Ver comunidade interpretativa).

guampo: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

guardar castidade: loc. v. (Lit. / Port.) – não fornicar.

guardas de fronteiras: loc. s. m. (T. Mil.) – soldados matadores, 
combatentes ativos terrestres (Ver agentes da lei; conselheiros de refugia
dos; consultores democráticos; elemento de combate; facilitadores de re
patriações; gestores de crises; mantenedores da paz; pessoal de combate).

guardiães da ordem: loc. s. m. (políc. & S.) – policiais (Ver profis
sionais da segurança).

guerra abstrata / gigante / cirúrgica: loc. s. f. (T. Mil.) – guerra 
moderna.

guerra preventiva ou de campanha: loc. s. f. (T. Mil.) – ataque  
à traição, agressão militar, ataque sem prévia declaração de guerra (Ver 
ataque preventivo).
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H
“há uma cultura de deficit na comunicação aliada a um per-

sistente alongamento de capacidade”: loc. v. (Merc. Trab.) – entupir 
alguém de trabalho sem o menor aviso.

“heroica”: s. f. (Lit.) – loucura (Ver “artística”; alteração de con
duta; alterações patológicas das faculdades mentais; confusão psíquica; 
distúrbio mental; “divina”; enfermidade mental; “sublime”; tempera
mento destemperado).

habitante de uma vila: loc. s. m. & f. (S. & Port.) – pobre.

habitantes de lugares infernais: loc. s. m. & f. (Lit.) – almas pe
nadas.

habitar outra dimensão: loc. v. (Rel.) – morrer.

hábito do jogo: loc. s. m. (Ludol.) – jogatina (Ver atividade de jogo 
intensa e prolongada).

hair stylist: s. m. & f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver ateliê 
do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de beleza; ins-
tituts de beauté; hair-dresser; oficina da beleza; oficina do cabelo; pelu-
quero; salão de beleza; studio do cabelo).

hair-dresser: s. m. & f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver ate
liê do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de beleza; 
instituts de beauté; hair stylist; oficina da beleza; oficina do cabelo; pelu-
quero; salão de beleza; studio do cabelo).

harmonização do contorno dos glúteos: loc. s. f. (Cir. Plast.)  
– plástica na bunda (Ver cirurgia plástica para aumentar os glúteos; glu
teoplastia; remodelagem dos glúteos).

haste: s. f. (S. / Port.) – corno, marido enganado. 

hegemonia dos árias: loc. s. f. (Naz. & Antrop.) – supremacia da 
raça alemã.
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herdeiro legítimo de uma profissional liberal do sexo: loc. s. m. 
(prost.) – filho da puta.

hetera: s. f. (prost. & Lit. / Port.) – prostituta de luxo (Ver acompa
nhante de executivo; acompanhante de luxo; alto bordo; artigo de luxo; 
borboleta; cortesã internacional; dama de companhia; não profissional).

hierarquia das bicadas: loc. s. f. (Pol.) – luta pela demarcação do 
território de cada órgão ou instituição ligada ao governo.

hieranose: s. f. (Neurol. & Psiq.) – epilepsia (Ver ataque de gota; 
carisma; gotacoral; mal de gota; mal de terra; mal divino; mal sagrado; 
mal santo; opilência).

higiene mental: loc. s. f. (Pol.) – censura (Ver atitude de bloqueio 
por motivo de não adequação ao momento e à situação; conexão políti
ca; controle social dos meios de comunicação; historicamente não dizí
vel; interdição do impossível; mordaça da imprensa; orientação cultural; 
“pedido”; política do silêncio; politicamente correto; “recomendação”; 
sonegação das informações “indesejáveis”).

higienização automotiva: loc. s. f. (Merc. Trab.) – lavacarro.

hímen: s. m. (Anat. Ger.) – cabaço (Ver aquela que tem cabaço; 
atributo físico da virgindade da mulher; estado ou condição da mulher 
ou homem virgem; homem virgem; membrana virginal; mulher virgem; 
perder a virgindade; prega formada por membrana mucosa e que fecha 
parcialmente o orifício externo da vagina virginal; recusa de namoro; 
virgindade).

hipossuficiência econômica: loc. s. f. (Econ. / S. & jorn.) – pobre.

historicamente não dizível: loc. adv. (Pol. & jorn.) – censura (Ver 
atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao momento e à situa
ção; conexão política; controle social dos meios de comunicação; higie
ne mental; interdição do impossível; mordaça da imprensa; orientação 
cultural; “pedido”; política do silêncio; politicamente correto; “reco
mendação”; sonegação das informações “indesejáveis”).

HIV positivo: loc. s. m. (Imunol.) – aidético (Ver doente com 
AIDS; pessoa com AIDS; portador do vírus da AIDS; soropositivo).

homem avançado em anos: loc. s. m. (S. & jorn.) – velho.



187Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

homem dado a ter relações sexuais com muita frequência, ge-
ralmente com mais de uma parceira: loc. s. m. (Sex.) – picão, comedor, 
trepador.

homem de comportamento desviante: loc. s. m. (Sex. & jorn.)  
– homossexual.

homem de segunda: loc. s. m. (Sex.) – veado, bicha, fanchono.

homem de uma mulher de muitos homens: loc. s. m. (Sex. & S.) 
– corno, marido enganado.

homem delicado, de fala mansa, cheio de trejeitos, atencioso: 
loc. s. m. (Sex. & S.) – homossexual.

homem destituído de proteção encefálica: loc. s. m. (Med.) – cal
vície, careca (Ver alopecia no couro cabeludo; ausência total ou parcial 
de cabelos na cabeça; cabelo pouco espesso; desvantagem capilar; falta 
de cabelos; indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa 
do crânio; perda definitiva total ou parcial dos cabelos; perder os cabe
los; queda total ou parcial dos cabelos).

homem excessivamente dado a atos sexuais: loc. s. m. (Sex.) – ga
ranhão, trepador.

homem muito dado a mulheres: loc. s. m. (Sex.) – garanhão, tre
pador.

homem negro: loc. s. m. (Antrop.) – negro; preto; crioulo (Ver afro
americano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; indivíduo co
tista; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente à raça negra; pessoa 
de cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que 
apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

homem que busca incessantemente a mulher: loc. s. m. (Sex.) – ga
ranhão, trepador.

homem que consente ou ignora que sua mulher tenha relações 
sexuais com outro: loc. s. m. (Sex. & S.) – corno, marido traído.

homem que costuma masturbar-se: loc. s. m. (Sex. & S.) – pu
nheteiro.

homem que já recebeu as ordens sacerdotais: loc. s. m. (Rel.)  
– pa dre (Ver visitante de igreja).
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homem que possui apetite sexual intenso e pratica sexo conti-
nuamente: loc. s. m. (Sex.) – garanhão, trepador.

homem que tem os testículos volumosos: loc. s. m. (Sex. & S.)  
– colhudo.

homem traído pela mulher: loc. s. m. (Sex. & S.) – corno, marido 
traído.

homem vicioso contra a natureza: loc. s. m. (Sex. / Port.) – pede
rasta (Ver arejado; arrombado; estranho; fachono; indivíduo que pratica 
a pederastia).

homem virgem: loc. s. m. (Sex.) – cabaço (Ver aquela que tem 
cabaço; atributo físico da virgindade da mulher; estado ou condição da 
mulher ou homem virgem; hímen; membrana virginal; mulher virgem; 
perder a virgindade; prega formada por membrana mucosa e que fecha 
parcialmente o orifício externo da vagina virginal; recusa de namoro; 
virgindade).

homens armados: loc. s. m. (jorn. / Reuters) – terroristas. 

homens da limpeza: loc. s. m. (Merc. Trab.) – homens do lixo, 
lixeiros (Ver administrador de detritos e resíduos urbanos; agente am
biental; classificador de resíduos sólidos; coletor informal de material 
reciclável; funcionário da limpeza pública; técnico saneador de vias pú
blicas; trabalhador de asseio e limpeza urbana).

homens públicos: loc. s. m. (Pol.) – políticos (Ver panelinhas; per
tencentes à política; pessoas de menor credibilidade no Brasil (Anobase: 
2014).

homens-bomba: s. m. (jorn. / The Guardian) – terroristas.

homicídio voluntário: loc. s. m. (Dir. / políc. & cri.) – assassinato 
(Ver atentado; destruição da vida humana; falsos positivos; morte enco
mendada; queima de arquivo).

homoafetivo: s. m. (Sex. & jorn.) – homossexual.

homocorporalidade: s. f. (Sex.) – homossexualismo (Ver com
portamento desviante; condição antifisiológica incompleta; indecência 
grave; prática amorosa entre pessoas do mesmo sexo; preferência sexual 
por homens; preferência sexual por pessoas do mesmo sexo).
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homossexuais do tipo povão: loc. s. m. (Sex.) – veado, bicha, fan
chono.

homossexual do sexo feminino: loc. s. m. (Sex.) – lésbica (Ver 
comunidade homossexual; mulher de aspecto e inclinações sexuais 
masculinos; mulher homossexual; mulher que pratica atos libidinosos 
com outra mulher; mulher que tem preferência sexual por outra pessoa 
do mesmo sexo; orientação sexual; orientação dos desejos sexuais 
e afetivos com pessoas do mesmo sexo; seres com opções sexuais 
alternativas; união estável homoafetiva; união homossexual).

homossexual do sexo masculino: loc. s. m. (Sex.) – gay, veado, 
bicha, fanchono.

homossexual masculino passivo: loc. s. m. (Sex.) – gay, veado, 
baitola, baitolo, frango, qualira, xibungo, bicha, fanchono.

homossexual não assumido: loc. s. m. (Sex.) – gay, veado, bicha, 
fanchono.

homossexualismo feminino: loc. s. m. (Sex.) – lesbianismo (Ver 
prática homossexual entre mulheres; prática libidinosa entre mulheres; 
preferência sexual por mulheres; vícios secretos de natureza amorosa).

honrar a terra que nos foi berço: loc. v. (T. Mil.) – matar (Ver 
contribuir para que alguém morra; cumprir o dever; defender a Pátria; 
honrar a terra que nos foi berço; levar o animal à inércia; levar à morte; 
neutralizar o assaltante; servir a nação; subtrair a vida de alguém; tirar  
a vida de alguém intencionalmente; tirar o adversário deste mundo; tra
balhar pela paz do mundo).

hora derradeira: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.

hora suprema: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.

hora última: loc. s. f. (Lit.) – morte.

horta cerradinha: loc. s. f. (Lit. / Port.) – defloramento, desvirginar.

hospital de alienados: loc. s. m. (Psiq.) – hospício, manicômio.

hospital de dementes: loc. s. m. (Psiq.) – hospício, manicômio.

hospital psiquiátrico: loc. s. m. (Psiq.) – hospício, manicômio.

hostilidade gratuita: loc. s. f. (jorn. & S.) – ódio.
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hotel de alta rotatividade: loc. s. m. (com. & S.) – motel (Ver casa 
de encontros; espaços inesquecíveis de lazer a dois).

humanitude: s. f. (Enferm.) – cuidados com o idoso (termo em
pregado para designar nova filosofia de cuidados de enfermagem para 
o idoso).

humilde cotidiano: loc. s. m. & f. (S.) – pessoas humildes (Ver 
inferiormente situado em uma hierarquia ou escala; pertencente a uma 
baixa classe social).
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I
“investidor”: s. m. (Pol.) – agiota político.

“intestino funciona como um reloginho”: loc. s. m. (jorn.) – de
fecar bem. Exemplo: Propaganda do laxante Lacto Purga nas emissoras 
de TV brasileira (Anobase: 2012).

idade das almotolias de barro: loc.. s. f. (Lit. / Port.) – coisas anti
quadas ou muito antigas.

idade muito avançada: loc. s. f. (S. & jorn.) – velho, velha.

idealizar: v. (Lit. & S.) – bolar (Ver criar na mente; imaginar uma 
coisa).

ideia preconcebida contra indivíduos pertencentes a uma etnia 
diferente: loc. s. f. (Antrop.) – racismo (Ver atitude de hostilidade em 
relação à determinada categoria de pessoas; intolerantismo étnico).

ídolo soberano: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

idoso(a): s. m. & f. (S. & jorn.) – velho, velha.

ilha dos amores: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel, puteiro, lu
panar.

ilícito: s. m. (Dir. & Pol.) – ilegal (Ver contrário às disposições da 
lei; extrarregulamentar).

iluminar a testa: loc. v. (Lit. / Port.) – cornear, trair o marido, en
ganar o marido (Ver ato de quem comete o adultério; cometer adultério; 
cometer infidelidade conjugal; conquistar a mulher alheia; espetar dois 
dedos na testa; ornamentar; trair a pessoa a quem se está ligado por 
laços de amor carnal).

imaginar uma coisa: loc. v. (Lit. & S.) – bolar (Ver criar na mente; 
idealizar).
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impacto mediático: loc. s. m. (Econ.) – crise financeira interna
cional (Ver afago; ajuste ministerial; auge de uma crise política; cresci
mento negativo; desaceleração da aceleração econômica; descrescimen
to; políticas públicas; recessão; retrocesso econômico).

ímpio: s. m. (Rel.) – ateu (Ver descrente de qualquer religião; laico).

importação e / ou exportação de mercadorias proibidas: loc.  
s. f. (com. / Econ. & jur.) – contrabando (Ver comércio de mercadorias 
clandestinas; comércio ilícito; mercado paralelo).

importador alternativo: loc. s. m. (com.) – contrabandista (Ver 
aquele que faz ou vende contrabando; aquele que pratica o comércio 
ilícito; comerciante que aceita encomendas para viagem).

imposição político-econômica de contingência orçamentária: 
loc. s. f. (Econ.) – corte (Ver contingenciamento de despesas; controle 
das despesas do orçamento governamental; corte de despesas feitas pela 
equipe econômica do governo, de acordo com as necessidades).

imposto excessivo / injusto: loc. s. m. (Pol. & Econ.) – extorsão, chan
tagem (Ver imposto revolucionário; verdadeira garantia da agiotagem).

imposto revolucionário: loc. s. m. (Pol. & Econ.) – extorsão, 
chantagem (Ver imposto excessivo, injusto; verdadeira garantia da agio
tagem).

imprensa que recebe dinheiro para publicar ou não divulgar 
de terminadas matérias: loc. s. f. (jorn.) – imprensa marrom.

imprensa sensacionalista para atingir a camada mais popular: 
loc. s. f. (jorn.) – imprensa amarela.

imundícia ou imundície / porcaria / sujidade: s. f. (S.) – merda 
(Ver acúmulo de lixo / sujeira; grande acúmulo de dejetos). 

imunidade parlamentar: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – impunidade.

inabilitação ao deslocamento: loc. s. f. (Lit. / Port. / Fisiol. & Med.) 
– aleijado, entrevado, inválido, paralítico (Ver ataxia motriz; deficiente 
físico; deformidade física; desfiguração física; fisicamente imperfeito; in
divíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna 
amputado; pessoa com deficiência; pessoa com mobilidade redu zida; 
pessoa com diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes / espe
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ciais; pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgên
cia própria; portador de direitos especiais; portadores de necessidades 
especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de 
suas funções).

inatividade pessoal: loc. s. f. (Psicop.) – marasmo (Ver ausência 
de realizações ou de acontecimentos dignos de notas; estado de apatia; 
período de inatividade).

incapacidade visual: loc. s. f. (Oftalm.) – cego (Ver baixa acuida
de visual; carente visual; deficiente visual; desprovido da visão; faltar  
a vista; invisual; oticamente limitado; pessoa visualmente desafiada; pri
vação do sentido da visão; tolhido da visão).

incapaz de tomar uma resolução: loc. adj. (Psicop.) – indeciso 
(Ver que revela indecisão; que traduz irresolução, hesitação).

inchaço: s. m. (Pol. & jorn.) – nomeação indevida e exagerada, 
característica de fim de mandato.

inchar: v. (Pol. & jorn.) – aumentar indiscriminadamente o qua
dro do funcionalismo público.

incitador ao prazer feminino: loc. s. m. (Sex. & Med.) – clitóris 
(Ver inseparável educador da vagina; melhor amigo da vagina; órgão 
homólogo do pênis, mas muito menor).

incomodada: s. f. (Fisiol.) – menstruada (Ver estar naqueles dias; 
período de lua).

incongruência fatuística: loc. s. f. (Consc.) – inautenticidade.

incontinência verbal: loc. s. f. (S.) – insulto (Ver atitude de atingir 
a honra ou a dignidade de alguém; excesso verbal; ofensa lançada contra 
uma pessoa; perturbação moral).

incontinentes sexuais: loc. s. m. (Sex. & jorn.) – tarados sexuais 
(Ver libido de altíssima voltagem; moralmente devassos).

incorreção num texto: loc. s. f. (jorn.) – erro (Ver qualidade da
quilo que é inexato num texto).

incorrer em engano: loc. v. (Lit.) – errar (Ver incorrer em erro; 
incorrer em falha; não acertar; ter um deslize).



194 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

incorrer em erro: loc. v. (Lit.) – errar (Ver incorrer em engano; 
incorrer em falha; não acertar; ter um deslize).

incorrer em falha: loc. v. (Lit.) – errar (Ver incorrer em engano; 
incorrer em erro; não acertar; ter um deslize).

incrementar a renda: loc. v. (Econ.) – ganhar mais dinheiro.

inculto: s. m. (Educ.) – burro (Ver escasso de razão; indivíduo 
curto de inteligência; indivíduo pouco inteligente; não atingir o índice 
normal de aproveitamento para a idade; pessoa cerebralmente desfavo
recida; pessoa de medíocre instrução; pessoa desprovida de inteligência; 
pessoa incapaz de fazer determinada tarefa; pessoa limitada intelectual
mente; pessoa que ignora as letras; portador de inteligência incubada).

indecência grave: loc. s. f. (Sex. & S.) – homossexualismo (Ver 
comportamento desviante; condição antifisiológica incompleta; homo
corporalidade; prática amorosa entre pessoas do mesmo sexo; preferên
cia sexual por homens; preferência sexual por pessoas do mesmo sexo).

indefinição econômica: loc. s. f. (Consc.) – murismo financeiro.

indefinição pessoal quanto ao melhor: loc. s. f. (Consc.) – murismo.

indesejada da gente: loc. s. f. (Lit.) – morte.

indígena: s. m. & f. (Antrop.) – índio (Ver indivíduo de civilização 
primitiva; indivíduo selvagem / rude / primário / não civilizado; nativo; 
selvagem; silvícola).

indisposição: s. f. (Patol.) – doença (Ver alteração biológica do 
es tado de saúde de um ser; alteração do estado de espírito ou de ânimo 
de um ser; enfermidade).

indisposição para o trabalho: loc. s. f. (Fisiol.) – lombeira, pre
guiça, moleza (Ver estado de prostração e moleza de causa orgânica ou 
psíquica; falta de ânimo; falta de disposição física; falta de vigor físico).

indivíduo: s. m. (Rel.) – diabo, demônio.

indivíduo abandonado pelo dinheiro: loc. s. m. (Lit. / S. / Econ. 
& jorn.) – pobre.

indivíduo afeminado: loc. s. m. (Sex. & jorn.) – homossexual.
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indivíduo associado à criminalidade menor: loc. s. m. (cri.)  
– de linquente, pilantra, gatuno, ladrão (Ver amigo do alheio; criança 
ou adolescente que cometeu ato de infração; empregado infiel; especia
lista em furtos residenciais; indivíduo desonesto; indivíduo que pega 
emprestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; técnico em re
distribuição de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo 
pobre; usurpador de bens alheios).

indivíduo ávido por oxigênio: loc. s. m. (Lit.) – narigudo (Ver 
indivíduo que tem o nariz grande).

indivíduo baixinho: loc. s. m. (Lit. / Port.) – caganito.

indivíduo carente de a a Z: loc. s. m. (Educ.) – analfabeto (Ver 
analfabeto funcional; condição de quem não saber ler nem escrever; in
divíduo que nunca lê nada, mesmo sendo alfabetizado).

indivíduo com as faculdades mentais em declínio: loc. s. m. (Psiq.) 
– doido, louco, maluco.

indivíduo com certos desequilíbrios ou singularidades: loc.  
s. m. (Lit. / Port.) – excêntrico, louco, doido, maluco.

indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa do 
crânio: loc. s. m. (Med.) – careca (Ver alopecia no couro cabeludo; au
sência total ou parcial de cabelos na cabeça; cabelo pouco espesso; des
vantagem capilar; falta de cabelos; perda definitiva total ou parcial dos 
cabelos; perder os cabelos; queda total ou parcial dos cabelos).

indivíduo com pouca destreza e pouca eficiência: loc. s. m. (Lit. 
/ Port.) – pacóvio, parvo.

indivíduo com problemas fisiológicos ejaculatórios e de disper-
são do sangue peniano: loc. s. m. (Sex. / Fisiol.) – brocha (Ver condi
ção ou estado de brocha (“impotente”); dizse de ou indivíduo que não 
consegue ter ereção; faz brochar; indivíduo sem potência sexual; perder 
temporária ou definitivamente a capacidade de ter ereção; que ou o que 
desestimula sexualmente; sexualmente impotente).

indivíduo comunicativo: loc. s. m. (S.) – boateiro (Ver facilmente 
transmissível ou propagável; propalador de ditos sem fundamentos).

indivíduo cotista: loc. s. m. (Pol. / Educ. & jorn.) – negro, pardo (Ver 
afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; homem 
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negro; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente à raça negra; pessoa 
de cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que 
apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

indivíduo covarde / medroso: loc. s. m. (S. / Port.) – cagarolas, 
cagufas (Ver indivíduo cuidadoso; muito prudente).

indivíduo cuidadoso: loc. s. m. (S.) – medroso (Ver indivíduo co
varde / medroso; muito prudente).

indivíduo cuja presença provoca ausência: loc. s. m. (S.) – chato, 
desmancha roda.

indivíduo curto de inteligência: loc. s. m. (Educ.) – imbecil, burro 
(Ver escasso de razão; inculto; indivíduo pouco inteligente; não atingir 
o índice normal de aproveitamento para a idade; pessoa cerebralmente 
desfavorecida; pessoa de medíocre instrução; pessoa desprovida de in
teligência; pessoa incapaz de fazer determinada tarefa; pessoa limitada 
intelectualmente; pessoa que ignora as letras; portador de inteligência 
incubada).

indivíduo de civilização primitiva: loc. s. m. (Antrop.) – selvagem 
(Ver indígena; indivíduo selvagem / rude / primário / não civilizado; na
tivo; selvagem; silvícola). 

indivíduo de etnia negra: loc. s. m. (Antrop.) – negro, preto, criou
lo (Ver afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; ho
mem negro; indivíduo cotista; negro; pertencente à raça negra; pessoa 
de cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que 
apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

indivíduo de má reputação: loc. s. m. (S.) – patife, canalha (Ver 
indivíduo de reputação duvidosa, indivíduo de reputação superficial; 
pessoa sem princípios).

indivíduo de outra nacionalidade: loc. s. m. (S.) – gringo (Ver 
es trangeiro).

indivíduo de parcos recursos: loc. s. m. (Econ. / S. & jorn.) – po
bre, pobretão, pérapado.

indivíduo de pulmão fraco: loc. s. m. (Lit. & S.) – tuberculoso 
(Ver doente dos pulmões; portador do bacilo de Koch; sofrendo dos 
pul mões).
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indivíduo de reputação duvidosa: loc. s. m. (S.) – patife, cana
lha (Ver indivíduo de má reputação; indivíduo de reputação superficial; 
pessoa sem princípios).

indivíduo de reputação superficial: loc. s. m. (S.) – patife, cana
lha (Ver indivíduo de má reputação, indivíduo de reputação duvidosa; 
pessoa sem princípios).

indivíduo delicado: loc. s. m. (Sex. & S.) – homossexual. 

indivíduo desonesto: loc. s. m. (políc. & cri.) – delinquente, pilan
tra, gatuno, ladrão (Ver amigo do alheio; criança ou adolescente que 
cometeu ato de infração; empregado infiel; especialista em furtos re
sidenciais; indivíduo associado à criminalidade menor; indivíduo que 
pega emprestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; técnico 
em redistribuição de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indi
víduo pobre; usurpador de bens alheios).

indivíduo desprezível ou sem importância: loc. s. m. (S.) – bosta, 
merda (Ver indivíduo mole / preguiçoso; indivíduo sem importância 
e sem merecimento; indivíduo sem nenhum préstimo ou importância; 
pessoa insignificante, que não presta para coisa alguma).

indivíduo devasso, sensual: loc. s. m. (Sex.) – veado, bicha, fan
chono.

indivíduo encarcerado: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) – preso, 
pri sioneiro (Ver detento; estar detido; indivíduo privado de sua liberda
de pessoal em razão de uma condenação penal; interno em instituição 
penal; internos nas instituições totais; pessoa condenada sob custódia 
do Estado, numa penitenciária ou cadeia; privação da liberdade; que 
perdeu a liberdade; ter pensão do Estado).

indivíduo fisicamente incapacitado: loc. s. m. (Fisiol. & Med.) 
– aleijado, entrevado, inválido, paralítico (Ver ataxia motriz; deficiente 
físico; deformidade física; desfiguração física; fisicamente imperfeito; 
inabilitação ao deslocamento; indivíduo que tem o braço ou a perna 
amputado; pessoa com deficiência; pessoa com diferença funcional; 
pessoa com eficiências diferentes / especiais; pessoas com habilidades 
diferenciadas; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa portadora de 
urgência própria; portador de direitos especiais; portadores de necessi
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dades especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhi
do de suas funções).

indivíduo hipercircunferenciado: loc. s. m. (S.) – gordo, gorda.

indivíduo mole / preguiçoso: loc. s. m. (S.) – bosta, merda (Ver 
indivíduo desprezível ou sem importância; indivíduo sem importância 
e sem merecimento; indivíduo sem nenhum préstimo ou importância; 
pessoa insignificante, que não presta para coisa alguma).

indivíduo muito lento e pouco ativo: loc. s. m. (S.) – preguiçoso, 
paspalhão.

indivíduo pouco esperto: loc. s. m. (S.) – tolo (Ver fraco de ideias; 
indivíduo pouco esperto; indivíduo que não tem inteligência ou juízo).

indivíduo pouco inteligente: loc. s. m. (Educ.) – burro, imbecil 
(Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto de inteligência; não atin
gir o índice normal de aproveitamento para a idade; pessoa cerebral
mente desfavorecida; pessoa de medíocre instrução; pessoa desprovida 
de inteligência; pessoa incapaz de fazer determinada tarefa; pessoa li
mitada intelectualmente; pessoa que ignora as letras; portador de inte
ligência incubada).

indivíduo privado de sua liberdade pessoal em razão de uma 
condenação penal: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) – preso, prisioneiro 
(Ver detento; estar detido; indivíduo encarcerado; interno em institui
ção penal; internos nas instituições totais; pessoa condenada sob custó
dia do Estado numa penitenciária ou cadeia; privação da liberdade; que 
perdeu a liberdade; ter pensão do Estado).

indivíduo que abre covas no cemitério: loc. s. m. (Merc. Trab.)  
– coveiro (Ver auxiliar de serviços póstumos).

indivíduo que anda vestido com roupas sujas: loc. s. m. (S.)  
– sujo, imundo (Ver indivíduo sem asseio; pouco cuidadoso na limpeza 
do corpo ou vestuário).

indivíduo que até pensaria nos outros...se os outros existissem: 
loc. s. m. (S.) – egoísta (Ver aquele que só pensa em si mesmo).

indivíduo que conserta calçados: loc. s. m. (com.) – sapateiro 
(Ver clínico de calçados; manipulador de calçados; ofício de consertar 
calçados).
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indivíduo que cumpre pena de detenção: loc. s. m. (cri. & T. Jur.) 
– detento, apenado.

indivíduo que curte o mau pela raiz: loc. s. m. (S.) – perverso.

indivíduo que destrói bens públicos e / ou privados: loc. s. m. (S.) 
– vândalo.

indivíduo que é enganado facilmente: loc. s. m. (S.) – panaca, 
palpavo, pateta, tolo, bobo, bocó, ingênuo.

indivíduo que exerce a função de ensinar: loc. s. m. (Educ.)  
– professor (Ver agente educativo; mestre de primeiras letras; obreiro do 
ensino; pessoa versada em letras; profissionais de educação; trabalhador 
da educação).

indivíduo que exerce a profissão em farmácia: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – boticário (Ver administrador de botica; administrador de far
mácia; farmacêutico).

indivíduo que explora a prostituição de outrem: loc. s. m. (Sex.) 
– cáften, cafetão, proxeneta (Ver achegador; CEO de entretenimento 
adulto; empresário que explora a prostituição; supervisor dos serviços 
de entretenimento masculino).

indivíduo que explora o(s) outro(s) frequentemente, pedindo 
favores ou dinheiro: loc. s. m. (S.) – sanguessuga (Ver pessoa interessei
ra que vive à custa dos outros).

indivíduo que fala dos outros com intriga / mexerico / bisbi-
lhotice: loc. s. m. (S.) – fofoqueiro (Ver indivíduo que se intromete em 
assuntos alheios; propagador de inverdades factuais).

indivíduo que lardeia ser o que não é: loc. s. m. (S.) – mentiroso 
(Ver não é muito sincero; pessoa que não acredita na verdade; pessoa 
que não fala a verdade).

indivíduo que leva a vida no ócio: loc. s. m. (S.) – vagabundo (Ver 
indivíduo que leva a vida perambulando; malandro).

indivíduo que leva a vida perambulando: loc. s. m. (S.) – vaga
bundo (Ver indivíduo que leva a vida no ócio; malandro).

indivíduo que não merece nenhuma consideração: loc. s. m. (S.) 
– pulha, bigorrilha, bilontra, calhorda.
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indivíduo que não paga o que deve: loc. s. m. (S.) – caloteiro.

indivíduo que não tem inteligência ou juízo: loc. s. m. (S.) – tolo 
(Ver fraco de ideias; indivíduo pouco esperto).

indivíduo que não tem tudo que ama, mas ama tudo o que os 
outros têm: loc. s. m. (Lit. & S.) – invejoso.

indivíduo que não teme a fuga: loc. s. m. (Lit. & S.) – covarde.

indivíduo que nunca lê nada, mesmo sendo alfabetizado: loc. 
s. m. (Educ. & jorn.) – analfabeto voluntário (Ver analfabeto funcional; 
condição de quem não sabe ler nem escrever; indivíduo carente de A a Z).

indivíduo que nunca paga pra ver: loc. s. m. (jur.) – estelionatário.

indivíduo que para subir, desce: loc. s. m. (Lit. & S.) – mau caráter.

indivíduo que pede esmolas: loc. s. m. (S.) – mendigo (Ver indi
víduo que vive de caridade alheia; minoria; morador de rua; nômade 
urbano; parasitas sociais; pessoa em situação de rua; população de rua).

indivíduo que pega emprestado para sempre: loc. s. m. (Lit. / cri. 
& jorn.) – ladrão, delinquente (Ver amigo do alheio; criança ou adoles
cente que cometeu ato de infração; empregado infiel; especialista em 
furtos residenciais; indivíduo associado à criminalidade menor; indiví
duo desonesto; jovem infrator; menor infrator; técnico em redistribui
ção de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo pobre; 
usurpador de bens alheios).

indivíduo que pratica a pederastia: loc. s. m. (Sex.) – pederasta 
(Ver arejado; arrombado; estranho; fachono; homem vicioso contra  
a na tureza).

indivíduo que pratica vendas: loc. s. m. (Merc. Trab.) – vendedor 
(Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; comerciante; con
sultor de vendas; executivo de vendas; funcionário encarregado de ven
das ao público; pessoa que trabalha com vendas; profissional de vendas; 
representante comercial; representante de vendas).

indivíduo que se intromete em assuntos alheios: loc. s. m. (S.)  
– fofoqueiro (Ver indivíduo que fala dos outros com intriga / mexerico 
/ bisbilhotice; propagador de inverdades factuais).
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indivíduo que tem dificuldade para memorizar os lugares por 
onde passa ou aonde vai: loc. s. m. (S.) – desnorteado, desorientado 
(Ver aquele que perdeu a direção do norte).

indivíduo que tem o braço ou a perna amputado: loc. s. m. (Fi-
siol. & Med.) – aleijado, cotó, entrevado, inválido, paralítico (Ver ataxia 
motriz; deficiente físico; deformidade física; desfiguração física; fisica
mente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo fisicamente 
incapacitado; pessoa com deficiência; pessoa com diferença funcional; 
pessoa com eficiências diferentes / especiais; pessoas com habilidades 
diferenciadas; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa portadora de 
urgência própria; portador de direitos especiais; portadores de necessi
dades especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhi
do de suas funções).

indivíduo que tem o nariz grande: loc. s. m. (S.) – narigudo (Ver 
indivíduo ávido por oxigênio).

indivíduo que tem sempre um problema para cada tipo de so-
lução: loc. s. m. – (S.) pessimista.

indivíduo que vela sobre alguma coisa: loc. s. m. (Merc. Trab.) – 
vigia (Ver oficial coordenador de movimentação noturna).

indivíduo que vive às custas alheia por pura exploração ou pre-
guiça: loc. s. m. – (S.) parasita.

indivíduo que vive às custas de prostitutas: loc. s. m. (prost.) – gigolô.

indivíduo que vive de caridade alheia: loc. s. m. (S.) – mendigo 
(Ver indivíduo que pede esmolas; minoria; morador de rua; nômade 
urbano; parasitas sociais; pessoa em situação de rua; população de rua).

indivíduo responsável pela guarda de presos: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – carcereiro (Ver servidor público de prisões).

indivíduo selvagem / rude / primário / incivilizado: loc. s. m. (An-
trop.) – bugre.

indivíduo sem asseio: loc. s. m. (S.) – sujo, imundo (Ver indiví
duo que anda vestido com roupas sujas; pouco cuidadoso na limpeza do 
corpo ou vestuário).
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indivíduo sem coragem ou energia: (3) loc. s. m. (S.) – caga.

indivíduo sem importância e sem merecimento: loc. s. m. (S. / Port.) 
– merdas (Ver indivíduo desprezível ou sem importância; indivíduo 
mole / preguiçoso; indivíduo sem nenhum préstimo ou importância; 
pessoa insignificante, que não presta para coisa alguma).

indivíduo sem nenhum préstimo ou importância: loc. s. m. (S. / Bei-
ra / Port.) – badamerda, berda, berdamerda (Ver indivíduo desprezível ou 
sem importância; indivíduo mole / preguiçoso; indivíduo sem importância 
e sem merecimento; pessoa insignificante, que não presta para coisa alguma).

indivíduo sem potência sexual: loc. s. m. (Sex.) – brocha (Ver 
condição ou estado de brocha (“impotente”); dizse de ou indivíduo que 
não consegue ter ereção; faz brochar; indivíduo com problemas fisioló
gicos ejaculatórios e de dispersão do sangue peniano; perder temporária 
ou definitivamente a capacidade de ter ereção; que ou o que desestimula 
sexualmente; sexualmente impotente).

indivíduo sexualmente ativo e passivo: loc. s. m. (Sex. / Port.)  
– ca picua.

indivíduo velhaco, de mau caráter: loc. s. m. (S.) – puto, sacana 
(Ver pessoa malformada, de mau caráter).

indivíduo velho que já não controla seus atos: loc. s. m. (Psiq.) – de
sequilibrado, descontrolado.

indivíduo, normalmente rural e com pouca educação: loc. s. m. 
(Z. R.) – caipira, roceiro (Ver indivíduo, simplório geralmente habitante 
do campo, de pouca instrução e modos refinados; interiorano; pessoa 
que vive no campo, na roça).

indivíduo, simplório geralmente habitante do campo, de pouca 
instrução e modos pouco refinados: loc. s. m. (Z. R.) – caipira, roceiro 
(Ver indivíduo, normalmente rural e com pouca educação; interiorano; 
pessoa que vive no campo, na roça).

índole espirituosa: loc. s. f. (Lit.) – desprezo ou menosprezo aos 
ignorantes.

induzir alguém a fazer alguma coisa: loc. v. (S.) – manipular (Ver 
in fluenciar alguém para servir a interesses de outros).
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induzir elementos falsos numa história: loc. v. (jorn.) – mentir 
(Ver adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar infor
mação falsa; dissimular a verdade; distorcer a realidade; esconder a ver
dade; faltar à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para a ver da
de; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade; velar  
a verdade).

inexistência de espécies: loc. s. f. (Econ.) – falta de dinheiro (Ver 
insuficiência orçamentária).

infante exposto: loc. s. m. (S.) – menor abandonado.

inferiormente situado em uma hierarquia ou escala: loc. adv. (S.) 
– humilde (Ver humilde cotidiano; pertencente a uma baixa classe social).

infidelidade: s. m. (Pol.) – infidelidade com partidos, aliados  
e elei tores.

infidelidade conjugal: loc. s. f. (Sex.) – adultério (Ver atividade 
sexual paralela; facada no matrimônio; pessoa casada com atividade se
xual paralela; relação extramatrimonial; relacionamento extraconjugal; 
relações sexuais impróprias).

infidelidade partidária: loc. s. f. (Consc.) – murismo político.

inflação de demanda: loc. s. f. (com.) – ganância dos comerciantes.

influenciar alguém para servir a interesses de outros: loc. v. (S.) 
– manipular (Ver induzir alguém a fazer alguma coisa).

informação falsa: loc. s. f. (jorn.) – mentira (Ver afirmação contrá
ria à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual não se pode acre
ditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital sobre fatos reais; esta 
fala não procede; eufemismos governamentais; inverdade; meiaverda
de; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de acontecer).

informalidade ocupacional: loc. s. f. (S.) – bico, biscate.

infração às leis estabelecidas: loc. s. f. (jorn. / cri. & T. Jur.) – cri
me (Ver abuso de direito; ação social condenável; ato de vindita social; 
ato infracional; transgressão da lei; transgressão da moral).

ingerir bebida alcoólica em excesso: loc. v. (S.) – estar bêbado 
(Ver andar das bandas de Vinhó; entrar na vinha do senhor; estar sob  
o efeito do álcool; estar um pouco alegre).
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ingresso mínimo de integração: loc. s. m. (Pol. & S.) – esmola 
pú blica.

inibidor de odores: loc. s. m. (cosmét.) – desodorante.

iniciação sexual: loc. s. f. (Sex.) – perda da virgindade.

início de uma nova jornada: loc. s. m. (Rel.) – morte.

inimigo: s. m. (Rel.) – diabo.

inimigo número 1 de Deus: loc. s. m. (Rel.) – diabo, demônio.

inseparável educador da vagina: loc. s. m. (Sex. & Med.) – clitóris 
(Ver incitador ao prazer feminino; melhor amigo da vagina; órgão ho
mólogo do pênis, mas muito menor).

inseto anopluro: loc. s. m. (Lit. / Port. & Ent.) – piolho (Ver com
panheiro da pobreza; perpétuo hóspede dos pedintes).

instalação sanitária: loc. s. f. (S.) – cagatório, privada (Ver assen
to; comua; conveniência; latrina; local destinado a dejeções; lugar ou 
recinto onde se defeca; retrete; sentina; vaso sanitário).

instante fatal: loc. s. m. (Lit.) – morte.

instituição armada: loc. s. f. (T. Mil. & políc.) – polícia, guarda 
civil (Ver soberba escancarada).

instituição castrense: loc. s. f. (T. Mil.) – quartel.

instituição financeira: loc. s. f. (Merc. Trab.) – banco (Ver estabe
lecimento bancário; estabelecimento financeiro; estabelecimento mer
cantil de crédito; sociedade mercantil de crédito).

instituição geriátrica: loc. s. f. (S. & jorn.) – asilo (Ver casa de re
pouso; casa geriátrica; clínica de repouso para idosos; geriátrico; lar dos 
idosos; moradia da melhor idade; residência para a terceira idade; solar 
dos jovens de ontem; urbanização para maiores).

instituição mais antiga da história da sociedade: loc. s. f. (S.) – ca
samento (Ver vínculo conjugal entre um homem e uma mulher).

instituição penal: loc. s. f. (políc. / cri. & jorn.) – prisão, presídio.

instituição total: loc. s. f. (cri. & jorn.) – prisão, presídio.

instituto de regeneração: loc. s. m. (cri. & jorn.) – prisão, presídio.
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instituto de beleza: loc. s. m. (com.) – salões de beleza (Ver ateliê 
do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituts de beauté; hair-
dresser; hair stylist; oficina da beleza; oficina do cabelo; peluquero; salão 
de beleza; studio do cabelo).

instituts de beauté: loc. s. m. (com.) – salões de beleza (Ver ate
liê do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de beleza; 
hair-dresser; hair stylist; oficina da beleza; oficina do cabelo; peluquero; 
salão de beleza; studio do cabelo).

instrumento humano penetrante: loc. s. m. (Sex.) – peru, peia.

insuficiência erétil: loc. s. f. (Patol.) – impotência (Ver disfunção 
erétil; falta de ereção; força sexual perdida; problema sexual masculino 
constrangedor).

insuficiência orçamentária: loc. s. f. (Econ.) – falta de dinheiro 
(Ver inexistência de espécies).

insuficiência técnica: loc. s. f. (fut.) – quando um jogador está 
jogando mal; “mal das pernas”.

insurgentes: s. m. (jorn. / The New York Times) – terroristas.

íntegra: s. f. (Lit.) – virgem.

inteligente apesar de ser mulher: loc. s. f. (S.) – mulher inteligente.

intenso cheiro desagradável: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.

interceptação telefônica sob autorização judicial: loc. s. f. (po-
líc.) – grampo, escuta.

intercurso sexual: loc. s. m. (Sex. & Lit.) – coito, cópula, foda.

interdição do impossível: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – censura (Ver 
atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao momento e à si
tuação; conexão política; controle social dos meios de comunicação; hi
giene mental; historicamente não dizível; mordaça da imprensa; orien
tação cultural; “pedido”; política do silêncio; politicamente correto; “re
comendação”; sonegação das informações “indesejáveis”).

interdição sexual: loc. s. f. (S. / Port.) – cu, traseiro.
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interdições vocabulares como fórmula de encantamento: loc.  
s. f. (Lit. / Port.) – sátiras.

interesse sexual explícito: loc. s. m. (Sex.) – ereção.

interiorano: s. m. (Z. R.) – caipira, roceiro (Ver indivíduo, nor
malmente rural e com pouca educação; indivíduo, simplório geralmen
te habitante do campo, de pouca instrução e modos refinados; pessoa 
que vive no campo, na roça).

intermediação: s. f. (com.) – biopirataria (Ver bioprospecção).

intermediária de amores: loc. s. f. (Lit. & S.) – alcoviteira.

internação para criança e / ou adolescente: loc. s. f. (cri.) – prisão.

internato judicial: loc. s. m. (cri.) – cárcere, cadeia, prisão.

interno em instituição penal: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) – pre
so, prisioneiro (Ver detento; estar detido; indivíduo encarcerado; indiví
duo privado de sua liberdade pessoal em razão de uma condenação pe
nal; internos nas instituições totais; pessoa condenada sob custódia do 
Estado numa penitenciária ou cadeia; privação da liberdade; que perdeu 
a liberdade; ter pensão do Estado).

internos nas instituições totais: loc. s. m. (cri.) – preso, prisionei
ro (Ver detento; estar detido; indivíduo encarcerado; indivíduo privado 
de sua liberdade pessoal em razão de uma condenação penal; interno 
em instituição penal; pessoa condenada sob custódia do Estado numa 
penitenciária ou cadeia; privação da liberdade; que perdeu a liberdade; 
ter pensão do Estado).

interpolação dos preços: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – aumento de 
preços.

interromper a gravidez: loc. v. (Med.) – abortar (Ver expulsar na
turalmente o feto; interromper o processo de gestação; retirar o feto por 
meios artificiais).

interromper o processo de gestação: loc. v. (Med.) – abortar (Ver 
expulsar naturalmente o feto; retirar o feto por meios artificiais).

interromper uma série de ocorrências desfavoráveis: loc. v. (Esp. 
/ fut. & jorn.) – quebrar o tabu.
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interrupção de contrato de trabalho: loc. s. f. (Merc. Trab.) – de
missão (Ver afastamento de executivos de seus cargos; demissão volun
tária; desligamento de executivos; dispensa dos serviços de um funcio
nário da empresa; expediente regulador).

interrupção definitiva da vida: loc. s. f. (Lit. & Espir.) – morte.

interrupção prematura natural ou não, do feto: loc. s. f. (Med.) 
– aborto.

interrupção voluntária ou involuntária da gravidez: loc. s. f. (Med.) 
– aborto.

intervenção armada: loc. s. f. (T. Mil. & jorn.) – guerra.

intervenção cirúrgica: loc. s. f. (Med.) – operação (Ver cirurgia; 
processos operatórios manuais e instrumentais).

intervenção militar: loc. s. f. (T. Mil. & jorn.) – guerra.

intervenção paisagística: loc. s. f. (S.) – jardinagem.

intolerantismo étnico: loc. s. m. (Antrop.) – racismo (Ver atitude 
de hostilidade em relação à determinada categoria de pessoas; ideia pre
concebida contra indivíduos pertencente a uma etnia diferente).

intranquilidade íntima: loc. s. f. (S.) – impaciência.

introduzir o pênis no ânus: loc. v. (Sex.) – tomar no cu, entubar 
(Ver abrir a anilha; abrir o ânus; ato de pederastia passiva; entregarse 
sexualmente a uma penetração anal; fazer sexo anal; manter coito anal; 
receber contribuições inusitadas na cavidade retal; renderse a uma in
terdição sexual).

inutilmente: adv. (S.) – àtoa (Ver de reputação duvidosa; que não 
tem importância; sem utilidade).

invadir: v. (T. Mil. / guerra & jorn.) – participar na guerra (Ver 
entrar com tropas).

inventar a pólvora: loc. v. (S.) – ser pretensioso.

inverdade: s. f. (Lit.) – mentira (Ver afirmação contrária à verdade 
a fim de induzir a erro; afirmação na qual não se pode acreditar; contrá
ria à verdade; desvio ou erro proposital sobre fatos reais; esta fala não 
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procede; eufemismos governamentais; informação falsa; meiaverdade; 
não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de acontecer).

invertido sexual: loc. s. m. (Sex.) – veado, bicha, fanchono.

investimento: s. m. (Econ.) – custos de um serviço ou preços de 
um produto.

investimento na campanha política: loc. s. m. (Pol.) – caixa dois 
(Ver caixa paralelo; dinheiro não contabilizado; movimentação não ofi
cial de dinheiro, não declarada ao governo; movimentação paralela de 
dinheiro; recursos de caixa dois; recursos não contabilizados; suborno 
eleitoral).

investimento sem retorno: loc. s. m. (Rel.) – morte.

invisual: s. m. (Port.) – cego (Ver baixa acuidade visual; carente 
visual; deficiente visual; desprovido da visão; faltar a vista; incapacidade 
visual; oticamente limitado; pessoa visualmente desafiada; privação do 
sentido da visão; tolhido da visão).

invólucro de látex muito fino, que envolve o pênis: loc. s. m. (S.) 
– “camisinha”, camisa de Vênus.

ir a campo: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.

ir à falência: loc. v. (Merc. Trab.) – falir (Ver descontinuar as ati
vidades da empresa; descontinuar o negócio; suspender os pagamentos 
aos credores por impossibilidades de satisfazêlos).

ir a óbito: loc. v. (Med.) – morrer.

ir a outro bairro: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

ir ali fazer uma coisa: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver abrir o dique; 
deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escor
rer a água das azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer 
necessidades fisiológicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; 
pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; urinar; ver
ter água).

ir ao curral: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.

ir ao escritório: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.

ir aonde o rei vai sozinho: loc. v. (S. / Port.) – cagar.
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ir desta para melhor: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

ir fazer o serviço: loc. v. (Lit. / Port.) – trânsito intestinal, cagar.

ir para a banda de lá: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

ir para a cama com alguém: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

ir para a cidade espiritual: loc. v. (Espir.) – morrer.

ir para a terra da verdade: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

ir para Deus: loc. v. (Rel. & Lit. / Port.) – morrer.

ir para o além: loc. v. (Lit.) – morrer.

ir para o céu: loc. v. (Rel. & Lit. / Port.) – morrer.

ir para o fanico: loc. v. (Lit. / Port.) – praticar a prostituição (Ver 
amor mundano; artes de Madalena; atividade paga por atos sexuais; es
tar na vida; exploração sexual infantil; luxúria popular; ofício mais velho 
do Mundo; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual contratado; 
torpe exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de 
favores sexuais por interesses financeiros).

ir para o fio para produzir o suicídio: loc. v. (guerra / Auschwitz) 
– tocar o arame farpado em alta tensão.

ir para o jardim das tabuletas: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – ir para 
o cemitério.

ir para o outro mundo: loc. v. (Rel.) – morrer.

ir para o reino de Deus: loc. v. (Crist.) – morrer.

ir para um mundo melhor: loc. v. (Rel. & Lit.) – morrer.

ir poisar: loc. v. (Lit. / Port.) – cagar.

ir se juntar à maioria: loc. v. (Lit.) – morrer.

irregularidades: s. f. (Pol. & jorn.) – corrupção, suborno.

ir-se: v. (Lit.) – morrer.

ir-se embora: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

irregularidade rítmica: loc. s. f. (mús.) – descompasso.
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J
“jogador com problemas”: loc. s. m. (Ludol. & Consc.) – viciado 

nos cassinos (Las Vegas, Nevada; USA).

já lá estar no reino da verdade: loc. adv. (Lit. / Port.) – morrer.

já não lhe doer nada: loc. adv. (Lit. / Port.) – morrer.

jardim da saudade: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cemitério.

jardim das tabuletas: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cemitério.

jardim de paz: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cemitério.

jogador de futebol medíocre: loc. s. m. (fut.) – pereba.

jogar efluentes nos rios e mares: loc. v. (Lit. & jorn.) – jogar “cocô” 
nos rios e mares.

jogo de chances: : loc. s. m. (Ludol.) – jogo de azar (Ver compe
tição que implica sorte ou azar envolvendo apostas em dinheiro, bens; 
jogo de má sorte).

jogo de má sorte: loc. s. m. (Ludol.) – jogo de azar (Ver compe
tição que implica sorte ou azar envolvendo apostas em dinheiro, bens; 
jogo de chances).

jornada complementar: loc. s. f. (Merc. Trab.) – horas extras (Ver 
jornada flexível).

jornada flexível: loc. s. f. (Merc. Trab.) – horas extras não remune
radas (ver jornada complementar).

jovem em confronto com a lei: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.)  
– trombadinha (Ver menor que vive na rua e anda em bandos, cometen
do pequenos delitos; mocinho bandido).

jovem infrator: loc. s. m. (cri. & jorn.) – menor infrator (Ver ami
go do alheio; criança ou adolescente que cometeu ato de infração; em
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pregado infiel; especialista em furtos residenciais; indivíduo desonesto; 
indivíduo que pega emprestado para sempre; menor infrator; técnico 
em redistribuição de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indi
víduo pobre; usurpador de bens alheios).
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L
lado lunar: loc. s. m. (Lit.) – face negra.

lago dos danados: loc. s. m. (Rel.) – inferno (Ver ardências incle
mentes do fogo; comarca difícil de suportar; fogo ardente; fundo da ter
ra; local subterrâneo habitado pelos mortos; lugar das almas pecadoras; 
morada das almas ruins / más).

laico: s. m. (Rel.) – ateu (Ver descrente de qualquer religião; ímpio).

lamber a vagina: loc. v. (Sex.) – minete, cunilíngua (Ver ato de 
buscar e dar prazer sexual com a boca na vulva da mulher; sexo oral 
feito em mulher).

lamentamos sua perda: loc. v. (Med. & S.) – morreu (Ver apesar 
de todos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; 
encerrou seu estágio terreno; encontrou a luz; está dormindo; está no 
reino da glória; fizemos tudo que estava ao nosso alcance; fizemos tudo 
que foi possível, mas ele não resistiu; foi a óbito; não está mais entre nós; 
papai do céu chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

lançar fora: loc. v. (Lit. / Port.) – vomitar (Ver cabritar; deitar fora; 
expelir com ímpeto; expelir pela boca; expelir pela boca o conteúdo do 
estômago; restituir).

lândrias: s. f. (S.) – bunda, nádegas (Ver abundância feminina tra
seira; chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; lorto; mala; nádegas; par 
de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pouseiro; região glútea; 
região traseira da pelve humana, formada através de cada lado dos glú
teos; sítio mais almofadado do corpo).

lar dos idosos: loc. s. m. (S. & jorn.) – asilo (Ver casa de repouso; 
casa geriátrica; clínica de repouso para idosos; geriátrico; instituição ge
riátrica; moradia da melhor idade; residência para a terceira idade; solar 
dos jovens de ontem; urbanização para maiores).
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laracha: s. m. (Lit. / Port.) – peru, peia.

lascar: v. (S. / Port.) – cagar.

latrina: s. f. (S. / Port.) – cagatório, privada (Ver assento; comua; 
conveniência; instalação sanitária; latrina; local destinado a dejeções; 
lugar ou recinto onde se defeca; retrete; sentina; vaso sanitário).

Lázaro: s. m. (Lit. / Port. & Infec.) – leproso (Ver doente de hanse
níase; portador de hanseníase).

Lei de Gérson: loc. s. m. (S.) – malandragem da contravenção bus
cando levar vantagem em tudo (na cultura brasileira).

leito derradeiro: loc. s. m. (Lit.) – túmulo, sepultura (Ver ao pé do 
leito derradeiro; derradeira morada; última jazida).

leitura dinâmica e memorização: loc. s. f. (S.) – decoreba rápida.

lenta evolução mental: loc. s. f. (Lit. & Psiq.) – retardação.

lesões causadas por um grupo de vírus HPV (Human Papillo-
ma Viruses): loc. s. f. (DST) – condiloma acuminado; infecção por HPV 
(Ver verruga genital).

levar à morte: loc. v. (Lit.) – matar (Ver contribuir para que al
guém morra; cumprir o dever; defender a Pátria; honrar a terra que nos 
foi berço; levar o animal à inércia; neutralizar o assaltante; servir a na
ção; subtrair a vida de alguém; tirar a vida de alguém intencionalmente; 
tirar o adversário deste mundo; trabalhar pela paz do mundo).

levar alguém para a cama: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

levar o animal à inércia: loc. v. (Zool.) – matar o animal.  

leve risco de défaut: loc. s. m. (Econ.) – calote (Ver contrair dívida 
sem intenção de pagar; moratória técnica; reestruturação dos papéis da 
dívida).

liberação de guerra: loc. s. f. (Hist. / Pol. & T. Mil.) – Golpe de 
Estado (Ver pronunciamento militar).

liberar do emprego: loc. v. (Merc. Trab.) – demitir (Ver colocar  
à disposição do livre mercado de trabalho; desligar do cargo; dispensar 
do serviço; dispensar sem justo motivo; fazer melhorias no quadro de 
funcionários; rifar).
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liberar espaço: loc. v. (Lit.) – cagar.

liberar o intestino grosso: loc. v. (Fisiol.) – cagar.

liberar os reféns: loc. v. (S. / Port.) – cagar.

libertação: s. f. (T. Mil. & guerra) – invasão militar (Ver coloni
zação; expansão territorial; necessidade de uma intervenção externa; 
ocupação ilegal de terras e / ou territórios; ocupação israelense; pacifi
cação).

libido de altíssima voltagem: loc. s. f. (Sex. & jorn.) – tarado se
xual (Ver incontinentes sexuais; moralmente devassos).

ligação sexual humana bem sucedida: loc. s. f. (Sex.) – orgasmo 
(Ver clímax da relação sexual; função erótica bem sucedida; gozada; 
momento de êxtase total; trânsito sublime).

limite do discurso censurado: loc. s. m. (Pol.) – silêncio (Ver pri
vação de falar).

limpeza doméstica: loc. s. f. (Merc. Trab.) – (Ver limpeza geral; 
serviço completo de limpeza; trabalho árduo, estafante).

limpeza étnica: loc. s. f. (T. Mil. / Pol. / guerra & jorn.) – genocídio 
(Ver ação humanitária; campanha higiênica; custos humanos; destrui
ção colateral; destruição em massa; operação de limpeza; privação da 
existência).

limpeza geral: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxina (Ver limpeza domés
tica; serviço completo de limpeza; trabalho árduo / estafante).

linguiça: s. f. (S.) – peru, peia.

líquido do sistema de arrefecimento: loc. s. m. (autom.) – água 
do radiador.

líquido expelido na urinação: loc. s. m. (Fisiol.) – mijo, xixi (Ver 
pipi; urina).

lisonja engenhosa: loc. s. f. (Lit. & S.) – eufemismo (Ver eufemis
mo; falsa dessemelhança).

little love: s. m. (Sex.) – transa rapidinha (Ver amorzinho; sexo 
emergencial).
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livrar-se de uma carga inútil: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – cagar.

local de difícil acesso, esp. quando situado entre montanhas ou 
quando longínquo e pouco habitado: loc. s. m. (S.) – cu do conde, cu 
do mundo, cafundó.

local de encontros amorosos: loc. s. m. (prost.) – prostíbulo, bor
del, puteiro, lupanar.

local de libertinagem e devassidão: loc. s. m. (prost.) – prostíbulo, 
bordel, puteiro, lupanar.

local destinado a dejeções: loc. s. m. (S.) – cagatório, privada (Ver 
assento; comua; conveniência; instalação sanitária; latrina; lugar ou re
cinto onde se defeca; retrete; sentina; vaso sanitário).

local destinado à rota de fuga em casos de sinistro: loc. s. m. (S.) 
– saída de emergência.

local subterrâneo habitado pelos mortos: loc. s. m. (Mitol.) – in
ferno (Ver ardências inclementes do fogo; comarca difícil de suportar; 
fogo ardente; fundo da terra; lago dos danados; lugar das almas pecado
ras; morada das almas ruins / más).

lógica acidentalmente comprometida: loc. s. f. (S.) – estupidez, 
imbecilidade (Ver grande indelicadeza e incivilidade).

lógica de mercado: loc. s. f. (Econ.) – lei do mais forte.

loja de sapatos: loc. s. f. (com.) – sapataria (Ver clínica de sapatos; 
oficina para conserto de sapatos).

longa viagem: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.

lorto: s. m. (Sex.) – bunda, nádegas (Ver abundância feminina tra
seira; chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; lândrias; mala; nádegas; par 
de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pouseiro; região glútea; 
região traseira da pelve humana, formada através de cada lado dos glú
teos; sítio mais almofadado do corpo).

lugar das almas pecadoras: loc. s. m. (Rel.) – inferno (Ver ardên
cias inclementes do fogo; comarca difícil de suportar; fogo ardente; fun
do da terra; lago dos danados; local subterrâneo habitado pelos mortos; 
morada das almas ruins / más).
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lugar de repouso: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cemitério.

lugar muito distante de onde se está: loc. s. m. (Lit. & S.) – cude 
judas. (Ver fim de mundo).

lugar onde as mulheres ganham: loc. s. m. (Lit. / Port. & prost.)  
– prostíbulo, bordel, puteiro, lupanar.

lugar onde jazem os espíritos: loc. s. m. (Bíb.) – escuridão.

lugar ou recinto onde se defeca: loc. s. m. (S.) – cagatório, priva
da (Ver assento; comua; conveniência; instalação sanitária; latrina; local 
destinado a dejeções; retrete; vaso sanitário).

lugar vigiado e / ou fortificado, em que alguém é mantido pre-
so: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) – prisão, cadeia, presídio.

luvas de látex:  loc. s. f. (com.) – luvas de borracha.
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M
“mal necessário”: loc. s. m. (Consc.) – criatividade anticosmoéti

ca; intenção anticosmoética da necessidade desnecessária.

“movimentos sociais”: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – grupos organi
zados para servir de massa de manobra aos interesses políticos radicais 
(Brasil) (Anobase: 2014).

“mudanças pontuais”: loc. s. f. (Pol.) – reforma ministerial.

má sorte: loc. s. f. (S.) – azar (Ver ter falta de sorte).

machimba: s. f. (S. & Fisiol. / Moçambique) – merda (Ver elimi
nação de matéria orgânica anal; excremento; fezes; macimba; material 
fecal; produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus).

macimba: s. f. (S. & Fisiol. / Moçambique) – merda (Ver elimina
ção de matéria orgânica anal; excremento; fezes; machimba; material 
fecal; produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus).

mãe suplente: s. f. (S. & Consc.) – reprodutora da barriga de alu
guel (Anobase: 2001).

magana: s. f. (prost. / Algarve / Port.) – prostituta.

magra: s. f. (Infec.) – tuberculose (Ver doença da boemia; doença 
do peito; fina; fraqueza do peito; mal assolador e cruel; mal do peito; 
queixa do peito).

maior espetáculo esportivo da terra: loc. s. m. (fut.) –  futebol 
(Ver desporto terrestre coletivo).

maiores aliadas dos políticos: loc. s. f. (Pol. & const. civ.) – em
preiteiras (Ver consumidoras da maior parte dos recursos públicos diri
gidos a novos projetos).

mais avantajado: loc. s. m. (S.) – gordo.
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majoração de impostos: loc. s. f. (Econ.) – aumento de impostos 
(Ver acréscimo fiscal; ajuste fiscal; austeridade fiscal; cobertura fiscal de 
deficit; reajustamento do fisco; reajuste na arrecadação de impostos).

majoração tarifária: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

majorar o ordenado: loc. v. (Pol. / Merc. Trab. & jorn.) – au
mentar o salário (Ver elevar o soldo; melhorar o vencimento; reajustar  
o provento).

mal assolador e cruel: loc. adj. (Lit. / Port. & Infec.) – tuberculose 
(Ver doença da boemia; doença do peito; fina; fraqueza do peito; magra; 
mal do peito; queixa de peito).

mal caduco: loc. s. m. (Lit. / Port.) – epilepsia (Ver ataque de gota; 
carisma; gotacoral; hieranose; mal de gota; mal de terra; mal divino; 
mal sagrado; mal santo; opilência).

mal cruel e prolongado: loc. s. m. (S. & Lit.) – câncer (Ver aquela 
doença; doença do homem maduro; moléstia pertinaz).

mal d’ave-maria: loc. s. m. (S. / Ilha da Madeira / Port.) – ataque 
epiléptico.

mal da pele: loc. s. m. (Infec.) – lepra (Ver doença de pele difícil de 
curar; mal de hansen; mal de lázaro; mal de lazento; problemas da pele).

mal de gota: loc. s. m. (S. / Port.) – epilepsia (Ver ataque de gota; 
carisma; gotacoral; hieranose; mal caduco; mal de terra; mal divino; 
mal sagrado; mal santo; opilência).

mal de hansen: loc. s. m. (Infec.) – lepra (Ver doença de pele difícil 
de curar; mal da pele; mal de lázaro; mal de lazento; problemas da pele).

mal de lázaro: loc. s. m. (Infec.) – lepra (Ver doença de pele difí
cil de curar; mal da pele; mal de hansen; mal de lazento; problemas da 
pele).

mal de lazento: loc. s. m. (Infec.) – lepra (Ver doença de pele difícil 
de curar; mal da pele; mal de hansen; mal de lázaro; problemas da pele).

mal de terra: loc. s. m. (S. / Port.) – epilepsia (Ver ataque de gota; 
carisma; gotacoral; hieranose; mal caduco; mal de gota; mal divino; 
mal sagrado; mal santo; opilência).
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mal divino: loc. s. m. (Lit. / Port.) – epilepsia (Ver ataque de gota; 
carisma; gotacoral; hieranose; mal caduco; mal de gota; mal de terra; 
mal sagrado; mal santo; opilência).

mal do peito: loc. s. m. (Lit. / Port. & Infec.) – tuberculose (Ver 
doença da boemia; doença do peito; fina; fraqueza do peito; magra; mal 
assolador e cruel; queixa de peito).

mal gosto para se vestir: loc. s. m. (Mod. & S.) – cafona (Ver pes
soa deselegante).

mal hemorroidal: loc. s. m. (Lit. / Port.) – fezes sanguíneas.

mal mensal: loc. s. m. (Fisiol.) – menstruação (Ver moléstia pró
pria das mulheres; período menstrual).

mal parecido(a): loc. s. m. & f. (cosmét.) – feio, feia.

mal ruim: loc. s. m. (Lit. / Port. / DST & Infec.) – sífilis.

mal sagrado: loc. s. m. (S. & Lit. / Port.) – epilepsia (Ver ataque 
de gota; carisma; gotacoral; hieranose; mal caduco; mal de gota; mal 
divino; mal de terra; mal santo; opilência).

mal santo: loc. s. m. (S. / Port.) – epilepsia (Ver ataque de gota; ca
risma; gotacoral; hieranose; mal caduco; mal de gota; mal divino; mal 
de terra; mal sagrado; opilência).

mal torpe: loc. s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

mal venéreo: loc. s. m. (DST / Infec. & Lit. / Port.) – sífilis.

mal-americano: s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

mal-bruto: s. m. (Infec.) – lepra (Ver doença de pele difícil de 
curar; mal da pele; mal de hansen; mal de lázaro; mal de lazento; pro
blemas da pele).

mal-canadense: s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

mal-escocês: s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

mal-estar causado por ingestão de bebidas alcoólicas: loc. s. m. 
(Lit. & S.) – ressaca (Ver sensação desagradável depois de uma bebe
deira).
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mal-francês: s. m. (Lit. / Port. / DST & Infec.) – sífilis.

mal-gálico: s. m. (Lit. / Port. / DST & Infec.) – sífilis.

mal-germânico: s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

mal-ilírico: s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

mala: s. f. (S.) – bunda, nádegas (Ver abundância feminina trasei
ra; chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; lândrias; lorto; nádegas; par 
de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pouseiro; região glútea; 
região traseira da pelve humana, formada através de cada lado dos glú
teos; sítio mais almofadado do corpo).

malandragem da contravenção buscando levar vantagem em 
tudo: loc. s. f. (Consc.) – Lei de Gérson.

malandro: s. m. (S.) – vagabundo (Ver indivíduo que leva a vida 
no ócio; indivíduo que leva a vida perambulando).

malcheirosa: s. f. (Fisiol.) – fedida, fedorenta (Ver mulher que 
cheira mal).

malina: s. f. (S. / Minho / Port.) – mau cheiro, fedor.

mamas: s. f. (Anat. Ger.) – seios, peitos (Ver almários; arredon
dados; colo; glândulas mamárias; pomas; prateleiros; seios de mulher).

manager contábil de transporte público contingenciado: loc.  
s. m. (Merc. Trab.) – cobrador de Van.

mandado de Deus: loc. s. m. (Div.) – raio.

mandar à outra banda: loc. v. (S. & Lit. / Lisboa / Port.) – despe
dir, mandar embora (Ver desvincular; mandar a todos os sítios que na 
sessão não pode nomear; mandar bugiar).

mandar a todos os sítios que na sessão não pode nomear: loc. 
v (Lit. / Port.) – despedir, mandar embora (Ver desvincular; mandar  
à outra banda; mandar bugiar).

mandar bugiar: loc. v. (Lit. / Port.) – despedir, mandar embora 
(Ver desvincular; mandar à outra banda; mandar a todos os sítios que 
na sessão não pode nomear).

mandar passear: loc. v. (S.) – mandar à merda.
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manipulador de calçados: loc. s. m. (Lit. / Port. & com.) – sapatei
ro (Ver clínico de calçados; indivíduo que conserta calçados; ofício de 
consertar calçados).

manipulador de pães: loc. s. m. (Lit. / Port. & com.) – padeiro 
(Ver fabricante de pães).

mantenedores da paz: loc. s. m. (T. Mil.) – soldados matadores, 
combatentes ativos terrestres (Ver agentes da lei; conselheiros de refu
giados; consultores democráticos; elemento de combate; facilitadores de 
repatriações; gestores de crises; guardas de fronteiras; pessoal de combate).

manter coito anal: loc. v. (Sex.) – tomar no cu, dar o cu, entubar 
(Ver abrir a anilha; abrir o ânus; ato de pederastia passiva; entregarse 
sexualmente a uma penetração anal; fazer sexo anal; introduzir o pênis 
no ânus; receber contribuições inusitadas na cavidade retal; renderse  
a uma interdição sexual).

manter cópula: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

manter relações sexuais com: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

manutenção de dúvidas básicas: loc. s. f. (jorn.) (eufemismo téc-
nico) – proibições e censuras governamentais em tempos de guerra, no
tadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

manutenção não programada: loc. s. f. (Av. Civ.) – atraso no voo, 
aeronave com problemas.

mão de obra ociosa: loc. s. f. (Pol. & Merc. Trab.) – conjunto dos 
desempregados (Ver empreendedor de novas oportunidades; estar em 
busca de novos desafios; massa trabalhadora em stand by).

maquiagem: s. f. (Pol. & jorn.) – disfarce usado com intenção de 
fraude ou com valor demagógico.

maquiar: v. (Pol. & jorn.) – obras de embelezamento de fachada 
por motivos eleitoreiros.

maquilagem de efeitos de destruições: loc. s. f. (jorn.) (eufemismo 
técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos de guerra, 
notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

maquinar a verdade: loc. v. (Pol. & jorn.) – mentir (Ver ador
nar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; 
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dissimular a verdade; distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar 
à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para a verdade; induzir 
elementos falsos numa história; modificar a verdade; omitir a verdade; 
velar a verdade).

marido do cabide: loc. s. m. (Port.) – homem que faz pequenas 
visitas à mulher com quem vive.

marido enganado: loc. s. m. (S.) – corno, marido enganado.

marido que tolera a infidelidade da mulher: loc. s. m. (Sex.  
& S.) – corno, marido enganado.

marido traído: loc. s. m. (Sex. & S.) – corno, marido enganado.

mariposas da noite: loc. s. f. (prost.) – putas, prostitutas.

marketing eleitoral: loc. s. m. (mark. / Míd. & Consc.) – propagan
das enganosas (Ver propaganda enganosa).

marolinha: s. f. (Pol.) – termo utilizado no discurso político do 
Presidente Lula para definir a crise econômica mundial (Brasil) (Anoba
se: 2009).

massa ou porção de excremento de consistência sólida: loc.  
s. f. (Fisiol.) – cagalhão, troço /ô/, troçulho (Ver quantidade de excre
mentos).

massa trabalhadora em stand by: loc. s. f. (Merc. Trab.) – desem
pregados (Ver empreendedor de novas oportunidades; estar em busca 
de novos desafios; mão de obra ociosa).

masturbação masculina: loc. s. f. (Sex.) – bronha, punheta, pívia 
(Ver bolinho de estudante).

matéria fecal sólida: loc. s. f. (Fisiol.) – tolete (Ver rolo de fezes).

matéria prima não virgem: loc. s. f. (S.) – lixo (Ver acúmulo de 
detrito comercial / industrial / residencial).

material fecal: loc. s. m. (Fisiol.) – bosta, cocô, merda (Ver bolo fecal; 
caca; eliminação de matéria orgânica anal; excremento; fezes; machimba; 
macimba; produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus).

material para adultos: loc. s. m. (S. & jorn.) – pornografia (Ver 
violação ao pudor em matéria sexual).
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material que foi expelido do estômago pela boca: loc. s. m. (Fi-
siol.) – vômito (Ver emissão do conteúdo do estômago pela boca; per
turbação do aparelho digestivo).

mau cheiro dos pés: loc. s. m. (Fisiol.) – chulé (Ver cheiro fétido 
do suor dos pés humanos).

mau cheiro: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.

maus-tratos a presos políticos: loc. s. m. (jorn. / guerra & Rev.) 
– tortura.

medianeira: s. f. (S.) – alcoviteira.

médico analista de urinas: loc. s. m. (Port.) – doutor do mijo (Ver 
especialista em Urologia).

medidas de cunho sócio-educativo: loc. s. f. (jorn. & T. Jur.) – pe
nas (Ver medidas defensivas sociais).

medidas de segurança: loc. s. f. (T. Mil. & guerra) – campos de 
concentração, campos de extermínio, campos de holocausto.

medidas defensivas sociais: loc. s. f. (jorn. & T. Jur.) – penas (Ver 
medidas de cunho sócioeducativo).

medo / receio ou covardia: s. m. (S. / Port.) – cagunfa.

megaimposição cognitiva: loc. s. f. (Consc.) – doutrinação.

meia-verdade: s. f. (Lit. & jorn.) – mentira (Ver afirmação con
trária à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual não se pode 
acreditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital sobre fatos re
ais; esta fala não procede; eufemismos governamentais; informação fal
sa; inverdade; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de 
acontecer).

meio de expiação: loc. s. m. (Rel.) – mal.

melhor amigo da vagina: loc. adj. (Sex.) – clitóris (Ver incitador 
ao prazer feminino; inseparável educador da vagina; órgão homólogo 
do pênis, mas muito menor).

melhor cabo eleitoral já inventado em todos os tempos: loc. adj. 
(Pol.) – Mito do Salvacionismo Exemplo: Os mais demagogos ainda 
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fazem propaganda dos feitos e benesses do Salvacionismo durante as 
campanhas políticas.

melhor idade: loc. adj. (S. & jorn.) – velho, velha.

melhorar o vencimento: loc. v. (Pol. / Merc. Trab. & jorn.) – au
mentar o salário (Ver elevar o soldo; majorar o ordenado; reajustar  
o provento).

membrana virginal: loc. s. f. (Sex. & S.) – cabaço (Ver aquela que 
tem cabaço; atributo físico da virgindade da mulher; estado ou condição 
da mulher ou homem virgem; hímen; homem virgem; mulher virgem; 
perder a virgindade; prega formada por membrana mucosa e que fecha 
parcialmente o orifício externo da vagina virginal; recusa de namoro; 
virgindade).

membro da camada mais pobre da população: loc. s. m. (S.)  
– marginal (Ver exclusão social; pessoas condenadas à marginalidade 
cultural ou à segregação política). 

membro do serviço público: loc. s. m. (Merc. Trab.) – funcionário 
público (Ver servidor público).

membro genital masculino: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peru, peia.

membro sexual de qualquer mamífero de grande porte e tb. do 
homem: loc. s. m. (S. / Port.) – fueiro.

membro viril: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peru, peia.

membro viril das crianças: loc. s. m. (Sex. & inf.) – pipiu (Ver pê
nis de criança; pênis infantil ou pequeno).

membros do comando do terror: loc. s. m. (jorn. /  Agence France
-Presse) – terroristas.

memória inflacionária: loc. s. f. (Econ.) – aumentar os preços na 
mesma porcentagem do mês anterior (Ver contemplar algumas condi
ções adversas; recuperar os preços).

memorial ossuário municipal: loc. s. m. (S.) – cemitério.

meninas da trama: loc. s. f. (prost. / Port.) – putas, prostitutas.

meninas de programa: loc. s. f. (prost.) – putas, prostitutas.
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meninos em situação de rua: loc. s. m. (políc. & jorn.) – pivete 
(Ver agente antissocial delinquente; menor de rua).

menor de rua: loc. s. m. (políc. & jorn.) – pivete (Ver agente antis
social delinquente; meninos em situação de rua).

menor infrator: loc. s. m. (políc. & jorn.) – ladrão, delinquente 
(Ver amigo do alheio; criança ou adolescente que cometeu ato de in
fração; empregado infiel; especialista em furtos residenciais; indivíduo 
associado à criminalidade menor; indivíduo desonesto; indivíduo que 
pega emprestado para sempre; jovem infrator; técnico em redistribui
ção de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo pobre; 
usurpador de bens alheios).

menor internado: loc. s. m. (cri. / políc. & jorn.) – jovem preso.

menor que vive na rua e anda em bandos, cometendo pequenos 
delitos: loc. s. m. (S. / políc. / cri. & jorn.) – trombadinha (Ver jovem em 
confronto com a lei; mocinho bandido).

menos bonita: loc. adj. (cosmét.) – feia.

menos contente: loc. adj. (S.) – descontente.

menos jovem: loc. adj. (S. & jorn.) – velho, velha.

mensageiro de empresa postal, encarregado de distribuir car-
tas e outras correspondências: loc. s. m. (Merc. Trab.) – carteiro (Ver 
au xiliar postal; mensageiro postal).

mensageiro postal: loc. s. m. (Merc. Trab.) – carteiro (Ver auxiliar 
postal; mensageiro de empresa postal, encarregado de distribuir cartas  
e outras correspondências).

mensalão mineiro: loc. s. m. (Pol.) – mensalão do PSDB (Men
salão: Esquema de compra de votos de parlamentares ocorrido no go
verno brasileiro do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2005) (Ver 
esquema de compra de votos de parlamentares brasileiros; estatizar  
a crise “na política” no Brasil; mensalão político; quantia paga a políti
cos (deputados) em troca de apoio aos projetos do governo brasileiro).

mensalão político: loc. s. m. (Pol.) – roubo político (Ver esquema 
de compra de votos de parlamentares brasileiros; estatizar a crise “na 
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política” no Brasil; mensalão mineiro; quantia paga a políticos (deputa
dos) em troca de apoio aos projetos do governo brasileiro).

mentalmente desequilibrado: loc. adv. (Psiq.) – doido, louco, ma
luco.

menu do dia: loc. s. m. (Gast.) – comida barata em um restaurante 
(Ver alimento; bexiga de rês; passiva).

mercado de valores: loc. s. m. (Econ. & Merc. Fin.) – especula
ção, atividade especulativa (Ver especulação financeira que proporciona 
bons lucros aos grandes investidores; transação que promete grandes 
lucros).

mercado livre: loc. s. m. (Econ.) – Capitalismo (Ver doutrina da 
prosperidade; economia de mercado; mundo livre; nova ordem mundial).

mercado paralelo: loc. s. m. (com. / cri. & jorn.) – contrabando, 
atividades dos contrabandistas, traficantes, ladrões, corruptos, sonega
dores (Ver comércio de mercadorias clandestinas; comércio ilícito; im
portação e / ou exportação de mercadorias proibidas).

mercadoria: s. f. (políc. / Farm. / cri. & jorn.) – droga (Ver droga 
lícita; drogas alucinógenas recreativas; estimulante; preferência farma
cológica; substância proibida).

mergulhar nas trevas: loc. v. (Rel. & Lit.) – morrer.

mesadão: s. m. (Pol. & jorn.) – corrupção, suborno.

mestiço: s. m. (Antrop.) – mulato (Ver descendente de brancos  
e negros; pessoa dita “tropical”).

mestre de primeiras letras: loc. s. m. (Educ. / Port.) – professor 
(Ver agente educativo; indivíduo que exerce a função de ensinar; obrei
ro do ensino; pessoa versada em letras; profissionais de educação; tra
balhador da educação).

meter ao bolso: loc. v. (S. / Port.) – roubar.

método de interrogatório benigno e eficiente: loc. s. m. (políc. / cri. 
/ jorn. & Dit.) – tortura.

métodos de persuasão: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) – tortura.
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métodos severos de interrogatório: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) 
– tortura.

michela: s. f. (prost.) – puta, prostituta, meretriz.

mictório: s. m. (S.) – mijador.

migrar para outro mundo: loc. v. (Lit.) – morrer.

militantes do terror: loc. s. m. (jorn. /  Chicago Tribune) – terro
ristas.

militante político tido como radical e inflexível: loc. s. m.(Pol.  
/ Rel. & jorn.) – xiita.

Ministério da Defesa: loc. s. m. (Pol.) – Ministério da Guerra.

ministro infame da luxúria alheia: loc. s. m. (Lit. / Port.) – alco
viteiro.

minoria: s. f. (S.) – mendigo (Ver indivíduo que pede esmolas; 
indivíduo que vive de caridade alheia; morador de rua; nômade urbano; 
parasitas sociais; pessoa em situação de rua; população de rua).

minoria étnica: loc. s. f. (S.) – ciganos (Ver aquele que tem vida 
incerta e errante).

miserabilidade: s. f. (Econ.) – miséria (Ver condição de necessida
de total de meios de subsistência; estado de carência absoluta de meios 
de subsistência; pobreza extrema; situação de extrema necessidade  
à manutenção da vida; vulnerabilidade social).

missão de observação: loc. s. f. (jorn. & guerra) – estratégias de 
operação de ataques.

missiva: s. f. (Lit.) – carta.

mistérios do sexo: loc. s. m. (Lit. / Port.) – coisas.

mobilidade laboral: loc. s. f. (Econ. & Merc. Trab.) – precariedade 
de emprego.

mobilidade reduzida: loc. s. f. (Fisiol. & Med.) – entrevado, inváli
do, paralítico, tolhimento (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformi
dade física, desfiguração física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao 
deslocamento; indivíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que temo 
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braço ou a perna amputado; pessoa portadora de urgência própria; por
tador de direitos especiais; portadores de necessidades especiais; que 
tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de suas funções).

mobilização da militância: loc. s. f. (Merc. Trab.) – greve (Ver 
destravamento descontinuado em prol do reassalariamento condizente  
à laboriosidade despendida; paralisação voluntária e coletiva do traba
lho em protesto de melhorias).

moça: s. f. (prost. / Lisboa / Port.) – puta, prostituta.

moça da faxina: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxineira (Ver auxiliar de 
higienização; auxiliar de serviços de limpeza; auxiliar de serviços gerais; 
diarista; diretora de saneamento de áreas; executora de limpeza com
pleta; mulher da limpeza; mulher que faz faxina; profissional da área de 
limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).

moça da vida airada: loc. s. f. (prost. / Lisboa / Port.) – puta, pros
tituta.

moça de partido: loc. s. f. (prost. / Lisboa / Prost.) – puta, prosti
tuta.

moça do fado: loc. s. f. (prost. / Lisboa / Port.) – puta, prostituta.

moça que trabalha lá em casa: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empregada 
doméstica (Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; auxiliar 
de afazeres domésticos; criada de servir; mulher que faz serviços do
mésticos em casa alheia; personal doméstica; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

mocinho bandido: loc. s. m. (S. / políc. / cri. & jorn.) – trombadi
nha (Ver jovem em confronto com a lei; menor que vive na rua e anda 
em bandos, cometendo pequenos delitos).

modernização sem desenvolvimento: loc. s. f. (jorn.) – empobre
cimento das classes sociais.

modificação do estado normal de algo: loc. s. f. (jorn.) – mudan
ça (Ver acontecimento inesperado).

modificação do mapa tarifário: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – aumento 
de preços. 
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modificar a verdade: loc. v. (Pol. & jorn.) – mentir (Ver ador
nar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; 
dissimular a verdade; distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar 
à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para a verdade; induzir 
elementos falsos numa história; maquinar a verdade; omitir a verdade; 
velar a verdade).

modo ligeiramente irreverente de referir-se a uma pessoa: loc.  
s. m. (S.) – fulano, sujeito, tipo.

módulo de controle social: loc. s. m. (Dir.) – cárcere para jovens 
e adolescentes.

moléstia de amor mútuo: loc. s. f. (Lit. / Port. / DST & Infec.)  
– sífilis.

moléstia pertinaz: loc. s. f. (Lit.) – câncer (aquela doença; doença 
do homem maduro; mal cruel e prolongado).

moléstia própria das mulheres: loc. s. f. (Fisiol.) – menstruação 
(Ver mal mensal; período menstrual).

moléstia vergonhosa: loc. s. f. (Lit. / Port. / DST & Infec.) – sífilis.

momento da universalidade: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – momento 
político.

momento de êxtase total: loc. s. m. (Sex.) – orgasmo (Ver clímax 
da relação sexual; função erótica bem sucedida; gozada; ligação sexual 
humana bem sucedida; trânsito sublime).

momento supremo: loc. s. m. (Lit. & Rel.) – morte.

monossílabo: s. m. (Sex.) – cu.

morada da paz: loc. s. f. (Lit. & S.) – cemitério.

morada das almas ruins /más: loc. s. f. (Rel.) – inferno (Ver ardên
cias inclementes do fogo; comarca difícil de suportar; fogo ardente; fun
do da terra; lago dos danados; local subterrâneo habitado pelos mortos; 
lugar das almas pecadoras).

moradia da melhor idade: loc. s. f. (S. & jorn.) – asilo (Ver casa de 
repouso; casa geriátrica; clínica de repouso para idosos; geriátrico; ins
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tituição geriátrica; lar dos idosos; residência para a terceira idade; solar 
dos jovens de ontem; urbanização para maiores).

moradia modesta: loc. s. f. (S.) – barraco (Ver cafofo do morador 
de favela).

morador de favela: loc. s. m. (S. & jorn.) – favelado (Ver gente 
humilde).

morador de rua: loc. s. m. (S. & jorn.) – mendigo (Ver indivíduo 
que pede esmolas; indivíduo que vive de caridade alheia; minoria; nô
made urbano; parasitas sociais; pessoa em situação de rua; população 
de rua).

moralmente devassos: loc. adv. (Sex. & jorn.) – tarados sexuais 
(Ver incontinentes sexuais; libido de altíssima voltagem).

morar com Deus: loc. v. (Rel.) – morrer.

moratória técnica: loc. s. f. (Econ.) – calote técnico (Ver contrair 
dívida sem intenção de pagar; leve risco de défaut; reestruturação dos 
papéis da dívida).

mordaça da imprensa: loc. s. f. (Consc. / Míd. / jorn. / Pol. & Dit.) 
– censura (Ver atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao mo
mento e à situação; conexão política; controle social dos meios de comu
nicação; higiene mental; historicamente não dizível; interdição do im
possível; orientação cultural; “pedido”; política do silêncio; politicamen
te correto; “recomendação”; sonegação das informações “indesejáveis”).

morte digna e doce: loc. s. f. (Med. & Lit.) – eutanásia, suicídio 
assistido (Ver ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente 
terminal; direito de morrer dignamente; morte piedosa).

morte encomendada: loc. s. f. (cri. & políc.) – assassinato (Ver 
atentado; destruição da vida humana; falsos positivos; homicídio volun
tário; queima de arquivo).

morte piedosa: loc. s. f. (Med. & Lit.) – eutanásia, suicídio assisti
do (Ver ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente ter
minal; direito de morrer dignamente; morte digna e doce).

mostrar-se ousado, desrespeitoso: loc. v. (S.) – desencaralhar 
(Ver acabar (com) a confusão de; desavergonhar; fazer cessar ou cessar 
a complicação de alguma coisa; perder o pudor, o pejo).
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motorista inábil / imperito: loc. s. m. (trâns. & jorn.) – barbeiro.

movimentação não oficial de dinheiro, não declarada ao gover-
no: loc. s. f. (Pol. & Econ.) – caixa dois (Ver caixa paralelo; dinheiro não 
contabilizado; investimento na campanha política; movimentação pa
ralela de dinheiro; recursos de caixa dois; recursos não contabilizados; 
suborno eleitoral).

movimentação paralela de dinheiro: loc. s. f. (Pol. & Econ.)  
– cai xa dois (Ver caixa paralelo; dinheiro não contabilizado; investimen
to na campanha política; movimentação não oficial de dinheiro, não de
clarada ao governo; recursos de caixa dois; recursos não contabilizados; 
suborno eleitoral).

movimento das nádegas / rebolado: loc. s. m. (S. / Port.) – cuada.

movimento social terrorista: loc. s. m. (S. / Pol. & jorn.) – terro
ristas, sequestradores.

movimento tático para a retaguarda: loc. s. m. (T. Mil.) – retirada.

muco nasal ressecado e solidificado: loc. s. m. (Fisiol.) – meleca 
(Ver pedaços de muco nasal seco; secreção seca nasal; serosidade nasal).

mudar de endereço para sempre: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

muito apegado ao dinheiro: loc. adv. (S. & jorn.) – sovina, pão
duro (Ver avarento; que não é generoso; somítico).

muito prudente: loc. adv. (S.) – muito medroso (Ver indivíduo 
covarde / medroso; indivíduo cuidadoso).

mulher “plus size”: loc. s. f. (S.) – gorda, obesa.

mulher amancebada: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – amante (Ver a outra; 
aquela com quem se tem relações extraconjugais; armador; cegonha; 
concubina; desarticuladora de lares; estojo; filial; mulher que vive em 
mancebia com um homem).

mulher andeja: loc. s. f. (prost. / Minho / Lisboa / Port.) – puta, 
pros tituta.

mulher com aspecto masculino: loc. s. f. (S.) – machona, mulher 
macho.
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mulher com pouca habilidade no trânsito: loc. s. f. (trâns. & jorn.) 
– má motorista.

mulher com poucos contornos: loc. s. f. (S.) – gorda.

mulher cujo marido faleceu e ainda não casou de novo: loc.  
s. f. (Lit.) – viúva.

mulher da limpeza: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxineira (Ver auxi
liar de higienização; auxiliar de serviços de limpeza; auxiliar de serviços 
gerais; diarista; diretora de saneamento de áreas; executora de limpeza 
completa; moça da faxina; mulher que faz faxina; profissional da área de 
limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).

mulher da rua: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

mulher da trama: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher da vida: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

mulher de aluguel: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

mulher de aspecto e inclinações sexuais masculinos: loc. s. f. (Sex.) 
– lésbica (Ver comunidade homossexual; homossexual do sexo femini
no; mulher homossexual; mulher que pratica atos libidinosos com outra 
mulher; mulher que tem preferência sexual por outra pessoa do mesmo 
sexo; orientação sexual; orientação dos desejos sexuais e afetivos com 
pessoas do mesmo sexo; seres com opções sexuais alternativas; união 
estável homoafetiva; união homossexual).

mulher de caráter fraco ou sem personalidade: loc. s. f. (S.) – mu
lher com falta de posicionamento; mulher que não se posiciona; mulher 
sem opinião.

mulher de costumes libertinos: loc. s. f. (prost. & Lit. / Port.) – puta, 
prostituta.

mulher de hábitos devassos: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

mulher de leva e traz: loc. s. f. (Lit. / Port.) – alcoviteira.

mulher de má nota: loc. s. f. ( Lit. / Port.) – puta, prostituta.

mulher de má vida: loc. s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta.

mulher de maus costumes: loc. s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta.
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mulher de onze letras ou dez e um: loc. s. f. (Lit. / Port.) – alco
viteira.

mulher de ponta de rua: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta, 
meretriz.

mulher de porta aberta: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher de prostíbulo: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, meretriz.

mulher de rótulo: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher de seios volumosos: loc. s. f. (Anat. Ger.) – peituda.

mulher de tabaca (“vulva”) grande ou proeminente: loc. s. f. (Sex.) 
– tabacuda, bocetuda.

mulher de vida airada: loc. s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta.

mulher de vida dissoluta: loc. s. f. (prost. / Alentejo / Port.) – puta, 
prostituta.

mulher de vida livre / fácil / alegre: loc. s. f. (prost.) – puta, pros
tituta.

mulher desprovida de peça íntima: loc. s. f. (Lit.) – sem calcinha.

mulher devassa: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher do beco: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher do fado: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher do fandando: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta, 
meretriz.

mulher do mundo: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher do palo aberto: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta, 
meretriz.

mulher engatadeira: loc. s. f. (S. & prost. / Alentejo / Port.) – cas
quilheira; alcoviteira.

mulher entregadora: loc. s. f. (S. & prost. / Alentejo / Port.) – cas
quilheira, alcoviteira.

mulher errada: loc. s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta.
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mulher extremamente dedicada às práticas religiosas: loc. s. f. (Rel.) 
– carola, beata (Ver mulher muito devota e frequentadora assídua de 
igrejas; mulher que afeta religiosidade por um comportamento puritano 
exagerado, frequentando em excesso missas, rezas e igrejas).

mulher exuberante: loc. s. f. (S.) – mulher de curvas pronunciadas.

mulher gata: loc. s. f. (prost. / Ilha da Madeira / Port.) – puta, pros
tituta, meretriz.

mulher grosseira: loc. s. f. (S.) – parruda.

mulher homossexual: loc. s. f. (Sex.) – lésbica (Ver comunidade 
homossexual; homossexual do sexo feminino; mulher de aspecto e in
clinações sexuais masculinos; mulher homossexual; mulher que pratica 
atos libidinosos com outra mulher; mulher que tem preferência sexual 
por outra pessoa do mesmo sexo; orientação sexual; orientação dos 
desejos sexuais e afetivos com pessoas do mesmo sexo; seres com opções 
sexuais alternativas; união estável homoafetiva; união homossexual).

mulher impudica: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta.

mulher intermediária: loc. s. f. (Lit. / Port.) – alcoviteira.

mulher lúbrica que se entregue à libertinagem: loc. s. f. (prost.) 
– puta, prostituta.

mulher manchada em segredo: loc. s. f. (Rel. & Bíb.) – mulher 
adúltera.

mulher muito devota e frequentadora assídua de igrejas: loc.  
s. f. (Rel.) – carola, beata (Ver mulher extremamente dedicada às práti
cas religiosas; mulher que afeta religiosidade por um comportamento 
puritano exagerado, frequentando em excesso missas, rezas e igrejas).

mulher perdida: loc. s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta.

mulher posta ao ganho: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher promíscua: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

mulher pública: loc. s. f. (Lit. / prost. Port.) – puta, prostituta.

mulher que afeta religiosidade por um comportamento puri-
tano exagerado, frequentando em excesso missas, rezas e igrejas: loc.  
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s. f. (Rel.) – carola, beata (Ver mulher extremamente dedicada às práticas 
religiosas; mulher muito devota e frequentadora assídua de igrejas).

mulher que cheira mal: loc. s. f. (Fisiol.) – fedida, fedorenta (Ver 
mal cheirosa).

mulher que comercializa o próprio corpo: loc. s. f. (prost.) – puta, 
prostituta, meretriz.

mulher que estaciona o carro muito bem: loc. s. f. (trâns.) – sor
tuda.

mulher que exerce a prostituição: loc. s. f. (prost. / Port. & Brasil) 
– puta, prostituta, meretriz.

mulher que faz faxina: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxineira (Ver auxi
liar de higienização; auxiliar de serviços de limpeza; auxiliar de serviços 
gerais; diarista; diretora de saneamento de áreas; executora de limpeza 
completa; moça da faxina; mulher da limpeza; profissional da área de 
limpeza; secretária de higienização predial; serviço de apoio).

mulher que faz programa: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, me
retriz.

mulher que faz serviços domésticos em casa alheia: loc. s. f. (Merc. 
Trab.) – empregada doméstica (Ver ajudante; assessora doméstica; as
sistente do lar; auxiliar de afazeres domésticos; criada de servir; moça 
que trabalha lá em casa; personal doméstica; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

mulher que ganha a vida deitada: loc. s. f. (prost.) – puta, prosti
tuta.

mulher que leva a vida licenciosa: loc. s. f. (prost.) – puta, pros
tituta.

mulher que mercadeia o corpo: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, 
meretriz.

mulher que pratica atos libidinosos com outra mulher: loc. s. f. (Sex. 
/ Port.) – pratilheras, lésbica (Ver comunidade homossexual; homosse
xual do sexo feminino; mulher de aspecto e inclinações sexuais masculi
nos; mulher homossexual; mulher que tem preferência sexual por outra 
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pessoa do mesmo sexo; orientação sexual; orientação dos desejos se
xuais e afetivos com pessoas do mesmo sexo; seres com opções sexuais 
alternativas; união estável homoafetiva; união homossexual).

mulher que pratica o ato sexual por dinheiro: loc. s. f. (prost.)  
– puta, prostituta, meretriz.

mulher que pratica o meretrício: loc. s. f. (prost.) – puta, prosti
tuta, meretriz.

mulher que se encarrega de ajeitar casamentos, com ou sem 
propina: loc. s. f. (S. & prost.) – alcoviteira.

mulher que se entrega à prática retribuída do ato sexual: loc.  
s. f. (Sex. & prost.) – puta, prostituta, meretriz.

mulher que tem grande apetite sexual: loc. s. f. (Sex & prost.) – li
bertina, devassa, insaciável.

mulher que tem preferência sexual por outra pessoa do mes-
mo sexo: loc. s. f. (Sex.) – lésbica (Ver comunidade homossexual; ho
mos sexual do sexo feminino; mulher de aspecto e inclinações sexuais 
masculinos; mulher homossexual; mulher que pratica atos libidinosos 
com outra mulher; orientação sexual; orientação dos desejos sexuais  
e afetivos com pessoas do mesmo sexo; seres com opções sexuais alter
nativas; união estável homoafetiva; união homossexual).

mulher que vive de expedientes: loc. s. f. (prost.) – puta, prostitu
ta, meretriz.

mulher que vive em mancebia com um homem: loc. s. f. (Sex. 
/ Trás-os-Montes / Port.) – amante, franjosca (Ver a outra; aquela com 
quem se tem relações extraconjugais; armador; cegonha; chantra; concu
bina; desarticuladora de lares; estojo; filial; mulher amancebada).

mulher sem gordura: loc. s. f. (S.) – magra (Ver enxuta de carnes; 
mulher sem tecido adiposo; oposta a gorda; pessoa elegante; pessoa es
guia; pessoa grande e delgada).

mulher sem tecido adiposo: loc. s. f. (S.) – magra (Ver enxuta de 
carnes; mulher sem gordura; oposta a gorda; pessoa elegante; pessoa 
esguia; pessoa grande e delgada).
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mulher venal: loc. s. f. (Lit. & prost. / Port.) – puta, prostituta, 
meretriz.

mulher virgem: loc. s. f. (Sex.) – cabaço, parruda (Ver aquela que 
tem cabaço; atributo físico da virgindade da mulher; estado ou condi
ção da mulher ou homem virgem; hímen; homem virgem; membrana 
virginal; perder a virgindade; prega formada por membrana mucosa  
e que fecha parcialmente o orifício externo da vagina virginal; recusa de 
namoro; virgindade).

mulher-dama: s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta.

mulheres “compromissadas” aos maridos: loc. s. f (N. T.) – mu
lheres “sujeitas” aos maridos.

mulheres que perseguem os homens: loc. s. f. (Lit. / Minho / Port.) 
– prostitutas.

mulheres toleradas: loc. s. f. (Lit. & prost. / Port.) – prostitutas, 
me retrizes.

mundo livre: loc. s. m. (Pol.) – Capitalismo, conjunto de países 
capitalistas (Ver doutrina da prosperidade; economia de mercado; mer
cado livre; nova ordem mundial).
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N
“negociaçãozinha”: s. f. (Pol. & Econ.) – ceder na política tribu

tária.

“nobre arte”: loc. s. f. (Esp. & jorn.) – boxe.

nabo: s. m. (S.) – peru, peia.

nádegas: s. f. (Anat. Ger. / Brasil & Beira Alta / Port.) – bunda, 
alcatra, bife, bimba, lorto, mala, taioba (Ver abundância feminina tra
seira; chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; lândrias; lorto; mala; par 
de nádegas; partes carnudas do seu organismo; pouseiro; região glútea; 
região traseira da pelve humana, formada através de cada lado dos glú
teos; sítio mais almofadado do corpo).

namoradeira que cobra: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, mere
triz.

namorar mais atrevidamente: loc. v. (Sex. / Angola) – farfalhar.

nanismo: s. m. (Biol.) – anão, baixinho.

não acertar: loc. adv. (S.) – errar (Ver incorrer em engano; incor
rer em erro; incorrer em falha; ter um deslize).

não andar bem dos intestinos: loc. adv. (Lit. / Port.) – caganei
ra, diarreia (Ver doença de andar na rua; eliminação frequente de fe
zes líquidas e abundantes; estar com doença do curso; fluxo de ventre; 
forrica; função intestinal alterada; precisar com frequência de puxar  
o autoclismo; soltura de fezes líquidas; soltura intestinal).

não andar bem: loc. adv. (Lit. / Port.) – estar doente (Ver estar aba
tido; estar enfermo; estar indisposto; estar pálido; estar pouco bem; não 
estar em boa condição física; ter pouca saúde; ter uma indisposição).

não assumir compromisso com as notas da melodia: loc. adv. 
(mús.) – desafinar.
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não atingir o índice normal de aproveitamento para a idade: 
loc. adv. (Educ.) – burro (Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto 
de inteligência; indivíduo pouco inteligente; pessoa cerebralmente des
favorecida; pessoa de medíocre instrução; pessoa desprovida de inte
ligência; pessoa incapaz de fazer determinada tarefa; pessoa limitada 
intelectualmente; pessoa que ignora as letras; portador de inteligência 
incubada).

não deve nada à beleza: loc. adv. (Lit.) – feio, feia.

não é bonito(a): loc. adv. (cosmét.) – feio, feia.

não é mais jovem: loc. adv. (S. & jorn.) – é velho, velha.

não é muito forte: loc. adv. (S.) – é fraco.

não é muito sincero: loc. adv. (Lit.) – é mentiroso (Ver indivíduo 
que lardeia ser o que não é; pessoa que não acredita na verdade; pessoa 
que não fala a verdade).

não é verdade: loc. adv. (S.) – é mentira (Ver afirmação contrária  
à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual não se pode acre
ditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital sobre fatos reais; 
esta fala não procede; eufemismos governamentais; informação falsa; 
inverdade; meiaverdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de 
acontecer).

não está mais entre nós: loc. adv. (Lit.) – morreu (Ver apesar de 
todos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; en
cerrou seu estágio terreno; encontrou a luz; está dormindo; está no rei
no da glória; fizemos tudo que estava ao nosso alcance; fizemos tudo 
que foi possível, mas ele não resistiu; lamentamos sua perda; papai do 
céu chamou; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

não estar em boa condição física: loc. adv. (Patol.) – estar doente 
(Ver estar abatido; estar enfermo; estar indisposto; estar pálido; estar 
pouco bem; não andar bem; ter pouca saúde; ter uma indisposição).

não ficou muito clara sua a exposição: loc. adv. (S.) – está muito 
confusa.

não foi feliz nos exames: loc. adv. (S.) – foi reprovado.

não louvar pelo ato: loc. adv. (S. / Port.) – censurar pelo ato.
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não o demoro mais: loc. adv. (S. / Port.) – váse embora.

não possuir muitos recursos: loc. adv. (Econ. / S. & jorn.) – ser 
pobre.

não profissional: loc. adv. (Sex. & prost.) – prostituta de luxo (Ver 
acompanhante de executivo; acompanhante de luxo; alto bordo; artigo 
de luxo; borboleta; cortesã internacional; dama de companhia; hetera).

não respeitou como devia os bens públicos: loc. adv. (Pol. / cri.  
& jorn.) – roubou os bens públicos.

não se contar no mundo dos vivos: loc. adv. (Lit. / Port.) – morrer.

não se entender: loc. adv. (S.) – brigar (Ver desentenderse; de
sentenderse verbalmente).

não sóbrio: loc. adv. (S. & Lit.) – bêbado (Ver alterado; bebeu 
um copo; espirituoso; estado que denota pouca sobriedade; estar com 
a amiga).

não tem feições agradáveis: loc. adv. (Lit. / S. & cosmét.) – feio, 
feia.

não ter fluência perfeita: loc. adv. (Fonoaud.) – gago (Ver distúr
bio da fala; dotado de eco interior).

não ter o juízo muito sadio: loc. adv. (Psiq.) – ser doido, louco, 
maluco.

não ter problemas financeiros: loc. adv. (S. jorn. & Econ.) – ser 
rico (Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; 
consumidor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; eco
nomicamente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações eco
nômicas; excelente padrão econômicofinanceiro; grupo majoritário; 
pessoas com possibilidades; possuidor de muitos bens e / ou de dinhei
ro; ser dotado de bens de fortuna).

nas últimas: loc. s. f. (S.) – quase morrendo.

nativo: s. m. (Antrop.) – indígena (Ver indígena; indivíduo selva
gem / rude / primário / não civilizado; selvagem; silvícola).

necessidade de comer algo: loc. s. f. (Gast.) – fome (Ver carência 
alimentar; estado alimentar deficitário; sensação de falta de alimento).
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necessidade de uma intervenção externa: loc. s. f. (guerra & jorn.) 
– invasão das forças armadas aliadas (Ver colonização; expansão terri
torial; libertação; ocupação; ocupação ilegal de terras e / ou territórios; 
pacificação).

necessitar avaliar cuidadosamente cada um dos ângulos estraté-
gicos da questão: loc. v. (S.) – estar confuso e não saber bem o que fazer.

negação estética: loc. s. f. (cosmét.) – pessoa feia.

negativa enfática: loc. s. f. (S.) – não (Ver recusa enfática).

negligenciar com os trajes: loc. v. (Mod.) – mal vestida (Ver andar 
mal cuidada; deixar de cuidarse com zelo; pessoa muito descuidada no 
vestir).

negociação de pagamento para obter vantagens no serviço pú-
blico: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – propina (Ver acerto financeiro; aumento 
patrimonial incompatível com o salário; benefício financeiro; pagamen
to de comissão; pagamento para defesa de suas posições junto às au
toridades; remuneração da “influência” junto a “funcionários públicos” 
para a liberação do dinheiro; rendimentos financeiros incompatíveis 
com o ganho).

negociante de drogas: loc. s. m. (drog. & Merc. Inf.) – traficante 
(Ver pessoa dada à prática de negócio clandestino).

negociatas interpartidárias: loc. s. f. (Consc. / Pol. & jorn.) – con
chavos.

negro: s. m. (Antrop.) – preto, crioulo (Ver afroamericano; afro 
brasileiro; afrodescendente; escurinho; homem negro; indivíduo cotis
ta; indivíduo de etnia negra; pertencente à raça negra; pessoa de cor; 
pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que apre
senta a cor negra; rapaz moreninho).

negro de bom coração: loc. s. m. (S.) – preto de alma branca.

nervo: s. m. (Anat. Ger.) – peru.

nervo altivo: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peru, peia.

neurastênico: adj. & s. m. (S.) – malcriado, sem educação.
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neutralizar o assaltante: loc. v. (T. Mil. / Pol. / políc. & cri.) – ma
tar (Ver contribuir para que alguém morra; cumprir o dever; defender  
a Pá tria; honrar a terra que nos foi berço; levar à morte; levar o animal  
à inér cia; servir a nação; subtrair a vida de alguém; tirar a vida de al
guém inten cionalmente; tirar o adversário deste mundo; trabalhar pela 
paz do mun do).

nicar: v. (Sex.) – copular, foder.

níveis: s. m. (Econ.) – preços.

no jogo da pelota, golpe errado: loc. s. m. (fut.) – mala.

nômade urbano: loc. s. m. (S.) – morador de rua (Ver indivíduo 
que pede esmolas; indivíduo que vive de caridade alheia; minoria; mo
rador de rua; parasitas sociais; pessoa em situação de rua; população de 
rua).

nome corrente do posterior: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cu.

nome de substância muito dura: loc. s. m. (S. / Porto / Port.) – cor
no, chifre, marido enganado.

normatização do reajuste das contraprestações pecuniárias: 
loc. s. f. (Econ.) – aumento na mensalidade.

notas em estado de irresolução harmônica: : loc. s. f. (mús.) – dis
sonância.

nova ordem mundial: loc. s. f. (Econ.) – Capitalismo (Ver doutri
na da prosperidade; economia de mercado; mercado livre; mundo livre).

Nova república: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – fim do autoritarismo 
(Brasil, Ano base: 1985) (Ver procedimento mais atuante).

novelos: s. m. (Sex.) – os testículos (Ver cerimônia; colhão; ele
mento constituinte dos órgãos sexuais masculinos; pelota; testículos; 
tomates).

nu artístico: loc. s. m. (fot. & Art.) – pelado (Ver posar como vie
ram ao mundo; posar nu; posar sem roupas).
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O
“outra ponta do véu”: loc. s. f. (Pol. / Dit. & jorn.) – memórias 

amargas dos anos da Ditadura.

o anjo mau: loc. s. m. (Lit. & Rel.) – diabo, demônio.

o coisa ruim: loc. s. m. (Rel.) – diabo, demônio.

o dito cujo: loc. s. m. (Lit. & Rel.) – diabo, demônio.

o eterno: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

o fim de embelezar de alguma maneira a dureza do ato: loc. s. m. 
(Lit. / Port.) – os maus tratos.

o livro não é bom: loc. s. m. (crít. & Lit.) – o livro é ruim.

o negócio não é ganhar é participar: loc. s. m. (Esp.) – competir, 
competição.

o outro: pron. indef. (Lit. / Port.) – primeiro marido.

o que falta às cabras mochas: loc. s. m. (S. / Port.) – corno, marido 
enganado.

o que faz todo cão: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cocô.

obeso: adj. (S. & jorn.) – gordo.

óbito: s. m. (Med. & jorn.) – morte.

obrar: v. (Lit. & S.) – cagar.

obreiro do ensino: loc. s. m. (Educ.) – professor (Ver agente edu
cativo; indivíduo que exerce a função de ensinar; mestre de primeiras 
letras; pessoa versada em letras; profissionais de educação; trabalhador 
da educação).

obrigar a mulher a ter relação sexual contra sua vontade: loc.  
v. (Sex.) – estuprar (Ver agredir sexualmente; cometer a conjunção car
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nal com violência ou por meio de violência contra a mulher; fazer sexo 
pela força; praticar sexo com violência; requerer os serviços sexuais con
tra a vontade da pessoa; violentar sexualmente).

observação secreta: loc. s. f. (Merc. Trab. & espi.) – espionagem 
(Ver engenharia inversa).

observa-se uma tendência clara: loc. v. (Trab. Cient.) – estes da
dos praticamente não têm sentido algum.

obstáculo ao desenvolvimento dos planos governamentais: loc. 
s. m. (Pol.) – tumor.

obstrução das narinas: loc. s. f. (Fisiol.) – nariz entupido (Ver cir
culação respiratória congestionada; congestionamento nasal; obstrução 
das narinas).

obstrução nasal: loc. s. f. (Fisiol.) – nariz entupido (Ver circulação 
respiratória congestionada; congestionamento nasal; obstrução das na
rinas).

obter ilicitamente informações para o preenchimento de testes 
escolares: loc. v. (Educ.) – colar.

ócio muito trabalhoso: loc. s. m. (Int.) – blogar.

oclusão intestinal: loc. s. f. (Med. / Port.) – prisão de ventre (Ver 
alteração do trânsito intestinal com retenção das fezes; constipação; co
próstase; coprostasia; dificuldade de evacuar; estar achacado de oclusão 
intestinal; retenção das fezes).

ocupação: s. f. (Pol. / jorn. / cri. & guerra) – invasão (Ver coloni
zação; expansão territorial; libertação; necessidade de uma intervenção 
externa; ocupação ilegal de terras e / ou territórios; pacificação).

ocupação ilegal de terras e / ou territórios: loc. s. f. (jorn. / cri. 
& guerra) – invasão (Ver colonização; expansão territorial; libertação; 
necessidade de uma intervenção externa; ocupação; pacificação).

ocupar a propriedade: loc. v. (M S T & Pol.) – invadir a proprie
dade.

ocupar o trono: loc. v. (S. / Port.) – cagar.

odor assaz: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.
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odor extremamente desagradável: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.

odor fétido: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.

odores vários: loc. s. m. (Fisiol.) – fedor.

ofensa a um direito ou à liberdade alheia: loc. s. f. (Dir.) – viola
ções (Ver abusos desonestos).

ofensa lançada contra uma pessoa: loc. s. f. (S.) – insulto (Ver 
atitude de atingir a honra ou a dignidade de alguém; excesso verbal; 
incontinência verbal; perturbação moral).

ofensiva militar: loc. s. f. (jorn. / guerra & T. Mil.) – guerra.

office boy: s. m. (Merc. Trab.) – servente, contínuo, empregado 
(Ver categoria do pessoal menor; contínuo; empregado que executa ser
viços auxiliares; empregado que faz trabalho de entrega; especialista em 
logística de documentos).

Offshore Centers: s. m. (Econ. & Merc. Financ.) – “paraísos fiscais”. 
Exemplo: São países nacionais ou regiões autônomas onde a lei facilita 
a aplicação de capitais estrangeiros com objetivo de evasão tributária.

Offshore Leaks: s. m. (Econ. & Merc. Financ.) – otimização fiscal, 
lavagem de dinheiro.

Offshores: s. m. (Econ. & Merc. Financ.) – centro de evasão e lava
gem de dinheiro.

oficial coordenador de movimentação interna: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – porteiro (Ver controlador de acesso).

oficial coordenador de movimentação noturna: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – vigia (Ver indivíduo que vela sobre alguma coisa).

oficial de logística em recursos humanos predial: loc. s. m. 
(Merc. Trab.) – ascensorista (Ver condutor de veículo vertical; distribui
dor interno de recursos humanos predial).

oficina da beleza: loc. s. f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver 
ateliê do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de be
leza; instituts de beauté; hair-dresser; hair stylist; oficina do cabelo; pelu-
quero; salão de beleza; studio do cabelo).
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oficina do cabelo: loc. s. f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver 
ateliê do cabelo, beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de be
leza; instituts de beauté; hair-dresser; hair stylist; oficina da beleza; pelu-
quero; salão de beleza; studio do cabelo).

ofício de consertar calçados: loc. s. m. (com.) – sapateiro (Ver clí
nico de calçados; indivíduo que conserta calçados; manipulador de cal
çados).

ofício de galhudo: loc. s. m. (Lit. / Port.) – corno, marido enga
nado.

ofício mais velho do Mundo: loc. s. m. (Sex. & prost.) – prosti
tuição (Ver amor mundano; artes de Madalena; atividade paga por atos 
sexuais; estar na vida; exploração sexual infantil; ir para o fanico; luxú
ria popular; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual contratado; 
torpe exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de 
favores sexuais por interesses financeiros).

omitir a verdade: loc. v. (Lit. / Pol. & jorn.) – mentir (Ver ador
nar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; 
dissimular a verdade; distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar  
à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para a verdade; induzir ele
mentos falsos numa história; maquinar a verdade; modificar a verdade; 
velar a verdade).

onde as costas perdem sua pureza: loc. adv. (Lit. / Port.) – cu.

onipoderoso: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

onipotente: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

onze-letras: s. m. & f. (prost.) – intermediário de amores, homem 
ou mulher que alcovita.

operação: s. f. (jorn. & T. Mil.) – guerra.

operação de limpeza: loc. s. f. (Pol. / políc. / guerra / T. Mil. & jorn.) 
– genocídio, extermínio (Ver ação humanitária; campanha higiênica; 
cus tos humanos; destruição colateral; destruição em massa; limpeza ét
nica; privação da existência).
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operação de manutenção de paz: loc. s. f. (T. Mil. & jorn.) – guerra.

operação luxuriosa: loc. s. f. (Sex. & Lit. / Lisboa / Port.) – broche, 
felação (Ver ação de excitar o pênis com a boca; ação de lamber um 
órgão genital; chucha; chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; felação; 
lamber a vagina; praticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo oral; 
serviço oral; sexo bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).

Operação tormenta do Deserto: loc. s. f. (T. Mil. & guerra)  
– Guerra do Golfo.

operações clandestinas: loc. s. f. (T. Mil. / guerra & jorn.) – ativi
dades criminosas que são executadas pelos serviços secretos.

operações de contingências no exterior: loc. s. f. (T. Mil. & jorn.) 
– guerra ao terror.

operações de rendição: loc. s. f. (T. Mil. & políc.) – sequestros (Ver 
retenção involuntária por tempo indeterminado com ressarcimento de 
despesas).

operações financeiras clandestinas: loc. s. f. (Pol. / Econ. / Merc. 
Financ. & jorn.) – lavagem de dinheiro.

operador de colheita e corte manual: loc. s. m. (Merc. Trab.) – cor
tador de cana.

operador do sistema vaga legal: loc. s. m. (Merc. Inf.) – flanelinha 
(Ver valete profissional autônomo).

operário que ajuda o oficial ou o mestre em suas tarefas: loc. 
s. m. (Eng. Civ. & const. civ.) – ajudante de pedreiro, peão de obra (Ver 
auxiliar de oficial de engenharia; auxiliar de construção civil; auxiliar de 
serviços de Engenharia Civil; tecnólogo em construção civil aplicada).

opilência: loc. s. m. (Neurol. & Psiq.) – epilepsia (Ver ataque de 
gota; carisma; gotacoral; hieranose; mal caduco; mal de gota; mal divi
no; mal de terra; mal sagrado; mal santo).

oposição: s. f. (Pol. & jorn.) – esquerda.

oposta a gorda: loc. s. f. (S.) – magra (Ver enxuta de carnes; mu
lher sem gordura; mulher sem tecido adiposo; pessoa elegante; pessoa 
esguia; pessoa grande e delgada).
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orçamento oral: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – tipo de orçamento di
vulgado em discursos, através da mídia, distorcendose a realidade por 
forte pressão popular.

órgão copulador masculino: loc. s. m. (Sex. & Anat. Ger.)– peru, 
peia.

órgão genital feminino: loc. s. m. (Anat. Ger.) – boceta.

órgão genital masculino: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peru, peia.

órgão homólogo do pênis, mas muito menor: loc. s. m. (Anat. 
Ger.) – clitóris. (Ver incitador ao prazer feminino; inseparável educador 
da vagina; melhor amigo da mulher).

órgão reprodutor feminino: loc. s. m. (Anat. Ger.) – boceta.

órgão reprodutor masculino: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peru, peia.

órgão sexual da mulher: loc. s. m. (Anat. Ger.) – boceta.

órgão sexual masculino: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peru, peia.

órgão-chave da posse do corpo feminino: loc. s. m. (Anat. Ger.) 
– boceta.

órgãos de fêmea de animal doméstico: loc. s. m. (Anat. Ger.)  
– boceta, cachimbo.

originar ocorrência desagradável no trânsito: loc. v. (trâns. & jorn.) 
– causar um acidente (Ver cometer uma imprudência no trânsito).

orientação cultural: loc. s. f. (Pol.) – censura (Ver atitude de blo
queio por motivo de não adequação ao momento e à situação; conexão 
política; controle social dos meios de comunicação; higiene mental; his
toricamente não dizível; interdição do impossível; mordaça da impren
sa; “pedido”; política do silêncio; politicamente correto; “recomenda
ção”; sonegação das informações “indesejáveis”).

orientação dos desejos sexuais e afetivos com pessoas do mes-
mo sexo: loc. s. f. (Sex.) – gays, lésbicas. 

orientação sexual: loc. s. f. (Sex. / S. & jorn.) – homossexualismo, 
lesbianismo.

orientador de eleitores indecisos: loc. s. m. (Pol.) – boca de urna (Ver 
pessoa contratada para fazer qualquer trabalho eleitoral) (Anobase: 2014).



249Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

orientador de estacionamento: loc. s. m. (Merc. Inf.) – manobrista.

orientador espiritual: loc. s. m. (Rel.) – macumbeiro (Ver prati
cante da macumba).

orifício na extremidade inferior do intestino grosso, por onde 
são expelidos os excrementos: loc. s. m. (Sex. & Anat. Ger.) – cu.

ornamentar: v. (Port.) – cornear (Ver ato de quem comete o adul
tério; cometer adultério; cometer infidelidade conjugal; conquistar a mu
lher alheia; espetar dois dedos na testa; iluminar a testa; trair a pessoa  
a quem se está ligado por laços de amor carnal).

ósculo realizado com a língua: loc. s. m. (Sex.) – linguado. (Ver 
beijo de língua).

oticamente limitado: loc. adv. (Oftalm.) – cego (Ver baixa acui
dade visual; carente visual; deficiente visual; desprovido da visão; faltar 
a vista; incapacidade visual; invisual; pessoa visualmente desafiada; pri
vação do sentido da visão; tolhido da visão).



250 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

P
“paraísos fiscais”: loc. s. m. (Pol. / Econ. & Merc. Financ.) – lava

gens de dinheiro, roubalheiras (Ver atividades ilícitas; envio de dinheiro 
para contas no exterior, sem pagamento de impostos; estratégia usada 
para, através de meios lícitos, justificar capital proveniente de ativida
des ilícitas; evasão de divisas; evasão fiscal; evasão tributária; Offshore 
Centers; Offshore Lakes; Offshores; operações financeiras clandestinas; 
recursos e despesas não declaradas; remessa indevida de dinheiro ao 
exterior).

 “pedido”: s. m. (Pol.) – censura (Ver atitude de bloqueio por mo
tivo de não adequação ao momento e à situação; conexão política; con
trole social dos meios de comunicação; higiene mental; historicamente 
não dizível; interdição do impossível; mordaça da imprensa; orientação 
cultural; política do silêncio; politicamente correto; “recomendação”; 
sonegação das informações “indesejáveis”).

“perguntas estranhas”: loc. s. f. (jorn. / Port.) – “disparates” (Ver 
dito ou ação ilógica, absurda ou fora da realidade).

pachoucho: s. m. (Lit. / Port.) – boceta.

pacificação: s. f. (T. Mil. & guerra) – invasão militar (Ver coloni
zação; expansão territorial; libertação; necessidade de uma intervenção 
externa; ocupação ilegal de terras e / ou territórios; ocupação israelense).

padecimento venéreo: loc. s. m. (DST & Infec. / Lisboa / Port.)  
– sífilis.

padrão de aparência peculiar: loc. s. m. (Lit. & cosmét.) – feio, feia.

pagamento de comissão: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – propina (Ver 
acerto financeiro; aumento patrimonial incompatível com o salário; be
nefício financeiro; negociação de pagamento para obter vantagens no 
serviço público; pagamento para defesa de suas posições junto às au
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toridades; remuneração da “influência” junto a “funcionários públicos” 
para a liberação do dinheiro; rendimentos financeiros incompatíveis com 
o ganho).

pagamento para defesa de suas posições junto às autoridades: 
loc. s. m. (Merc. Trab. & Pol.) – propina (Ver acerto financeiro; aumento 
patrimonial incompatível com o salário; benefício financeiro; negocia
ção de pagamento para obter vantagens no serviço público; pagamento 
de comissão; remuneração da “influência” junto a “funcionários públi
cos” para a liberação do dinheiro; rendimentos financeiros incompatíveis 
com o ganho).

pagar a alguém para obter favores: loc. v. (S.) – subornar (Ver dar 
certa quantia em dinheiro para alguém, em troca de alguma informação 
e/ ou algo ilegal).

pagar em moeda de costela: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar panca
da (Ver apalpar o costado; apanhar uma teoria; assentar as costuras, ar
ranjar; caiar o frontispício; chegar à roupa ao pelo; dar os bons dias; dar 
umas calças; fricções lombares de marmeleiro; tocar uma pavana).

pagar por sensações: loc. v. (S.) – consumir. 

Pai: s .m. (Teol. & Rel.) – cura (Ver sacerdote).

pai da mentira: loc. s. m. (Lit.) – diabo, demônio.

países em ascensão econômica e social: loc. s. m. (jorn. / Econ. & Pol.) 
– emergente, terceiro mundo (Ver países emergentes; países mais po
bres; países subdesenvolvidos; terceiro mundo).

países emergentes: loc. s. m. (jorn. / Econ. & Pol.) – terceiro mun
do (Ver países em ascensão econômica e social; países subdesenvolvi
dos; terceiro mundo).

países mais pobres: loc. s. m. (jorn. / Econ. & Pol.) – terceiro mun
do (Ver países em ascensão econômica e social; países emergentes; paí
ses subdesenvolvidos; terceiro mundo).

países politicamente fechados e de economia centralizados: loc. 
s. m. ( Econ. / Pol. & jorn.) – comunistas, comunismo (Ver economia 
planificada).
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países subdesenvolvidos: loc. s. m. (jorn. / Econ. & Pol.) – terceiro 
mundo (Ver países em ascensão econômica e social; países emergentes; 
países mais pobres; terceiro mundo).

palavra atentória aos bons costumes: loc. s. f. (S.) – palavrão (Ver 
baixo calão; expressão veladora indelicada; pronunciar palavra de baixo 
calão).

palavra-ônibus que denota más qualidades como: que, quem 
ou que é feio, mau, não confiável, mesquinho, mal-educado, negli-
gente: loc. s. f. (S.) – escroto.

palavra-ônibus que denota más qualidades ou pensamentos  
e ações moralmente repulsivas como: torpeza, vileza, crueldade, 
feiura, desonestidade, covardia: loc. s. f. (S.) – escrotidão.

paliteiros: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

palmar: v. (Lit. / Port.) – roubar, furtar.

panela: s. f. (Lit. / Port.) – cu.

panelas: s. f. (Lit. / Port.) – veado, bicha, fanchono.

paneleiro: s. m. (Lit. / Port.) – veado, bicha, fanchono.

panelinhas: s. f. (Pol.) – grupelhos de políticos (Ver homens pú
blicos; pertencentes à política).

panículo adiposo: loc. s. m. (Med.) – gordura.

papai do céu chamou: loc. s. m. (inf.) – morreu (Ver apesar de to
dos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; encer
rou seu estágio terreno; encontrou a luz; está dormindo; está no reino 
da glória; fizemos tudo que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que 
foi possível, mas ele não resistiu; lamentamos sua perda; não está mais 
entre nós; retornou ao pai; um anjo veio buscar).

papai e mamãe: loc. s. m. (Sex.) – posição convencional da relação 
sexual, a mulher por baixo e o homem por cima (Ver mamãeepapai).

par de nádegas: loc. s. f. (Sex. / Anat. Ger. & Lit.) – bunda (Ver 
abundância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; 
lândrias; lorto; mala; nádegas; partes carnudas do seu organismo; pou
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seiro; região glútea; região traseira da pelve humana, formada através de 
cada lado dos glúteos; sítio mais almofadado do corpo).

para homens: loc. s. m. (S.) – pornográfico, erótico (Ver publica
ção para adultos).

paralisação voluntária e coletiva do trabalho em protesto de 
melhorias: loc. s. f. (Merc. Trab.) – greve (Ver destravamento desconti
nuado em prol do reassalariamento condizente à laboriosidade despen
dida; mobilização de militância).

parasitas sociais: loc. s. m. (S.) – mendigos (Ver indivíduo que 
pede esmolas; indivíduo que vive de caridade alheia; minoria; morador 
de rua; nômade urbano; pessoa em situação de rua; população de rua).

parceiro de seringa: loc. s. m. (S. / drog. / Farm. & Tox.) – viciado 
em drogas (Ver dependente químico; usuário de produtos alucinógenos).

parte externa da genitália feminina: loc. s. f. (Sex.) – chanisco.

parte externa do órgão genital feminino: loc. s. f. (Sex. / Trás-os- 
-Montes / Port.) – bicha.

parte genital feminina: loc. s. f. (Sex. & Anat. Ger.) – boceta.

parte genital masculina: loc. s. f. (Sex.) – peru, peia.

parte nobre inferior feminina: loc. s. f. (Sex. & Lit. / Port.) – bo
ceta.

parte nobre inferior masculina: loc. s. f. (Sex. & Lit. / Port.) – peru, 
peia.

parte por onde o ventre se evacua: loc. s. f. (Sex. & Anat. Ger.) – cu.

parte sobrejacente: loc. s. f. (Lit. / Port.) – cu.

partes carnudas do seu organismo: loc. s. f. (Lit. / Port.) – bun
da, nádegas (Ver abundância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; 
grandes glúteos; lândrias; lorto; mala; nádegas; par de nádegas; partes 
carnudas do seu organismo; pouseiro; região glútea; região traseira da 
pelve humana, formada através de cada lado dos glúteos; sítio mais al
mofadado do corpo).

partes genitais: loc. s. f. (S.) – possuído.
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partes íntimas femininas: loc. s. f. (Sex. / Port.) – quinta (Ver en
fermaria de meretrizes).

partes íntimas masculinas: loc. s. f. (Sex. & Lit. / Port.) – bada
lhocas. 

partes obscenas natural do homem: loc. s. f. (Sex. & Lit. / Port.) 
– peru, peia.

partes pudendas femininas: loc. s. f. (Sex. / Anat. Ger. / Lit.) – bo
ceta, bunda.

partes pudendas masculinas: loc. s. m. (Sex. & Lit.) – peru, peia.

partes secretas femininas: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – boceta, bunda.

partes secretas masculinas: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – peru, peia.

partes vergonhosas femininas: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – boceta.

partes vergonhosas masculinas: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – peru, peia.

partida: s. f. (Lit.) – morte.

partidário ou simpatizante do comunismo: loc. s. m. (Pol.) – co
munista (Ver adversário de esquerda; partidário ou simpatizante do na
zismo).

partidário ou simpatizante do nazismo: loc. s. m. (Pol.) – nazista 
(Ver adversário de esquerda; partidário ou simpatizante do comunis
mo).

partido sem representatividade, caracterizando-se pela infide-
lidade partidária: loc. s. m. (Pol.) – partido fantasma.

partidos plurais: loc. s. m. (Pol.) – classe capitalista.

partir: v. (Rel. / Lit. & jorn.) – morrer.

partir desta para melhor morada: loc. v. (Lit. & jorn.) – morrer.

partir sem avisar: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

passagem: s. f. (Espir.) – morte.

passamento: s. m. (Lit.) – morte. 

passar deste mundo a Deus: loc. v. (Rel. & Lit.) – morrer.

passar para a vida melhor: loc. v. (Lit.) – morrer.
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passar para o outro lado: loc. v. (Lit.) – morrer.

passar para o plano espiritual: loc. v. (Espir.) – morrer.

pássara: s. f. (Sex. & Lit.) – boceta.

passarinha: s. f. (Sex. & Lit.) – boceta.

passarinhar: v. (Sex.) – bolinar (Ver apalpar alguém com intenção 
libidinosa; bolinar; chinchar; roçar lubricamente).

passarinho: s. m. (Sex. & inf.) – peru, peia.

passiva: s. f. (Sex.) – comida (Ver alimento; bexiga de rês; menu 
do dia).

passo adiante a uma vida transformada: loc. s. m. (Rel.) – morte.

patrocinadora de entendimentos de namorados e amantes: loc. 
s. f. (Lit. /  S. & prost.) – alcoviteira.

paus do ar: loc. s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

pausa diurética: loc. s. f. (Fisiol.) – fazer xixi, mijar (Ver abrir  
o di que; deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às casta
nhas; escorrer a água das azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair  
a urina; fazer necessidades fisiológicas; fazer uma coisa; fazer xixi; fun
ção excretória; ir ali fazer uma coisa; satisfação de necessidade fisiológi
ca; sussa; urinar; verter água).

pauta de reação: loc. s. f. (S.) – instintos especialmente aplicados 
aos seres humanos.

pavor: s. m. (S.) – cagaço (Ver estado de quem está com medo; 
grande medo).

paz: s. f. (Rel. & Lit.) – morte.

pecado de Onan: loc. s. m. (Rel. & Sex.) – automasturbação mas
culina (Segundo a Bíblia, Onan foi condenado à morte pelo Deus Javé, 
por não desposar a esposa do irmão que tinha morrido. Ele não con
cluiu o ato sexual em que era obrigado e ejaculou fora da vagina – foi 
o primeiro relato de coito interrompido – ganhando a fama de mastur
bação). Passou a representar o pecado de Onan (Ver agir de forma ona
nista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; autoalívio 
sexual; autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; prazer ma
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nual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mesmo; sexo 
solitário).

pecar contra o sexto mandamento: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

pedaços de muco nasal seco: loc. s. m. (Fisiol.) – meleca (Ver muco 
nasal ressecado e solidificado; secreção nasal seca; serosidade nasal).

pederasta ativo: loc. s. m. (Sex.) – veado, bicha, fanchono.

pederasta passivo: loc. s. m. (Sex.) – veado, bicha, fanchono.

pediculose do púbis: loc. s. f. (DST) – chato (Ver prurido na re
gião pubiana causada por um inseto do grupo dos piolhos).

pedir ajuda financeira: loc. v. (S.) – pedir esmola, esmolar.

pega: s. f. (Lit. / Port.) – puta, prostituta, meretriz.

pegar algo do outro sem avisar e sem intenção de devolver: loc. 
v. (S. / Merc. Trab. & cri.) – roubar.

pegar um objeto que não lhe pertence, por distração: loc. v. (S. / Merc. 
Trab. & cri.) – roubar.

peia: s. f. (S.) – peru.

peidaria: s. f. (Fisiol.) – peida grande.

peidorrar: v. (Fisiol.) – peidar.

peidorrear: v. (Fisiol.) – peidar.

peitama: s. f. (Anat. Ger.) – peitaria (Ver seios muito grandes).

pele flácida / pendente: loc. s. f. (Anat. Ger.) – badalhoca.

pele pigmentada por maquiagem definitiva: loc. s. f. (S.) – tatu
agem.

pele cutânea que reveste a glande do pênis: loc. s. f. (Anat. Ger.  
& Sex.) – courinho (Ver prepúcio).

pelos pubianos: loc. s. m. (Anat. Ger.) – pentelhos.

pelota: s. f. (Sex.) – testículo (Ver cerimônia; colhão; elemento 
cons tituinte dos órgãos sexuais masculinos; novelos; testículos; tomates).

peluquero: s. m. & f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver ate
liê do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de beleza; 
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instituts de beauté; hair-dresser; hair stylist; oficina da beleza; oficina do 
cabelo; salão de beleza; studio do cabelo).

pemba: s. f. (S.) – peru, peia.
pena capital: loc. s. f. (cri. & Dir.) – pena de morte.
pênis: s. m. (Sex. & Anat. Ger. / Brasil & Beira Alta / Port.) – alavan

cote, badalo, bernardo, bicha, brachola, careca, carocho, catano, cata tau, 
croquete, mandioca, pica, piça, pinguelo, pau, peru; pinto, pirola, piru
lito, pistola, timba, tota, tranca, trangolho, trouxa, xoroca, Zé, zezinho.

pênis avantajado: loc. s. m. (Sex.) – trolha /ô/.
pênis de criança: loc. s. m. (Sex. & inf.) – pitoca (Ver membro viril 

das crianças; pênis infantil ou pequeno).
pênis grande: loc. s. m. (Sex. / Port.) – camandro, peiudo, picudo, 

pistolado.
pênis infantil ou pequeno: loc. s. m. (Sex. & inf.) – piroca (Ver 

membro viril das crianças; pênis de criança).
pensão de mulheres: loc. s. f. (prost.) – prostíbulo, bordel, puteiro, 

lupanar.
pequenez anormal: loc. s. f. (Biol.) – anão, baixinho.
pequeno lapso: loc. s. m. (Consc.) – megatolice (Ver desatenção).
pequeno problema de crédito: loc. s. m. (Econ.) – enorme dívida 

financeira.
perda da graça santificante: loc. s. f. (Rel. & Crist.) – desgraça 

(Ver acontecimento funesto; pessoa digna de lástima).
perda definitiva total ou parcial dos cabelos: loc. s. f. (Med.) – cal

vície, careca (Ver alopecia no couro cabeludo; ausência total ou parcial 
de cabelos na cabeça; cabelo pouco espesso; desvantagem capilar; falta de 
cabelos; indivíduo com deficiência pilosa na parte superior externa do 
crânio; perder os cabelos; queda total ou parcial dos cabelos).

perda do poder de compra da moeda: loc. s. f. (Econ.) – inflação 
(Ver alta considerável, descontrolada e contínua dos preços; equívocos 
reversíveis).

perdas de alta ou de baixa intensidade: loc. s. f. (T. Mil. & jorn.)  
– mortos (Ver adormecido; aquele que não existe mais; aquele que per



258 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

deu a vida; baixas; dia de finados; estar no céu; estar no eterno descanso; 
falecido; finado; vítimas fatais).

perder a honra: loc. v. (Lit. & Sex.) – desvirginar.

perder a pureza: loc. v. (Lit.) – desvirginar.

perder a vida: loc. v. (Lit. / S. & jorn.) – morrer.

perder a virgindade: loc. v. (S. & Sex.) – desvirginar.

perder aquilo que a menina sabe: loc. v. (Lit. / Port.) – desvirginar.

perder o pudor, o pejo: loc. v. (S.) – desencaralhar (Ver acabar 
(com) a confusão de; desavergonhar; fazer cessar ou cessar a complica
ção de alguma coisa; mostrarse ousado, desrespeitoso).

perder o uso das faculdades mentais: loc. v. (Psiq.) – ficar louco, 
enlouquecer, endoidar, caducar.

perder os cabelos: loc. v. (Med.) – calvície, careca (Ver alopecia no 
couro cabeludo; ausência total ou parcial de cabelos na cabeça; cabelo 
pouco espesso; desvantagem capilar; falta de cabelos; homem destitu
ído de proteção encefálica; indivíduo com deficiência pilosa na parte 
superior externa do crânio; perda definitiva total ou parcial dos cabelos; 
queda total ou parcial dos cabelos).

perder temporária ou definitivamente a capacidade de ter ere-
ção: loc. v. (Sex.) – brochar (Ver condição ou estado de brocha (“impo
tente”); dizse de ou indivíduo que não consegue ter ereção; faz brochar; 
indivíduo com problemas fisiológicos ejaculatórios e de dispersão do 
sangue peniano; indivíduo sem potência sexual; que ou o que desesti
mula sexualmente; sexualmente impotente).

perder totalmente a razão / o juízo: loc. v. (Psiq.) – endoidar, en
louquecer.

perder-se: v. (drog. & Tox.) – viciarse (Ver adquirir dependência 
por alguma substância nociva).

perdida: s. f. (prost.) – puta, prostituta.

perfumaria: s. f. (Sex.) – roçado (prática sexual) (Ver roçado / ro
ça dinho).
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período de conversações entre as guerras: loc. s. m. (Pol. Int.) – paz.

período de inatividade: loc. s. m. (Psicop.) – marasmo (Ver au
sência de realizações ou de acontecimentos dignos de notas; estado de 
apatia; inatividade pessoal).

período de lua: loc. s. m. (Fisiol.) – menstruada (Ver estar naque
les dias; incomodada).

período fúnebre: loc. s. m. (Lit.) – velório (Ver ato de velar um 
morto; evento coletivo no qual as pessoas permanecem velando o de
funto exposto, antes de ser enterrado ou cremado).

período menstrual: loc. s. m. (Fisiol.) – menstruação (Ver mal 
mensal; moléstia própria das mulheres).

peripatética: s. f. (Lit. / Port.) – prostituta que anda passeando na 
rua em busca de cliente.

perita em partos: loc. s. f. (S.) – parteira (Ver especialista em par
tos; professora de partos).

perpetradores: s. m. (jorn. / The New York Times) – terroristas.

perpétuo hóspede dos pedintes: loc. s. m. (Lit. / Port. & Ent.)  
– pio lho (Ver companheiro da pobreza; inseto anopluro).

perscrutador de assentos: loc. s. m. (Merc. Trab.) – lanterninha 
(Ver pessoa que, com a luz de uma lanterna, indica os lugares nos cine
mas e teatros).

perseguida: s. f. (Sex.) – boceta.

persientra: s. f. (S. / Port.) – peru, peia.

personagem excêntrico: loc. s. m. (jorn.) – mistura de “extermi
nador” com o “justiceiro”.

personal doméstica: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empregada doméstica 
(Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; auxiliar de afaze
res domésticos; criada de servir; moça que trabalha lá em casa; mulher 
que faz serviços domésticos em casa alheia; pessoa quase da família; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).
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personal estilista de sapatos: loc. s. m. (Merc. Inf.) – engraxate 
(Ver pessoa que engraxa calçados por ofício; shoe stylist).

personal fishing: loc. s. m. (Merc. Inf.) – professor de pesca.

personal guitar trainer: loc. s. m. (Merc. Inf. & Merc. Trab.) – pro
fessor de violão.

personal trainer mental: loc. s. m. (Educ.) – exercitação neuronial.

personificação do mal: loc. s. f. (Rel. / Teol. & Lit.) – diabo, de
mônio.

pertinente a uma baixa classe social: loc. adj. (S.) – humilde (Ver 
humilde cotidiano; inferiormente situado em uma hierarquia ou escala).

pertencente à política: loc. adj. (Pol.) – político (Ver homens pú
blicos; panelinhas).

pertencente à raça negra: loc. adj. (Antrop.) – negro, preto, criou
lo (Ver afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; ho
mem negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; pessoa 
de cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que 
apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

pertencer a um homem: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

perturbação do aparelho digestivo: loc. s. f. (Fisiol.) – vômito (Ver 
emissão do conteúdo do estômago pela boca; material que foi expe lido 
do estômago pela boca;).

perturbação moral: loc. s. f. (S.) – insulto (Ver atitude de atingir 
a honra ou a dignidade de alguém; excesso verbal; incontinência verbal; 
ofensa lançada contra uma pessoa).

pesca ecológica: loc. s. f. (Pisc.) – pesque e solte (Ver ato de retirar 
o peixe da água e soltálo na água novamente).

pêssego: s. m. (Lit. / Port.) – cu.

pessoa “forte”: loc. s. f. (S.) – gorda.

pessoa “morena”: loc. s. f. (Antrop.) – pessoa negra, preta, crioula 
(Ver afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; homem 
negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente  
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à raça negra; pessoa de cor; pessoa de pele negra; povo de pele escura; 
que apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

pessoa a quem falta um braço ou mão: loc. s. f. (Fisiol.) – maneta.

pessoa a quem falta uma perna ou um pé: loc. s. f. (Fisiol.) – perneta.

pessoa aborrecida / enfadonha / maçante: loc. s. f. (S.) – pentelho.

pessoa auditivamente desafiada: loc. s. f. (Fisiol.) – surda (Ver 
que perdeu o sentido da audição).

pessoa avoada ou piegas por estar apaixonada: (4) loc. s. f. (Lit.) 
– caga.

pessoa bem nutrida: loc. s. f. (S. & jorn.) – gorda, gordo.

pessoa casada com atividade sexual paralela: loc. s. f. (Sex.)  
– adultério (Ver atividade sexual paralela; facada no matrimônio; infi
delidade conjugal; pessoa casada com atividade sexual paralela; relação 
extramatrimonial; relacionamento extraconjugal; relações sexuais im
próprias).

pessoa cerebralmente desfavorecida: loc. s. f. (Educ.) – burra, 
burro, imbecil (Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto de inte
ligência; indivíduo pouco inteligente; não atingir o índice normal de 
aproveitamento para a idade; pessoa de medíocre instrução; pessoa 
desprovida de inteligência; pessoa incapaz de fazer determinada tarefa; 
pessoa limitada intelectualmente; pessoa que ignora as letras; portador 
de inteligência incubada).

pessoa com aIDS: loc. s. f. (Imunol.) – aidética (Ver doente com 
AIDS; HIV positivo; portador do vírus da AIDS; soropositivo).

pessoa com aparência de intelectual: loc. s. f. (S. / Coimbra / Port.) 
– doutor.

pessoa com apetite devorador: loc. s. f. (Lit. & S.) – comilão, glutão.

pessoa com baixa estatura: loc. s. f. (S. & jorn.) – anão, baixinho.

pessoa com capacidade diminuída: loc. s. f. (S.) – descapacitada.

pessoa com capacidades diferentes / especiais: loc. s. f. (Fisiol.)  
– pessoa com deficiência.



262 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

pessoa com deficiência: loc. s. f. (Fisiol.) – aleijado, inválido, para
lítico, entrevado, tolhido (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformi
dade física; desfiguração física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao 
deslocamento; indivíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que tem  
o braço ou a perna amputado; pessoa com deficiências diferentes / espe
ciais; pessoa com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgên
cia própria; portador de direitos especiais; portadores de necessidades 
especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de 
suas funções).

pessoa com diferença funcional: loc. s. f. (Fisiol.) – pessoa com 
deficiência (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformidade física; des
figuração física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; 
indivíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a per
na amputado; pessoa com eficiências diferentes / especiais; pessoa por
tadora de urgência própria; portador de direitos especiais; portadores 
de necessidades especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação 
física; tolhido de suas funções).

pessoa com eficiências diferentes / especiais: loc. s. f. (Fisiol.)  
– pessoa com deficiência (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformi
dade física; desfiguração física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao 
deslocamento; indivíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que tem 
o braço ou a perna amputado; pessoa com diferença funcional; pessoa 
com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgência própria; 
portador de direitos especiais; portadores de necessidades especiais; que 
tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido de suas funções).

pessoa com excesso de falta de recursos financeiros: loc. s. f. (Econ. 
/ S. & jorn.) – pobre.

pessoa com habilidades diferenciadas: loc. s. f. (Fisiol.) – pessoa 
com deficiência (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformidade física; 
desfiguração física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamen
to; indivíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou  
a perna amputado; pessoa com deficiências diferentes / especiais; pessoa 
portadora de urgência própria; portador de direitos especiais; portado
res de necessidades especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação 
física; tolhido de suas funções).
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pessoa com lenta evolução mental: loc. s. f. (Psiq.) – retardado(a) 
(Ver atrasado mentalmente; pessoa limite).

pessoa com limitações do organismo pela própria idade: loc.  
s. f. (Ger. & S.) – velho, velha.

pessoa com mais idade: loc. s. f. (S. & jorn.) – velho, velha.

pessoa com mau gosto: loc. s. f. (S. & Mod.) – pessoa brega (Ver 
pessoa sem refinamento).

pessoa com mobilidade reduzida: loc. s. f. (Fisiol. & Med.) – alei
jado, entrevado, inválido, paralítico, tolhido (Ver ataxia motriz; defi
ciente físico; deformidade física; desfiguração física; fisicamente imper
feito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo fisicamente incapacitado; 
indivíduo que tem o braço ou a perna amputado; pessoa com deficiên
cia; pessoa com diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes  
/ especiais; pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de 
urgência própria; portador de direitos especiais; portadores de necessi
dades especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhi
do de suas funções).

pessoa com sobrepeso: loc. s. f. (S. & jorn.) – gorda, obesa.

pessoa condenada sob custódia do estado numa penitenciária 
ou cadeia: loc. s. f. (políc. / cri. & jorn.) – preso, prisioneiro (Ver detento; 
estar detido; indivíduo encarcerado; indivíduo privado de sua liberdade 
pessoal em razão de uma condenação penal; interno em instituição pe
nal; internos nas instituições totais; privação da liberdade; que perdeu  
a liberdade; ter pensão do Estado).

pessoa contratada para fazer qualquer trabalho eleitoral: loc. 
s. f. (Pol.) – boca de urna (Anobase: 2014) (Ver orientador de eleitores 
indecisos).

pessoa dada à prática de negócio clandestino: loc. s. f. (S. / políc. 
& jorn.) – traficante (Ver negociante de drogas).

pessoa de baixa condição social: loc. s. f. (S.) – ralé, plebe (Ver 
classe mais baixa de um povo).

pessoa de cor: loc. s. f. (Antrop.) – negro, preto, crioulo (Ver afro 
americano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; homem negro; 
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indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente à raça 
negra; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo de pele escura; que 
apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

pessoa de grande conhecimento, especialista em determinada 
matéria: loc. s. f. (S.) – cu de ferro (Ver que ou quem apresenta aplicação 
extrema e mais ou menos obcecada a seus trabalhos, deveres, compro
missos (dizse esp. de estudante).

pessoa de grande envergadura: loc. s. f. (S. & jorn.) – gorda.

pessoa de idade avançada: loc. s. f. (S. & jorn.) – velho, velha.

pessoa de lábios grossos e / ou proeminentes: loc. s. f. (S.) – bei
çuda.

pessoa de medíocre instrução: loc. s. f. (Lit. / Port. & Educ.)  
– imbecil, burra, burro (Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto 
de inteligência; indivíduo pouco inteligente; não atingir o índice normal 
de aproveitamento para a idade; pessoa cerebralmente desfavorecida; 
pessoa desprovida de inteligência; pessoa incapaz de fazer determina
da tarefa; pessoa limitada intelectualmente; pessoa que ignora as letras; 
portador de inteligência incubada).

pessoa de pele negra: loc. s. f. (Antrop.) – negro, preto, crioulo 
(Ver afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; ho
mem negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; perten
cente à raça negra; pessoa de cor; pessoa “morena”; povo de pele escura; 
que apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

pessoa de poucos recursos financeiros: loc. s. f. (Econ. / S. & jorn.) 
– pobre. 

pessoa demasiada curiosa e que adora intrometer-se na vida 
alheia: loc. s. f. – (S.) bisbilhoteira.

pessoa deselegante: loc. s. f. (Mod. & S.) – cafona (Ver mau gosto 
para se vestir).

pessoa desprovida de inteligência: loc. s. f. (Educ.) – burra, burro 
(Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto de inteligência; indiví
duo pouco inteligente; não atingir o índice normal de aproveitamento 
para a idade; pessoa cerebralmente desfavorecida; pessoa de medíocre 
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instrução; pessoa incapaz de fazer determinada tarefa; pessoa limitada 
intelectualmente; pessoa que ignora as letras; portador de inteligência 
incubada).

pessoa diferentemente capaz: loc. s. f. (Fisiol.) – pessoa com de
ficiência.

pessoa digna de lástima: loc. s. f. (Rel. & Crist.) – desgraça (Ver 
acontecimento funesto; perda da graça santificante).

pessoa dita “tropical”: loc. s. f. (Antrop.) – mulato (Ver descen
dente de brancos e negros; mestiço).

pessoa elegante: loc. s. f. (S.) – magra (Ver enxuta de carnes; mu
lher sem gordura; mulher sem tecido adiposo; oposta a gorda; pessoa 
esguia; pessoa grande e delgada).

pessoa em situação de rua: loc. s. f. (S.) – mendigo (Ver indiví
duo que pede esmolas; indivíduo que vive de caridade alheia; minoria; 
morador de rua; nômade urbano; parasitas sociais; população de rua).

pessoa em situação de vulnerabilidade econômica: loc. s. f. (Econ. 
/ S. & jorn.) – pobre.

pessoa encarregada dos afazeres particulares e da correspon-
dência de alguém: loc. s. f. (Merc. Trab.) – secretária (Ver assistente ad
ministrativa; funcionária que exerce funções administrativas, pessoais  
e particulares de alguém).

pessoa enxerida que se mete em tudo: loc. s. f. (S. / Port.) – peido 
do meio.

pessoa esguia: loc. s. f. (S.) – magra (Ver enxuta de carnes; mulher 
sem gordura; mulher sem tecido adiposo; oposta a gorda; pessoa ele
gante; pessoa grande e delgada).

pessoa espaçosa: loc. s. f. (S.) – gorda.

pessoa especial: loc. s. f. (Fisiol.) – pessoa com deficiência.

pessoa experiente: loc. s. f. (S. & jorn.) – velho, velha.

pessoa fácil de enganar: loc. s. f. (S. / Norte de Port.) – otário, 
palerma, tanso.
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pessoa fisicamente desafiada: loc. s. f. (Fisiol.) – pessoa com de
ficiência.

pessoa fofa: loc. s. f. (S.) – gorda.

pessoa geronte: loc. s. f. (S. & jorn.) – velho, velha.

pessoa grande e delgada: loc. s. f. (S.) – magra (Ver enxuta de car
nes; mulher sem gordura; mulher sem tecido adiposo; oposta a gorda; 
pessoa elegante; pessoa esguia).

pessoa horizontalmente desfavorecida: loc. s. f. (S.) – gorda.

pessoa idosa: loc. s. f. (S. & jorn.) – velho, velha.

pessoa incapaz de fazer determinada tarefa: loc. s. f. (Educ.)  
– imbecil, burra, burro (Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto 
de inteligência; indivíduo pouco inteligente; não atingir o índice normal 
de aproveitamento para a idade; pessoa cerebralmente desfavorecida; 
pessoa de medíocre instrução; pessoa desprovida de inteligência; pes
soa limitada intelectualmente; pessoa que ignora as letras; portador de 
inteligência incubada).

pessoa insignificante, que não presta para coisa alguma: loc.  
s. f. (S.) – bosta, merda (Ver indivíduo desprezível ou sem importância; 
indivíduo mole / preguiçoso; indivíduo sem importância e sem mereci
mento; indivíduo sem nenhum préstimo ou importância).

pessoa inteiramente submissa a um poder ou a um senhor: loc. 
s. f. (Hist.) – escravo (Ver “contratado”; elemento servil e sem direitos).

pessoa irritadiça, irascível, que tem mau gênio: (1) loc. s. f. (S.)  
– cagaraiva (Ver pessoa que se ofende e se irrita com facilidade quando 
é objeto de graça ou chacota; pessoa que tem gênio exaltado).

pessoa limitada intelectualmente: loc. s. f. (Educ.) – burra, burro, 
imbecil (Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto de inteligência; 
indivíduo pouco inteligente; não atingir o índice normal de aprovei
tamento para a idade; pessoa cerebralmente desfavorecida; pessoa de 
medíocre instrução; pessoa desprovida de inteligência; pessoa incapaz 
de fazer determinada tarefa; pessoa que ignora as letras; portador de 
inteligência incubada).
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pessoa limite: loc. s. f. (Psiq. & S.) – retardado mental (Ver atrasa
do mentalmente; pessoa com lenta evolução mental).

pessoa luxenta / e ou negaceadora: loc. s. f. (S.) – cudoce.

pessoa madura: loc. s. f. (S. & jorn.) – velho, velha.

pessoa malformada, de mau caráter: loc. s. f. (S.) – sacana (Ver 
indivíduo velhaco, de mau caráter).

pessoa mentalmente desafiada / diferenciada: loc. s. f. (Psiq.)  
– pes soa com deficiência mental (Ver alienado mental; criativo; deficien
te mental; desprovido de razão; doente mental; excêntrico; ficar comple
tamente transtornado / descontrolado; fraco da cabeça; indivíduo com 
as faculdades mentais em declínio; indivíduo com certos desequilíbrios 
ou singularidades; mentalmente desequilibrado; não ter o juízo muito 
sadio; perder o uso das faculdades mentais; perder totalmente a razão  
/ o juízo; pobre cristão; portador de alteração mental extrema; portador 
de deficiência mental; portador de diferença mental; portador de trans
torno mental; que perdeu o juízo; revelar debilidade mental; sofrer das 
faculdades mentais).

pessoa movida pela ideologia da propina: loc. s. f. (Pol.) – corrup
to (Ver termo aplicado ao indivíduo rico).

pessoa muito descuidada no vestir: loc. s. f. (Mod.) – mal vestida 
(Ver andar mal cuidada; deixar de cuidarse com zelo; negligenciar com 
os trajes).

pessoa muito ocupada: loc. s. f. (Consc.) – autônomo humano.

pessoa multiplamente desafiada: loc. s. f. (Patol.) – pessoa tetra
plégica.

pessoa negligente ou distraída: (2) loc. s. f. (S.) – caga.

pessoa observadora: loc. s. f. (S.) – tímida.

pessoa onipresente: loc. s. f. (S.) – gorda, gordo. 

pessoa ou ambiente desclassificado: loc. s. f. (S.) – baixo nível.

pessoa ou coisa vil / abjeta: loc. s. f. (S.) – esterco.

pessoa partidária do terrorismo: loc. s. f. (jorn.) – terrorista.
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pessoa partidária excessivamente entusiasta de uma causa (1): 
loc. s. f. (Pol.) – fanático.

pessoa partidária excessivamente entusiasta de uma causa reli-
giosa (2): loc. s. f. (Rel.) – fanático religioso.

pessoa pequena / baixa / miúda: loc. s. f. (S. & jorn.) – anão, bai
xinho. 

pessoa perseguida pela sorte de trabalhar sempre com pessoas 
maravilhosas: loc. s. f. (Merc. Trab.) – puxasaco, bajulador (Ver pessoa 
que está sempre adulando os outros).

pessoa portadora de deficiência mental facilmente perceptível: 
loc. s. f. (S. / Port.) – ser apoucado.

pessoa portadora de urgência própria: loc. s. f. (Med.) – aleija
do, inválido, paralítico, entrevado, tolhido (Ver ataxia motriz; deficiente 
físico; deformidade física; desfiguração física; fisicamente imperfeito; 
inabilitação ao deslocamento; indivíduo fisicamente incapacitado; in
divíduo que tem o braço ou a perna amputado; pessoa com deficiên
cia; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa com diferença funcional; 
pessoa com eficiências diferentes / especiais; pessoas com habilidades 
diferenciadas; portador de direitos especiais; portadores de necessida
des especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física; tolhido 
de suas funções).

pessoa quase da família: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empregada do
méstica (Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; auxiliar 
de afazeres domésticos; criada de servir; moça que trabalha lá em casa; 
mulher que faz serviços domésticos em casa alheia; personal doméstica; 
profissional do lar; secretária do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

pessoa que anda de maneira irregular: loc. s. f. (Fisiol.) – coxo, 
manco (Ver tornar difícil o andar).

pessoa que atrai desejos sexuais: loc. s. f. (Sex.) – tesudo, chum
bregado (Ver apetência sexual; desejo carnal por alguém; estado de 
pênis ereto; estar com muita necessidade de fazer sexo; ficar excitado 
sexualmente; potência sexual; que ou o que tem ou sente muito tesão).



269Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

pessoa que engraxa calçados por ofício: loc. s. f. (Merc. Inf.) – en
graxate (Ver personal estilista de sapatos; shoe stylist).

pessoa que enxerga precariamente: loc. s. f. (Oftalm.) – vesgo 
(Ver carecer de paralelismo nos eixos visuais; estrábico; pessoa que vê 
mal; que sofre de desvio nos olhos; que sofre de estrabismo; que tem os 
olhos tortos).

pessoa que está sempre adulando os outros: loc. s. f. (Merc. Trab.) 
– puxasaco, bajulador (Ver pessoa perseguida pela sorte de trabalhar 
sempre com pessoas maravilhosas).

pessoa que exerce suas atividades colocando-se entre o produ-
tor e o comerciante varejista: loc. s. f. (com.) – atravessador, interme
diário.

pessoa que exige a carteira ou a vida: loc. s. f. (cri.) – assaltante.

pessoa que fala muito: loc. s. f. (S.) – tagarela, linguaruda, matra
ca (Ver falar demasiadamente; ser inconveniente ou descomedido ao 
falar).

pessoa que ignora as letras: loc. s. f. (Lit. / Port.) – burro (Ver es
casso de razão; inculto; indivíduo curto de inteligência; indivíduo pouco 
inteligente; não atingir o índice normal de aproveitamento para a ida
de; pessoa cerebralmente desfavorecida; pessoa de medíocre instrução; 
pessoa desprovida de inteligência; pessoa incapaz de fazer determinada 
tarefa; pessoa limitada intelectualmente; portador de inteligência incu
bada).

pessoa que não acredita na verdade: loc. s. f. (S.) – mentiroso 
(Ver indivíduo que lardeia ser o que não é; não é muito sincero; pessoa 
que não fala a verdade).

pessoa que não fala a verdade: loc. s. f. (S.) – mentiroso (Ver indi
víduo que lardeia ser o que não é; não é muito sincero; pessoa que não 
acredita na verdade).

pessoa que não regula bem da cabeça: loc. s. f. (Psiq.) – doido, 
louco, maluco. 

pessoa que provoca o riso ou que não pode ser levada a sério: 
loc. s. f. (S.) – palhaço.
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pessoa que se ofende e se irrita com facilidade quando é objeto 
de graça ou chacota: (1) loc. s. f. (S.) – caga (Ver pessoa irritadiça, iras
cível, que tem mau gênio; pessoa que tem gênio exaltado).

pessoa que tem gênio exaltado: (1) loc. s. f. (S.) – cagaraiva (Ver 
pessoa irritadiça, irascível, que tem mau gênio; pessoa que se ofende  
e se irrita com facilidade quando é objeto de graça ou chacota; pessoa 
que tem gênio exaltado).

pessoa que tem mais interesse em si mesma do que no outro: 
loc. s. f. (Psi.) – egoísta.

pessoa que trabalha com vendas: loc. s. f. (Merc. Trab.) – vende
dor (Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; comerciante; 
consultor de vendas; executivo de vendas; funcionário encarregado de 
vendas ao público; indivíduo que pratica vendas; profissional de vendas; 
representante comercial; representante de vendas).

pessoa que trabalha muito, compulsivamente: loc. s. f. (Merc. 
Trab.) – workaholic.

pessoa que trabalha na campanha política, na compra de votos 
por atacado: loc. s. f. (Pol.) – cabo eleitoral.

pessoa que vê mal: loc. s. f. (Oftalm.) – zarolho, vesgo, míope (Ver 
carecer de paralelismo nos eixos visuais; estrábico; pessoa que enxerga 
precariamente; que sofre de desvio nos olhos; que sofre de estrabismo; 
que tem os olhos tortos).

pessoa que vigia secretamente alguém ou algo para obter in-
formações: loc. s. f. (T. Mil. / espi. & políc.) – espião (Ver agente secreto 
pessoal de informação; que faz espionagem).

pessoa que vive no campo, na roça: loc. s. f. (Z. R.) – caipira, 
roceiro (Ver indivíduo, normalmente rural e com pouca educação; in
divíduo, simplório geralmente habitante do campo, de pouca instrução  
e modos refinados; interiorano).

pessoa que, com a luz de uma lanterna, indica os lugares nos 
cinemas e teatros: loc. s. f. (Merc. Trab.) – lanterninha (Ver perscrutador 
de assentos).

pessoa sem atrativos físicos: loc. s. f. (cosmét.) – feio, feia.
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pessoa sem princípios: loc. s. f. (S.) – escroque, patife, canalha 
(Ver indivíduo de má reputação; indivíduo de reputação duvidosa, indi
víduo de reputação superficial).

pessoa sem refinamento: loc. s. f. (S.) – pessoa brega (Ver pessoa 
com mau gosto).

pessoa suspeita de praticar delitos: loc. s. f. (políc. / cri. & jorn.) 
– elemento (Ver alta periculosidade; autores da morte; cidadão infrator; 
elemento; suspeito de crime).

pessoa traiçoeira / desonesta/ não confiável: loc. s. f. (S.) – filho 
da puta.

pessoa versada em letras: loc. s. f. (Educ.) – professor (Ver agente 
educativo; indivíduo que exerce a função de ensinar; mestre de primei
ras letras; obreiro do ensino; profissionais de educação; trabalhador da 
educação).

pessoa verticalmente comprometida: loc. s. f. (Lit.) – anão, bai
xinho.

pessoa verticalmente desfavorecida: loc. s. f. (Lit.) – anão, baixinho.

pessoa verticalmente prejudicada: loc. s. f. (Lit.) – anão, baixi
nho.

pessoa visualmente desafiada: loc. s. f. (Lit.) – cego (Ver baixa 
acuidade visual; carente visual; deficiente visual; desprovido da visão; 
faltar a vista; incapacidade visual; invisual; oticamente limitado; priva
ção do sentido da visão; tolhido da visão).

pessoal de combate: loc. s. m. (T. Mil. & políc.) – soldado (Ver 
agentes da lei; conselheiros de refugiados; consultores democráticos; 
elemento de combate; facilitadores de repatriações; gestores de crises; 
guardas de fronteiras; mantenedores da paz).

pessoal de informação: loc. s. m. (T. Mil. / espi. & políc.) – espião 
(Ver agente secreto; pessoa que vigia secretamente alguém ou algo para 
obter informações; que faz espionagem).

pessoas com possibilidades: loc. s. f. (S. & jorn.) – pessoas ricas 
(Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; consu
midor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; economi
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camente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações econômi
cas; excelente padrão econômicofinanceiro; grupo majoritário; não ter 
problemas financeiros; possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro; ser 
dotado de bens de fortuna).

pessoas não perfeitas: loc. s. f. (S.) – pessoas muito gordas ou 
muito magras.

pessoas religiosas: loc. s. f. (Rel.) – dogmáticas.

peste bubônica: loc. s. f. (Infec.) – peste negra (Ver cheirar à Hu
manidade; epidemia que acarreta grande mortandade).

pianista: s. f. & m. (Pol. & jorn.) – pessoa que vota por outra nas 
sessões do Congresso.

piciricar: v. (Sex.) – copular, foder.

pigmeísmo: s. m. (Biol.) – anão, baixinho.

pílula azul: loc. s. f. (Farm.) ‒ Viagra (Ver azulzinho; remédio 
contra a impotência sexual).

pílula do dia seguinte: loc. s. f. (Med.) – aborto disfarçado (Pílula 
do dia seguinte: é considerada por médicos e cientistas como um con
traceptivo de emergência que deve ser ingerido preferencialmente antes 
de completar 12 horas depois da relação e até no máximo 72 depois da 
relação sexual).

Pinhal de azambuja: loc. s. m. (Port.) – casa comercial, firma, 
repartição pública onde se comete muitos roubos.

pipi: s. m. (Fisiol. & inf.) – mijo, xixi (Ver líquido expelido na uri
nação; urina).

pirilampo: s. m. (Ent.) – cagalume (Ver vagalume).

plano contingencial: loc. s. m. (Pol.) – planejar o que não se sabe, 
racionamento de energia elétrica discriminado.

planos de contenção: loc. s. m. (Pol.) – desperdício (Ver contenção).

pluralismo: s. m. (Pol. / Venez.) – sociedade de classes (Ver socie
dade civil).

pneu remould: loc. s. m. (com.) – pneu recauchutado.
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pobre cristão: loc. adj. (Lit. & ev.) – doido, louco.

pobreza extrema: loc. s. f. (S.) – miséria (Ver condição de neces
sidade total de meios de subsistência; estado de carência absoluta de 
meios de subsistência; miserabilidade; situação de extrema necessidade 
à manutenção da vida; vulnerabilidade social).

poder de pressão: loc. s. m. (Pol.) – barganha (Ver abrir novas  
e concretas vias de crescimento partidário).

põe-lhe os cornos: loc. v. (Lit. / Port.) – mulher que engana o ma
rido.

política do silêncio: loc. s. f. (Pol. / Dit. & jorn.) – censura (Ver 
ati tude de bloqueio por motivo de não adequação ao momento e à situa
ção; conexão política; controle social dos meios de comunicação; higie
ne mental; historicamente não dizível; interdição do impossível; mor
daça da imprensa; orientação cultural; “pedido”; politicamente correto; 
“recomendação”; sonegação das informações “indesejáveis”).

política recessiva: loc. s. f. (Econ.) – pôr empregados na rua e que
brar as firmas.

politicamente correto: loc. adv. (Pol. / S. & jorn.) – censura, eu
femístico (Ver atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao 
momento e à situação; conexão política; controle social dos meios de 
comunicação; higiene mental; historicamente não dizível; interdição do 
impossível; mordaça da imprensa; orientação cultural; “pedido”; políti
ca do silêncio; “recomendação”; sonegação das informações “indesejá
veis”).

políticas abertas: loc. s. f. (Pol. / Venez.) – defesa do indefensável.

políticas públicas: loc. s. f. (Econ.) – grave crise financeira (Ver 
afa go; ajuste ministerial; auge de uma crise política; crescimento nega
tivo; desaceleração da aceleração econômica; descrescimento; impacto 
mediático; recessão; retrocesso econômico).

poluição noturna: loc. s. f. (Fisiol.) – esporrada (Ver ejaculação de 
esperma; ejaculação espermática precoce; ejaculação sem coito; emissão 
de esperma pela uretra no momento do orgasmo; esperma ejaculado; 
esporradela).
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pomas: s. f. (Anat. Ger. / Port.) – seios, peitos (Ver almários; arre
dondados; colo; glândulas mamárias; mamas; prateleiros; seios de mulher).

ponto terminal da transformação dos alimentos: loc. s. m. (Lit.) 
– cagar.

população carente: loc. s. f. (S. & jorn.) – pobre.

população de rua: loc. s. f. (S.) – mendigo (Ver indivíduo que 
pede esmolas; indivíduo que vive de caridade alheia; minoria; morador 
de rua; nômade urbano; parasitas sociais; pessoa em situação de rua).

por surpresa: loc. adj. (Pol.) – traição (Ver abuso de poder; ataque 
preventivo).

pôr termo à própria vida: loc. v. (Lit.) – suicidarse (Ver dar fim  
à própria vida; eliminar a própria vida; praticar o autocídio; quitar a vida).

porção de gases expelida pelo ânus: loc. s. f. (Lit.) – peido (Ver 
aroma sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro da 
natureza; evacuação avulsa; flatulência; gases abdominais; rasteiro; saí
da de gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro da natureza; sus
piro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade intestinal).

pôr-se à meia-porta: loc. v. (prost. / Port.) – prostituirse (Ver an
dar ao ponto; ato de prostituirse; “sobrinho”).

portador da Síndrome de Down: loc. s. m. (Patol.) – mongolismo, 
mongoloide. (Síndrome de Down é um distúrbio genético causado pela 
presença de cromossomo 21 extra total ou parcial).

portador de alteração mental extrema: loc. s. m. (Psiq.) – doido, 
louco, maluco.

portador de câncer: loc. s. m. (Onc.) – canceroso (Ver doente de 
câncer).

portador de deficiência mental: loc. s. m. (Psiq.) – doido, louco, 
maluco.

portador de diferença mental: loc. s. m. (Psiq.) – doido, louco, 
maluco.

portador de direitos especiais: loc. s. m. (Med. & Fisiol.) – aleija
do, inválido, paralítico, entrevado, tolhido (Ver ataxia motriz; deficiente 
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físico; deformidade física, desfiguração física; fisicamente imperfeito; 
inabilitação ao deslocamento; indivíduo fisicamente incapacitado; in
divíduo que tem o braço ou a perna amputado; pessoa com deficiên
cia; pessoa com diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes 
/ especiais; pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de 
urgência própria; portadores de necessidades especiais; que tem alguma 
imperfeição ou mutilação física).

portador de hanseníase: loc. s. m. (Infec.) – leproso (Ver doente 
de hanseníase; Lázaro).

portador de inteligência incubada: loc. s. m. (Educ.) – burro 
(Ver escasso de razão; inculto; indivíduo curto de inteligência; indiví
duo pouco inteligente; não atingir o índice normal de aproveitamento 
para a idade; pessoa cerebralmente desfavorecida; pessoa de medíocre 
instrução; pessoa desprovida de inteligência; pessoa incapaz de fazer de
terminada tarefa; pessoa limitada intelectualmente; pessoa que ignora 
as letras).

portador de transtorno mental: loc. s. m. (Psiq.) – doido, louco, 
maluco.

portador de uma doença grave, incurável e que não responde 
mais a nenhum tratamento: loc. s. m. (Med.) – paciente terminal.

portador do bacilo de Koch: loc. s. m. (Infec.) – tuberculoso (Ver 
doente dos pulmões; indivíduo de pulmão fraco; sofrendo dos pulmões).

portador do vírus da aIDS: loc. s. m. (Imunol.) – aidético (Ver 
doente de AIDS; HIV positivo; pessoa com AIDS; soropositivo).

portadora de hipotrofia do músculo glúteo: loc. s. f. (Fisiol.)  
– bunda mole.

portadores de necessidades especiais: loc. s. m. (Med.) – aleija
dos, inválidos, paralíticos, entrevados, tolhidos, todos tipos de deficientes 
(Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformidade física; desfiguração 
física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo 
fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna ampu
tado; pessoa com deficiência; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa 
com diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes / especiais; 
pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgência 
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própria; portador de direitos especiais; que tem alguma imperfeição ou 
mutilação física; tolhido de suas funções).

portar-se de maneira inadequada no namoro: loc. v. (Sex.)  
‒ chumbregar, copular; foder; pingolar; pinar (Ver ter coito; ter relações 
sexuais).

posar como vieram ao mundo: loc. v. (fot. & Art.) – posar pelado 
(Ver nu artístico; posar nu; posar sem roupas).

posar nu: loc. v. (fot. & Art.) – posar pelado (Ver nu artístico; po
sar como vieram ao mundo; posar sem roupas).

posar sem roupas: loc. v. (fot. & Art.) – posar pelado (Ver nu ar
tístico; posar como vieram ao mundo; posar nu).

posição convencional da relação sexual, a mulher por baixo  
e o homem por cima: loc. s. f. (Sex.) – mamãe e papai (Ver posição da 
relação sexual onde o homem fica por baixo e a mulher por cima).

posição da relação sexual onde o homem fica por baixo e a mu-
lher por cima: loc. s. f. (Sex.) – papai e mamãe (Ver posição convencio
nal da relação sexual, a mulher por baixo e o homem por cima).

posse indevida: loc. s. f. (Pol. / Econ. / Merc. Trab. / S. / cri. & jorn.) 
– roubo, peculato, furto.

possuidor de muitos bens e / ou de dinheiro: loc. s. m. (Econ. / S. & jorn.) 
– rico (Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos en di nhei rados; 
consumidor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; eco
nomicamente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações eco
nômicas; excelente padrão econômicofinanceiro; grupo majoritário; 
não ter problemas financeiros; pessoas com possibilidades; ser dotado 
de bens de fortuna).

possuidor(a) de beleza impenetrável: loc. s. m. & f. (Lit. & cos-
mét.) – feio, feia.

possuir sexualmente: loc. v. (Sex.) – comer, transar, copular, foder.

possuir uma mulher: loc. v. (Sex.) – desvirginála.

posterior: s. m. (Lit. / Port.) – cu.

potência sexual: loc. s. f. (Sex.) – tesão, chumbregado (Ver apetên
cia sexual; desejo carnal por alguém; estado de pênis ereto; estar com 
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muita necessidade de fazer sexo; ficar excitado sexualmente; pessoa que 
atrai desejos sexuais; que ou o que tem ou sente muito tesão).

pouco agraciado: loc. adj. (Lit. & cosmét.) – feio, feia.

pouco audível: loc. adj. (Fisiol.) – surdo (Ver audição danificada; 
deficiente auditivo; pouco sonoro).

pouco cuidadoso na limpeza do corpo ou vestuário: loc. adj. (S.) 
– sujo, imundo (Ver indivíduo que anda vestido com roupas sujas; indi
víduo sem asseio).

pouco sonoro: loc. adj. (Fisiol.) – surdo (Ver audição danificada; 
deficiente auditivo; pouco audível).

poupança programada para o futuro: loc. s. f. (Econ.) – péde 
meia, economias (Ver dinheiro, bens economizados por poupança; 
dinheiro economizado para eventualidades futuras; respaldo financeiro).

pousadeiro: s. m. (Lit. / Port.) – cu.

pouseiro: s. m. (Lit. / Port.) – bunda, nádegas (Ver abundância 
feminina traseira; chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; lândrias; lorto; 
mala; nádegas; par de nádegas; partes carnudas do seu organismo; re
gião glútea; região traseira da pelve humana, formada através de cada 
lado dos glúteos; sítio mais almofadado do corpo).

pouso não programado: loc. s. m. (av.) – pane.

povo brasileiro: loc. s. m. (Lit.) – tupiniquim.

povo de costumes livres: loc. s. m. (Pol. & S.) – desonestos (Ver 
aquele que revela falta de probidade no trato de coisa alheia).

povo de pele escura: loc. s. m. (Antrop.) – negro, preto, crioulo 
(Ver afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; ho
mem negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; perten
cente à raça negra; pessoa de cor; pessoa de pele negra; pessoa “more
na”; que apresenta a cor negra; rapaz moreninho).

prateleiros: s. m. (Lit. / Port.) – seios avantajados em excesso (Ver 
almários; arredondados; colo; glândulas mamárias; mamas; pomas; seios 
de mulher).
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prática amorosa entre pessoas do mesmo sexo: loc. s. f. (Sex.) 
– homossexualismo (Ver comportamento desviante; condição antifisio
lógica incompleta; homocorporalidade; indecência grave; preferência 
sexual por homens; preferência sexual por pessoas do mesmo sexo).

prática da autocensura: loc. s. f. (jorn.) (eufemismo técnico) – proi
bições e censuras governamentais em tempos de guerra, notadamente 
nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

prática de atos libidinosos: loc. s. f. (Sex.) – coito, cópula, foda, 
putaria.

prática de favorecimento em troca de apoio: loc. s. f. (Pol.) – apa
drinhamento, distribuição de cargos.

prática homossexual entre mulheres: loc. s. f. (Sex.) – lesbianis
mo (Ver homossexualismo feminino; prática libidinosa entre mulheres; 
preferência sexual por mulheres; vícios secretos de natureza amorosa).

prática instrumental de cuidado e preservação da saúde: loc.  
s. f. (S.) – lavarse, banharse.

prática libidinosa entre duas mulheres: loc. s. f. (Sex.) – lesbia
nismo (Ver homossexualismo feminino; prática homossexual entre 
mulheres; preferência sexual por mulheres; vícios secretos de natureza 
amorosa).

prática efetiva de atos sexuais com crianças: loc. s. f. (Sex. & Psi-
cop.) – pedofilia (Ver tratar as crianças de maneira estranha).

prática sexual com animais: loc. s. f. (Psicop.) – bestialismo, bes
tialidade, zooerastia.

praticante da macumba: loc. s. m. (Rel.) – macumbeiro (Ver 
orientador espiritual).

praticante de sexo não autorizado: loc. s. m. (Sex.) – estuprador 
(Ver selvagem hipersexualizado).

praticar adultério: loc. v. (Sex. / Port.) – cabrear (Ver trair).

praticar ato sexual: loc. v. (Sex.) – copular, foder, meter.

praticar coito bucal: loc. v. (Sex.) – chupar, felação, cunilíngua 
(Ver ação de excitar o pênis com a boca; ação de lamber um órgão geni
tal; chucha; chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina;  
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operação luxuriosa; praticar felação; praticar sexo oral; serviço oral; 
sexo bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).

praticar felação: loc. v. (Sex.) – chupar, cunilíngua (Ver ação de 
excitar o pênis com a boca; ação de lamber um órgão genital; chucha; 
chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; lamber a vagina; operação luxu
riosa; praticar coito bucal; praticar sexo oral; serviço oral; sexo bucolin
gual genital; sexo oral feito em mulher).

praticar o autocídio: loc. v. (Lit. & S.) – suicidarse (Ver dar fim 
à própria vida; eliminar a própria vida; pôr termo à própria vida; quitar 
a vida).

praticar o onanismo: loc. v. (Sex.) – masturbarse (Ver gratificar 
se; praticar o onanismo; tocar a flautalisa).

praticar sexo com violência: loc. v. (Sex.) – estuprar (Ver agredir 
sexualmente; cometer a conjunção carnal com violência ou por meio de 
violência contra a mulher; fazer sexo pela força; obrigar a mulher a ter 
relação sexual contra sua vontade; requerer os serviços sexuais contra  
a vontade da pessoa; violentar sexualmente).

praticar sexo oral: v. (Sex. / Port.) – chuchar – (Sex. / Brasil)  
– chu par, cunilíngua (Ver ação de excitar o pênis com a boca; ação de 
lamber um órgão genital; chucha; chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; 
felação; lamber a vagina; operação luxuriosa; praticar coito bucal; pra
ticar felação; serviço oral; sexo bucolingual genital; sexo oral feito em 
mulher).

prazer manual: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de forma 
onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; autoa
lívio sexual; autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; peca
do de Onan; prazer solitário; relaxamento manual; sexo consigo mes
mo; sexo solitário).

prazer solitário: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de forma 
onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; autoa
lívio sexual; autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; peca
do de Onan; prazer manual; relaxamento manual; sexo consigo mesmo; 
sexo solitário).

preciosa: s. f. (Sex.) – boceta.
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precioso néctar: loc. s. m. (Enol.) – vinho.

precisar com frequência de puxar o autoclismo: loc. v. (Lit. / Port.) 
– caganeira, diarreia (Ver doença de andar na rua; eliminação frequen
te de fezes líquidas e abundantes; estar com doença do curso; fluxo de 
ventre; forrica; função intestinal alterada; não andar bem dos intestinos; 
soltura de fezes líquidas; soltura intestinal).

preço elevadíssimo: loc. s. m. (com.) – caro, muito caro (Ver preço 
que ultrapassa seu valor real).

preço que ultrapassa seu valor real: loc. s. m. (com.) – caro, muito 
caro (Ver preço elevadíssimo).

preço sem juros: loc. s. m. (Econ.) – embutir no preço à vista os 
juros do pagamento a prazo.

predestinado: s. m. (S. / Port.) – aquele que nasceu no signo de 
Ca pricórnio, dos maridos enganados.

preferência farmacológica: loc. s. f. (drog. / Tox. & Farm.) – dro
ga dição (Ver droga lícita; drogas alucinógenas recreativas; estimulante; 
mercadoria; substância proibida).

preferência sexual por homens: loc. s. f. (Sex.) – homossexualis
mo (Ver comportamento desviante; condição antifisiológica incomple
ta; homocorporalidade; indecência grave; prática amorosa entre pessoas 
do mesmo sexo; preferência sexual por pessoas do mesmo sexo).

preferência sexual por mulheres: loc. s. f. (Sex.) – lesbianismo 
(Ver homossexualismo feminino; prática homossexual entre mulheres; 
prática libidinosa entre mulheres; vícios secretos de natureza amorosa).

preferência sexual por pessoas do mesmo sexo: loc. s. f. (Sex.) 
– homossexualismo (Ver comportamento desviante; condição antifisio
lógica incompleta; homocorporalidade; indecência grave; prática amo
rosa entre pessoas do mesmo sexo; preferência sexual por homens).

prega formada por membrana mucosa e que fecha parcialmen-
te o orifício externo da vagina virginal: loc. s. f. (T. Cient. / Anat. Ger.  
& Sex.) – cabaço (Ver aquela que tem cabaço; atributo físico da virgin
dade da mulher; estado ou condição da mulher ou homem virgem; hí
men; homem virgem; membrana virginal; mulher virgem; perder a vir
gindade; recusa de namoro; virgindade).
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pregar vento: loc. v. (Lit. / Port.) – peidar.

preleção: s. f. (Esp. & jorn.) – último batepapo com os jogadores 
antes do jogo (Exemplo: última preleção do treinador, Luiz Felipe Scolari, 
da Seleção Brasileira de Futebol, para os jogadores) (Anobase: 2014).

prenda sexual feminina: loc. s. f. (Sex.) – boceta.

prendas sexuais masculinas: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – peru, peia  
e testículos.

preparou os originais do livro: loc. v. (Espir.) – decifrou a escrita 
de Chico Xavier. (Um dos fenômenos vivenciados por Chico Xavier era 
a psicografia ou escrita automática. O prof. Perandréa foi o maior estu
dioso que analisou a autoria de algumas mensagens psicografadas por 
Chico Xavier).

prepúcio: loc. s. f. (Anat. Ger. & Sex.) – courinho (Ver pele cutâ
nea que reveste a glande do pênis).

presença longínqua no horizonte: loc. s. f. (Lit. / jorn.) – morte.

preservativo: s. m. (S. / São Tomé e Príncipe / Guiné-Bissau / An-
gola / Moçambique / Brasil) – camisinha (Ver invólucro de látex muito 
fino, que envolve o pênis). 

pressão física: loc. s. f. (T. Mil. / guerra & políc.) – tortura.

prestadora de serviços do corpo: loc. s. f. (prost. & jorn.) – puta, 
prostituta, meretriz.

prestamista: s. m. & f. (Merc. Financ.) – agiotista, usureiro (Ver 
especulador com fundos públicos).

prestar atenção aos pais: loc. v. (N. T.) – obedecêlos.

préstito fúnebre: loc. s. m. (Lit.) – enterro (Ver cortejo funerário; 
evento mundano por excelência; funeral; saimento fúnebre).

primeira dependência química aos produtos alucinógenos: loc. 
s. f. (drog. & Tox.) – maconha (Ver cheiro inebriante).

primeiro mundo: loc. s. m. (Pol.) – conjunto dos países capitalistas.

principal zona erógena da mulher: loc. s. f. (Sex.) – boceta.

príncipe absoluto: loc. s. m. (Fil.) – Deus.
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príncipe das trevas: loc. s. m. (N. T.) – diabo, demônio, satanás.

príncipe do ar: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – diabo, demônio, satanás.

príncipe flamejante: loc. s. m. (Div.) – fogo (Ver um dos quatro 
elementos puros da antiga química).

privação da existência: loc. s. f. (T. Mil. & políc.) – extermínio, ge
nocídio, execução primária (Ver ação humanitária; campanha higiêni
ca; custos humanos; destruição colateral; destruição em massa; limpeza 
étnica; operação de limpeza).

privação da fala: loc. s. f. (Pol. & Dit.) – silêncio (Ver limite do 
discurso censurado).

privação de liberdade: loc. s. f. (políc. / cri. & jorn.) – preso, pri
sioneiro (Ver detento; estar detido; indivíduo encarcerado; indivíduo 
privado de sua liberdade pessoal em razão de uma condenação penal; 
interno em instituição penal; internos nas instituições totais; pessoa 
condenada sob custódia do Estado numa penitenciária ou cadeia; que 
perdeu a liberdade; ter pensão do Estado).

privação do sentido da visão: loc. s. f. (Oftalm.) – cego (Ver baixa 
acuidade visual; carente visual; deficiente visual; desprovido da visão; 
faltar a vista; incapacidade visual; invisual; oticamente limitado; pessoa 
visualmente desafiada; tolhido da visão).

privação ligada a certas representações mágicas ou religiosas: 
loc. s. f. (Rel.) – tabu.

problema sexual masculino constrangedor: loc. s. m. (Sex. & Fi-
siol.) – impotência sexual (Ver disfunção erétil; falta de ereção, força 
sexual perdida; insuficiência erétil).

problemas da fala: loc. s. m. (Fon.) – gagueira (Ver dificuldades 
mecânicas com a fala; disfemia; pselismo).

problemas da pele: loc. s. m. (Infec.) – lepra (Ver doença de pele 
difícil de curar; mal da pele; mal de hansen; mal de lázaro; mal de la
zento).

procedimento mais atuante: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – autoritaris
mo (Ver Nova República).
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procedimento organizado de conciliação internacional: loc.  
s. m. (Pol. Int.) – mediação.

procedimento técnico de emergência: loc. s. m. (S.) – gambiarra.

processo bélico: loc. s. m. (T. Mil.) – guerra.

processos operatórios manuais e instrumentais: loc. s. m. (Med.) 
– operação (Ver cirurgia; intervenção cirúrgica).

produto comercial: loc. s. m. (com.) – produto com defeito (Ver 
produto sem controle de qualidade).

produto da expectoração: loc. s. m. (Fisiol.) – escarro (Ver purga
ção da boca).

produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus: loc. 
s. m. (Lit.) – merda, cocô (Ver bolo fecal; caca; eliminação de matéria 
orgânica anal; excremento; fezes; machimba; macimba; material fecal).

produto sem controle de qualidade: loc. s. m. (com.) – produto 
com defeito.

produto similar: loc. s. m. (com.) – produto falso, diferente do 
original.

pró-escolha: loc. s. f. (Pol. / USA & cine.) – a favor do aborto (Fil
me: A Escolha de um Cara de Pau).

produtor rural: loc. s. m. (jorn.) – invasor e espoliador de terras 
dos índios.

proferir uma sucessão de tolices: loc. v. (S.) – bostejar.

professor dedicado: loc. s. m. (S. & Educ.) – excêntrico.

professora de partos: loc. s. f. (S.) – parteira (Ver especialista em 
partos; perita em partos).

professora eventual: loc. s. f. (Educ.) – professora substituta.

profissão da mulher que mercadeja o seu corpo: loc. s. f. (prost.) 
– meretrício (Ver a doce vida).

profissionais da segurança: loc. s. m. & f. (políc. & S.) – policiais 
(Ver guardiães da ordem). 
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profissionais de educação: loc. s. m. & f. (Educ.) – professores 
(Ver agente educativo; indivíduo que exerce a função de ensinar; mestre 
de primeiras letras; obreiro do ensino; pessoa versada em letras; traba
lhador da educação).

profissionais de reciclagem: loc. s. m. & f. (Merc. Inf.) – catadores 
de papelão e latinhas.

profissionais do lenocínio: loc. s. m. & f. (prost.) – putas, prosti
tutas, meretrizes.

profissionais do sexo: loc. s. m. & f. (prost.) – putas, prostituta, 
meretrizes.

profissionais subalternas do lenocínio: loc. s. m. & f. (prost.)  
– prostitutas.

profissional da área de limpeza: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – fa
xineira(o) (Ver auxiliar de higienização; auxiliar de serviços de limpeza; 
auxiliar de serviços gerais; diarista; diretora de saneamento de áreas; 
executora de limpeza completa; moça da faxina; mulher da limpeza; 
mulher que faz faxina; secretária de higienização predial; serviço de 
apoio).

profissional de enfermagem: loc. s. m. & f. (Ár. S.) – enfermeiro, 
enfermeira (Ver assistente ou auxiliar técnico sanitário; cuidador de en
fermos).

profissional de vendas: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – vendedor 
(Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; comerciante; con
sultor de vendas; executivo de vendas; funcionário encarregado de ven
das ao público; indivíduo que pratica vendas; pessoa que trabalha com 
vendas; representante comercial; representante de vendas).

profissional do lar: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – empregada do
méstica (Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; auxiliar 
de afazeres domésticos; criada de servir; moça que trabalha lá em casa; 
mulher que faz serviços domésticos em casa alheia; personal doméstica; 
pessoa quase da família; secretária do lar; secretária fixa de casa particu
lar; trabalhadora fixa em casa de família).

profissional especializado em cortar o cabelo e aparar a barba: 
loc. s. m. (com.) – barbeiro. 
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profissional liberal de segurança: loc. s. m. (Merc. Inf.) – guardinha.

profissional que só erra quando tenta fazer: loc. s. m. & f. (Merc. 
Trab.) – incompetente (Ver estar aquém das expectativas).

progenitor a e progenitor B: loc. s. m. (S.) – pai e mãe.

programa comunidade solidária: loc. s. m. (Pol.) – programa de 
com bate à fome e à miséria criado no governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (Anobase: 1995).

programa ruim: loc. s. m. (S.) – programa de índio (Ver entrete
nimento de silvícola).

proibição de dizer qualquer expressão imoral ou grosseira: loc. 
s. f. (Ling.) – tabu.

proibição imposta por costume social ou como medida prote-
tora: loc. s. f. (S.) – tabu.

proibido por crença de ordem sobrenatural: loc. adj. (Rel.) – tabu.

prolongar a conversa com o objetivo de convencer alguém: loc. 
v. (S.) – enganar, adular.

promoção horizontal: loc. s. f. (Merc. Trab.) – mudança de função 
sem aumento de salário.

promotora de atividades lúcidas masculinas: loc. s. f. (prost.)  
– puta, prostituta, meretriz.

pronunciamento militar: loc. s. m. (T. Mil. & Pol.) – Golpe de Es
tado (Os pronunciamentos militares que o Brasil sofreu durante 19 anos 
de Ditadura Militar (19641985), foram vários Golpes de Estado sob 
eufemismos desses pronunciamentos) (Ver liberação de guerra).

pronunciar a palavra só quando alguém pedir: loc. v. (S.) – calar 
a boca.

pronunciar palavra de baixo calão: loc. v. (S.) – falar palavrão 
(Ver baixo calão; expressão veladora indelicada; palavra atentória aos 
bons costumes).

propagador de inverdades factuais: loc. s. m. (S.) – fofoqueiro 
(Ver indivíduo que fala dos outros com intriga / mexerico / bisbilhotice; 
indivíduo que se intromete em assuntos alheios).
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propaganda enganosa: loc. s. f. (mark. & Míd.) – propaganda 
mentirosa (Ver marketing eleitoral).

propaganda pela ação: loc. s. f. (Pol.) – terrorismo, luta armada.

propalador de ditos sem fundamentos: loc. s. m. (S.) – boateiro 
(Ver facilmente transmissível ou propagável; indivíduo comunicativo).

proporcionar alívio ao estado alimentar deficitário: loc. v. (Fi-
siol.) – enganar a fome (Ver abrandar a carência alimentar; fazer um 
labirinto no estômago; sentir necessidade de comer algo; ter a sensação 
de suprir a falta de alimento).

prostíbulo: s. m. (prost.) – puteiro, bordel, lupanar (Ver açougue 
de Vênus; casa das primas; casa de amor; casa de massagem; casa de 
meninas; casa de mundanas; casa de prazer; casa de recurso; casa de 
relações amorosas; casa de senhoras honestas; casa de tias; casa de to
lerância; casa de Vênus; ilha dos amores; local de encontros amorosos; 
local de libertinagem e devassidão; lugar onde as mulheres ganham; pen
são de mulheres).

prostituta de rua: loc. s. f. (prost.) – biscate.

prostituta especialmente quando jovem: loc. s. f. (prost.) – cago
na (Ver criança do sexo feminino).

protelação ou adiamento de uma tarefa necessária: loc. s. f. (S.) 
– procrastinação.

Provedor: s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

pró-vida: loc. s. f. (Pol. / USA & cine.) – contra o aborto (Filme:  
A Escolha de um Cara de Pau).

provocar ou sentir medo: loc. (S.) – encagaçar.

prurido na região pubiana causada por um inseto do grupo 
dos piolhos: loc. s. m. (DST) – chato (Ver pediculose do púbis).

pselismo: s. m. (Fon.) – gagueira (Ver dificuldades mecânicas com 
a fala; disfemia; problemas da fala).

pseudonumeral ordinário e fracionário, correspondente a uma 
ínfima porção de espaço ou de tempo, ou a uma quantidade ou quan-
tia irrisória etc: loc. s. m. (Mat.) – colhonésimo (Ver aquilo que ocupa  
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o ínfimo lugar de um todo; cada uma das ínfimas ou irrisórias partes em 
que se divide um todo).

Pt não é mais aquele. Modificou-se completamente: loc. s. m. 
(Pol.) –  “Pt é travesti da política”  (PT é o Partido dos Trabalhadores 
no Brasil).

publicação para adultos: loc. s. f. (S.) – revista pornográfica (Ver 
para homens).

pucarana: s. f. (S.) – eufemismo de puta que pariu, usado no Para
ná, Brasil, referente à cidade de Apucarana que paga, assim, uma culpa 
que não tem.

pulseiras chiques: loc. s. f. (políc.) – algemas.

pulverização: s. f. (T. Mil.) – ataque com gazes venenosos.

pupila: s. f. (prost.) – puta, prostituta.

purgação da boca: loc. s. f. (S. / Lisboa / Port.) – escarro (Ver pro
duto da expectoração).

putear: v. (prost.) – frequentar putas, levar vida de puta.

puxar o autoclismo: loc. v. (S. / Port.) – cagar.
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Q
“quando este homem abre a boca nunca entra mosca”: loc. adv. 

(S. / Port.) – “quando este homem abre a boca sai asneira”.

qualidade daquilo que é inexato num texto: loc. s. f. (jorn.) – erro 
(Ver incorreção num texto).

qualidade peculiar de quem é fanchono ou fanchona: loc. s. f. 
(Sex.) – fanchonice, fanchonismo (Ver aquele que mantém relação amo
rosa e / ou sexual com pessoa do mesmo sexo; homem de comportamen
to desviante; homem de segunda; homem delicado, de fala mansa, cheio 
de trejeitos, atencioso; homoafetivo; homossexual do sexo masculino; 
homossexual masculino passivo; homossexual não assumido; homosse
xuais do tipo povão; indivíduo afeminado; indivíduo delicado; invertido 
sexual; panelas; paneleiro; pederasta ativo; pederasta passivo; qualidade 
peculiar de que é fanchono ou fanchona; rabeta; rabicho; rabo; rapaz 
alegre; rapaz delicado).

quantia paga a políticos (deputados) em troca de apoio aos 
projetos do governo brasileiro: loc. s. f. (Pol.) – mensalão (Ver esque
ma de compra de votos de parlamentares brasileiros; estatizar a crise “na 
política” no Brasil; mensalão mineiro; mensalão político).

quantidade de excrementos: loc. s. f. (Fisiol.) – cagalhão (Ver 
massa ou porção de excrementos de consistência sólida).

quarta idade: loc. s. f. (Ger. & S.) – velhice (Ver terceira e quarta 
idades).

que anuncia acontecimento infaustos: loc. s. m. (Lit. / Port.) – mau 
agoiro, agoirento (Ver sestro).

que apresenta a cor negra: loc. s. f. (Antrop.) – negro, preto, criou
lo (Ver afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; ho
mem negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; perten
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cente à raça negra; pessoa de cor; pessoa de pele negra; pessoa “more
na”; povo de pele escura; rapaz moreninho).

que Deus o tenha: loc. s. f. (Rel. & S.) – está morto.

que é repelente / reles / desprezível: loc. s. m. (S.) – escrotário.

que está amedrontado: loc. adj. (S.) – encagaçado (Ver temeroso).

que faz espionagem: loc. s. f. (T. Mil. / espi. & políc.) – espião (Ver 
agente secreto; pessoa que vigia secretamente alguém ou algo para obter 
informações; pessoal de informação).

que não comete atos ilícitos: loc. s. m. (Pol. & Merc. Trab.) – ficha 
limpa (Ver conjunto de dados ilesos referentes à vida pessoal e / ou pro
fissional de uma pessoa).

que não é generoso: loc. adv. (S. & jorn.) – sovina, pãoduro (Ver 
avarento; muito apegado ao dinheiro; somítico).

que não tem importância: loc. adv. (S.) – àtoa (Ver de reputação 
duvidosa; inutilmente; sem utilidade).

que ou aquele que é homossexual: loc. s. m. (S. / Brasil / Port.  
/ An gola & São Tomé e Príncipe) – maricas.

que ou aquele que é puro / ingênuo / inexperiente, como uma 
mulher virgem: loc. adj. & s. m. (Sex.) – cabaçudo.

que ou aquele que é traído pela mulher (diz-se esp. de marido, 
companheiro ou namorado): adj. & s. m. (Sex. & S. / Port.) – corno, 
marido enganado.

que ou o que desestimula sexualmente: loc. adj. & s. m. (Sex.) 
– brochante, brocha (Ver condição ou estado de brocha (“impotente”); 
dizse de ou indivíduo que não consegue ter ereção; faz brochar; indiví
duo com problemas fisiológicos ejaculatórios e de dispersão do sangue 
peniano; indivíduo sem potência sexual; perder temporária ou definiti
vamente a capacidade de ter ereção; sexualmente impotente).

que ou o que se apresenta extremamente gelado (diz de bebi-
da): loc. adj. & s. (S.) – cudefoca. Exemplo: cerveja cudefoca.

que ou o que tem ou sente muito tesão: loc. s. m. (Sex.) – tesudo, 
chumbregado (Ver apetência sexual; desejo carnal por alguém; estado 
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de pênis ereto; estar com muita necessidade de fazer sexo; ficar excitado 
sexualmente; pessoa que atrai desejos sexuais; potência sexual).

que ou quem apresenta aplicação extrema e mais ou menos ob-
cecada a seus trabalhos, deveres, compromissos (diz-se esp. de estu-
dante): loc. adj. & s. (S.) – cu de ferro (Ver pessoa de grande conheci
mento, especialista em determinada matéria).

que ou quem furta especialmente carteiras: loc. s. m. (cri. & S.) 
– afanador.

que ou quem pratica, ou apenas aceita, comportamentos se-
xuais variados, esp. o homossexualismo: loc. adj. & s. (Sex. & prost.) 
– entendido.

que ou quem traz cagaita(s) no nariz: loc. adj. & s. (Lit. / Port.) 
– cagaiteiro.

que perdeu a liberdade: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) – preso, 
prisioneiro (Ver detento; estar detido; indivíduo encarcerado; indivíduo 
privado de sua liberdade pessoal em razão de uma condenação penal; 
interno em instituição penal; internos nas instituições totais; pessoa 
condenada sob custódia do Estado numa penitenciária ou cadeia; pri
vação da liberdade; ter pensão do Estado).

que perdeu o juízo: loc. s. m. (Psiq.) – doido, louco, maluco.

que perdeu o sentido da audição: loc. s. m. & f. (Fisiol.) – sur
do(a) (Ver pessoa auditivamente desafiada).

que revela indecisão: loc. s. f. (Psicop.) – indeciso (Ver incapaz de 
tomar uma decisão; que traduz irresolução, hesitação).

que sofre de desvio nos olhos: loc. s. m. (Oftalm.) – vesgo (Ver 
carecer de paralelismo nos eixos visuais; estrábico; pessoa que enxerga 
precariamente; pessoa que vê mal; que sofre de estrabismo; que tem os 
olhos tortos).

que sofre de estrabismo: loc. s. m. (Oftalm.) – vesgo (Ver carecer 
de paralelismo nos eixos visuais; estrábico; pessoa que enxerga precaria
mente; pessoa que vê mal; que tem os olhos tortos).

que tem alguma imperfeição ou mutilação física: loc. s. m. & f. 
(Fisiol. & Med.) – aleijado, inválido, paralítico, entrevado, tolhido (Ver 
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ataxia motriz; deficiente físico; deformidade física; desfiguração física; 
fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamento; indivíduo fisica
mente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou a perna amputado; 
pessoa com deficiência; pessoa com mobilidade reduzida; pessoa com 
diferença funcional; pessoa com eficiências diferentes / especiais; pesso
as com habilidades diferenciadas; pessoa portadora de urgência própria; 
portador de direitos especiais; portadores de necessidades especiais; to
lhido de suas funções).

que tem os olhos tortos: loc. s. m. (Oftalm.) – vesgo (Ver carecer 
de paralelismo nos eixos visuais; estrábico; pessoa que enxerga preca
riamente; pessoa que vê mal; que sofre de desvio nos olhos; que sofre de 
estrabismo).

que tem pelos pubianos em abundância: loc. s. m. (Fisiol.) – pen
telhudo.

que tem propensão para o mal: loc. s. m. (S.) – escalfúrnio.

que traduz irresolução, hesitação: loc. s. f. (Psicop.) – indeciso 
(Ver incapaz de tomar uma resolução; que revela indecisão).

queda aparatosa: loc. s. f. (Lit.) – tombo.

queda total ou parcial dos cabelos: loc. s. f. (Med.) – calvície, care
ca (Ver alopecia no couro cabeludo; ausência total ou parcial de cabelos 
na cabeça; cabelo pouco espesso; desvantagem capilar; falta de cabelos; 
homem destituído de proteção encefálica; indivíduo com deficiência pi
losa na parte superior externa do crânio; perda definitiva total ou par
cial dos cabelos; perder os cabelos).

queima de arquivo: loc. s. f. (cri. / políc. & T. Mil.) – assassinato 
(Ver atentado; destruição da vida humana; falsos positivos; homicídio 
voluntário; morte encomendada).

queixa de peito: loc. s. f. (Lit. / Port. & Infec.) – tuberculose (Ver 
doença da boemia; doença do peito; fina; fraqueza do peito; magra; mal 
assolador e cruel; mal do peito).

quesitos democráticos: loc. s. m. (Pol.) – ditadura (Ver “direitos 
humanos”; regime cubano; regime de exceção; regime militar anos 60  
e 70 no Brasil; regime político com excesso de autoridade e sem liber
dade para o povo).



292 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

questão: s. f. (jorn.) – guerra.

questão eticamente não favorável: loc. s. f. (Pol.) – doações ilíci
tas para précampanha política.

questões de capacidade: loc. s. f. (Merc. Trab.) – erros grotescos 
em escritórios (Ver “falha na comunicação”; “falta de atenção”).

questões de trabalho: loc. s. f. (Merc. Trab.) – problemas, picui
nhas, brigas (Ver desafios no trabalho).

quimera dominante: loc. s. f. (Lit.) – mito (Ver representação ide
alizada do estado da humanidade, no passado ou no futuro).

quinta das tabuletas: loc. s. f. (Lit. / Port.) – cemitério.

quinta dos calados: loc. s. f. (Lit. / Port.) – cemitério.

quintal do muro branco: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cemitério.

quiosque: s. m. (Port.) – cu.

quiosques de verter água: loc. s. m. (Lit. & S. / Port.) – urinóis 
públicos.

quitar a vida: loc. v. (Lit.) – suicidarse (Ver dar fim à própria vida; 
eliminar a própria vida; pôr termo à própria vida; praticar o autocídio).
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r
“receitas não contabilizadas”: dar dinheiro em espécie para  

o candidato político gastar como quiser (Anobase: 2014). 

“recomendação”: s. f. (Pol. & jorn.) – censura (Ver atitude de blo
queio por motivo de não adequação ao momento e à situação; cone
xão política; controle social dos meios de comunicação; higiene mental; 
historicamente não dizível; interdição do impossível; mordaça da im
prensa; orientação cultural; “pedido”; política do silêncio; politicamente 
correto; sonegação das informações “indesejáveis”).

rabeta: s. m. (Sex.) – veado, bicha, fanchono.

rabicho: s. m. (Sex.) – veado, bicha, fanchono.

rabo(1): s. m. (Sex. & Anat. Ger. / Port.) – cu.

rabo(2): s. m. (Lit. / Port.) – veado, bicha, fanchono.

racha: s. f. (Sex. / Trás-os Montes / Port.) – boceta.

racionalização pública: loc. s. f. (Merc. Trab.) – dispensa de fun
cionários públicos inúteis.

radicais: s. m. (jorn. / BBC) – terroristas.

rainhas do trottoir: loc. s. f. (prost.) – putas, prostitutas.

rapariga: s. f. (prost.) – puta, prostituta.

rapaz alegre: loc. s. m. (Sex. & S.) – veado, bicha, fanchona.

rapaz delicado: loc. s. m. (Sex. & S.) – veado, bicha, fanchono.

rapaz moreninho: loc. s. m. (Antrop.) – negro, preto, crioulo (Ver 
afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; escurinho; homem 
negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; pertencente  
à raça negra; pessoa de cor; pessoa de pele negra; pessoa “morena”; povo 
de pele escura; que apresenta a cor negra).
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rasteiro: s. m. (Lit. / Port.) – peido silencioso (Ver aroma sulfídri
co da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro da natureza; eva
cuação avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de gases expelida 
pelo ânus; saída de gases intestinais sem estrépito; solfejo; suspiro da 
natureza; suspiro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade 
intestinal).

rata: s. f. (Sex.) – boceta. 

rateio do deficit orçamentário com despesas ordinárias: loc.  
s. m. (Econ. & S.) – aumento do condomínio.

ratuína: s. f. (prost.) – meretriz, prostituta de muita baixa catego
ria (Ver estardalho).

reação: s. f. (T. Mil.) – ataque de guerra (Ver reação imediata deci
siva na medida equivalente).

reação imediata decisiva na medida equivalente: loc. s. f. (T. Mil.) 
– ataque de guerra (Ver reação).

reage rio: loc. v. (Pol.) – movimento social de combate à violên
cia, estimulandose à fraternidade (Rio de Janeiro, Brasil) (Anobase: 1995).

reajustamento do fisco: loc. s. m. (Econ.) – aumento de impostos 
(Ver acréscimo fiscal; ajuste fiscal; austeridade fiscal; cobertura fiscal de 
deficit; majoração de impostos; reajuste na arrecadação de impostos).

reajustar o provento: loc. v. (Pol. / Merc. Trab. / Econ. & jorn.) – au
mentar o salário (Ver elevar o soldo; majorar o ordenado; melhorar o ven
cimento).

reajuste na arrecadação de impostos: loc. s. m. (Econ.) – aumen
to de impostos (Ver acréscimo fiscal; ajuste fiscal; austeridade fiscal; co
bertura fiscal de deficit; majoração de impostos; reajustamento do fisco).

reajuste tarifário: loc. s. m. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

realidade transcendente: loc. s. f. (Fil.) – Deus.

realinhamento de preços: loc. s. m. (Econ. & jorn.) – aumento de 
preços.

rebeldes terroristas: loc. s. m. (jorn. / The Sydney Morning Herald) 
– terroristas.
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rebento de profissional feminina do sexo: loc. s. m. (S. & prost.)  
– filho da puta.

recachiço: s. m. (Fisiol. / Trás-os-Montes / Port.) – mau cheiro, 
fedor.

receber a encomenda: loc. v. ( Pol. & jorn.) – dinheiro (Ver acerto 
financeiro; aumento patrimonial incompatível com o salário; benefício 
financeiro; negociação de pagamento para obter vantagens no serviço 
público; pagamento de comissão; pagamento para defesa de suas posi
ções junto às autoridades; remuneração da “influência” junto a “funcio
nários públicos” para a liberação do dinheiro; rendimentos financeiros 
incompatíveis com o ganho).

receber contribuições inusitadas na cavidade retal: loc. v. (Sex.) 
– ir tomar no cu, dar o cu, entubar (Ver abrir a anilha; abrir o ânus; ato 
de pederastia passiva; entregarse sexualmente a uma penetração anal; 
fazer sexo anal; introduzir o pênis no ânus; manter coito anal; renderse 
a uma interdição sexual).

recessão: s. f. (Econ.) – crescimento negativo (Ver afago; ajuste 
ministerial; auge de uma crise política; crescimento negativo; desace
leração da aceleração econômica; descrescimento; impacto mediático; 
políticas públicas; retrocesso econômico).

recesso branco: loc. s. m. (Pol.) – período de campanha eleitoral, 
em que parlamentares, oficiosamente, deixam de comparecer às seções 
do Congresso por estarem empenhados em suas reeleições.

reciclagem sexual: loc. s. f. (Med.) – operação, cirurgia de troca de 
sexo (Ver cirurgia de redesignação sexual – CRS / SRS).

recipiente caseiro de dejetos: loc. s. m. (S.) – penico (Ver bacia de 
cama; bispote; capitão; doutor; vaso caseiro de dejetos; vaso excremen
tício; vaso noturno; urinol).

reclusão: s. m. (políc. & jorn.) – prisão.

recomposição de preços: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – aumento de 
preços.

reconhecimento biométrico: loc. s. m. (com. & políc.) – impres
sões digitais.
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recuperar os preços: loc. v. (Econ.) – aumentar os preços, ajustar 
os preços (Ver contemplar algumas condições adversas; memória infla
cionária).

recursos de caixa dois: loc. s. m. (Pol. / cri. & jorn.) – recursos ile
gais, desvio de dinheiro público ou alheio, roubo, peculato, furto.

recursos e despesas não declaradas: loc. s. m. (Pol. / Econ. / Merc. 
Financ. & jorn.) – lavagem de dinheiro.

recursos não contabilizados: loc. s. m. (Pol. & Econ.) – caixa dois 
(Ver caixa paralelo; dinheiro não contabilizado; investimento na cam
panha política; movimentação não oficial de dinheiro, não declarada 
ao governo; movimentação paralela de dinheiro; recursos de caixa dois; 
suborno eleitoral).

recusa de namoro: loc. s. f. (Sex. / Alentejo / Port.) – cabaço (Ver 
aquela que tem cabaço; atributo físico da virgindade da mulher; esta
do ou condição da mulher ou homem virgem; hímen; homem virgem; 
membrana virginal; mulher virgem; perder a virgindade; prega formada 
por membrana mucosa e que fecha parcialmente o orifício externo da 
vagina virginal; virgindade).

recusa enfática: loc. s. f. (S.) – não (Ver negativa enfática).

redatores de mídia eletrônica com alta disponibilidade: loc.  
s. m. (Int.) – blogueiros desocupados (Ver analista de social media).

redução compulsória do consumo de energia elétrica: loc.  
s. f. (Econ. & S.) – corte de energia.

reduto eleitoral: loc. s. m. (Pol.) – terreiro.

redutor de velocidade de tráfego: loc. s. m. (trâns.) – quebramo
las, lombada.

reeleição indefinida: loc. s. f. (Consc.) – ditaduras modernas.

reestruturação de pessoal: loc. s. f. (Econ. & Merc. Trab.) – dis
pensa em massa (Ver rescisões dos contratos de trabalho; retenção como 
prioridade no departamento).

reestruturação dos papéis da dívida: loc. s. f. (Econ.) – calote (Ver 
contrair dívida sem intenção de pagar; leve risco de défaut; moratória 
técnica).
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reestruturação salarial: loc. s. f. (Econ. & Merc. Trab.) – baixa de 
salários (Ver revisão de salários).

refeição em que servem ao mesmo tempo o prato principal  
e a sobremesa: loc. s. f. (Gast.) – ambígua.

reforma geral, através da substituição de políticos ou de funcio-
nários públicos em cargos de confiança: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – faxina.

reformulação do cadastro ISSQN: loc. s. f. (Pol. – Prefeito de Aná-
polis – GO) – aumento das taxas e dos impostos para o contribuinte 
municipal (Ano base: 2006).

refrigerante: s. m. (S.) – bebida com calorias, que acaba por es
quentar o corpo ao invés de esfriálo.

região anal: loc. s. f. (Sex. & Anat. Ger.) – cu.

região corporal genésica: loc. s. f. (Sex. & Anat. Ger.) – boceta.

região genital: loc. s. f. (Sex. & Anat. Ger.) – boceta.

região glútea: loc. s. f. (Sex / Anat. Ger. & Port.) – bimba, bunda, 
nádega (Ver abundância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; grandes 
glúteos; lândrias; lorto; mala; nádegas; par de nádegas; partes carnudas 
do seu organismo; pouseiro; região traseira da pelve humana, formada 
através de cada lado dos glúteos; sítio mais almofadado do corpo).

região secreta feminina: loc. s. f. (Sex.) – boceta.

região traseira da pelve humana, formada através de cada lado 
dos glúteos: loc. s. f. (Sex. & Anat. Ger.) – bunda, nádegas (Ver abun
dância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; grandes glúteos; lândrias; 
lorto; mala; nádegas; par de nádegas; partes carnudas do seu organismo; 
pouseiro; região glútea; região traseira da pelve humana, formada atra
vés de cada lado dos glúteos; sítio mais almofadado do corpo).

regime cubano: loc. s. m. (Pol.) – ditadura (Ver “direitos huma
nos”; quesitos democráticos; regime de exceção; regime militar anos 60 
e 70 no Brasil; regime político com excesso de autoridade e sem liber
dade para o povo).

regime de detenção: loc. s. m. (políc. & cri.) – cadeia, prisão.

regime de exceção: loc. s. m. (Pol.) – ditadura (Ver “direitos hu
manos”; quesitos democráticos; regime cubano; regime militar anos 60 
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e 70 no Brasil; regime político com excesso de autoridade e sem liber
dade para o povo).

regime militar anos 60 e 70 no Brasil: loc. s. m. (Pol.) – ditadura 
(Ver “direitos humanos”; quesitos democráticos; regime cubano; regime 
de exceção; regime político com excesso de autoridade e sem liberdade 
para o povo).

regime político com excesso de autoridade e sem liberdade para 
o povo: loc. s. m. (Pol.) – ditadura (Ver “direitos humanos”; quesi tos de
mocráticos; regime cubano; regime de exceção; regime militar anos 60 
e 70 no Brasil).

regulação menstrual: loc. s. f. (Med.) – aborto. 

reivindicações de professores em relação aos governos dos es-
tados brasileiros: loc. s. f. (Educ. & jorn.) – baderneiros (Anobase: 2013).

relação de sujeição da qual é difícil de se livrar: loc. s. f. (jorn.)  
– escravidão (Ver condições de trabalho análogo ao escravo; dependên
cia / submissão; vínculo que restringe a liberdade de uma pessoa).

relação extramatrimonial: loc. s. f. (Sex. & S.) – adultério (Ver 
atividade sexual paralela; facada no matrimônio; infidelidade conjugal; 
pessoa casada com atividade sexual paralela; relacionamento extracon
jugal; relações sexuais impróprias).

relação fisiológica do amor: loc. s. f. (Sex.) – coito, cópula, foda.

relação sexual: loc. s. f. (Sex.) – batecoxa, batesaco, bimbada, 
coito, cópula, foda, pinocada, tabacada.

relação sexual ilícita: loc. s. f. (Sex.) – caso amoroso (Ver affaire; 
aventura amorosa).

relação sexual por meio de violência: loc. s. f. (cri.) – estupro (Ver 
conjunção carnal; violação).

relacionamento aberto: loc. s. m. (Consc.) – dar 1 tempo no rela
cionamento (Ver dar um tempo no relacionamento).

relacionamento extraconjugal: loc. s. m. (Sex. & S.) – adultério 
(Ver atividade sexual paralela; facada no matrimônio; infidelidade con
jugal; pessoa casada com atividade sexual paralela; relação extramatri
monial; relações sexuais impróprias).
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relacionamento relâmpago entre jovens: loc. s. m. (Sex.) – sair  
e transar.

relações sexuais impróprias: loc. s. f. (Sex. & S.) – adultério (Ver 
ati vidade sexual paralela; facada no matrimônio; infidelidade conjugal; 
pessoa casada com atividade sexual paralela; relação extramatrimonial; 
relacionamento extraconjugal).

relaxamento manual: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de 
forma onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; 
autoalívio sexual; autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; 
pecado de Onan; prazer manual; prazer solitário; sexo consigo mesmo; 
sexo solitário).

religião da nova era: loc. s. f. (Rel.) – seita.

religião do dever: loc. s. f. (Rel.) – sacerdócio (Ver sagrada mis
são).

remédio contra a impotência sexual: loc. s. m. (Farm.) – Viagra 
(Ver azulzinho; pílula azul).

remendo produzido sobre rasgão, costurado por uma linha 
que, puxada, forma um emaranhado: loc. s. m. (S.) – cudegalinha.

remessa indevida de dinheiro ao exterior: loc. s. f. (Pol. / Econ.  
& Merc. Financ. & jorn.) – lavagem de dinheiro.

remodelagem dos glúteos: loc. s. f. (Cir. Plast.) – plástica na bunda 
(Ver cirurgia plástica para aumentar os glúteos; gluteoplastia; harmoni
zação do contorno dos glúteos).

remissão de feridas emocionais da população: loc. s. f. (jorn.) 
(eu femismo técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos 
de guerra, notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.

remuneração da “influência” junto a “funcionários públicos” 
para a liberação do dinheiro: loc. s. f. (Pol. / jorn.) – propina (Ver acerto 
financeiro; aumento patrimonial incompatível com o salário; benefício 
financeiro; negociação de pagamento para obter vantagens no serviço 
público; pagamento de comissão; pagamento para defesa de suas posi
ções junto às autoridades; receber a encomenda; rendimentos financei
ros incompatíveis com o ganho).
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render a alma a Deus: loc. v. (Lit.) – morrer.

render o espírito ao Criador: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

render-se a uma interdição sexual: loc. v. (Sex.) ‒ dar o cu, tomar 
no cu, entubar (Ver abrir a anilha; abrir o ânus; ato de pederastia pas
siva; entregarse sexualmente a uma penetração anal; fazer sexo anal; 
introduzir o pênis no ânus; manter coito anal; receber contribuições 
inusitadas na cavidade retal).

render-se à prática do ato sexual: loc. v. (Lit. / Port.) – desvirginar.

rendimento econômico: loc. s. m. (Econ. & Merc. Financ.) – lucro 
(Ver dividendo).

rendimentos financeiros incompatíveis com o ganho: loc. s. m. 
(Merc. Trab. / Pol. & jorn.) – propina (Ver acerto financeiro; aumento 
patrimonial incompatível com o salário; benefício financeiro; negocia
ção de pagamento para obter vantagens no serviço público; pagamento 
de comissão; pagamento para defesa de suas posições junto às autorida
des; remuneração da “influência” junto a “funcionários públicos” para  
a liberação do dinheiro).

rentar-se: v. (Lit. / Port.) – peidar.

renunciar à vida: loc. v. (Lit.) – morrer.

reparação automotiva: loc. s. f. (autom.) – conserto de carro (Ver 
reparações estéticas automobilísticas).

reparações estéticas automobilísticas: loc. s. f. (autom.) – funila
ria (Ver reparação automotiva).

repetir erros comprovados: loc. v. (Pol. & jorn.) – burrice.

repórteres que fotografam pessoas famosas sem autorização: 
loc. s. m. (jorn.) – paparazzi (Ver fotógrafos de celebridades).

reposição compensatória de tarifa: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – au
mento de preços.

reposição tarifária: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

repousar no céu eternamente: loc. v. (Rel. & Lit.) – morrer.

repousar no Senhor: loc. v. (Rel. & Lit.) – morrer.
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repouso eterno: loc. s. m. (Rel. & Lit.) – morte.

representação gráfica: loc. s. f. (Geom.) – gráfico (Ver tipógrafo).

representação idealizada do estado da humanidade, no passa-
do ou no futuro: loc. s. f. (Antrop.) – mito (Ver quimera dominante).

representante comercial: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – vendedor 
(Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; comerciante; con
sultor de vendas; executivo de vendas; funcionário encarregado de ven
das ao público; indivíduo que pratica vendas; pessoa que trabalha com 
vendas; profissional de vendas; representante de vendas; representante 
de vendas).

representante de vendas: loc. s. m. & f. (Merc. Trab.) – vendedor 
(Ver agente comercial; assessor comercial; atendente; comerciante; con
sultor de vendas; executivo de vendas; funcionário encarregado de ven
das ao público; indivíduo que pratica vendas; pessoa que trabalha com 
vendas; profissional de vendas; representante comercial).

requerer os serviços sexuais contra a vontade da pessoa: loc.  
v. (Sex.) – estuprar (Ver agredir sexualmente; cometer a conjunção car
nal com violência ou por meio de violência contra a mulher; fazer sexo 
pela força; obrigar a mulher a ter relação sexual contra sua vontade; 
praticar sexo com violência; violentar sexualmente).

rescisões dos contratos de trabalho: loc. s. f. (T. Jur. & Merc. 
Trab.) – dispensa em massa (Ver reestruturação de pessoal; retenção 
como prioridade no departamento).

resgatador de crédito: loc. s. m. (Merc. Trab.) – cobrador (Ver 
agente de recuperação de crédito).

residência inclusiva: loc. s. f. (Pol. / S. & jorn.) – casa para jovens 
e adultos com algum tipo de deficiência, sem condições de se autossus
tentar e sem familiares.

residência hospitalar: loc. s. f. (S.) – hospital (Ver aquele lugar 
que medicam, operam; residência sanitária).

residência para a terceira idade: loc. s. f. (S. & jorn.) – asilo (Ver 
casa de repouso; casa geriátrica; clínica de repouso para idosos; geriátri
co; instituição geriátrica; lar dos idosos; moradia da melhor idade; solar 
dos jovens de ontem; urbanização para maiores).
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residência sanitária: loc. s. f. (S.) – hospital (Ver aquele lugar que 
medicam, operam; residência hospitalar).

resolver problemas com o departamento de assuntos internos: 
loc. v. (S. / Port.) – cagar.

respaldo financeiro: loc. s. m. (Econ.) – pédemeia, economias 
(Ver dinheiro, bens economizados por poupança; dinheiro economizado 
para eventualidades futuras; poupança programada para o futuro).

respirar pela última vez: loc. v. (Lit.) – morrer.

resposta: s. f. (T. Mil.) – ações militares.

ressentimento provocado pelo ciúme, proveniente de uma pos-
sível traição amorosa: loc. s. m. (Lit.) – dor de corno.

restauração de automotores: loc. s. f. (com.) – conserto de carros, 
oficina mecânica (Ver revitalização automotiva).

restituir: v. (Lit.) – vomitar (Ver cabritar; deitar fora; expelir com 
ímpeto; expelir pela boca; expelir pela boca o conteúdo do estômago; 
lançar fora).

restos mortais: loc. s. m. (Lit. & jorn.) – cadáver (Ver corpo; corpo 
morto; corpo sem vida; corpos de vítimas; corpos dos mortos; despojos 
fúnebres).

resultado de projeto de licitação meticulosamente combinada 
entre as partes interessadas: loc. s. m. (Pol. & const. civ.) – licitação vi
ciada.

resultado do trabalho das glândulas sudoríporas: loc. s. m. (Fi-
siol.) – suor.

retenção como prioridade no departamento: loc. s. f. (Merc. Trab.) 
– dispensa em massa (Ver reestruturação de pessoal; rescisões dos con
tratos de trabalho).

retenção de imagem: loc. s. f. (fot.) – foto.

retenção das fezes: loc. s. f. (Fisiol.) – prisão de ventre (Ver al
teração do trânsito intestinal com retenção das fezes; constipação; co
próstase; coprostasia; dificuldade de evacuar; estar achacado de oclusão 
intestinal; oclusão intestinal).
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retenção involuntária por tempo indeterminado com ressarci-
mento de despesas: loc. s. f. (cri. & políc.) – sequestro (Ver operações de 
rendição).

retirada estratégica: loc. s. f. (T. Mil.) – derrota (Ver alcance da 
vitória sobre o inimigo).

retirar o feto por meios artificiais: loc. v. (Med.) – abortar (Ver 
ex pulsar naturalmente o feto; interromper a gravidez; interromper o pro
cesso de gestação).

retirar o muco nasal ressecado e solidificado: loc. v. (Fisiol. & Lit.) 
– tirar meleca (Ver arrancar os pedaços de muco nasal seco; eliminar  
a secreção nasal seca; extrair a serosidade nasal).

retirar ou inutilizar o órgão reprodutor de: loc. v. (S.) – capar, 
castrar, desencaralhar.

reto: s. m. (T. Cient.) – cu.

retornou ao pai: loc. v. (Rel.) – morreu (Ver apesar de todos os 
esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; encerrou seu 
estágio terreno; encontrou a luz; está dormindo; está no reino da glória; 
fizemos tudo que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, 
mas ele não resistiu; lamentamos sua perda; não está mais entre nós; 
papai do céu chamou; um anjo veio buscar).

retrete: s. f. (S.) – cagatório, privada (Ver assento; comua; conve
niência; instalação sanitária; latrina; local destinado a dejeções; lugar ou 
recinto onde se defeca; sentina; vaso sanitário).

retrocesso econômico: loc. s. m. (Econ.) – crescimento negativo 
(Ver afago; ajuste ministerial; auge de uma crise política; crescimento 
negativo; desaceleração da aceleração econômica; descrescimento; im
pacto mediático; políticas públicas; recessão).

reunião de sons pouco agradáveis ao ouvido: loc. s. f. (mús.) – de
sacorde.

revelar debilidade mental: loc. v. (Psiq.) – endoidecer, endoidar, 
enlouquecer (Ver alienado mental; criativo; deficiente mental; despro
vido de razão; doente mental; excêntrico; ficar completamente trans
tornado / descontrolado; fraco da cabeça; mentalmente desequilibrado; 
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não ter o juízo muito sadio; perder o uso das faculdades mentais; perder 
totalmente a razão / o juízo; pessoa mentalmente desafiada / diferencia
da; pobre cristão; portador de alteração mental extrema; portador de de
ficiência mental; portador de diferença mental; portador de transtorno 
mental; sanidade abalada; sofrer das faculdades mentais).

reverso corporal: loc. s. m. (Port.) – traseiro (Ver abertura exterior 
do tubo digestivo, na extremidade do reto, pela qual se expelem os ex
crementos; anelzinho; anilha; ânus; apito; boca do corpo; bolinha negra; 
bunda; ceco; cesta; cifra; conjunto das nádegas e do ânus; extremidade 
das costas; fim do espinhaço; fiota; flaite; foba; frasco; interdição sexual; 
monossílabo; nome corrente do posterior; onde as costas perdem sua 
pureza; orifício na extremidade inferior do intestino grosso, por onde 
são expelidos os excrementos; panela; parte sobrejacente; parte por 
onde o ventre se evacua; pêssego; posterior; pousadeiro; quiosque; rabo; 
região anal; reto; traseiro).

revisão de salários: loc. s. f. (Econ. & Merc. Trab.) – baixa de salá
rios (Ver reestruturação salarial).

revisão de tarifas: loc. s. f. (Econ. & jorn.) – aumento de preços.

revitalização automotiva: loc. s. f. (com.) – conserto de carros, 
oficina mecânica (Ver restauração de automotores).

revolução das expectativas crescentes: loc. s. f. (jorn.) – melhoria 
das condições de vida das maiorias empobrecidas.

revolução das frustrações crescentes: loc. s. f. (jorn.) – subdesen
volvimento urbano.

rifar: v. (Pol.) – exonerar, demitir (Ver colocar à disposição do 
livre mercado de trabalho; desligar do cargo; dispensar do serviço; dis
pensar sem justo motivo; fazer melhorias no quadro de funcionários; 
liberar do emprego).

robô de cozinha: loc. s. m. (S.) – triturador, batedeira, liquidifica
dor, espremedor elétrico; máquina que realiza todas essas funções.

roçado / roçadinho: s. m. (Sex.) – prática sexual pela qual até se 
pode chegar ao orgasmo por meio do ato de roçar (Ver perfumaria).
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roçar lubricamente: loc. v. (Sex.) – bolinar (Ver apalpar alguém 
com intenção libidinosa; bolinar; chinchar; passarinhar).

rodelas / pedaços pequenos de qualquer coisa (em alimenta-
ção): loc. s. f. (Gast.) – lascas.

rola: s. f. (S.) – peru, peia.

rolo de fezes: loc. s. m. (Fisiol.) – tolete (Ver matéria fecal sólida).

romper a fisionomia: loc. v. (S.) – quebrar a cara.

rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges: 
loc. s. m. (jur.) – divórcio (Ver dissolução legal do casamento).

rosal do amor: loc. s. m. (Lit. & S.) – peru, peia.

roupas menores / íntimas: loc. s. f. (vest. & jorn.) – calcinha e su
tiã (Ver trajes menores).

rua estreita e curta, por vezes sem saída: loc. s. f. (jorn.) – ruela.

ruptura do hímen: loc. s. f. (Sex. & Lit.) – desvirginamento.
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S
“senhor”: s. m. (S. / Port.) – corno, marido enganado.

“sigilo vip”: loc. s. m. (Pol.) – criação do governo brasileiro na 
Receita Federal para proteger políticos e seus parentes.

“sinergias”: s. f. (TV & jorn. / Port.) – desemprego (“Sinergias” 
pro postas por Jorge Lacão do Partido Socialista (Portugal) abrem con
flito na Lusa: quer ainda a garantia de que as “sinergias”, eufemismo ge
ralmente usado para definir desemprego, sejam apenas de caráter físico) 
(Ver crise de empregabilidade).

“sobrinho”: s. m. (Sex. & prost.) – michê de bicha velha (Ver an
dar ao ponto; ato de prostituirse; pôrse à meiaporta).

“socialismo de características chinesas”: loc. s. m. (Pol. / Port.) 
– poder não fiscalizado do partido e do Governo entrelaçado com inte
resses comerciais.

“sublime”: s. m. (Lit.) – loucura (Ver “artística”; alteração de con
duta; alterações patológicas das faculdades mentais; confusão psíquica; 
distúrbio mental; “divina”; enfermidade mental; “heroica”; tempera
mento destemperado).

sabedoria suprema: loc. s. f. (Lit. & S. / Índia) – chuva.

sabe-se de longa data: loc. v. (Trab. Cient.) – não encontrei a refe
rência original.

sacerdote: s. m. (Teol. & Rel.) – cura (Ver Pai).

sacerdotisa de tendências afro-brasileiras: loc. s. f. (Rel.) – mãe 
de santo.

sacrifício da integridade pessoal: loc. s. m. (Lit. / prost. & jorn.) 
– prostituição (Ver amor mundano; artes de Madalena; atividade paga por 
atos sexuais; estar na vida; exploração sexual infantil; ir para o fanico; 
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luxúria popular; ofício mais velho do Mundo; sacrifício da integridade 
pessoal; serviço sexual contratado; torpe exercício do prazer; torpe ganho 
meretrício; troca consciente de favores sexuais por interesses financeiros).

sacrifício por uma causa: loc. s. m. (jorn.) – atentado terrorista.

safar-se de alguém ou de uma situação: loc. v. (S.) – pildar (Ver 
conseguir evitar qualquer tarefa ou compromisso).

sagrada missão: loc. s. f. (Rel.) – sacerdócio (Ver religião do dever).

saída de gases intestinais sem estrépito: loc. s. f. (Lit.) – bufa, peido 
(Ver aroma sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro 
da natureza; evacuação avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de 
gases expelida pelo ânus; rasteiro; solfejo; suspiro da natureza; suspiro 
do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade intestinal).

saimento fúnebre: loc. s. m. (Lit.) – enterro (Ver cortejo funerá
rio; evento mundano por excelência; funeral; préstito fúnebre).

sair desta para entrar em outra vida: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

sala de detidos: loc. s. f. (políc.) – calabouço.

sala de festas: loc. s. f. (S.) – cabaré.

salão de beleza: loc. s. m. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira (Ver 
ateliê do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de bele
za; instituts de beauté; hair-dresser; hair stylist; oficina da beleza; oficina 
do cabelo; peluquero; studio do cabelo).

saltar da ponte da vida: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

salvar a face / a pele: loc. v. (jorn.) – não ameaçar ou perder a face, 
a pele, não ser morto.

sanidade abalada: loc. s. f. (Psiq.) – doido, louco, maluco.

sanitário masculino simplificado individual: loc. s. m. (S.) – mic
tório (Ver mictório; serviço higiênico masculino).

santo que não faz mal a ninguém: loc. s. m. (ev.) – tonto, bobo.

satisfação de necessidade fisiológica: loc. s. f. (Fisiol.) – mijar (Ver 
abrir o dique; deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às 
castanhas; escorrer a água das azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair  
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a urina; fazer necessidades fisiológicas; fazer uma coisa; fazer xixi; fun
ção excretória; ir ali fazer uma coisa; pausa diurética; sussa; urinar; ver
ter água).

saúde anda frágil: loc. s. f. (S.) – está doente.

se perder: loc. v. (Sex.) – desvirginar.

secreção patológica que escorre de um órgão: loc. s. f. (DST  
& Infec.) – purgação, gonorreia (Ver esquentamento).

secreção nasal seca: loc. s. f. (Fisiol.) – meleca (Ver muco nasal 
ressecado e solidificado; pedaços de muco nasal seco; serosidade nasal).

secretária de higienização predial: loc. s. f. (Merc. Trab.) – faxinei
ra (Ver auxiliar de higienização; auxiliar de serviços de limpeza; auxiliar 
de serviços gerais; diarista; diretora de saneamento de áreas; executora 
de limpeza completa; moça da faxina; mulher da limpeza; mulher que 
faz faxina; profissional da área de limpeza; serviço de apoio).

secretária do lar: loc. s. f. (Merc. Trab.) – empregada doméstica 
(Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; auxiliar de afaze
res domésticos; criada de servir; moça que trabalha lá em casa; mulher 
que faz serviços domésticos em casa alheia; personal doméstica; pessoa 
quase da família; profissional do lar; secretária fixa de casa particular; 
trabalhadora fixa em casa de família).

secretária fixa de casa particular: loc. s. f. (Merc. Trab.) – em
pregada doméstica (Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; 
auxiliar de afazeres domésticos; criada de servir; moça que trabalha lá 
em casa; mulher que faz serviços domésticos em casa alheia; personal 
doméstica; pessoa quase da família; profissional do lar; secretária do lar; 
trabalhadora fixa em casa de família).

secundinas: s. f. (Med. / Port.) – páreas.

segmento de ócio: loc. s. m. (Educ.) – recreio.

segunda vida: loc. s. f. (Lit.) – morte.

segurança nacional: loc. s. f. (T. Mil. & Pol.) – violência sistemáti
ca do Estado e de paramilitares.

seguranças: s. m. (jorn.) – jagunços, capangas.
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seios de mulher: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peitos, mamas (Ver almá
rios; arredondados; colo; glândulas mamárias; mamas; pomas; pratelei
ros).

seios muito grandes: loc. s. m. (Anat. Ger.) – peitaria (ver peitama).

selvagem: s. m. (Antrop.) – índio (Ver indígena; indivíduo selva
gem / rude / primário / não civilizado; nativo; silvícola).

selvagem hipersexualizado: loc. s. m. (Sex. / S. & jorn.) – estupra
dor (Ver praticante de sexo não autorizado).

sem dizer toda a verdade: loc. v. (Lit.) – meias palavras.

sem pejo, sem pudor: loc. s. m. (S.) – desencaralhado.

sem roupas: loc. s. f. (S. & Sex.) – nu, pelado (Ver corpo despido; 
nu artístico).

sem utilidade: loc. s. f. (S.) – àtoa (Ver de reputação duvidosa; 
inutilmente; que não tem importância).

semana branca: loc. s. f. (Educ.) – carnaval.

sêmen: s. m. (S.) – porra (Ver esperma; gala; sumo de testículo).

sempre jovem: loc. s. m. & f. (S. & jorn.) – velho, velha.

Senhor absoluto: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

Senhora Dona: loc. s. f. (S. & prost.) – mulheres de “certa” catego
ria social.

senhor(a) respeitável: loc. s. m. & f. (Lit. / S. & jorn.) – velho, 
velha.

senil: adj. (Lit. / S. & jorn.) – velho, velha.

sensação de falta de alimento: loc. s. f. (Gast.) – fome (Ver carên
cia alimentar; estado alimentar deficitário; necessidade de comer algo).

sensação desagradável de repugnância orgânica contra algo que 
sentimos: loc. s. f. (S.) – nojo.

sensação desagradável depois de uma bebedeira: loc. s. f. (Lit.  
& S.) – ressaca (Ver malestar causado por ingestão de bebidas alcoólicas).

sensação olfativa: loc. s. f. (Fisiol.) – cheiro.
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sensibilizar alguém contando-lhe desgraças: loc. v. (S.) – amofi
nar, aborrecer.

sentina: s. f. (Lit. / Port.) – cagatório, privada (Ver assento; comua; 
conveniência; instalação sanitária; latrina; local destinado a dejeções; 
lugar ou recinto onde se defeca; retrete; vaso sanitário).

sentinelas femininas de postes: loc. s. f. (prost.) – putas, prostitutas.

sentir necessidade de comer algo: loc. v. (Fisiol.) – enganar a fo
me (Ver abrandar a carência alimentar; fazer um labirinto no estômago; 
proporcionar alívio ao estado alimentar deficitário; ter a sensação de 
suprir a falta de alimento).

sentir o efeito colateral da readequação do quadro de pessoal: 
loc. v. (Merc. Trab.) – ser demitido (ver dedicarse a projetos pessoais).

sentir-se em estado de excitação sexual: loc. v. (Sex. & Fisiol.)  
– peru duro, chumbregado (Ver ficar excitado sexualmente; sexualmen
te excitado).

separação entre a alma e o corpo à vida eterna: loc. s. f. (Rel.)  
– morte.

separatistas: s. m. (jorn. / The Christian Science Monitor) – terro
ristas.

sequestradores: s. m. (jorn. / The Observer) – terroristas.

ser advertido ou repreendido severamente: loc. v. (S.) – ser es
culhambado.

ser chegada sua hora: loc. v. (Lit.) – morrer.

ser de letras gordas: loc. v. (Lit. & S. / Port.) – ser de pouca ins
trução, ignorante.

ser de um homem: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

ser desassociada da empresa: loc. v. (Merc. Trab.) – ser despedida, 
mandada embora.

ser desleal com alguém: loc. v. (S.) – sacanear, apoquentar.

ser dotado de bens de fortuna: loc. v. (S. / jorn. & Econ.) – ser ri
co, ter riqueza (Ver alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinhei
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rados; consumidor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; 
economicamente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações 
econômicas; excelente padrão econômicofinanceiro; grupo majoritá
rio; não ter problemas financeiros; pessoas com possibilidades; possui
dor de muitos bens e / ou de dinheiro).

ser enrugado: loc. s. m. (Ger.) – velho, velha.

ser inconveniente ou descomedido ao falar: loc. v. (S.) – lingua
rudo, tagarela (Ver falar demasiadamente; pessoa que fala muito).

ser ininteligente: loc. v. (S.) – ser estúpido.

Ser primordial responsável pela origem do universo: loc. s. m. (Fil.) 
– Deus.

Ser Supremo: loc. s. m. (Fil.) – Deus.

seres com opções sexuais alternativas: loc. s. m. (Sex. & S.) – gays, 
lésbicas.

série “B”: loc. s. f. (fut.) – segunda divisão.

série de atos sexuais contínuos: loc. s. f. (Sex.) – trepação.

serosidade nasal: loc. s. f. (Fisiol.) – meleca (Ver muco nasal res
secado e solidificado; pedaços de muco nasal seco; secreção nasal seca).

serviçal doméstico: loc. s. m. (Merc. Trab.) – mordomo, servi
dor, criado (Ver administrador das tarefas domésticas em residências 
alheias; empregado residencial de luxo; valet de chambre).

serviço completo de limpeza: loc. s. m. (Merc. Trab.) – faxina (Ver 
limpeza doméstica; limpeza geral; trabalho árduo / estafante).

serviço de acompanhantes: loc. s. m. (prost.) – agência de pros
titutas.

serviço de apoio: loc. s. m. (Merc. Trab.) – faxineira de supermer
cado (Ver auxiliar de higienização; auxiliar de serviços de limpeza; auxi
liar de serviços gerais; diarista; diretora de saneamento de áreas; execu
tora de limpeza completa; moça da faxina; mulher da limpeza; mulher 
que faz faxina; profissional da área de limpeza; secretária de higieniza
ção predial).
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serviço de internação de agudos: loc. s. m. (S.) – internação de 
curta duração para loucos; recuperação para usuários de drogas.

serviço de transporte público: loc. s. m. (transp.) – ônibus (Ver 
transporte coletivo de passageiros; veículo de grandes dimensões para 
transportar passageiros).

serviço higiênico masculino: loc. s. m. (S.) – mictório (Ver mic
tório; sanitário masculino simplificado individual).

serviço oral: loc. s. m. (Sex.) – chupada, felação, cunilíngua (Ver 
ação de excitar o pênis com a boca; ação de lamber um órgão genital; 
chucha; chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina; 
operação luxuriosa; praticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo 
oral; sexo bucolingual genital; sexo oral feito em mulher).

serviço prestado sem pagamento, como se fosse uma cortesia: 
loc. s. m. (Pol.) – caixa três (Ver dinheiro invisível; dinheiro que flui por 
fora da oficialidade).

serviço sexual contratado: loc. s. m. (prost. & jorn.) – prostitui
ção (Ver amor mundano; artes de Madalena; atividade paga por atos se
xuais; estar na vida; exploração sexual infantil; ir para o fanico; luxúria 
popular; ofício mais velho do Mundo; sacrifício da integridade pessoal; 
torpe exercício do prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de 
favores sexuais por interesses financeiros).

serviços da saúde sexual e reprodutiva: loc. s. m. (Med. & jorn.) 
– aborto, controle de natalidade.

servidor: s. m. (Merc. Trab.) – funcionário.

servidor fantasma: loc. s. m. (Pol.) – servidor público fictício que 
recebe salário regularmente.

servidor inativo: loc. s. m. (Merc. Trab.) – aposentado.

servidor público de prisões: loc. s. m. (Merc. Trab.) – carcereiro 
(Ver indivíduo responsável pela guarda de presos).

servidor público: loc. s. m. (Merc. Trab.) – funcionário público 
(Ver membro do serviço público).

servir a nação loc. v. (Term. Mil.) – matar o inimigo (Ver contri
buir para que alguém morra; cumprir o dever; defender a Pátria; honrar 
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a terra que nos foi berço; levar à morte; levar o animal à inércia; neu
tralizar o assaltante; subtrair a vida de alguém; tirar a vida de alguém 
intencionalmente; tirar o adversário deste mundo; trabalhar pela paz do 
mundo).

sestro: s. m. (Lit. / Port.) – mau agoiro, agoirento (Ver que anuncia 
acontecimentos infaustos).

setor informal: loc. s. m. (Econ. & Merc. Inf.) – mercado negro.

sexo bucolingual genital: loc. s. m. (Sex.) – chupada, felação (Ver 
ação de excitar o pênis com a boca; ação de lamber um órgão genital; 
chucha; chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; felação; lamber a vagina; 
operação luxuriosa; praticar coito bucal; praticar felação; praticar sexo 
oral; serviço oral; sexo oral feito em mulher).

sexo consigo mesmo: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de 
forma onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; 
autoalívio sexual; autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; 
pecado de Onan; prazer manual; prazer solitário; relaxamento manual; 
sexo solitário).

sexo emergencial: loc. s. m. (Sex.) – transa rapidinha (Ver amor
zinho; little Love).

sexo grupal: loc. s. m. (Sex.) – comboio, suruba, surubada. 

sexo oral feito em mulher: loc. s. m. (Sex.) – minete, cunilíngua 
(Ver ato de buscar e dar prazer sexual com a boca na vulva da mulher; 
lamber a vagina).

sexo solitário: loc. s. m. (Sex.) – masturbação (Ver agir de forma 
onanista; atividade manual prazerosa; ato onanístico; autoajuda; autoa
lívio sexual; autoerotismo; descarga manual; estimulação sexual; pecado 
de Onan; prazer manual; prazer solitário; relaxamento manual; sexo con
sigo mesmo).

sexualmente excitado: loc. adj. (Sex. & Fisiol.) – de pênis duro, 
chumbregado (Ver ficar excitado sexualmente; sentirse em estado de 
excitação sexual).

sexualmente impotente: loc. adj. (Sex. & Fisiol.) – brochado, 
brocha (Ver condição ou estado de brocha (“impotente”); dizse de 
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ou indivíduo que não consegue ter ereção; faz brochar; indivíduo com 
problemas fisiológicos ejaculatórios e de dispersão do sangue peniano; 
indivíduo sem potência sexual; perder temporária ou definitivamente  
a capacidade de ter ereção; que ou o que desestimula sexualmente).

sexualmente possuído: loc. adj. (Sex.) – comido.

shoe stylist: loc. s. m. (Merc. Inf.) – engraxate (Ver personal estilista 
de sapatos; pessoa que engraxa calçados por ofício).

shoppings populares: loc. s. m. (com. / BH) – conjunto de lojas 
especializadas em vender produtos contrabandeados, pirateados; feiras.

sílfides das ruas: loc. s. f. (Lit. / Port.) – putas, prostitutas, mere
trizes.

silvícola: s. m. (Antrop.) – índio (Ver indígena; indivíduo selva
gem / rude / primário / não civilizado; nativo; selvagem).

simples de espírito: loc. s. m. (ev. & Lit.) – maluco.

simulação do ruído de peido com a boca: loc. s. f. (S.) – peidor
reta.

simulacro de vidas: loc. s. m. (Lit. / Port.) – cemitério.

sistema de exaustão automotiva: loc. s. m. (autom.) – escapamento.

sistema de execução da atividade pública inoperante e morosa 
no Brasil: loc. s. m. (Rep. Pub.) – burocracia.

sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas: 
loc. s. m. (eletric.) – pararaios.

sítio mais almofadado do corpo: loc. s. m. (Lit. / Port.) – bunda, 
nádegas (Ver abundância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; gran
des glúteos; lândrias; lorto; mala; nádegas; par de nádegas; partes carnu
das do seu organismo; pouseiro; região glútea; região traseira da pelve 
humana, formada através de cada lado dos glúteos; sítio mais almofada
do do corpo).

situação apertada / difícil / não resolvida/ obscura: loc. s. f. (S.) 
– está ruço, perigoso, complicado.

situação com difícil resolução: loc. s. f. (Pol. / S. & jur.) – conflito, 
confusão, rolo (Ver briga envolvendo pessoas; conflito entre pessoas por 
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falta de concordância a respeito de algo; confusão; falta de ordem; gran
de aglomeração de pessoas com muita agitação; situação em que reina  
o desinteresse e a irresponsabilidade).

situação de extrema necessidade à manutenção da vida: loc.  
s. f. (Lit. & S.) – miséria (Ver condição de necessidade total de meios 
de subsistência; estado de carência absoluta de meios de subsistência; 
miserabilidade; pobreza extrema; vulnerabilidade social).

situação de falta de subsistência: loc. s. f. (Econ. / S. & jorn.) – po
breza (Ver classe dos pobres; condição subeconômica; defeito de ordem 
material; estado de necessidades; exclusão social).

situação em que reina o desinteresse e a irresponsabilidade: loc. 
s. f. (Pol. & S.) – conflito, confusão, rolo (Ver briga envolvendo pesso
as; conflito entre pessoas por falta de concordância a respeito de algo; 
confusão; falta de ordem; grande aglomeração de pessoas com muita 
agitação; situação com difícil resolução).

Soberano: s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

soberba em nome de Deus: loc. s. f. (Rel.) – fundamentalismo re
ligioso.

soberba escancarada: loc. s. f. (S.) – polícia (Ver instituição armada).

soberba ostensiva: loc. s. f. (Psi.) – orgulho (Ver excesso de amor 
próprio).

soberba profissional: loc. s. f. (Merc. Trab.) – corporativismo.

soberba umbilical: loc. s. f. (S.) – discriminação, preconceito (Ver 
animosidade com base em outras diferenças).

sobrepeso: s. m. (S. & jorn.) – gordo, gorda.

sobrepreço: s. m. (Econ.) – falcatruas cometidas pelas autoridades.

sobretudo de madeira: loc. s. m. (Lit. / Port.) – caixão (Ver cama 
à francesa; urna funerária).

social media: loc. s. f. (Pol.) – analistas.

social-democrata: s. m. & f. (Pol.) – socialista.

Socialismo: s. m. (Pol.) – doutrina da miserabilidade indulgente.
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sociedade civil: loc. s. f. (Pol. / Venez.) – sociedade de classe (Ver 
pluralismo).

sociedade mercantil de crédito: loc. s. f. (Merc. Trab.) – banco 
(Ver estabelecimento bancário; estabelecimento financeiro; estabeleci
mento mercantil de crédito; instituição financeira).

sofrendo dos pulmões: loc. v. (Infec.) – tuberculoso (Ver doente 
dos pulmões; indivíduo de pulmão fraco; portador do bacilo de Koch).

sofrer até se conseguir alguma coisa em determinada situação: 
loc. v. (S.) – penar.

sofrer baixas: loc. v. (T. Mil.) – morrer.

sofrer cópula anal: loc. v. (Sex. / Port.) – cavalas (apanhar).

sofrer das faculdades mentais: loc. v. (Psiq.) – doido, louco, ma
luco.

sofrer de distúrbios alimentares: loc. v. (Patol.) – estar gordo.

sofrer penetração sexual: loc. v. (Sex.) – tomar.

solar dos jovens de ontem: loc. s. m. (S. & jorn.) – asilo (Ver casa 
de repouso; casa geriátrica; clínica de repouso para idosos; geriátrico; 
instituição geriátrica; lar dos idosos; moradia da melhor idade; residên
cia para a terceira idade; urbanização para maiores).

soldado que se ausenta do quartel ou do campo de batalha sem 
ter autorização: loc. s. m. (T. Mil.) – desertor.

solfejo: s. m. (Lit. / Port.) – peido (Ver aroma sulfídrico da vento
sidade; emissão de gás pelo ânus; espirro da natureza; evacuação avulsa; 
flatulência; gases abdominais; porção de gases expelida pelo ânus; ras
teiro; saída de gases intestinais sem estrépito; suspiro da natureza; sus
piro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade intestinal).

soltador de traques ou ventosidades pelos ânus: loc. s. m. (Fi-
siol.) – traqueiro.

soltar gases involuntários e repetidos: loc. v. (Lit. & S.) – peidar.

soltar o último alento: loc. v. (Lit.) – morrer.

soltar pum: loc. v. (S.) – peidar.



317Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

soltar ventosidades: loc. v. (Lit. / Port.) – peidar.

soltar-se o ventre: loc. v. (S. / Port.) – peidar.

soltura de fezes líquidas: loc. s. f. (Med.) – caganeira, diarreia (Ver 
doença de andar na rua; eliminação frequente de fezes líquidas e abun
dantes; estar com doença do curso; fluxo de ventre; forrica; função in
testinal alterada; não andar bem dos intestinos; precisar com frequência 
de puxar o autoclismo; soltura intestinal).

soltura intestinal: loc. s. f. (Fisiol.) – caganeira, diarreia (Ver do
ença de andar na rua; eliminação frequente de fezes líquidas e abundan
tes; estar com doença do curso; fluxo de ventre; forrica; função intesti
nal alterada; não andar bem dos intestinos; precisar com frequência de 
puxar o autoclismo; soltura de fezes líquidas; soltura intestinal).

solução final: loc. s. f. (T. Mil.) – extermínio em massa; holocaus
to; matança coletiva de judeus.

solução heterodoxa: loc. s. f. (Econ.) – tabelar preços, salários.

sombras eternas: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.

somítico: s. m. (S. & jorn.) – sovina, pãoduro (Ver avarento; mui
to apegado ao dinheiro; que não é generoso).

sonegação das informações “indesejáveis”: loc. s. f. (Pol. / Dit.  
& jorn.) – censura (Ver atitude de bloqueio por motivo de não ade
quação ao momento e à situação; conexão política; controle social dos 
meios de comunicação; higiene mental; historicamente não dizível; in
terdição do impossível; mordaça da imprensa; orientação cultural; “pe
dido”; política do silêncio; politicamente correto; “recomendação”).

soropositivo: s. m. (Imunol.) – aidético (Ver doente de AIDS; HIV 
positivo; pessoa com AIDS; portador do vírus da AIDS).

SPA anti-inflacionário: loc. s. m. (Pol. & Econ.) – tratamento de 
choque contra a inflação.

studio do cabelo: loc. s. m & f. (com.) – cabeleireiro, cabeleireira 
(Ver ateliê do cabelo; beauty-shop; coiffeur; espaço e beleza; instituto de 
beleza; instituts de beauté; hair-dresser; hair stylist; oficina da beleza; ofi
cina do cabelo; peluquero; salão de beleza).
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sua prova poderia estar melhor: loc. s. f. (Educ.) – sua prova dei
xa muito a desejar.

suas impressões sobre outra pessoa: loc. s. f. (Merc. Trab.) – fo
foca Exemplo: quando o chefe chama o funcionário para as impressões 
dele sobre determinado colega de trabalho (Ver conversa de atualiza
ções das informações alheias; triangular a informação).

suavizar o cerco ao inimigo: loc. v. (T. Mil.) – reduzir levemente 
a pressão sobre o inimigo.

subir aos céus: loc. v. (Rel.) – morrer.

suborno eleitoral: loc. s. m. (Pol.) – caixa dois eleitoral (Ver caixa 
paralelo; dinheiro não contabilizado; investimento na campanha polí
tica; movimentação não oficial de dinheiro, não declarada ao governo; 
movimentação paralela de dinheiro; recursos de caixa dois; recursos 
não contabilizados).

substância proibida: loc. s. f. (drog. / Tox. & Farm.) – droga (Ver 
dro ga lícita; drogas alucinógenas recreativas; estimulante; mercadoria; 
preferência farmacológica).

subtrair a vida de alguém: loc. v. (S.) – matar (Ver contribuir para 
que alguém morra; cumprir o dever; defender a Pátria; honrar a terra 
que nos foi berço; levar à morte; levar o animal à inércia; neutralizar  
o assaltante; servir a nação; tirar a vida de alguém intencionalmente; 
tirar o adversário deste mundo; trabalhar pela paz do mundo).

subtrair o bem alheio: loc. v. (Pol. / S. /  Merc. Trab. / cri. & jorn.) 
– roubar, furtar.

subtrair propriedade móvel para uso próprio: loc. v. (políc. / cri. 
& jorn.) – roubo de carro.

subtrair verbas públicas: loc. v. (Pol. / Econ. / cri. & jorn.) – rou
bar, furtar.

subúrbio: s. m. (jorn.) – assentamento de colonos judeus (Ver as
cendência judaica; comunidade).

suíno: s. m. (Zool.) – porco.

sujar: v. (S.) – cagar.
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sujo de esperma: loc. adj. (Lit.) – esporrado.

sujo de fezes: loc. adj. (Lit.) – cagado.

sumiço de presos: loc. s. m. (políc. / jorn. & T. Mil.) – massacre, 
chacina (Ver assassinato coletivo e premeditado).

sumo de testículo: loc. s. m. (Lit. / Port.) – porra (Ver esperma; 
gala; sêmen).

superfaturamento: s. m. (Pol. / Econ. / S. / cri. & jorn.) – roubo, 
furto.

supervisão de atividades: loc. s. f. (T. Mil.) – trégua (Ver suspen
são temporária de hostilidades).

supervisor de movimentação de artigos esportivos: loc. s. m. (Esp.) 
– gandula.

supervisor de produtos em pré-venda: loc. s. m. (com. & Merc. 
Trab.) – caixa de supermercado.

supervisor de reciclagem multimídia: loc. s. m. (TV) – redator 
do “Zorra Total” (programa homorístico de uma emissora de TV bra
sileira).

supervisor dos serviços de entretenimento masculino: loc. s. m. (prost.) 
– cafetão (Ver achegador; CEO de entretenimento adulto; empre sário que 
explora a prostituição; indivíduo que explora a prostituição de outrem).

supervisor geral de Bem-estar, Higiene e Saúde: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – faxineiro (Ver gerente chefe de manutenção; zelador do asseio  
e da higiene de um estabelecimento).

supõe-se frequentemente que: loc. v. (Trab. Cient.) – uma ou duas 
pessoas também acham (Ver supõese que).

supõe-se que: loc. v. (Trab. Cient.) – eu acho (Ver supõese fre
quentemente que).

Supremo Criador: loc. s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

supressão: s. f. (Z. R. & Agr.)– desmatamento, destruição.

suspeito de crime: loc. s. m. (políc. / cri. & jorn.) – criminoso, ele
mento (Ver alta periculosidade; autores da morte; cidadão infrator; ele
mento; pessoa suspeita de praticar delitos).
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suspender os pagamentos: loc. v. (Econ.) – estar em falência.

suspender os pagamentos aos credores por impossibilidades de 
satisfazê-los: loc. v. (Merc. Trab.) – falir (Ver descontinuar as atividades 
da empresa; descontinuar o negócio; ir à falência).

suspensão dos tratamentos agressivos e inúteis entre as vítimas 
de doenças incuráveis e irreversíveis: loc. s. f. (Med.) – ortotanásia.

suspensão temporária de hostilidades: loc. s. f. (Pol. / T. Mil.  
/ S. & guerra) – trégua (Ver supervisão de atividades).

suspensão temporária de liberdade: loc. s. f. (políc. & cri.) – prisão.

suspiro da natureza: loc. s. m. (S. & Lit. / Algarve / Port.) – peido 
(Ver aroma sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro 
da natureza; evacuação avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de 
gases expelida pelo ânus; rasteiro; saída de gases intestinais sem estrépi
to; solfejo; suspiro do corpo; ventosidade emitida pelo anal; ventosidade 
intestinal).

suspiro do corpo: loc. s. m. (S. & Lit. / Algarve / Port.) – peido 
(Ver aroma sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro 
da natureza; evacuação avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de 
gases expelida pelo ânus; rasteiro; saída de gases intestinais sem estrépi
to; solfejo; suspiro da natureza; ventosidade emitida pelo anal; ventosi
dade intestinal).

sussa: v. (S. / Angola) – mijar (Ver abrir o dique; deitar abaixo 
uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer a água das 
azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades 
fisiológicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer 
uma coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; urinar; 
verter água).
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t
tabernáculo evangélico: loc. s. m. (Rel.) – igreja de crente.

tablete de doce de cana: loc. s. m. (Gast.) – rapadura.

tamanho muito abaixo do normal: loc. s. m. (S. & jorn.) – anão, 
baixinho.

tarefa da consolação: loc. s. f. (Consc.) – douração de pílulas  
(É para remediar o problema porque o que resolve é o esclarecimento  
e não a consolação).

tática dura de interrogatório: loc. s. f. (T. Mil. / políc. / Dit. / Rev. 
& jorn. ) – tortura.

tauromaquia: s. f. (taur.) – touradas (Ver arte de tourear; espetá
culo entre toureiros e touros).

taxa de consumo: loc. s. f. (Econ. & S.) – conta

taxa de retorno integral: loc. s. f. (Pol.) – desvio total de verba 
pública por um parlamentar (Anobase: 2014).

taxa para resíduos sólidos domiciliares: loc. s. f. (Econ. & S.)  
– taxa para lixo.

teatro de operações: loc. s. m. (T. Mil.) – campo de batalha.

tecido adiposo em excesso: loc. s. m. (Med.) – obesidade.

técnica de gestão: loc. s. f. (Pol. & jorn.) – corrupção, suborno.

técnico de combustível lenhoso: loc. s. m. (Merc. Trab.) – lenha
dor.

técnico de marketing direcionado: loc. s. m. (Merc. Inf.) – distri
buidor de santinho.

técnico em redistribuição de rendas e / ou bens alheios: loc. s. m. 
(políc. / cri.  & S.) – ladrão (Ver amigo do alheio; criança ou adolescente 
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que cometeu ato de infração; empregado infiel; especialista em furtos 
residenciais; indivíduo associado à criminalidade menor; indivíduo de
sonesto; indivíduo que pega emprestado para sempre; jovem infrator; 
menor infrator; termo aplicado ao indivíduo pobre; usurpador de bens 
alheios).

técnico saneador de vias públicas: loc. s. m. (Merc. Trab.) – cata
dor de lixo, lixeiro, gari (Ver administrador de detritos e resíduos urba
nos; agente ambiental; classificador de resíduos sólidos; coletor infor
mal de material reciclável; funcionário da limpeza pública; homens da 
limpeza; trabalhador de asseio e limpeza urbana).

tecnólogo em construção civil aplicada: loc. s. m. (Eng. Civ. & const. 
civ.) – servente de pedreiro, peão de obra (Ver auxiliar de oficial de enge
nharia; auxiliar de construção civil; auxiliar de serviços de Engenharia 
Civil; operário que ajuda o oficial ou mestre em suas tarefas).

telefonia móvel: loc. s. f. (Telec.) – celular.

temeroso: adj. (S.) – encagaçado (Ver que está amedrontado).

temperamento destemperado: loc. s. m. (Psiq.) – loucura (Ver 
“ar tística”; alteração de conduta; alterações patológicas das faculdades 
mentais; confusão psíquica; distúrbio mental; “divina”; enfermidade 
mental; “heroica”; “sublime”).

tempo da pedra lascada: loc. s. m. (Lit. / Port.) – coisas antiqua
das ou muito antigas (Ver tempo da rainha Patuda; tempo das cavernas; 
tempo dos Afonsinhos; tempo em que Adão era cadete; tempos da Maria 
Castanha).

tempo da rainha Patuda: loc. s. m. (Lit. / Port.) – coisas antiqua
das ou muito antigas (Ver tempo da pedra lascada; tempo das cavernas; 
tempo dos Afonsinhos; tempo em que Adão era cadete; tempos da Ma
ria Castanha).

tempo das cavernas: loc. s. m. (Lit. / Port.) – coisas antiquadas ou 
muito antigas (Ver tempo da pedra lascada; tempo da rainha Patuda; 
tempo dos Afonsinhos; tempo em que Adão era cadete; tempos da Ma
ria Castanha).

tempo dos afonsinhos: loc. s. m. (Lit. / Port.) – coisas antiquadas 
ou muito antigas (Ver tempo da pedra lascada; tempo da rainha Patuda; 



323Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

tempo das cavernas; tempo em que Adão era cadete; tempos da Maria 
Castanha).

tempo em que adão era cadete: loc. s. m. (Lit. / Port.) – coisas 
an tiquadas ou muito antigas (Ver tempo da pedra lascada; tempo da 
rainha Patuda; tempo das cavernas; tempo dos Afonsinhos; tempos da 
Maria Castanha).

tempos da Maria Castanha: loc. s. m. (Lit. / Port.) – coisas anti
quadas ou muito antigas (Ver tempo da pedra lascada; tempo da rai
nha Patuda; tempo das cavernas; tempo dos Afonsinhos; tempo em que 
Adão era cadete).

tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorá-
vel: loc. s. f. (Psic. & S.) – pessimismo.

tenente: s. m. (S. / Trás-os-Montes / Port.) – corno, marido enga
nado.

tentador das almas: loc. s. m. (Lit. / Rel. & Teol.) – diabo, demô
nio, satanás.

tentativa de acerto: loc. s. f. (Ling. & S.) – erro.

tentativa de apoderamento ilícito da aeronave: loc. s. f. (Av. Civ.) 
– sequestro de avião.

ter a cabeça enfeitada: loc. v. (S. / Évora / Port.) – corneado, ma
rido enganado.

ter a sensação de suprir a falta de alimento: loc. v. (Fisiol.) – en
ganar a fome (Ver abrandar a carência alimentar; fazer um labirinto no 
estômago; proporcionar alívio ao estado alimentar deficitário; sentir ne
cessidade de comer algo).

ter barriga: loc. v. (S. / Beira Alta / Port.) – estar grávida, gravi
dez (Ver andar de proveito; andar embarrada; andar magoada de amor; 
andar em estado interessante; estar de promessas; estar em estado inte
ressante; estar ocupada; estar para ter um presente de França; trazer de 
ganho; vésperas).

ter coito: loc. v. (Sex.) ‒ chumbregar, copular, foder, pingolar, pinar 
(Ver portarse de maneira inadequada no namoro; ter relações sexuais).



324 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

ter facilidade de aprendizagem musical: loc. v. (S. & mús.) – ter 
“bom ouvido”.

ter falta de sorte: loc. v. (S.) – ter azar (Ver má sorte).

ter intimidades com alguém: loc. v. (Sex.) – copular, foder.

ter pensão do estado: loc. v. (Lit. / Port.) – estar preso, estar pri
sioneiro (Ver detento; estar detido; indivíduo encarcerado; indivíduo 
privado de sua liberdade pessoal em razão de uma condenação penal; 
interno em instituição penal; internos nas instituições totais; pessoa 
condenada sob custódia do Estado numa penitenciária ou cadeia; pri
vação da liberdade; que perdeu a liberdade).

ter potência sexual: loc. v. (Sex.) – levantar (Ver ficar ereto o pênis).

ter pouca saúde: loc. v. (Lit. & Pat.) – estar doente (Ver estar aba
tido; estar enfermo; estar indisposto; estar pálido; estar pouco bem; não 
andar bem; não estar em boa condição física; ter uma indisposição).

ter pouco fósforo na cabeça: loc. v. (S.) – sem tino ou estonteada.

ter relação carnal com: loc. v. (Sex.) – pranchar.

ter relações sexuais: loc. v. (Sex.) – chumbregar, copular, foder, 
pingolar, pinar (Ver portarse de maneira inadequada no namoro; ter 
coito).

ter relações sexuais com mulher infiel: loc. v. (Sex. / Ilha da Ma-
deira / Port.) – pôr nos cornos, pôr os palitos.

ter seus dias contados: loc. v. (Lit. / S. & jorn.) – estar para morrer.

ter suas horas contadas: loc. v. (Lit. / S. & jorn.) – estar para morrer.

ter um deslize: loc. v. (S.) – errar (Ver incorrer em engano; incor
rer em erro; incorrer em falha; não acertar).

ter uma ereção: loc. v. (Sex. / Port.) – entesar.

ter uma indisposição: loc. v. (Patol.) – estar doente (Ver estar aba
tido; estar enfermo; estar indisposto; estar pálido; estar pouco bem; não 
andar bem; não estar em boa condição física; ter pouca saúde).

terapeuta ocupacional do sexo: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, 
meretriz.
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terceira e quarta idades: loc. s. f. (Ger. & S.) – velhice (Ver quarta 
idade).

terceira perna: loc. s. f. (S. & Lit. / Port. ) – peru.

terceiro mundo: loc. s. m. (jorn. / Econ. & Pol.) – países mais po
bres (Ver países em ascensão econômica e social; países emergentes; pa
íses mais pobres; países subdesenvolvidos).

termo aplicado ao indivíduo pobre: loc. s. m. (políc. & cri.) – la
drão (Ver amigo do alheio; criança ou adolescente que cometeu ato de 
infração; empregado infiel; especialista em furtos residenciais; indiví
duo desonesto; indivíduo que pega emprestado para sempre; jovem in
frator; menor infrator; técnico em redistribuição de rendas e / ou bens 
alheios; usurpador de bens alheios).

termo aplicado ao indivíduo rico: loc. s. m. (Pol.) – corrupto (Ver 
pes soa movida pela ideologia da propina).

termo genérico para adoecer, sofrer uma crise (mental ou so-
mática): loc. s. m. (Psiq.) – arruinarse, abalarse.

testículos (mais usado no plural): s. m. (Anat. Ger. / Port.) – saco 
es crotal (Ver bolsa escrotal; cerimônia; colhão; elemento constituinte 
dos órgãos sexuais masculinos; grãos testiculares; novelos; pelota; tes
tículos; tomates).

tétano umbilical: loc. s. m. (Infec.) – mal de sete dias (contamina
ção do coto umbilical pelo bacilo do tétano nos recémnascidos).

ticket: s. m. (transp.) – bilhete de metrô.

tipógrafo: s. m. (com. / Port.) – gráfico (Ver representação gráfica).

tirar a roupa: loc. v. (S. & Sex.) – ficar pelado, ficar nu (Ver ficar 
despido).

tirar a vida de alguém intencionalmente: loc. v. (Lit.) – matar 
(Ver contribuir para que alguém morra; cumprir o dever; defender  
a Pá tria; honrar a terra que nos foi berço; levar à morte; levar o animal 
à inércia; neutralizar o assaltante; servir a nação; subtrair a vida de al
guém; tirar o adversário deste mundo; trabalhar pela paz do mundo).

tirar a virgindade: loc. v. (Sex.) – desvirginar.
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tirar ao mundo: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

tirar coisas que não pertencem a você: loc. v. (S. / Merc. Trab.  
& cri.) – roubar.

tirar o adversário deste mundo: loc. v. (T. Mil.) – matar (Ver 
con tribuir para que alguém morra; cumprir o dever; defender a Pátria; 
honrar a terra que nos foi berço; levar à morte; levar o animal à inércia; 
neutralizar o assaltante; servir a nação; subtrair a vida de alguém; tirar  
a vida de alguém intencionalmente; trabalhar pela paz do mundo).

tirou a sorte grande: loc. v. (Consc. / Ludol. & S.) – ganhou no 
jogo, na loteria (Ver alcançou o bambúrrio).

toalete: s. m. (S.) – banheiro (Ver aposento sanitário; aposento 
secreto; bathroom; casa de banho; toilette; water-closet; WC).

tocar a flauta-lisa: loc. v. (Sex. & Lit. / Port.) – masturbarse (Ver 
gratificarse; praticar o onanismo).

tocar fisicamente com intenções libidinosas: loc. v. (Sex.) – mo
lestar (Ver fazer tentativas importunas de aproximação sexual).

tocar flauta: loc. v. (S. / Beira Alta / Port.) – ato de pedir dinheiro 
emprestado a um indivíduo simplesmente para pagar o débito a outro.

tocar uma pavana: loc. v. (Lit. / Port.) – bater, dar pancada (Ver 
apalpar o costado; apanhar uma teoria; assentar as costuras, arranjar; 
caiar o frontispício; chegar à roupa ao pelo; dar os bons dias; dar umas 
calças; fricções lombares de marmeleiro; pagar em moeda de costela).

todo-Poderoso: s. m. (Rel. & Teol.) – Deus.

toilette: s. m. (S.) – banheiro (Ver aposento sanitário; aposento 
secreto; bathroom; casa de banho; toalete; water-closet; WC).

tolerância com a falta do fluxo saudável de informações: loc.  
s. f. (jorn.) (eufemismo técnico) – proibições e censuras governamentais 
em tempos de guerra, notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das 
mídias.

tolerância com os informes incorretos: loc. s. f. (jorn.) (eufemis-
mo técnico) – proibições e censuras governamentais em tempos de guer
ra, notadamente nos EUA, segundo as estilísticas das mídias.
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tolhido da visão: loc. adj. (Oftalm.) – cego (Ver baixa acuidade vi
sual; carente visual; deficiente visual; desprovido da visão; faltar a vista; 
incapacidade visual; invisual; oticamente limitado; pessoa visualmente 
desafiada; privação do sentido da visão).

tolhido de suas funções: loc. adj. (Fisiol.) – aleijado, entrevado, in
válido, paralítico (Ver ataxia motriz; deficiente físico; deformidade física; 
desfiguração física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao deslocamen
to; indivíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço ou  
a perna amputado; pessoa com deficiência; pessoa com mobilidade re
duzida; pessoa com diferença funcional; pessoa com eficiências diferen
tes / especiais; pessoas com habilidades diferenciadas; pessoa portadora 
de urgência própria; portador de direitos especiais; portadores de ne
cessidades especiais; que tem alguma imperfeição ou mutilação física).

tomado de ira: loc. adj. (Lit. & S.) – irado, colérico (Ver andar es
quentado; causado de intenso sentimento de ira).

tomar chá de parreira: loc. v. (S. / Port.) – beber vinho ou embe
bedarse (Ver consumir derivações etílicas).

tomar conhecimento superficial: loc. v. (Lit. & jorn.) – “à primeira 
vista”.

tomar perpétuo sono: loc. v. (Lit. / Port.) – morrer.

tomar posse: loc. v. (Pol. / S. & jorn.) – roubar (Anobase: 2014).

tomar recursos no mercado financeiro internacional: loc. v. (Pol. 
& Econ.) – endividar o país.

tomates: s. f. pl. (Sex. & Port.) – os testículos (Ver cerimônia; co
lhão; elemento constituinte dos órgãos sexuais masculinos; novelos; pe
lota; testículos).

tombar sem vida: loc. v. (Lit. / Port. & jorn.) – morrer.

toque retal: loc. s. m. (Lit.) – chute no traseiro.

tornar difícil o andar: loc. v. (Fisiol.) – ser coxo, manco (Ver pes
soa que anda de maneira irregular).

tornar mais maduro: loc. v. (Ger.) – envelhecer (Ver atingir a ma
turidade; avançar em anos; chegar à melhor idade; entrar nos anos (ou 
na idade); estar na flor da idade; ultrapassar uma idade já madura).
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torpe exercício do prazer: loc. adj. (prost.) – prostituição (Ver 
amor mundano; artes de Madalena; atividade paga por atos sexuais; es
tar na vida; exploração sexual infantil; ir para o fanico; luxúria popular; 
ofício mais velho do Mundo; sacrifício da integridade pessoal; serviço 
sexual contratado; torpe ganho meretrício; troca consciente de favores 
sexuais por interesses financeiros).

torpe ganho meretrício: loc. adj. (prost.) – prostituição (Ver amor 
mundano; artes de Madalena; atividade paga por atos sexuais; estar na 
vida; exploração sexual infantil; ir para o fanico; luxúria popular; ofício 
mais velho do Mundo; sacrifício da integridade pessoal; serviço sexual 
contratado; torpe exercício do prazer; troca consciente de favores se
xuais por interesses financeiros).

total ausência de luz: loc. s. f. (Bíb.) – trevas.

trabalha tão bem quanto um homem: loc. v. (Merc. Trab.) – mu
lher trabalhadora.

trabalhador braçal do campo ou da cidade: loc. s. m. (Merc. 
Trab.) – peão.

trabalhador da educação: loc. s. m. (Educ.) – professor (Ver agen
te educativo; indivíduo que exerce a função de ensinar; mestre de pri
meiras letras; obreiro do ensino; pessoa versada em letras; profissionais 
de educação).

trabalhador de asseio e limpeza urbana: loc. s. m. (Merc. Trab.) 
– catador de lixo, lixeiro, gari (Ver administrador de detritos e resíduos 
urbanos; agente ambiental; classificador de resíduos sólidos; coletor in
formal de material reciclável; funcionário da limpeza pública; homens 
da limpeza; técnico saneador de vias públicas).

trabalhador licenciado por doença ou incapacidade: loc. s. m. 
(Merc. Trab.) – encostado.

trabalhadora da noite: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, mere
triz.

trabalhadora do sexo / amor: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, 
meretriz.

trabalhadora fixa em casa particular: loc. s. f. (Merc. Trab.) – em
pregada doméstica (Ver ajudante; assessora doméstica; assistente do lar; 
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auxiliar de afazeres domésticos; criada de servir; moça que trabalha lá 
em casa; mulher que faz serviços domésticos em casa alheia; personal 
doméstica; pessoa quase da família; profissional do lar; secretária do lar; 
secretária fixa de casa particular).

trabalhar pela paz do mundo: loc. v. (T. Mil.) – matar (Ver contri
buir para que alguém morra; cumprir o dever; defender a Pátria; honrar 
a terra que nos foi berço; levar à morte; levar o animal à inércia; neutra
lizar o assaltante; servir a nação; subtrair a vida de alguém; tirar a vida 
de alguém intencionalmente; tirar o adversário deste mundo).

trabalho árduo / estafante: loc. s. m. (Merc. Trab.) – faxina (Ver 
lim peza doméstica; limpeza geral; serviço completo de limpeza).

trabalho de mais de 30 anos: loc. s. m. (jorn.) – expropriação im
pune das terras indígenas por mais de 30 anos.

trabalho de menores em idade escolar: loc. s. m. (Merc. Trab.  
& S.) – exploração de trabalho infantil (Ver arte infantil).

trabalho especialmente desvalorizado pela sociedade: loc. s. m. (S.) 
– serviço de negro.

traduz aborrecimento / desprazer / descontentamento: loc. s. m. (S.) 
– bosta.

tráfico de influências: loc. s. m. (Pol. & jorn.) – corrupção, suborno.

traído pelo seu cônjuge: loc. adj. (Sex. & S.) – corno, marido en
ganado.

trair a pessoa a quem se está ligado por laços de amor carnal: 
loc. v. (Sex.) – cornear (Ver ato de quem comete o adultério; cometer 
adultério; cometer infidelidade conjugal; conquistar a mulher alheia; es
petar dois dedos na testa; iluminar a testa; ornamentar).

trair: v. (Sex.) – cabrear (Ver praticar adultério).

trajes menores: loc. s. m. (vest. & jorn.) – calcinha e sutiã (Ver 
rou pas menores / íntimas).

transação que promete grandes lucros: loc. s. f. (Econ. & Merc. 
Fin.) – especulação, atividade especulativa (Ver especulação financeira 
que proporciona bons lucros aos grandes investidores; mercado de va
lores).
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transcender o cosmo: loc. v. (S.) – autoimagem supervalorizada.

transexual: s. m. (Sex.) – traveco (Ver dublê de especialista em 
entretenimento masculino; travesti).

transferência: s. m. (Pol.) – maior ameaça para um servidor pú
blico concursado (Anobase: 2014).

transformação natural do organismo: loc. s. f. (Ger.) – envelhe
cimento (Ver ascensão natural do ser humano; estado de acúmulo de 
experiências).

transgressão da lei: loc. s. f. (jorn. / cri. & jur.) – crime (Ver abuso 
de direito; ação social condenável; ato de vindita social; ato infracional; 
infração às leis estabelecidas; transgressão da moral).

transgressão da moral: loc. s. f. (cri. & jur.) – delito, crime (Ver 
abuso de direito; ação social condenável; ato de vindita social; ato infra
cional; infração às leis estabelecidas; transgressão da lei).

transporte de massas: loc. s. m. (transp.) – trem / metrô (Ver veí
culos com vários vagões e de grande dimensões para transportar muitos 
passageiros).

trânsito intestinal: loc. s. m. (Fisiol.) – cagar.

trânsito sublime: loc. s. m. (Lit. & Sex.) – orgasmo (Ver clímax 
da relação sexual; função erótica bem sucedida; gozada; ligação sexual 
humana bem sucedida; momento de êxtase total).

transpassar o limite da vida: loc. v. (Lit.) – morrer.

transpor as dimensões: loc. v. (Espir. & Lit. / Port.) – morrer.

transporte coletivo de passageiros: loc. s. m. (transp.) – ônibus 
(Ver serviço de transporte público; veículo de grandes dimensões para 
transportar passageiros).

transporte de pacientes com problemas sistêmicos: loc. s. m. (S.) 
– ambulância.

traseiro: s. m. (Sex. & Anat. Ger.) – cu.

traslado musical ilícito em mídia eletrônica: loc. s. m. (Merc. Inf.) 
– CD pirata.
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tratamento abusivo ao preso: loc. s. m. (Pol. / Dit. / guerra / políc. 
& jorn.) – tortura. 

tratamento cruel e degradante: loc. s. m. (Dit. / guerra / políc. & jorn.) 
– tortura.

tratamento especial: loc. s. m. (T. Mil.) – morte por gás.

tratamento não convencional ao preso: loc. s. m. (Dit. / guerra  
/ políc. & jorn.) – tortura.

tratamento suplementar: loc. s. m. (Psiq.) – eletrochoque.

tratamentos voluntários da gravidez: loc. s. m. (Med. / Port.)  
– abortos legais.

tratar as crianças de maneira estranha: loc. v. (Sex.) – pedofilia 
(Ver prática efetiva de atos sexuais com crianças).

travesti: s. m. & f. (Sex.) – traveco (Ver dublê de especialista em 
entretenimento masculino; transexual).

trazer ao mundo: loc. v. (Lit.) – parir (Ver aliviarse; aparecer no 
mundo; averiguar; botar ao mundo; dar a luz o feto; deitar ao mundo; 
desalojar o ventre; estar esperando; expelir o feto; fazer expelir o feto).

trazer de ganho: loc. v. (Lit. / Port.) – estar grávida, gravidez (Ver 
andar de proveito; andar embarrada; andar magoada de amor; andar em 
estado interessante; estar de promessas; estar em estado interessante; es
tar ocupada; estar para ter um presente de França; ter barriga; vésperas).

treinar uma gravidez: loc. v. (Sex.) – fazer sexo.

trespasse: s. m. (Lit. & S. / Port.) – morte.

triangular a informação: loc. v. (S.) – fazer fofoca (Ver conver
sa de atualizações das informações alheias; suas impressões sobre outra 
pessoa).

tripulante de cabine de avião: loc. s. m. & f. (Av. Civ.) – aeromoça, 
comissário de bordo.

troca consciente de favores sexuais por interesses financeiros: 
loc. s. f. (prost.) – prostituição (Ver amor mundano; artes de Madalena; 
atividade paga por atos sexuais; estar na vida; exploração sexual infantil; 
ir para o fanico; luxúria popular; ofício mais velho do Mundo; sacrifí
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cio da integridade pessoal; serviço sexual contratado; torpe exercício do 
prazer; torpe ganho meretrício).

tsunami: s. m. (Pol.) – termo utilizado no discurso político do 
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para definir a crise eco
nômica mundial (EUA) (Anobase: 2009).

tutu: s. m. (inf. / Port.) – cu.
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U
“um minutinho”: loc. s. m. (S.) – para algo o que vai durar mais 

de meia hora.

“Universalidade Cristã”: loc. s. f. (Mis. & Rel.) – longo rastro de 
estupros culturais.

ulceração isolada das mucosas que constitui o estágio inicial 
de várias doenças infecciosas: loc. s. f. (DST) – cancro venéreo (Ver 
cavalo).

última calma: loc. s. f. (Lit.) – morte.

última experiência vital: loc. s. f. (Rel.) – morte.

última jazida: loc. s. f. (Lit.) – túmulo, sepultura (Ver ao pé do lei
to derradeiro; derradeira morada; leito derradeiro).

última jornada: loc. s. f. (Lit.) – morte.

última viagem: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.

último suspiro: loc. s. m. (Rel. & Lit.) – morte. 

ultramontano: s. m. (Rel.) – fanático católico.

ultrapassar uma idade já madura: loc. v. (S.) – envelhecer (Ver 
atin gir a maturidade; avançar em anos; chegar à melhor idade; entrar 
nos anos (ou na idade); estar na flor da idade; tornar mais maduro).

um anjo veio buscar: loc. s. m. (inf.) – morreu (Ver apesar de to
dos os esforços ele não reagiu; descansou enfim; Deus o chamou; encer
rou seu estágio terreno; encontrou a luz; está dormindo; está no reino 
da glória; fizemos tudo que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que 
foi possível, mas ele não resistiu; lamentamos sua perda; não está mais 
entre nós; papai do céu chamou; retornou ao pai).
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um dos quatro elementos puros da antiga química: loc. s. m. 
(Quím.) – fogo (Ver príncipe flamejante).

um pouco mais nutrida: loc. s. f. (S. & jorn.) – gorda.

união carnal: loc. s. f. (Sex.) – coito, cópula, foda.

união estável homoafetiva: loc. s. f. (Sex.) – casamento entre gays 
e / ou lésbicas.

união homossexual: loc. s. f. (Sex.) – casamento entre gays e / ou 
lésbicas.

unidade de internamento para detentos: loc. s. f. (cri.) – cárcere, 
cadeia, prisão.

unidade de reclusão: loc. s. f. (cri. & T. Jur.) – prisão hospital.

unidade de tratamento intensivo dispensado a adolescentes em 
conflito com a lei: loc. s. f. (cri. & políc.) – FEBEM (Brasil).

unir os fluidos: loc. v. (Sex.) – copular, foder, comer, transar.

urbanização para maiores: loc. s. f. (S. & jorn.) – asilo (Ver casa 
de repouso; casa geriátrica; clínica de repouso para idosos; geriátrico; 
instituição geriátrica; lar dos idosos; moradia da melhor idade; residên
cia para a terceira idade; solar dos jovens de ontem).

urina: s. f. (Fisiol.) – mijo, xixi (Ver líquido expelido na urinação; 
pipi).

urinar: v. (Fisiol.) – mijar (Ver abrir o dique; deitar abaixo uma 
parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer a água das azei
tonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer necessidades fisio
lógicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma 
coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológica; sussa; verter 
água).

urinol: s. m. (S.) – penico (Ver bacia de cama; bispote; capitão; 
doutor; recipiente caseiro de dejetos; vaso caseiro de dejetos; vaso ex
crementício; vaso noturno).

urna funerária: loc. s. f. (Lit.) – caixão (Ver sobretudo de madeira; 
urna funerária).

uso adequado e não adequado: loc. s. m. (Ling.) – uso certo e errado.
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usuário compulsivo de líquidos fermentados ou destilados: loc. 
s. m. (S. / drog. / Tox. & Farm.) – alcoólatra (Ver dependente de álcool; 
etilista; grande apreciador de líquidos contendo álcool; viciado na in
gestão de bebidas alcoólicas).

usuário de produtos alucinógenos: loc. s. m. (S. / drog. / Tox.  
& Farm.) – viciado em drogas (Ver dependente químico; parceiro de 
seringa). 

usurpador de bens alheios: loc. s. m. (cri. & S.) – ladrão (Ver ami
go do alheio; criança ou adolescente que cometeu ato de infração; em
pregado infiel; especialista em furtos residenciais; indivíduo associado 
à criminalidade menor; indivíduo desonesto; indivíduo que pega em
prestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; técnico em re
distribuição de rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo 
pobre).

utilização de métodos não convencionais na conclusão de uma 
investigação criminal: loc. s. f. (políc. / guerra & jorn.) – tortura.
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V
“vá à erva”: loc. v. (S. / Lisboa / Port.) – vá à merda.

“vai perder a virgindade”: loc. v. (Sex.) – vai ser estuprada en
quanto dorme narcotizada.

vácuo no estômago: loc. s. m. (nut.) – fome.

vaga-lume: s. m. (Ent.) – cagalume (Ver pirilampo).

vagenzinha: s. f. (Sex.) – boceta.

vagina: s. f. (Anat. Ger.) – boceta.

vagina ambulante: loc. s. f. (prost.) – puta, prostituta, meretriz.

vaidade / atrevimento / petulância: s. f. (Lit. / Port.) – cagança 
(Ver vontade de fazer figura).

valet de chambre: loc. s. m. (Merc. Trab.) – mordomo, servidor, 
criado (Ver administrador das tarefas domésticas em residências alheias; 
empregado residencial de luxo; serviçal doméstico).

valete profissional autônomo: loc. s. m. (Merc. Inf.) – flanelinha 
(Ver operador do sistema vaga legal).

valorização da própria aparência: loc. s. f. (S.) – vaidade (Ver 
avaliação lisonjeira de si mesmo; cuidado pessoal do amor próprio; va
lorização das qualidades físicas e / ou intelectuais).

valorização das qualidades físicas e / ou intelectuais: loc. s. f. 
(S.) – vaidade (Ver avaliação lisonjeira de si mesmo; cuidado pessoal do 
amor próprio; valorização da própria aparência).

valorização dos funcionários efetivos: loc. s. f. (Pol. – Prefeito de 
Anápolis – GO) – assoberbamento de funções e responsabilidades sem 
aumento de salário.
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vantagens indevidas: loc. s. f. (Pol. / políc. & jorn.) – corrupção, 
suborno.

vaso caseiro de dejetos: loc. s. m. (S. / Port.) – penico (Ver bacia 
de cama; bispote; capitão; doutor; recipiente caseiro de dejetos; vaso ex
crementício; vaso noturno; urinol).

vaso excrementício: loc. s. m. (Lit. / Port.) – penico (Ver bacia de 
cama; bispote; capitão; doutor; recipiente caseiro de dejetos; vaso casei
ro de dejetos; vaso noturno; urinol).

vaso noturno: loc. s. m. (S. / Port.) – penico (Ver bacia de cama; 
bispote; capitão; doutor; recipiente caseiro de dejetos; vaso caseiro de 
dejetos; vaso excrementício; urinol).

vaso sanitário: loc. s. m. (S.) – cagatório, privada (Ver assento; 
comua; conveniência; instalação sanitária; latrina; local destinado a de
jeções; lugar ou recinto onde se defeca; retrete; sentina).

vazar: v. (S. & Fisiol. / Port.) – peidar.

veículo de grandes dimensões para transportar passageiros: loc. 
s. m. (transp.) – ônibus (Ver serviço de transporte público; transporte 
coletivo de passageiros).

veículos com vários vagões e de grande dimensões para trans-
portar muitos passageiros: loc. s. m. (transp.) – trem / metrô (Ver 
transporte de massas).

velar a verdade: loc. v. (Lit.) – mentir (Ver adornar a verdade; alte
rar a verdade; causar ilusão a; dar informação falsa; dissimular a verda
de; distorcer a realidade; esconder a verdade; faltar à verdade; fazer afir
mação falsa; fugir a boca para a verdade; induzir elementos falsos numa 
história; maquinar a verdade; modificar a verdade; omitir a verdade).

vendedor de produtos alternativos: loc. s. m. (Merc. Inf.) – camelô.

vendedor de víveres: loc. s. m. (com. / Port.) – caixeiro, balconista 
(Ver empregado no comércio).

vender em pequenas quantidades: loc. v. (com.) – retalhar.

venéreo: s. m. (DST & Infec.) – sífilis.

ventejar: v. (S. & Fisiol. / Port.) – peidar.
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ventosidade emitida pelo anal: loc. s. f. (Lit.) – peido, traque (Ver 
aroma sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro da 
natureza; evacuação avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de ga
ses expelida pelo ânus; rasteiro; saída de gases intestinais sem estrépito; 
solfejo; suspiro da natureza; suspiro do corpo; ventosidade intestinal).

ventosidade intestinal: loc. s. f. (Lit.) – peido, traque (Ver aroma 
sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; espirro da natureza; 
evacuação avulsa; flatulência; gases abdominais; porção de gases expe
lida pelo ânus; rasteiro; saída de gases intestinais sem estrépito; solfejo; 
suspiro da natureza; suspiro do corpo; ventosidade emitida pelo anal).

Vênus de “trottoir”: loc. s. f. (prost. / Port.) – puta, prostituta.

veranear para o Júlio de Matos: loc. v. (Psiq. & Lisboa / Port.)  
– hospício, manicômio (Exemplo: Júlio de Matos é o nome de um hos
pício em Portugal).

verdade parcial: loc. s. f. (jorn.) – mentira (Ver afirmação con
trária à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual não se pode 
acreditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital sobre fatos 
reais; esta fala não procede; eufemismos governamentais; informação 
falsa; inverdade; meiaverdade; não é verdade; verdade que esqueceu de 
acontecer).

verdade que esqueceu de acontecer: loc. s. f. (Lit.) – mentira (Ver 
afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual 
não se pode acreditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital so
bre fatos reais; esta fala não procede; eufemismos governamentais; infor
mação falsa; inverdade; meiaverdade; não é verdade; verdade parcial).

verdadeira garantia da agiotagem: loc. s. f. (Pol.) – extorsão (Ver 
imposto excessivo, injusto;  imposto revolucionário).

verdadeiro repouso: loc. s. m. (Lit.) – morte.

verga: s. f. (S.) – peru, peia.

verruga genital: loc. s. f. (DST) – condiloma acuminado; infecção 
por HPV (Ver lesões causadas por um grupo de vírus HPV (Human 
Papilloma Viruses).
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verter água: loc. v. (Lit. / Port.) – mijar (Ver abrir o dique; dei
tar abaixo uma parede; desbeber; escoar o caldo às castanhas; escorrer  
a água das azeitonas; escorrer o caldo à carne; extrair a urina; fazer ne
cessidades fisiológicas; fazer uma coisa; fazer xixi; função excretória; ir 
ali fazer uma coisa; pausa diurética; satisfação de necessidade fisiológi
ca; sussa; urinar).

vésperas: s. f. (S. / Beira Alta / Port.) – estar grávida, gravidez (Ver 
andar de proveito; andar embarrada; andar magoada de amor; andar 
em estado interessante; estar de promessas; estar em estado interessante; 
estar ocupada; estar para ter um presente de França; ter barriga; trazer 
de ganho).

viagem de onde não se volta: loc. s. f. (Lit.) – morte.

viagem de que se não regressa: loc. s. f. (Lit. / Port.) – morte.

viagem sem volta: loc. s. f. (Lit.) – morte.

viajar para o além: loc. v. (Lit.) – morrer.

vice-campeão: loc. s. m. (Esp. & jorn.) – último perdedor.

viciado na ingestão de bebidas alcoólicas: loc. s. m. (S. / drog.  
/ Tox. & Farm.) – alcoólatra (Ver dependente de álcool; etilista; grande 
apreciador de líquidos contendo álcool; usuário compulsivo de líquidos 
fermentados ou destilados).

vício da sensualidade: loc. s. m. (Sex.) – sexo.

vícios secretos de natureza amorosa: loc. s. m. (Sex. & Lit.) – pe
derastia, lesbianismo (Ver homossexualismo feminino; prática homos
sexual entre mulheres; prática libidinosa entre mulheres; preferência se
xual por mulheres).

vida além-túmulo: loc. s. f. (Lit.) – morte.

vida eterna: loc. s. f. (Rel. & Espir.) – morte.

vida inavaliada: loc. s. f. (Consc.) – acriticismo, acriticidade.

vínculo conjugal entre um homem e uma mulher: loc. s. m. (S.) 
– casamento (Ver instituição mais antiga da história da sociedade).

vínculo que restringe a liberdade de uma pessoa: loc. s. m. (jorn.) 
– escravidão (Ver condições de trabalho análogo ao escravo; dependên
cia / submissão; relação de sujeição da qual é difícil de se livrar).
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violação: s. f. (Sex. & jur.) – estupro (Ver conjunção carnal; rela
ção sexual por meio de violência).

violação ao pudor em matéria sexual: loc. s. f. (Sex.) – pornogra
fia (Ver material para adultos).

violentar sexualmente: loc. v. (Sex.) – arrombar, estuprar (Ver 
agredir sexualmente; cometer a conjunção carnal com violência ou por 
meio de violência contra a mulher; fazer sexo pela força; obrigar a mu
lher a ter relação sexual contra sua vontade; praticar sexo com violência; 
requerer os serviços sexuais contra a vontade da pessoa).

vir a faltar: loc. v. (Lit.) – morrer.

vir ao mundo: loc. v. (Lit.) – nascer.

virar estrela no céu: loc. v. (Lit.) – morrer.

virgindade: s. f. (Sex.) – cabaço (Ver aquela que tem cabaço; atri
buto físico da virgindade da mulher; estado ou condição da mulher ou 
homem virgem; hímen; homem virgem; membrana virginal; mulher 
virgem; perder a virgindade; prega formada por membrana mucosa  
e que fecha parcialmente o orifício externo da vagina virginal; recusa de 
namoro).

visitante da igreja: loc. s. m. (Rel.) – padre (Ver homem que já 
recebeu as ordens sacerdotais).

vítimas fatais: loc. s. f. (Míd. & jorn.) – mortos (Ver adormecido; 
aquele que não existe mais; aquele que perdeu a vida; baixas; dia de fi
nados; estar no céu; estar no eterno descanso; falecido; finado; perdas de 
alta ou baixa intensidade).

viver à custa de amante: loc. v. (S. / Port.) – chular.

viver de caridade pública: loc. v. (S.) – viver de esmolas.

viver de favor: loc. v. (S.) – viver de graça.

viver em união ilegítima: loc. v. (T. Jur.) – concubinato.

voar ao firmamento: loc. v. (Lit.) – morrer.

você é muito prudente: loc. v. (S.) – pessoa medrosa.

voluntários: s. m. (S.) – cobaias pagas em pesquisa.
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vontade de fazer figura: loc. s. f. (Lit. / Port.) – cagança (ver vaida
de / atrevimento / petulância).

vulnerabilidade social: loc. s. f. (S.) – miséria (Ver condição de 
necessidade total de meios de subsistência; estado de carência absoluta 
de meios de subsistência; miserabilidade; pobreza extrema; situação de 
extrema necessidade à manutenção da vida).

vulnerar a legalidade fiscal: loc. v. (Pol. / Econ. / cri. & jorn.)  
– roubar dinheiro público.

vulva: s. f. (Anat. Ger. & Sex. / Brasil & Beira Alta / Port.) – baba
ca, bainha, bicha, boçanha, boceta, cachimbo, chavasca; chocha; cona, 
cono, concha, crica, pachoucho, prexeca, tabaca, tabaco, tabaqueiro, ta
lho, totó, xandanga, xibio, ximbica, xiranha, xiri, xota, xoxota, zezinha.
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W
water-closet: s. m. (S.) – banheiro, latrina (Ver aposento sanitário; 

aposento secreto; bathroom; casa de banho; toalete; toilette; WC).

WC: s. m. (S.) – banheiro, latrina (Ver aposento sanitário; aposen
to secreto; bathroom; casa de banho; toalete; toilette; water-closet).

workaholic: s. f. & m. (Merc. Trab.) – trabalhador(a) compulsi
vo(a).



343Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

Z
zelador do asseio e da higiene de um estabelecimento: loc. s. m. 

(Merc. Trab.) – faxineiro (Ver gerente chefe de manutenção; supervisor 
geral de Bemestar, Higiene e Saúde).

zona de meretrício: loc. s. f. (prost.) – beréu.

zona de prostituição de baixo nível: loc. s. f. (prost.) – baixo me
retrício.
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LISTAGEM  DOS  CAMPOS   
E SUBCAMPOS  TEMÁTICOS 

DOS EUFEMISMOS

Observações. Eis, em ordem alfabética, a listagem dos campos  
e subcampos temáticos, aqui utilizados, para facilitar a consulta dos eu-
femismos neste dicionário.

aGrICULtUra

agrotóxicos: defensivos agrícolas.

desmatamento / destruição: supressão. 

aNtrOPOLOGIa

bugre: indivíduo selvagem; rude; primário; incivilizado.

índio / selvagem: indígena; indivíduo de civilização primitiva; 
na tivo; silvícola.

judeu / judia: ascendência judaica.

mito: representação idealizada do estado da humanidade, no pas
sado ou no futuro; quimera dominante.

mulato: descendente de brancos e negros; mestiço; pessoa dita 
“tropical”.

negro / preto / crioulo: afrobrasileiro; afrodescendente; escuri
nho; homem negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; negro; 
pertencente à raça negra; pessoa de cor; pessoa de pele negra; pessoa 
“morena”; povo de pele escura; que apresenta a cor negra; rapaz more
ninho.
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racismo: atitude de hostilidade em relação a determinada cate
goria de pessoas;  ideia preconcebida contra indivíduos pertencentes  
a uma etnia diferente; intolerantismo étnico.

supremacia da raça alemã: hegemonia dos árias.

arteS 

falsificações de pinturas: cópias.

grotesco: estética de gosto rebaixado.

pelado: ausência de vestimenta; corpo despido; nu artístico; nudez; 
posar como vieram ao mundo; posar nu; posar sem roupas; sem roupas.

aVIaÇÃO CIVIL

aeromoça: comissária de bordo; funcionária de empresa aérea 
que serve os passageiros durante o voo; tripulante de cabine do avião.

atraso no voo / aeronave com problemas: manutenção não pro
gramada.

pane: pouso não programado.

sequestro de avião: tentativa de apoderamento ilícito da aeronave.

BÍBLIa 

amaldiçoar: abençoar.

escuridão: lugar onde jazem os espíritos.

mulher adúltera: mulher manchada em segredo.

trevas: total ausência de luz. 

Novo testamento:

diabo / demônio: Belzebu; príncipe das trevas.

mulheres “sujeitas” aos maridos: mulheres “compromissa
das” aos maridos.

obedecê-los: prestar atenção aos pais.



349Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

CIÊNCIa

aquecimento global: elevação de temperatura do Planeta Terra.

clonagem / clone: concepção artificial e assexuadamente; cópia 
idêntica de um outro ser vivo produzida artificial e assexuadamente.

CINeMa

a favor do aborto: próescolha (Filme: A Escolha de um Cara de 
Pau).

ajustar os preços: forma de pagamento inaceitável (Filme:  
A toda Prova). 

aumentar os preços: contemplar algumas condições adversas 
(Filme: A toda Prova).

caçador de recompensa: agente de recuperação de fiança (Fil me: 
Como Agarrar meu exnamorado).

contra o aborto: próvida (Filme: A Escolha de um Cara de Pau).

falsificações de pinturas: cópias (Filme: Diferenças e Seme
lhanças).

funeral: evento mundano por excelência (Filme: A Grande Bele
za).

gagueira: dificuldades mecânicas com a fala (Filme: O Dis curso 
do Rei).

jogo de azar / jogo de poker: jogo de chances (Filme: Unforget-
table).

CONSCIeNCIOLOGIa

“infernos”: coleções de livros ditos eróticos ou libertinos. 

“mal necessário”: criatividade anticosmoética; intenção anticos
moética da necessidade desnecessária.  

abstração: arquipélago mentalsomático; antologia mentalsomática. 
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absurdo cosmoético pessoal: “desculpem a nossa falha”; “errar  
é humano”.

acriticismo / acriticidade: vida inavaliada. 

amoralidade: ausência cosmoética.

animal de rua: abandono animal.

antimaternidade: o mito eufemístico de “a mulher somente se 
completa quando reproduz”.

aperitivo intelectual: pesquisas técnicas da conscin (consciência 
intrafísica).

assediador extrafísico doentio / encosto extrafísico / exu: acom
panhante extrafísico doentio; acompanhante parapsíquico doentio; 
apoio extrafísico doentio.

autocamuflagens: auteufemismos. 

Baratrosfera: comunidade extrafísica menos evoluída.

boa assistência de pessoa de alto astral: apoio extrafísico sadio. 

boa forma do intelecto da conscin (consciência intrafísica): 
aquecimento neuronal. 

censura: mordaça da imprensa.

conchavos: negociatas interpartidárias. 

contrato leonino: acordo unilateral.

dar 1 tempo no relacionamento: separar; relacionamento aberto. 

decidofóbica / decidofobia: dificuldade em tomar decisões. 

ditaduras modernas: reeleição indefinida. 

douração de pílulas: tarefa da consolação.

doutrinação: megaimposição cognitiva.

droga / toxicomania: droga lícita.  

falso ganho / pseudoganho / desvantagem: benefício ilusório. 

ganhou no jogo / na loteria: alcançou o bambúrrio; tirou a sorte 
grande. 
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inautenticidade: incongruência fatuística.

jeitinho brasileiro: expediente do falso astuto ou pseudoesperto.

lei de Gérson: malandragem da contravenção buscando levar 
vantagem em tudo. 

mando: determinação anticosmoética.

megatolice: desatenção; pequeno lapso.

murismo: indefinição pessoal quanto ao melhor.

murismo comunicativo: eufemismo.

murismo  dos sentimentos: apatia afetiva. 

murismo evolutivo: autodescomprometimento proexológico.

murismo financeiro: indefinição econômica.

murismo político: infidelidade partidária.

murismo profissional: autoindefinição vocacional.

murismo sexual: bissexualidade.

os anjos não têm sexo: Afisiologia.

pessoa muito ocupada: autônomo humano. 

propaganda enganosa: marketing eleitoral.

rarismo: detalhismo.

reprodutora da barriga-de-aluguel:  mãesuplente. (Anobase: 2001).

subjugação: dominação amaurótica.

viciado em cassinos: “jogador com problemas” (Las Vegas; USA).

CONStrUÇÃO CIVIL

licitação viciada: resultado de projeto de licitação meticulosamen
te combinada entre as partes interessadas. 

peão de obra / ajudante de pedreiro: auxiliar de construção civil; 
auxiliar de oficial de engenharia; auxiliar de serviços de Engenharia Ci
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vil; operário que ajuda o oficial ou mestre em suas tarefas; tecnólogo em 
construção civil aplicada.

pedreiro: construtor civil.

COSMÉtICa

feio / feia: beleza de conceito alternativo; beleza diferente; beleza 
exótica; cosmeticamente diferente; deficiente estético(a); desfavoreci
do(a) esteticamente; desformoso(a); despossuído(a) de simetria facial; 
desprovido(a) de beleza; exótico(a); falta de harmonia estética; fora do 
padrão estético vigente; mal parecido(a); menos bonita; não deve nada 
à beleza; não é bonito(a); não tem feições agradáveis; negação estética; 
padrão de aparência peculiar; pessoa sem atrativos físicos; possuidor(a) 
de beleza impenetrável; pouco agraciado(a).

CrIMINOLOGIa

Crime / Criminalística / Criminalista:

afanador: que ou quem furta especialmente carteiras.

assaltante: pessoa que exige a carteira ou a vida. 

assassinato: atentado; destruição da vida humana; falsos positi
vos; homicídio voluntário; morte encomendada; queima de arquivo.

assassino / bandido / criminoso / elemento: alta periculosidade; 
autores da morte; cidadão infrator; elemento; pessoa suspeita de prati
car delitos; suspeito de crime.

“Cidade do Crime” / “Cidade sem Lei”: ausência de um poder 
legal exercido por direito.

contrabandista: aquele que pratica o comércio ilícito.

contrabando: comércio de mercadorias clandestinas; comércio 
ilícito; importação e / ou exportação de mercadorias proibidas; merca
do paralelo.
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crime / delito: abuso de direito; ação social condenável; ato de 
vin dita social; ato infracional; infração às leis estabelecidas; transgres
são da lei; transgressão da moral.

detento / apenado: indivíduo que cumpre pena de detenção.

droga: droga lícita; drogas alucinógenas recreativas; estimulante; 
mercadoria; preferência farmacológica; substância proibida.

estupro: conjunção carnal; relação sexual por meio de violência; 
violação.

FeBeM: unidade de tratamento intensivo dispensado a adoles
centes em conflito com a lei.

fuga da prisão: ausência temporária do complexo penal. 

invasão: colonização; expansão territorial; libertação; necessida
de de uma intervenção externa; pacificação.

jovem preso: menor internado. 

ladrão: amigo do alheio; criança ou adolescente que cometeu ato 
de infração; empregado infiel; especialista em furtos residenciais; indi
víduo associado à criminalidade menor; indivíduo desonesto; indivíduo 
que pega emprestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; ter
mo aplicado ao indivíduo pobre; técnico em redistribuição de rendas  
e / ou bens alheios: usurpador de bens alheios.

lavagem de dinheiro: atividades ilícitas; envio de dinheiro para 
contas no exterior, sem pagamento de impostos; estratégia usada para, 
através de meios lícitos, justificar capital proveniente de atividades ilíci
tas; evasão de divisas; evasão fiscal; evasão tributária; Offshore Centers; 
Offshore Lakes; Offshores; operações financeiras clandestinas; “paraísos 
fiscais”; recursos e despesas não declaradas; remessa indevida de dinhei
ro ao exterior.

matar: contribuir para que alguém morra; cumprir o dever; de
fender a Pátria; honrar a terra que nos foi berço; levar à morte; levar 
o animal à inércia; neutralizar o assaltante; servir a nação; subtrair  
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a vida de alguém; tirar a vida de alguém intencionalmente; tirar o adver
sário deste mundo; trabalhar pela paz do mundo.

mentir: adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar 
informação falsa; dissimular a verdade; distorcer a realidade; escon
der a verdade; faltar à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para  
a verdade; induzir elementos falsos numa história; maquinar a verdade; 
modificar a verdade; omitir a verdade; velar a verdade.

mosco: furto engenhoso efetuado em residências com chave falsa.  

mosqueiro /  gatuno / ladrão / delinquente: amigo do alheio; 
criança ou adolescente que cometeu ato de infração; empregado infiel; 
indivíduo associado à criminalidade menor; especialista em furtos re
sidenciais; indivíduo desonesto; indivíduo que pega emprestado para 
sempre; jovem infrator; menor infrator; técnico em redistribuição de 
rendas e / ou bens alheios; termo aplicado ao indivíduo pobre; usurpa
dor de bens alheios.

pena de morte: pena capital. 

preso / prisioneiro: detento; estar detido; indivíduo encarcera
do; indivíduo privado de sua liberdade pessoal em razão de uma con
denação penal; interno em instituição penal; internos nas instituições 
totais; pessoa condenada sob custódia do Estado numa penitenciária 
ou cadeia; privação da liberdade; que perdeu a liberdade; ter pensão do 
Estado.

prisão / cadeia / presídio: afastamento “voluntário” do convívio 
social; busca e apreensão; cárcere privado; casa de hóspedes; desfecho 
exigido para restauração da ordem; estabelecimento penitenciário; es
tabelecimento prisional; instituição penal; instituição total; instituto de 
regeneração; internação para criança e / ou adolescente; internato ju
dicial; lugar vigiado e / ou fortificado, em que alguém é mantido preso; 
regime de detenção; reclusão; suspensão temporária de liberdade; uni
dade de internamento para detentos; unidade de reclusão.

prisão hospital: unidade de reclusão.
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propina: aumento patrimonial incompatível com o salário; acer
to financeiro; benefício financeiro; negociação de pagamento para obter 
vantagens no serviço público; pagamento de comissão; pagamento para 
defesa de suas posições junto às autoridades; remuneração da “influên
cia” junto a “funcionários públicos” para a liberação do dinheiro; rendi
mentos financeiros incompatíveis com o ganho.

roubar: adquirir algo ilicitamente; apoderar-se de algo que não 
lhe pertence; apoderar-se de alguma coisa indevidamente; apossar-se 
do que pertence a outrem; apropriar-se do dinheiro alheio; beneficiar-se 
de “altas vantagens” financeiras; desviar dinheiro em proveito próprio; 
desviar recursos; enriquecer por meios ilícitos; evadir impostos; extor
quir fraudulentamente; pegar algo do outro sem avisar e sem intenção 
de devolver; pegar um objeto que não lhe pertence, por distração; sub
trair o bem alheio; subtrair verbas públicas; tirar coisas que não perten
cem a você; vulnerar a legalidade fiscal.

roubo / peculato / furto: acumulação ilícita de capital; apropria
ção de rendas públicas; apropriação indevida de verbas públicas; desca
minho de valores alheios; desvio; desvio de dinheiro público ou alheio; 
desvio de fundos; desvio de rendas públicas em proveito próprio ou 
alheio; desvio de verba; desvio fraudulento de dinheiro; distorções fis
cais; encargo de capacidade emergencial; evasão de impostos; fenôme
no do enriquecimento de políticos profissionais; fraude; gestão fraudu
lenta e temerária de instituição financeira; grande prejuízo financeiro; 
posse indevida; recursos de caixa dois.

roubo de carro: subtrair propriedade móvel para uso próprio.

roubou os bens públicos: não respeitou como devia os bens pú
blicos.

sequestro: operações de rendição; retenção involuntária por tem
po indeterminado com ressarcimento de despesas.  

tortura: método de interrogatório benigno e eficiente; métodos 
de persuasão; métodos severos de interrogatório. 

trombadinha: jovem em confronto com a lei; menor que vive na 
rua e anda em bandos, cometendo pequenos delitos; mocinho bandido.
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DIreItO

Jurídico / Jurista:

acochambração: acordo ilícito; arranjo escuso.

assassinato: atentado; destruição da vida humana; falsos positi
vos; homicídio voluntário; morte encomendada; queima de arquivo.

cárcere para jovens e adolescentes: módulo de controle social. 

conflito / confusão: briga envolvendo pessoas; conflito entre pes
soas por falta de concordância a respeito de algo; confusão; falta de or
dem; grande aglomeração de pessoas com muita agitação; situação com 
difícil resolução; situação em que reina o desinteresse e a irresponsabi
lidade.

crime / delito: abuso de direito; ação social condenável; ato de 
vindita social; ato infracional; infração às leis estabelecidas; transgres
são da lei; transgressão da moral.

descasada: divorciada.

ilegal: contrário às disposições da lei; extrarregulamentar; ilícito.

tortura: desrespeito aos direitos humanos. 

termo Jurídico:

concubinato: viver em união ilegítima.

contrabando: comércio de mercadorias clandestinas; comércio 
ilícito; importação e / ou exportação de mercadorias proibidas; merca
do paralelo.

contrato leonino: acordo unilateral.

detento / apenado: indivíduo que cumpre pena de detenção.

dispensa em massa: reestruturação de pessoal; rescisões dos con
tratos de trabalho; retenção como prioridade no departamento.

divórcio: dissolução legal do casamento; rompimento legal de 
vínculo de matrimônio entre cônjuges.
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estelionatário: indivíduo que nunca paga pra ver.

peculato: abuso de confiança pública; apropriação de rendas pú
blicas; apropriação indevida de verba pública; desvio de dinheiro públi
co; desvio de rendas públicas em proveito próprio ou alheio; recursos de 
caixa dois; subtrair verbas públicas; superfaturam.

pena de morte: pena capital.

penas: medidas de cunho sócioeducativo; medidas defensivas 
sociais.

prisão / cadeia / presídio: casa de detenção; centro de detenção; 
regime de detenção; unidade de reclusão.

prisão hospital: unidade de reclusão. 

violações: abusos desonestos; ofensa a um direito ou à liberdade 
alheia.

DIreItO INterNaCIONaL

 definição no crime de tráfico de pessoas: Convenção de Palermo.

DIVINDaDe

fogo: príncipe flamejante; um dos quatro elementos puros da an
tiga química.

raio: mandado de Deus.

eCONOMIa

aumentar o salário: elevar o soldo; majorar o ordenado; melhorar 
o vencimento; reajustar o provento.

aumentar os preços na mesma porcentagem do mês anterior: 
contemplar algumas condições adversas; memória inflacionária; recu
perar os preços.

aumento de impostos: acréscimo fiscal; ajuste fiscal; austeridade 
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fiscal; cobertura fiscal de deficit; majoração de impostos; reajustamento 
do fisco; reajuste na arrecadação de impostos.

aumento de preços: acréscimo de preços; ajuste de preços; aper
feiçoamento do realinhamento de preços anteriormente aplicados; atu
alização de tarifas; aumento de alíquotas; interpolação dos preços; ma
joração tarifária; modificação do mapa tarifário; reajuste tarifário; reali
nhamento de preços; recomposição de preços; reposição compensatória 
de tarifa; reposição tarifária; revisão de tarifas.

aumento de salário: adequação do poder aquisitivo. 

aumento do condomínio: rateio do deficit orçamentário com 
despesas ordinárias.

aumento na mensalidade: normatização do reajuste das contra
prestações pecuniárias. 

baixa de salários: reestruturação salarial; revisão de salários.

caixa dois: caixa paralelo; dinheiro não contabilizado; investi
mento na campanha política; movimentação não oficial de dinheiro, 
não declarada ao governo; movimentação paralela de dinheiro; recursos 
de caixa dois; recursos não contabilizados; suborno eleitoral.

calote: contrair dívida sem intenção de pagar; leve risco de défaut; 
moratória técnica; reestruturação dos papéis da dívida.

Capitalismo: doutrina da prosperidade; economia de mercado; 
mercado livre; mundo livre; nova ordem mundial.

carestia: encarecimento do custo de vida.

ceder na política tributária: “negociaçãozinha”. 

Comunismo: economia planificada; países politicamente fecha
dos e de economia centralizados.

conta: taxa de consumo.

conta fantasma: conta corrente bancária em nome de cliente fic
tício, com a finalidade de burlar o fisco, através de lavagem de dinheiro.
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contrabando: comércio de mercadorias clandestinas; comércio 
ilícito; importação e / ou exportação de mercadorias proibidas; mercado 
paralelo.

corrupção / suborno: doação clandestina de dinheiro; doação 
ilegal de dinheiro; doação irregular; doação não declarada.

corte de energia: redução compulsória do consumo de energia 
elétrica.

crescimento negativo: recessão.

crise / queda: afago; ajuste ministerial; auge de uma crise políti
ca; crescimento negativo; desaceleração da aceleração econômica; des
crescimento; impacto mediático; políticas públicas; recessão; retrocesso 
econômico.

crise financeira internacional: impacto mediático; retrocesso 
econômico.

custos de um serviço ou preços de um produto: investimento.

declaração de pobreza: declaração de hipossuficiência econô
mica.

desemprego: crise de empregabilidade; “sinergias”.

doação em dinheiro: contribuição financeira.

dos sem dinheiro e sem conhecimento: custo de nãoentrada.

eliminação de empresa públicas: desestatização. 

embutir no preço à vista os juros do pagamento a prazo: preço 
sem juros.

emergente / terceiro mundo: países em ascensão econômica e so
cial; países emergentes; países mais pobres; países subdesenvolvidos; ter
ceiro mundo.

endividar o país: tomar recursos no mercado financeiro interna
cional.

enorme dívida financeira: pequeno problema de crédito.
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especulação / atividade especulativa: especulação financeira que 
proporciona bons lucros aos grandes investidores; mercado de valores; 
transação que promete grandes lucros.

estar em falência: suspender os pagamentos.

estar pobre: estar com poucos recursos financeiros; estar descapi
talizado; estar em dificuldades monetárias; estar em regime de conten
ção de despesas; estar numa situação financeira angustiosa; estar sem 
dinheiro; estar sem meios; estar sem recursos.

extorsão / chantagem: imposto excessivo, injusto;  imposto revo
lucionário.

fabricação de dinheiro (na gráfica): aumento da base monetária.

falcatruas cometidas pelas autoridades: sobrepreço.

falsificar índices de inflação: administração de indicadores.

falta de dinheiro: inexistência de espécies; insuficiência orça
mentária.

fizemos tudo errado: estaremos implementando uma reestrutu
ração estratégica.

ganhar mais dinheiro: incrementar a renda.

grande roubo / furto: grande prejuízo financeiro.

grave crise financeira: políticas públicas.

indivíduo obrigado a pagar tributo: contribuinte.

inflação: alta considerável, descontrolada e contínua dos preços; 
equívocos reversíveis; perda do poder de compra da moeda.

lavagem de dinheiro: atividades ilícitas; envio de dinheiro para 
contas no exterior, sem pagamento de impostos; estratégia usada para, 
através de meios lícitos, justificar capital proveniente de atividades ilíci
tas; evasão de divisas; evasão fiscal; evasão tributária; Offshore Centers; 
Offshore Lakes; Offshores; operações financeiras clandestinas; “paraísos 
fiscais”; recursos e despesas não declaradas; remessa indevida de dinhei
ro ao exterior.
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lei do mais forte: lógica de mercado.

lucro: dividendo; rendimento econômico.

luta de classes (marxismo): os pobres querendo se apossar do 
dinheiro dos ricos e viceversa: conflito redistributivo.

mercado negro: setor informal.

miséria: condição de necessidade total de meios de subsistência; 
estado de carência absoluta de meios de subsistência; miserabilidade; 
pobreza extrema; situação de extrema necessidade à manutenção da 
vida; vulnerabilidade social.

novos ricos: emergentes.

pacote: conjunto de medidas econômicas.

pacote de ajuda aos miseráveis: conjunto de medidas de ajuda 
aos excluídos.

país atrasado / terceiro mundo: emergente; países emergentes; 
países em ascensão econômica e social; países mais pobres; países sub
desenvolvidos; terceiro mundo.

pé-de-meia / economias:  dinheiro / bens economizados por 
poupança; dinheiro economizado para eventualidades futuras; poupan
ça programada para o futuro; respaldo financeiro.

pobre: baixa renda; baixo poder aquisitivo; classe baixa; consumi
dor com o menor rendimento; consumidor de baixa renda; desprovido 
de recursos materiais; economicamente desfavorecido; economicamen
te desprivilegiado; escasso de recursos financeiros; estar em dificuldades 
monetárias; estar numa situação financeira angustiosa; estar sem meios; 
estar sem recursos; grupo minoritário; hipossuficiência econômica; in
divíduo abandonado pelo dinheiro; indivíduo de parcos recursos; não 
possuir muitos recursos; pessoa com excesso de falta de recursos finan
ceiros; pessoa de poucos recursos financeiros; pessoa em situação de 
vulnerabilidade econômica.

pobreza: classe dos pobres; condição subeconômica; situação de 
falta de subsistência.
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pôr empregados na rua e quebrar as firmas: política recessiva.

precariedade de emprego: mobilidade laboral.  

preços: níveis.

redefinição ideológica pragmática em relação aos investimen-
tos estrangeiros: Cemitério de Ideias.

reduzir o ritmo do crescimento econômico: aterrissar.

reforma administrativa / reforma tributária: choque de gestão.

ricos: alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; 
consumidor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; eco
nomicamente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações eco
nômicas; excelente padrão econômicofinanceiro; grupo majoritário; 
não ter problemas financeiros; pessoas com possibilidades; possuidor 
de muitos bens e / ou de dinheiro; ser dotado de bens de fortuna.

roubar: adulterar a escritura mercantil; evadir impostos; subtrair 
verbas públicas; vulnerar a legalidade fiscal.

roubar dinheiro público: evadir impostos.

roubo / furto / peculato: alcance; distorções fiscais; evasão de im
postos; grande prejuízo financeiro; superfaturamento.

sonegar impostos: adulterar a escrituração mercantil. 

tabelar preços / salários: solução heterodoxa.

taxa para lixo: taxa para resíduos sólidos domiciliares.

tesoura / corte: contingenciamento de despesas; controle das des
pesas do orçamento governamental; corte de despesas feito pela equipe 
econômica do governo, de acordo com as necessidades; imposição polí
ticoeconômica de contingência orçamentária.

tirar dinheiro dos ricos e dar aos pobres: distribuição equitativa 
de rendas.

trabalhar mais e melhor: aumento de produtividade.

tratamento de choque contra a inflação: SPA antiinflacionário.

verba: descompensação fazendária.
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eDUCaÇÃO

analfabeto que possui um diploma de alguma escola: analfabe
to funcional; condição de quem não saber ler nem escrever; indivíduo 
carente de A a Z.

analfabeto voluntário: indivíduo que nunca lê nada, mesmo sen
do alfabetizado.

aula particular: estudo orientado.

baderneiros: reivindicações de professores em ralação aos gover
nos dos Estados brasileiros (Anobase: 2013).

burrice: dificuldade de aprendizagem.

burro: inculto; escasso de razão; indivíduo curto de inteligência; 
indivíduo pouco inteligente; não atingir o índice normal de aproveita
mento para a idade; pessoa cerebralmente desfavorecida; pessoa de me
díocre instrução; pessoa desprovida de inteligência; pessoa incapaz de 
fazer determinada tarefa; pessoa limitada intelectualmente; pessoa que 
ignora as letras; portador de inteligência incubada.

carnaval: semana branca.

colar: obter ilicitamente informações para o preenchimento de 
testes escolares.

educação medíocre: apropriação insuficiente.

excêntrico: professor dedicado.

exercitação neuronial: personal trainer mental. 

expulso da escola: convidado a sair da escola.

leitura mal feita: fenômeno contemporâneo deplorável.

negro / pardo: indivíduo cotista.

professor: agente educativo; indivíduo que exerce a função de en
sinar; mestre de primeiras letras; obreiro do ensino; pessoa versada em 
letras; profissionais de educação; trabalhador da educação.

professora substituta: professora eventual.

prova: exercício verificativo.
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recreio: segmento de ócio.

sua prova deixa muito a desejar: loc. s. f. (Educ.) – sua prova po
deria estar melhor.   

eMPreSaS

fizemos tudo errado: estaremos implementando uma reestrutu
ração estratégica.

eNFerMaGeM

 cuidados com o idoso: humanitude (termo empregado para de
signar nova filosofia de cuidados de enfermagem para o idoso).

eNGeNHarIa CIVIL

peão de obra / ajudante de pedreiro: auxiliar de construção civil; 
auxiliar de oficial de engenharia; auxiliar de serviços de Engenharia Ci
vil; operário que ajuda o oficial ou mestre em suas tarefas; tecnólogo em 
construção civil aplicada.

pedreiro: construtor civil.

eNOLOGIa

vinho: precioso néctar.

eSPIONaGeM

espião: agente secreto; pessoa que vigia secretamente alguém ou 
algo para obter informações; pessoal de informação; que faz espionagem.

espionagem: engenharia inversa; observação secreta.

eSPOrte

boxe: “nobre arte”.

competir / competição: o negócio não é ganhar é participar.
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futebol: desporto terrestre coletivo; esporte mais popular do 
mundo; maior espetáculo esportivo da Terra.

gandula: supervisor de movimentação de artigos esportivos.

gordo / gorda: fora de forma.

quebrar o tabu: interromper uma série de ocorrências desagra
dáveis.

último bate-papo com os jogadores antes do jogo: preleção.

último perdedor: vicecampeão.

FILOSOFIa

Deus: artífice do mundo; príncipe absoluto; realidade transcen
dente; Ser primordial responsável pela origem do universo; Ser Supremo. 

monoculturalismo: agnosia geral.

FONIatrIa

gagueira: dificuldades mecânicas com a fala; disfemia; problemas 
da fala; pselismo.

FOtOGraFIa

foto: retenção de imagem.

pelado: nu artístico; posar como vieram ao mundo; posar nu; po
sar sem roupas.

FUteBOL

dor / lesão muscular de leve intensidade: desconforto, incômo
do muscular.

futebol: desporto terrestre coletivo; esporte mais popular do 
mundo; maior espetáculo esportivo da Terra.
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gordo: fora de forma.

jogador desconhecido: desportista malafamado.

mala: no jogo da pelota, golpe errado.

pereba: jogador de futebol medíocre.

quando um jogador está jogando mal /  “mal das pernas”: insu
ficiência técnica.

quebrar o tabu: interromper uma série de ocorrências desfavo
ráveis.

segunda divisão: série “B”.

tabu: interromper uma série de ocorrências desagradáveis.

último bate-papo com os jogadores antes do jogo: preleção.

GaStrONOMIa

ambígua: refeição em que servem ao mesmo tempo o prato prin
cipal e a sobremesa.

comida: alimento; bexiga de rês; menu do dia; passiva.

comida barata em um restaurante: menu do dia.

lascas: rodelas, pedaços pequenos de qualquer coisa (em alimen
tação).

rapadura: tablete de doce de cana.

GeOGraFIa

Cidade dos loucos: Barbacena (MG).

GrUPOS FeMINIStaS

direito ao aborto: direito de decidir; direito de escolha; direito 
de opção; direitos a uma morte digna; direitos reprodutivos; direitos 
sexuais. 
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GUerra

ardil: base da arte militar. 

ataque aéreo: campanha aérea.

atividades criminosas que são executadas pelos serviços se-
cretos: operações clandestinas. 

campos de concentração / campos de extermínio / campos de 
holocausto: campos de capacitação humanitária; campos de custódia 
de proteção; campos de habilitação; campos de internamento; campos 
de reeducação; campos de trânsito; campos nazis; centros de acolhimen
to; centros de assembleia; centros de recepção; centros de redistribuição 
contingencial; centros de recolhimento e abrigo; centros de relocaliza
ção de guerra; colônia de férias; medidas de segurança.

estratégias de operação de ataque: missão de observação.

forças armadas: forças de autodefesa.

forças invasoras: forças de ocupação. 

genocídio / extermínio da população: destruição colateral; ação 
humanitária; campanha higiênica; custos humanos; destruição colate
ral; destruição em massa; limpeza étnica; operação de limpeza; priva
ção da existência.

guerra: campanha; conflito; confronto militar armado; defesa da 
pátria; esforço militar; intervenção armada; intervenção militar; ofensi
va militar; operação; operação de manutenção de paz; processo bélico; 
reação.

guerra ao terror: operações de contingências no exterior.

Guerra do Golfo: Operação Tormenta do Deserto.

guerra moderna: guerra abstrata / gigante / cirúrgica.

gueto: distrito de residência judaica. 

invasão militar: colonização; expansão territorial; invasão das 
forças armadas aliadas; libertação; necessidade de uma intervenção ex
terna; ocupação; ocupação ilegal de terras e / ou territórios; pacificação.
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jovens suicidas / bombas humanas: candidatos ao martírio.

ladrão / delinquente: amigo do alheio.

morte: baixas civis; bomba de nêutrons; grandes perdas humanas.

muitas mortes: efeitos colaterais; grandes perdas humanas.

operações de ataques aéreos e terrestres: forças aliadas. 

participar na guerra: entrar com tropas.

prisão sem julgamentos e por tempo indeterminado: custódia 
preventiva.

tocar o arame farpado em alta tensão: ir para o fio para produzir 
o suicídio. 

tortura: abusos; afogamento simulado; desrespeito ao direitos hu
manos; ferramenta de um poder instável, autoritário; maus-tratos a pre sos 
políticos; pressão física; tática dura de interrogatório; tratamento abu-
sivo ao preso; tratamento cruel e degradante; tratamento não conven-
cional ao preso; utilização de métodos não convencionais na conclusão 
de uma investigação criminal.

torturar: fazer justiça fora do ordenamento jurídico. 

trégua: suspensão temporária de hostilidades.

vítimas civis quando o alvo é militar / vítimas civis da guerra: 
danos colaterais.

revolução:

tortura: maustratos a presos políticos.

torturar: fazer justiça fora do ordenamento jurídico.

HIStÓrIa

“Cabo das tormentas”: Cabo da Boa Esperança.

despossuídos / humildes / miseráveis: descamisados.

escravo: “contratado” (durante o Regime Salazarista);  elemento 
servil e sem direitos; pessoa inteiramente submissa a um poder ou a um 
senhor.
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Golpe de estado: liberação de guerra; pronunciamento militar.

morrer: deixar a vida para entrar na História.

INFaNtIL

boceta: passarinha; perereca; periquita.

cocô: caca.

cu: tutu.

morreu: papai do céu chamou; um anjo veio buscar.

peru / peia: passarinho.

pipiu / piroca / pitoca: membro viril das crianças; pênis infantil 
ou pequeno; pênis de criança.

xixi / mijo:  pipi.

INTERNET

“guerra fresca” / guerra fria cibernética: cool war.

agressão digital: bisbilhotice eletrônica oficial; espionagem ele
trônica.  

LINGUÍStICa

erro: tentativa de acerto. 

tabu: proibição de dizer qualquer expressão imoral ou grosseira. 

tribo: comunidade interpretativa;  grupo unido pelas suas inter
pretações partilhadas da realidade.

uso certo e errado: uso adequado e não adequado. 

LIteratUra

“à primeira vista”: tomar conhecimento superficial. 

adultério: infidelidade conjugal; relação extramatrimonial; rela
cionamento extraconjugal.
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alcoviteira: intermediária de amores; mulher de leva e trás; mu
lher de onze letras ou dez e um; mulher intermediária; patrocinadora de 
entendimentos de namorados e amantes. 

alcoviteiro: ministro infame da luxúria alheia.

almas penadas: habitantes de lugares infernais. 

amante: a outra; mulher amancebada.

anão / baixinho: comprometimento vertical; pessoa verticalmen
te comprometida; pessoa verticalmente desfavorecida; pessoa vertical
mente prejudicada.

atrair sexualmente: agradar.

badalhocas: partes íntimas masculinas.

bater / dar pancadas: apalpar o costado; apanhar uma teoria; as
sentar as costuras, arranjar; caiar o frontispício; chegar à roupa ao pelo; 
dar os bons dias; dar umas calças; fricções lombares de marmeleiro; pa
gar em moeda de costela; tocar uma pavana.

bêbado: alterado; bebeu um copo; espirituoso; estado que denota 
pouca sobriedade; está com a amiga; não sóbrio.

bem nascido: bem dotado pela natureza. 

boceta: genitália feminina; pachoucho; parte nobre inferior femi
nina; partes pudentas femininas; partes secretas femininas; partes ver
gonhosas femininas; pássara; passarinha.

bolar: criar na mente; imaginar uma coisa; idealizar.

boticário / farmacêutico: doutor em ciências farmacológicas.

broche / felação: operação luxuriosa.

bunda:  chaleira; duas irmãs; par de nádegas.

burro / burra / imbecil: pessoa de medíocre instrução; pessoa 
que ignora as letras.

cadáver: corpo sem vida; despojos fúnebres; restos mortais.

caga: pessoa avoada ou piegas por estar apaixonada.  

cagado: sujo de fezes.
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cagança: vaidade / atrevimento / petulância; vontade de fazer figura.

caganeira: doença de andar na rua; fluxo do ventre.

caganito: indivíduo baixinho.

cagar: aliviar o intestino; defecar.

cagatório / privada: assento; conveniência; sentina.

caixão: sobretudo de madeira. 

calvário: aborrecimento.

câncer: aquela doença; mal cruel e prolongado; moléstia pertinaz.

câncer de próstata: doença do homem maduro.

carta: missiva.

cego: pessoa visualmente desafiada.

cemitério: campo santo; cidade dos mortos; dormitório; jardim 
da saudade; jardim das tabuletas; jardim de paz; lugar de repouso; mo
rada da paz; quinta das tabuletas; quinta dos calados; quintal do muro 
branco; simulacro de vidas.

chefe dos demônios: ele.

chute no traseiro: toque retal.

chuva: fonte de toda prosperidade.

cocô: o que faz todo cão. 

coisas: mistérios do sexo.

coisas antiquadas ou muito antigas: idade das almotolias de barro.

comilão / glutão: pessoa com apetite devorador.

coito / cópula / foda: ato genésico; intercurso sexual.

copular / foder: fazer lama à porta de alguém. 

cornear / trair o marido / enganar o marido: iluminar a testa.

corno /  marido enganado: ofício de galhudo. 

covarde: indivíduo que não teme a fuga.

cu: boca do corpo; pêssego; posterior; pousadeiro.
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cu-de-judas: fim de mundo; lugar muito distante de onde se está.

curvar-se / humilhar-se: dobrar profundamente o espinhaço. 

defunto / morto: finado.

descarrilamento: falta de domínio do amor. 

desmaiar: desfalecer.

despedir / mandar embora: desvincular; mandar à outra banda; 
mandar bugiar; mandar a todos os sítios que na sessão não pode no
mear. 

desprezo ou menosprezo aos ignorantes: índole espirituosa. 

desvirginar: abusar da inocência; perder a honra; perder a pure
za; perder a virgindade; perder aquilo que a menina sabe.

diabo / demônio: arrenegado; o anjo mau; o dito cujo; pai da 
mentira; personificação do mal.

discordar completamente: estar algo discordante.

doido / louco / maluco: criativo; excêntrico; fraco da cabeça; in
divíduo com certos desequilíbrios ou singularidades; pobre cristão.

dor de corno: ressentimento provocado pelo ciúme, proveniente 
de uma possível traição amorosa.

emoção: exaltação artística.

enterrar o morto: descer à cova; descer à sepultura; descer ao 
túmulo.

enterro: cortejo funerário; préstito fúnebre; saimento fúnebre.

envelhecer: atingir a maturidade; avançar em anos; chegar à me
lhor idade; estar na flor da idade. 

envelhecimento: estado de acúmulo de experiências.

epilepsia: ataque de gota; mal caduco; mal divino; mal sagrado.

errar: incorrer em engano; incorrer em falha; não acertar; ter um 
deslize.

esporrado: sujo de esperma.

estar à beira da morte: andar adoentada. 
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estar amancebado: estar em conversação desonesta.

estar doente: abatido; estar enfermo; estar indisposto; estar páli
do; estar pouco bem; não andar bem; não estar em boa condição física; 
ter pouca saúde; ter uma indisposição.

estar embriagado: andar das bandas de Vinhó; entrar na vinha 
do senhor; estar sob o efeito do álcool; estar um pouco alegre; ingerir 
bebida alcoólica em excesso.

estar grávida / gravidez:  andar de proveito; andar em estado in
teressante; andar embarrada; estar de promessas; estar em estado inte
ressante; estar para ter um presente de França; trazer de ganho.

estar para parir: aliviarse; aparecer no mundo; deitar ao mundo; 
desalojar o ventre; trazer ao mundo.

estar vestido unicamente com as roupas íntimas: estar em rou
pas menores.

estupidez pública: grande indelicadeza e incivilidade;  lógica aci
dentalmente comprometida.

eufemismo: falsa dessemelhança; lisonja engenhosa.

eutanásia / suicídio assistido: morte digna e doce; morte piedosa.

face negra: lado lunar.

fazer vida de prostituta: andar na vida. 

feio / feia: não deve nada à beleza; não tem feições agradáveis; 
padrão de aparência peculiar; possuidor de beleza impenetrável; pouco 
agraciado.

feiticeira: benta.

fezes sanguíneas: mal hemorroidal.

ficar descontente: ficar menos contente.

fingimento: atitude para impressionar ou iludir alguém; falta de 
sinceridade ou de correspondência com a verdade. atitude para impres
sionar ou iludir alguém.

fingir: exprimir sem sinceridade.
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fome: carência alimentar; estado alimentar deficitário.; necessi
dade de comer algo; sensação de falta de alimento.

fugir da polícia: dar de frosque. 

funeral: evento mundano por excelência. 

gay / veado / bicha / fanchono / baitola / baitolo / frango / qua-
lira / xibungo: panelas; paneleiro; rabo(2).

gestos “feios”: gestos transgressores.
gorda: beleza renascentista; estar forte; estar inchada; estar meio 

robusta; estar recheada.
hetera: acompanhante de executivo; acompanhante de luxo; ar

tigo de luxo; borboleta; cortesã internacional; dama de companhia; não 
profissional; prostituta de luxo.

imbecilidade / maluquice: fraqueza mental.
inferno: ardências inclementes do fogo; comarca difícil de supor

tar; fogo ardente; fundo da terra; lago dos danados; local subterrâneo 
habitado pelos mortos; lugar das almas pecadoras; morada das almas 
ruins / más.

invejoso: indivíduo que não tem tudo que ama, mas ama tudo  
o que os outros têm. 

ir para o jardim das tabuletas: ir para o cemitério.

irado: causado de intenso sentimento de ira. 

jogar “cocô” nos rios e mares: jogar efluentes nos rios e mares. 

ladrão / delinquente: amigo do alheio; indivíduo que pega em
prestado para sempre.

latrina / banheiro: aposento sanitário; aposento secreto; casa de 
banho.

leitura mal feita: fenômeno contemporâneo deplorável.

leproso: Lázaro.

loucura: “artística”; “divina”; “heroica”; “sublime”.

maluco: simples de espírito.

masturbar-se: tocar a flautalisa.
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matar: levar à morte.

mau agoiro / agoirento: que anuncia acontecimento infaustos; 
sestro.

mau caráter: indivíduo que para subir, desce.

maus tratos: o fim de embelezar de alguma maneira a dureza do ato.

meias palavras: sem dizer toda a verdade.  

menina forte: forte como um menino.

mentir: adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; es
conder a verdade; faltar à verdade; fugir a boca para a verdade; modifi
car a verdade; omitir a verdade; velar a verdade.

mentira: inverdade; meia verdade.

mentiroso: não é muito sincero.

mijar: extrair a urina; fazer uma coisa; ir ali fazer uma coisa; 
verte água.

mito: quimera dominante. 

morrer: abreviar a vida; acabar com o sofrimento físico; acabar 
de sofrer; acabar o pavio da vida; acabar os seus dias; adormecer nos 
braços da Mãe Natureza; adormecer para sempre; atender ao chamado 
de Deus; atravessar o extremo da vida; cerrar as pálpebras; cessar a vida; 
cessar de viver; chegar a hora; chegar ao fim da idade; chegar ao fim 
da vida; dar a alma ao Criador; dar adeus para nunca mais; dar contas  
a Deus; dar fim; dar o último suspiro e partir; decidir; deixar de ser do 
número dos vivos; deixar de sofrer; deixar esse mundo; deixar o cor
po físico; desaparecer da vida; descer à terra; descer à tumba; desfazer  
o vínculo terrestre; despedirse da vida; dizer adeus ao mundo; dormir 
no Senhor; dormir o sono eterno; dormir o último sono; encurtar os 
anos; entregar a alma a Deus; entregar a alma ao Criador / ao Senhor; 
estar a dar contas a Deus; estar a gozar a vida eterna; estar com os pés 
para a cova; estar em perigo de vida; estar na terra da verdade; estudar  
a Geologia dos campos santos; exalar o último suspiro; expedir; expirar; 
expirar seu corpo; falecer; fazer a viagem de volta; fechar os olhos para 
sempre; finar-se; findar; ganhar a glória; ir para a terra da verdade; ir 
para; ir para o além; ir para o céu; ir a outro bairro; ir desta para melhor; 
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ir para a terra da verdade; ir para Deus; ir para o além; ir para o céu; ir 
para um mundo melhor; ir se juntar à maioria; ir-se; ir-se embora; mer
gulhar nas trevas; migrar para o outro mundo; mudar de endereço para 
sempre; não se contar no mundo dos vivos; partir; partir desta para me
lhor morada; partir sem avisar; passar deste mundo a Deus; passar para 
a vida melhor; passar para o outro lado; perder a vida;  render a alma 
a Deus; render o espírito ao Criador; renunciar à vida; repousar no céu  
eternamente; repousar no Senhor; respirar pela última vez; sair desta 
para entrar em outra vida; saltar da ponte da vida; ser chegada sua hora; 
soltar o último alento; ter seu dias contados; ter suas horas contadas; 
tirar ao mundo; tomar perpétuo sono; tombar sem vida; transpassar  
o limite da vida; transpor as dimensões; viajar para o além; vir a faltar; 
virar estrela no céu; voar ao firmamento.

morreu: não está mais entre nós.

morte: afastamento permanente da vida; afastamento permanen
te de pessoa próxima; ato mais íntimo da existência humana; cessação 
completa e definitiva da vida; derradeiro sono; desaparecimento; de
senlace lúgubre; desfecho fatal; deslanche fúnebre; ela; eterno descan
so; eterno repouso; eterno sono; êxito letal; expiração; extinção; faleci
mento; fim da existência; fim da vida; fim dos seus dias; finitude huma
na; grande dona; grande garça; grande mergulho na eternidade; hora 
derradeira; hora suprema; hora última; indesejada da gente; instante 
fatal; interrupção definitiva da vida; longa viagem; momento supremo; 
o mais ato íntimo da existência humana; óbito; partida; passamento; 
paz; presença longínqua no horizonte; repouso eterno; segunda vida; 
sombras eternas; trespasse; última calma; última jornada; última via
gem; último suspiro; verdadeiro repouso; viagem de onde não se volta; 
viagem de que se não regressa; viagem sem volta; vida alémtúmulo.

morto: aquele que não existe mais; adormecido; aquele que per
deu a vida; dia de finados; estar no céu; estar no eterno descanso; fale
cido; finado.

mostrar-se a prostituta pelas ruas para atrair os homens: andar 
ao fanico; andar no engate; andar no fado. 

mulher adulta frágil: frágil como uma menina.

mulher que engana o marido: põelhe os cornos.
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mulher sem calcinha: mulher desprovida de peça íntima.

não fornicar: guardar castidade.

não gostei de sua ação: fiquei menos contente com sua ação.

narigudo: indivíduo ávido por oxigênio; indivíduo que tem o na
riz grande.

nascer: vir ao mundo.

nunca: algum dia; alguma vez, em algum tempo passado.

o livro é ruim: o livro não é bom.

oficina do diabo: cabeça vazia.

orgasmo: trânsito sublime.

pacóvio / parvo: indivíduo com pouca destreza e pouca eficiência.

padeiro: fabricante de pães; manipulador de pães.

palavrão: expressão veladora indelicada.

paralítico / aleijado /  inválido /  entrevado:  inabilitação ao 
deslocamento. 

parir: aliviarse; aparecer ao mundo; averiguar; botar ao mundo; 
dar a luz o feto; deitar ao mundo; desalojar o ventre; estar esperando; 
expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao mundo.

pederasta: estranho.

pederastia / lesbianismo: vícios secretos de natureza amorosa.

peidar: aliviar o ventre de gases; dar ventosidades; deixar escapar 
uma ventosidade; deixar escapulir flatulências; emitir flatulências pelo 
ânus; escapar um gás; escapulir; soltar ventosidades.

peido: aroma sulfídrico da ventosidade; espirro da natureza; sol
fejo; suspiro da natureza; suspiro do corpo.

peido silencioso: rasteiro.

penico: bacia de cama; vaso noturno.

peru / pênis: flautalisa; flautim de capa; glória masculina; rosal 
do amor.
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pessoa sem tino, estonteada: dar com o juízo em pantanas. 

piolho: companheiro da pobreza; perpétuo hóspede dos pedintes. 

pobre: indivíduo abandonado pelo dinheiro. 

pobreza: defeito de ordem material; falta de dinheiro. 

porra / esperma: sumo de testículos. 

praticar a prostituição: ir para o fanico.

praticar passivamente a pederastia: engolir; esconder.

preso / prisioneiro: ter pensão do Estado.

primeiro marido: o outro. 

prostíbulo / bordel / puteiro / lupanar: açougue de Vênus; casa 
de amor; casa de meninas; casa de prazer; casa de relações amorosas; ilha 
dos amores; local de encontros amorosos.

prostituir-se: andar ao ponto; ato de prostituirse; pôrse à meia
porta; “sobrinho”.

prostituta que anda passeando na rua em busca de cliente: 
peripatética.

puta / prostituta: dama de mau porte; garota para seu lazer no
turno; moça da vida airada; mulher de costumes libertinos; mulher ve
nal; mulherdama. 

quente:  cálido.

reprimenda: dar uma descompostura. 

reprovação: classificação reservada. 

ressaca: malestar causado por ingestão de bebidas alcoólicas; 
sensação desagradável depois de uma bebedeira.

retardação: lenta evolução mental.

roubar / furtar: adulterar a escrituração mercantil; desviar recur
sos; palmar.

sapateiro: manipulador de calçados.

sátiras: interdições vocabulares como fórmula de encantamento. 
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seios avantajados em excesso: prateleiros: almários; arredonda
dos; pomas.

ser cego: faltar a vista. 

ser de pouca instrução / ignorante: ser de letras gordas.

servente / empregado: categoria do pessoal menor. 

sífilis: açoutes da luxúria; doenças vergonhosas; moléstia de amor 
mútuo; moléstia vergonhosa.

sombra: face da noite. 

suicidar-se: dar fim à própria vida; eliminar a própria vida; pôr 
termo à própria vida;  quitar a vida.

tabu: expressão nociva ou mal soante.

tempo:  capital precioso; época na qual se vive.

ter relações sexuais ilícitas com qualquer homem ou mulher 
fácil em deixar-se conquistar: fazer o seu favor.

tirar meleca: arrancar os pedaços de muco nasal seco; eliminar 
a secreção nasal seca; extrair a serosidade nasal; retirar o muco nasal 
ressecado e solidificado.

tombo: queda aparatosa. 

tuberculose: doença do peito; fina; fraqueza do peito; indivíduo 
de pulmão fraco; magra; mal assolador e cruel; mal do peito; queixa do 
peito.

túmulo / sepultura: ao pé do leito derradeiro; derradeira morada; 
leito derradeiro; última jazida. 

tupiniquim: povo brasileiro.

urinóis públicos: quiosques de verter água. 

vaidade: avaliação lisonjeira de si mesmo; cuidado pessoal do 
amor próprio. 

veado / bicha / fanchono: panelas; paneleiro.

velho / velha: faixa etária avançada; senhor(a) respeitável; senil.

velório: ato de velar um morto; evento coletivo no qual as pessoas 
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permanecem velando o defunto exposto, antes de ser enterrado ou cre
mado período fúnebre.

virgem: íntegra.

viúva: mulher cujo marido faleceu e ainda não casou de novo.

vomitar: lançar fora.

LUDOLOGIa

Ludopatia: 
ganhou no jogo / na loteria:  alcançou o bambúrrio; tirou a sorte 

grande.

jogatina: atividade de jogo intensa e prolongada; hábito ou vício 
do jogo.

jogo de azar: competição que implica sorte ou azar envolvendo 
apostas em dinheiro, bens;  jogo de má sorte; jogo de chances.

viciado em cassinos: “jogador com problemas” (Las Vegas, Ne
vada; USA).

MARKETING

 cliente como qualquer outro:  cliente especial (“você é nosso 
cliente especial”, em um anúncio na TV Brasileira).

propaganda mentirosa: propaganda enganosa.

MateMÁtICa

colhonésimo: aquilo que ocupa o ínfimo lugar de um todo; cada 
uma das ínfimas ou irrisórias partes em que se divide um todo; pseudo
numeral ordinário e fracionário, correspondente a uma ínfima porção 
de espaço ou de tempo, ou a uma quantidade irrisória, etc.

Geometria: 

gráfico: representação gráfica; tipógrafo.
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MeDICINa

abortar: expulsar naturalmente o feto; interromper a gravidez: 
interromper o processo de gestação; retirar o feto por meios artificiais.

aborto: antecipação terapêutica do parto; consultas não diretivas; 
descontinuação da prenhez; direitos sexuais e reprodutivos; esvazia
mento do conteúdo do útero; extração menstrual; feto prematuramente 
expelido; interrupção prematura natural ou não, do feto; interrupção 
voluntária ou involuntária da gravidez; pílula do dia seguinte; regulação 
menstrual; serviços da saúde sexual e reprodutiva; tratamentos volun
tários da gravidez.

aborto disfarçado: pílula do dia seguinte. 

abortos legais: tratamentos voluntários da gravidez. 

aleijado / entrevado / inválido / paralítico: ataxia motriz; defor
midade física; desfiguração física; fisicamente imperfeito; pessoa com 
diferença funcional; que tem alguma imperfeição ou mutilação física.

brocha: condição ou estado de brocha (“impotente”); dizse de 
ou indivíduo que não consegue ter ereção; faz brochar; indivíduo com 
problemas fisiológicos ejaculatórios e de dispersão do sangue peniano; 
indivíduo sem potência sexual; perder temporária ou definitivamente  
a capacidade de ter ereção; que ou o que desestimula sexualmente; se
xualmente impotente.

calvície / careca: alopecia no couro cabeludo. 

diarreia / caganeira: eliminação frequente de fezes líquidas  
e abun dantes. 

dor / lesão muscular de leve intensidade: desconforto muscular.

eugenia: engenharia genética.

eutanásia / suicídio assistido: ato de proporcionar a morte sem 
sofrimento a um doente terminal; direito de morrer dignamente.

gorda / gordo: excesso de peso corporal; gordura em excesso.

gordura: panículo adiposo.

mal: com a saúde muito debilitada.
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morrer: evoluir para óbito; ir a óbito.

morreu: apesar de todos os esforços ele não reagiu; fizemos tudo 
que estava ao nosso alcance; fizemos tudo que foi possível, mas ele não 
resistiu; foi a óbito.

morte: fim irreversível; óbito.

obesidade: tecido adiposo em excesso.

operação: cirurgia; intervenção cirúrgica; processos operatórios 
manuais e instrumentais.

operação de troca de sexo: cirurgia de redesignação sexual (CRS 
/ SRS); reciclagem sexual.

ortotanásia: suspensão dos tratamentos agressivos e inúteis entre 
as vítimas de doenças incuráveis e irreversíveis. 

paciente terminal: portador de uma doença grave, incurável  
e que não responde mais a nenhum tratamento. 

páreas: secundinas.

parir: expelir o feto.

prisão de ventre: constipação; copróstase; coprostasia; oclusão 
intestinal; retenção das fezes.

urologista: especialista em Urologia; doutor do mijo; médico 
analista de urinas.

anatomia Geral:

adiposo: conjunto de células adiposas.

badalhoca: pele flácida / pendente.

boceta: conjunto das partes externas dos órgãos genitais femini
nos; genitália feminina; órgão genital feminino; órgão reprodutor fe
minino; órgão sexual da mulher; parte genital feminina; vagina; vulva.

bunda: conjunto das nádegas e do ânus; grandes glúteos; náde
gas; região traseira da pelve humana, formada através de cada lado dos 
glúteos.
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cabaço: hímen; membrana virginal; prega formada por membrana 
mucosa e que fecha parcialmente o orifício externo da vagina virginal.

cu: abertura exterior do tubo digestivo, na extremidade do reto, 
pela qual se expelem os excrementos; ânus; croca; culatra; orifício na 
extremidade inferior do intestino grosso, por onde são expelidos os ex
crementos; região anal; reto.

gorda / gordo: conjunto de células adiposas.

peido: gases abdominais.

peituda: seios volumosos.

pentelho: pelo pubiano.

peru: aparelho reprodutor sexual masculino; genitália masculina; 
membro genital masculino; membro viril; nervo; nervo altivo; órgão 
genital masculino; órgão copulador masculino; órgão genital masculi
no; órgão reprodutor masculino; órgão sexual masculino; parte genital 
masculina; pênis.

prepúcio: courinho; pele cutânea que reveste a glande do pênis.

rabo: apêndice caudal.  

saco: bolsa escrotal; escroto; grãos testiculares; testículos.

seios: glândulas mamárias; mamas.

testículos: elemento constituinte dos órgãos sexuais masculino.

Biologia:

anão / baixinho: baixa estatura; nanismo; pequenez anormal; 
pigmeísmo.

hermafrodita: genitália ambígua.

Cirurgia Plástica:

cirurgia na bunda: cirurgia plástica para aumentar os glúteos; 
gluteoplastia; harmonização do contorno dos glúteos; remodelagem dos 
glúteos .
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Fisiologia:

aleijado / entrevado / inválido / paralítico: deformidade físi
ca, desfiguração física; fisicamente imperfeito; inabilitação ao desloca
mento; indivíduo fisicamente incapacitado; indivíduo que tem o braço 
ou a perna amputado; pessoa com deficiência; pessoa com diferença 
funcional; pessoa com deficiências diferentes, especiais; pessoa com di
ferença funcional; pessoa com deficiências diferentes / especiais; pessoa 
com habilidades diferenciadas; pessoa com mobilidade reduzida; pes
soa diferentemente capaz; pessoa especial; pessoa fisicamente desafiada; 
pessoa portadora de urgência própria; portador de direitos especiais; 
portadores de necessidades especiais; que tem alguma imperfeição ou 
mutilação física; tolhido de suas funções.

arrotar: emitir gases estomacais pela boca; eructar.

bosta / cocô / merda: bolo fecal; caca; eliminação de matéria 
orgânica anal; excremento; fezes; machimba; macimba; material fecal; 
produto orgânico, pastoso ou líquido, expelido pelo ânus.

brocha / brochura: indivíduo com problemas fisiológicos ejacu
latórios e de dispersão do sangue peniano.

bunda mole: portadora de hipotrofia do músculo glúteo.

cagada / cagadela: ação ou resultado da ação fisiológica de defe
car; ato ou efeito de cagarse.

cagalhão / troço (ô) / troçulho: massa ou porção de excrementos 
de consistência sólida; quantidade de excrementos.

caganeira: desarranjo intestinal; doença de andar na rua; elimi
nação frequente de fezes líquidas e abundantes; fluxo de ventre; forrica; 
função intestinal alterada; não andar bem dos intestinos; soltura de fe
zes líquidas; soltura intestinal.

cagar: desobstruir o intestino grosso; expelir fezes; fazer uma 
necessidade ou fazer (as suas) necessidades; liberar o intestino grosso; 
trânsito intestinal.

cagar / mijar em via pública: ato obsceno.

cheiro: sensação olfativa. 
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chulé: cheiro fétido do suor dos pés humanos; mau cheiro dos pés.

coxo / manco: pessoa que anda de maneira irregular; tornar difí
cil o andar.

dor  / lesão muscular de leve intensidade: desconforto muscular. 

enganar a fome: abrandar a carência alimentar; fazer um labirinto 
no estômago; proporcionar alívio ao estado alimentar deficitário; sentir 
necessidade de comer algo; ter a sensação de suprir a falta de alimento.

escarrar: expectorar.

esporrada: ejaculação de esperma; ejaculação espermática pre
coce; ejaculação sem coito; esperma ejaculado; emissão de esperma pela 
uretra no momento do orgasmo; esporradela; poluição noturna.

feder: cheirar mal; exalar mal cheiro.

fedida / fedorenta: malcheirosa; mulher que cheira mal.

fedor: cheiro não muito agradável; cheiro repugnante; dispersão 
dos poluentes provocando desconforto respiratório; intenso cheiro de
sagradável; malina; mau cheiro; odor assaz; odor extremamente desa
gradável; odor fétido; odores vários; recachiço.

gozar / esporrar: atingir o orgasmo na relação sexual; expelir 
sêmen; galar.

lombeira / preguiça / moleza: estado de prostração e moleza de 
causa orgânica ou psíquica; falta de ânimo; falta de disposição física; 
falta de vigor físico; indisposição para o trabalho.

maneta: pessoa a quem falta um braço ou mão. 

meleca: muco nasal ressecado e solidificado; pedaços de muco 
nasal seco; secreção nasal seca; serosidade nasal.

menstruação: mal mensal;  moléstia própria das mulheres; perí
odo menstrual.

menstruada: estar naqueles dias; incomodada; período de lua.

mijar: abrir o dique; deitar abaixo uma parede; desbeber; escoar  
o caldo às castanhas; escorrer a água das azeitonas; escorrer o caldo  
à carne; extrair a urina; fazer necessidades fisiológicas; fazer uma coisa; 
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fazer xixi; função excretória; ir ali fazer uma coisa; pausa diurética; satis
fação de necessidade fisiológica; sussa; urinar; verter água.

mijo / xixi:  líquido expelido na urinação; pipi; urina.

nariz entupido: acúmulo de secreção nasal dificultando a respi
ração; circulação respiratória congestionada; congestionamento nasal; 
obstrução das narinas; obstrução nasal.

peidão / peidorreiro: aquele que solta muitos gazes.

peidar: aliviar o ventre de gazes; peidorrar; peidorrear; vazar; 
ventejar.

peido: aroma sulfídrico da ventosidade; emissão de gás pelo ânus; 
flatulência.

peidorrada: ato de peidar muito; ato de soltar muita flatulência; 
emissão excessiva de gases pelo ânus; grande quantidade de flatulências.

pênis duro / chumbregado: ficar excitado sexualmente; sentirse 
em estado de excitação sexual; sexualmente excitado.

pentelhudo: que tem pelos pubianos em abundância. 

perneta: pessoa a quem falta uma perna ou um pé.

prisão de ventre: alteração do trânsito intestinal com retenção 
das fezes; dificuldade de evacuar; estar achacado de oclusão intestinal.

suor: resultado do trabalho das glândulas sudoríporas.

surdo: audição danificada; deficiente auditivo; pouco audível; 
pouco sonoro; que perdeu o sentido da audição.

tirar meleca: arrancar os pedaços de muco nasal seco; eliminar 
a secreção nasal seca; extrair a serosidade nasal; retirar o muco nasal 
ressecado e solidificado. 

tolete: matéria fecal sólida; rolo de fezes.

traqueiro: soltador de traques ou ventosidades pelos ânus.

vômito: emissão do conteúdo do estômago pela boca; material 
que foi expelido do estômago pela boca; perturbação do aparelho di
gestivo.
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Gerontologia / Geriatria:

envelhecimento: transformação natural do organismo. 

velho / velha: pessoa com limitações do organismo pela própria 
idade; ser enrugado.

velhice: terceira e quarta idades. 

Imunologia:

aidético: doente com AIDS; HIV positivo; pessoa com AIDS; 
portador do vírus da AIDS; soropositivo.

Infectologia:

cheirar à peste / peste / peste negra: cheirar à Humanidade; epi
demia que acarreta grande mortandade; peste bubônica.

gonorreia: esquentamento; secreção patológica que escorre de 
um órgão.

lepra: doença de pele difícil de curar;  mal da pele; mal de hansen; 
mal de lázaro; mal de lazento; problemas da pele.

leproso: doente da hanseníase; Lázaro; portador de hanseníase.

sífilis: doenças da vida; doenças de homens e / ou mulheres; do
enças do mundo; doenças secretas; doenças venéreas; gálico; mal ruim; 
mal torpe; mal venéreo; malamericano; malcanadense; mal escocês; 
malfrancês; malgálico; malgermânico; malilírico; moléstia de amor 
mútuo; moléstia vergonhosa; padecimento venéreo; venéreo.

tuberculoso: doente dos pulmões; indivíduo de pulmão fraco; 
portador do bacilo de Koch; sofrendo dos pulmões.

Neurologia:

epilepsia: gotacoral; hieranose; opilência.
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Odontologia:

dentadura: aparelho postiço de mastigar; estrutura de dentes pos
tiços.

placa bacteriana: biofilme.

Oftalmologia:

cego: baixa acuidade visual; carente visual; deficiente visual; des
provido da visão; faltar a vista; incapacidade visual; invisual; oticamente 
limitado; pessoa visualmente desafiada; privação do sentido da visão; 
tolhido da visão.

estrábico / torto dos olhos: carecer de paralelismo nos eixos vi
suais; estrábico; pessoa que enxerga precariamente; pessoa que vê mal; 
que sofre de desvio nos olhos; que sofre de estrabismo; que tem os olhos 
tortos; vesgo.

Oncologia:

canceroso / cancerosa: doente de câncer; portador de câncer.

Patologia:

doença: alteração biológica do estado de saúde de um ser; altera
ção do estado de espírito ou de ânimo de um ser; enfermidade; indis
posição.

escarro: expectoração (produto).

estar doente: abatido; estar enfermo; estar indisposto; estar páli
do; estar pouco bem; não andar bem; não estar em boa condição física; 
ter pouca saúde; ter uma indisposição.

impotência sexual: disfunção erétil; falta de ereção; insuficiência 
erétil; força sexual perdida.

mongolismo: Síndrome de Down. 

pessoa tetraplégica: pessoa multiplamente desafiada. 
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Psicopatologia:

bestialismo / bestialidade / zooerastia: prática sexual com ani
mais.

indeciso: incapaz de tomar uma resolução; que revela indecisão; 
que traduz irresolução, hesitação.

marasmo: ausência de realizações ou de acontecimentos dignos 
de notas; estado de apatia; inatividade pessoal; período de inatividade.

pedofilia: prática efetiva de atos sexuais com crianças; tratar as 
crianças de maneira estranha.

Psiquiatria:

arruinar-se / abalar-se: termo genérico para adoecer, sofrer uma 
crise (mental ou somática).

epilepsia: gota-coral; hieranose; opilência.

esquizofrenia: delimitação da personalidade. 

desequilibrado / descontrolado: indivíduo velho que já não con
trola seus atos.

doido / louco / maluco: alienado mental; criativo; deficiente 
mental; desprovido de razão; doente mental; excêntrico; ficar comple
tamente transtornado, descontrolado; fraco da cabeça; indivíduo com 
as faculdades mentais em declínio; indivíduo com certos desequilíbrios 
ou singularidades; mentalmente desequilibrado; não ter o juízo muito 
sadio; perder o uso das faculdades mentais; perder totalmente a razão, 
o juízo; pessoa mentalmente desafiada, diferenciada; pessoa que não re
gula bem da cabeça; portador de alteração mental extrema; portador 
de deficiência mental; portador de diferença mental; portador de trans
torno mental; que perdeu o juízo; revelar debilidade mental; sofrer das 
faculdades mentais.

hospício / manicômio: asilo de dementes; casa de dementes; 
Centro Hospitalar de Psiquiatria; centro psiquiátrico; clínica psiquiátri
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ca; colônia de alienados; estabelecimento para internação e tratamento 
de pessoas mentalmente desequilibradas; hospital de alienados; hospital 
de dementes; hospital psiquiátrico; veranear para o Júlio de Matos.

loucura:  “artística”; alteração de conduta; alterações patológicas 
das faculdades mentais; confusão psíquica; distúrbio mental; “divina”; 
enfermidade mental; “heroica”; “sublime”; temperamento destemperado.

retardação: lenta evolução mental.

retardado: atrasado mentalmente; pessoa com lenta evolução 
mental; pessoa limite.

tratamento psiquiátrico: ajuda profissional.

Saúde Pública:

máfia de branco: grupo de médicos que praticam irregularidades 
em prejuízo da saúde pública.

sempre que os números se tornam incômodos pelo que reve-
lam, no caso de abortos feitos pela Saúde Pública: “episódios esporá
dicos” (Portugal).

toxicomania / Farmacologia:

alcoólatra: dependente de álcool; etilista; grande apreciador de 
líquidos contendo álcool; usuário compulsivo de líquidos fermentados 
ou destilados; viciado na ingestão de bebidas alcoólicas.

droga / drogas alucinógenas recreativas: bebida alcoólica inge
rida socialmente; droga lícita; estimulante; mercadoria; preferência far
macológica; substância proibida.

maconha: cheiro inebriante; primeira dependência química aos 
produtos alucinógenos.

traficante: negociante de drogas; pessoa dada à prática de negó
cio clandestino.

Viagra: azulzinho; pílula azul; remédio contra a impotência sexual.
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viciado em drogas: dependente químico; parceiro de seringa; 
usuário de produtos alucinógenos.

viciar-se: adquirir dependência por alguma substância nociva; 
perderse.

MerCaDO De traBaLHO

Área da Saúde:

enfermeiro / enfermeira: assistente ou auxiliar técnico sanitário; 
cuidador de enfermos; profissional de enfermagem.

Comércio:

açougue: boutique de carne.

ar condicionado / ar refrigerado: climatizador de ambientes.

artesanato: feira de produtos de valor social.

atravessador / intermediário: pessoa que exerce suas atividades 
colocandose entre o produtor e o comerciante varejista.

aumentar o salário: elevar o soldo; majorar o ordenado; melhorar 
o vencimento; reajustar o provento.

autoescola: centro integrado de formação de condutores. 

barbeiro: arquiteto capilar; profissional especializado em cortar  
o cabelo e aparar a barba.

biopirataria: bioprospecção;  intermediação.

borracharia: centro técnico de manutenção de pneus.

cabeleireiro / cabeleireira: ateliê do cabelo; beauty-shop; coif-
feur; espaço e beleza; hair-dresser; hair stylist; instituto de beleza; ins-
tituts de beauté; oficina da beleza; oficina do cabelo; peluquero; salão 
de beleza; studio do cabelo.

caixa de supermercado: supervisor de produtos em prévenda.

caixeiro: empregado no comércio; vendedor de víveres.
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caro /  muito caro: preço elevadíssimo; preço que ultrapassa seu 
valor real.

carro usado: carro seminovo.

casa de penhores: casa de crédito popular.

clínica dos pés: centro de Podologia. 

confeitaria: cake designer.

conjunto de lojas especializadas em vender produtos contra-
bandeados, pirateados /  feiras: shoppings populares.

conjunto dos desempregados: mão de obra ociosa;  empreende
dor de novas oportunidades; estar em busca de novos desafios; massa 
trabalhadora em stand by.

conserto de carros / oficina mecânica: restauração de automoto
res; revitalização automotiva.

contrabandista: aquele que faz ou vende contrabando; aquele que 
pratica o comércio ilícito; comerciante que aceita encomendas para via
gem; importador alternativo.

contrabando: comércio de mercadorias clandestinas; comércio 
ilícito; importação e / ou exportação de mercadorias proibidas; merca
do paralelo.

corretor de imóveis: consultor imobiliário.

demissão compulsória, consiste em um funcionário de deter-
minada empresa ser pressionado a fazer um pedido de demissão: 
afastamento de executivos de seus cargos; demissão voluntária; desliga
mento de executivos; dispensa dos serviços de um funcionário da em
presa; expediente regulador; interrupção de contrato de trabalho.

dispensa em massa: reestruturação de pessoal; rescisões dos 
contratos de trabalho; retenção como prioridade no departamento.

donos de restaurantes / bares / boates: empresários da noite.

empregado / trabalhador: colaborador. 

empregado igual aos de antes, mas agora sem todos aqueles di-
reitos trabalhistas: colaborador / associado.
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espionagem: engenharia inversa; espionagem industrial; obser
vação secreta.

ficha limpa: conjunto de dados ilesos referentes à vida pessoal  
e / ou profissional de uma pessoa; que não comete atos ilícitos.

forçar o consumidor a comprar apenas de uma empresa: fide
lização do consumidor.

ganância dos comerciantes: inflação de demanda.

gráfico: tipógrafo.

impressões digitais: reconhecimento biométrico.

luvas de borracha: luvas de látex.

motel: casa de encontros; espaços inesquecíveis de lazer a dois; 
hotel de alta rotatividade.

padaria: boutique de pão. 

padeiro: fabricante de pães; manipulador de pães.

perseguir subordinados: extrapolar ou exorbitar de suas fun
ções.

pet shop: centro de estética canina.

pneu recauchutado: pneu remould.

produto com defeito: produto comercial; produto sem controle 
de qualidade.

produto falso / diferente do original: produto similar.

retalhar: vender em pequenas quantidades.

roubar: apoderar-se de algo que não lhe pertence; apoderar-se 
de alguma coisa indevidamente; apossar-se do que pertence a outrem; 
apropriar do dinheiro alheio; desviar dinheiro em proveito próprio; des
viar recursos; pegar um objeto que não lhe pertence, por distração; sub
trair o bem alheio; tirar coisas que não pertencem a você.

roubo: abuso de confiança; alcance; descaminho de valores alhei-
os; desvio de fundos; desvio de verba; desvio fraudulento de dinhei ro; 
fraude; posse indevida.
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roubo na bomba: extração indevida de renda dos revendedores 
de combustíveis.

sapataria: clínica de sapatos; loja de sapatos; oficina para con
sertos de sapatos.

sapateiro: clínico de calçados; indivíduo que conserta calçados; 
manipulador de calçados; ofício de consertar calçados.

sebo: cultura usada: livros; CDs; DVDs; LPs.

servente: categoria do pessoal menor; contínuo; empregado que 
executa serviços auxiliares; empregado que faz trabalho de entrega; offi-
ce boy; operário que ajuda o oficial ou o mestre em suas tarefas.

subornar: dar certa quantia em dinheiro para alguém, em troca 
de alguma informação e/ ou algo ilegal; pagar a alguém para obter fa
vores.

trabalhar mais e melhor: aumento de produtividade. 

vendedor: agente comercial; assessor comercial; atendente; co
merciante; executivo de vendas; consultor de vendas; funcionário en
carregado de vendas ao público; indivíduo que pratica vendas; pessoa 
que trabalha com vendas; profissional de vendas; representante comer
cial; representante de vendas.

vendedor de colchão: consultor de conforto.

Indústria:

aumentar o salário: elevar o soldo; majorar o ordenado; melhorar 
o vencimento; reajustar o provento.

conjunto dos desempregados: mão de obra ociosa; empreende
dor de novas oportunidades; estar em busca de novos desafios; massa 
trabalhadora em stand by.

demissão compulsória, consiste em um funcionário de deter-
minada empresa ser pressionado a fazer um pedido de demissão: 
afastamento de executivos de seus cargos; demissão voluntária; desliga
mento de executivos; dispensa dos serviços de um funcionário da em
presa; expediente regulador; interrupção de contrato de trabalho.
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dispensa em massa: reestruturação de pessoal; rescisões dos 
contratos de trabalho; retenção como prioridade no departamento.

empregado igual aos de antes, mas agora sem todos aqueles 
direitos trabalhistas: colaborador; associado.

espionagem industrial: engenharia inversa; espionagem; obser
vação secreta.

ficha limpa: conjunto de dados ilesos referentes à vida pessoal  
e / ou profissional de uma pessoa; que não comete atos ilícitos.

perseguir subordinados: extrapolar ou exorbitar de suas fun
ções.

roubar: apoderar-se de algo que não lhe pertence; apoderar-se 
de alguma coisa indevidamente; apossar-se do que pertence a outrem; 
desviar dinheiro em proveito próprio; desviar recursos.

roubo: abuso de confiança; acumulação ilícita de capital; alcance; 
descaminho de valores alheios; desvio de fundos; desvio de verba; des
vio fraudulento de dinheiro; fraude; posse indevida.

subornar: dar certa quantia em dinheiro para alguém, em troca 
de alguma informação e/ ou algo ilegal; pagar a alguém para obter fa
vores.

trabalhar mais e melhor: aumento de produtividade. 

residência:

dona de casa: administradora do lar; educadora do lar; empresá
ria do lar; executiva do lar.

mordomo / servidor / criado: administrador das tarefas domés
ticas em residências alheias; empregado residencial de luxo; serviçal 
doméstico; valet de chambre.

mosco: furto em residências com chave falsa.  

mosqueiro /  gatuno / ladrão / delinquente: empregado infiel; 
especialista em furtos residenciais; indivíduo desonesto; usurpador de 
bens alheios.



396 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

roubar: apoderarse de algo que não lhe pertence; apoderarse 
de alguma coisa indevidamente; apossarse do que pertence a outrem; 
desviar dinheiro em proveito próprio; desviar recursos; pegar algo do 
outro sem avisar e sem intenção de devolver; pegar um objeto que não 
lhe pertence, por distração; subtrair o bem alheio; tirar coisas que não 
pertencem a você; tomar posse.

roubo: abuso de confiança; acúmulo; acumulação ilícita de capi
tal; alcance; descaminho de valores alheios; desvio de fundos; desvio de 
verba; desvio fraudulento de dinheiro; fraude; posse indevida.

MerCaDO FINaNCeIrO

cheque fantasma: cheque de conta cujo correntista é fictício. 

ciranda financeira:  especulação financeira que proporciona 
bons lucros aos grandes investidores; mercado de valores; transação 
que promete grandes lucros.

conta fantasma: conta corrente bancária em nome de cliente fic
tício, com a finalidade de burlar o fisco, através de lavagem de dinheiro.

especulação / atividade especulativa: especulação financeira que 
proporciona bons lucros aos grandes investidores; mercado de valores; 
transação que promete grandes lucros.

lavagem de dinheiro: atividades ilícitas; envio de dinheiro para 
contas no exterior, sem pagamento de impostos; estratégia usada para, 
através de meios lícitos, justificar capital proveniente de atividades ilíci
tas; evasão de divisas; evasão fiscal; evasão tributária; Offshore Centers; 
Offshore Lakes; Offshores; operações financeiras clandestinas; “paraísos 
fiscais”; recursos e despesas não declaradas; remessa indevida de dinhei
ro ao exterior.

lucro: dividendo; rendimento econômico. 

roubo / furto: desvio de fundos; desvio de verba; desvio fraudu
lento de dinheiro; gestão fraudulenta e temerária de instituição finan
ceira; grande prejuízo financeiro. 
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MerCaDO IMOBILIÁrIO

apartamento é mínimo: apartamento bem distribuído.

apartamento com muito sol: apartamento com muita luz.

apartamento de cara para a favela: apartamento com vista para 
a comunidade.

apartamento que nunca foi reformado: apartamento com muito 
caráter.

prédio velho: edifício senhorial.

MerCaDO INFOrMaL

biopirataria: bioprospecção; intermediação.

camelô: vendedor de produtos alternativos.

catador de lixo: coletor informal de material reciclável.

catadores de papelão e latinhas: coleta solidária. 

CD pirata: traslado musical ilícito em mídia eletrônica.

distribuidor de santinho: técnico de marketing direcionado. 

engraxate: personal estilista de sapatos; pessoa que engraxa calça
dos por ofício; shoe stylist.

flanelinha: operador do sistema vaga legal; valete profissional au
tônomo.

guardinha: profissional liberal de segurança. 

manobrista: orientador de estacionamento. 

mercado negro: setor informal. 

professor de pesca: personal fishing. 

professor de violão: personal guitar trainer. 

traficante: negociante de drogas; pessoa dada à prática de negócio 
clandestino.
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MÍDIa

eletrônica:

CD pirata: traslado musical ilícito em mídia eletrônica.

Jornalismo:

“à primeira vista”: tomar conhecimento superficial. 

“disparates”: dito ou ação ilógica, absurda ou fora da realidade; 
“perguntas estranhas”.

“estar à janela”: fugir das emoções da vida. 

“guerra fresca” / guerra fria cibernética: cool war.

“nobre arte”: boxe.

aborto: direito de decidir; direito de escolha; direito de opção; 
direitos a uma morte digna; direitos reprodutivos; direitos sexuais; di
reitos sexuais e reprodutivos; serviços da saúde sexual e reprodutiva.

acochambração: acordo ilícito; arranjo escuso.

adultério: atividade sexual paralela; infidelidade conjugal; pessoa 
casada com atividade sexual paralela; relação extramatrimonial; relacio
namento extraconjugal; relações sexuais impróprias.

alcoólatra: dependente de álcool; etilista; grande apreciador de 
líquidos contendo álcool; usuário compulsivo de líquidos fermentados 
ou destilados; viciado na ingestão de bebidas alcoólica.

amarras eternas da humanidade – a guerra permanente de 
todos contra todos: democracia representativa liberou a humanidade 
(uma das maiores conquistas da civilização). 

anão: parlamentar que desvia dinheiro do Orçamento da União 
em proveito próprio (Brasil).

analfabeto que possui um diploma de alguma escola: analfabe
to funcional; condição de quem não saber ler nem escrever; indivíduo 
carente de A a Z.
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analfabeto voluntário: indivíduo que nunca lê nada, mesmo sen
do alfabetizado.

anão / baixinho: baixa estatura; cidadão subdimensionado; esta
tura abaixo do normal estatura muito pequena; pessoa com baixa esta
tura; pessoa pequena, baixa, miúda; tamanho muito abaixo do normal.

apagão: falta temporária de energia elétrica em uma grande re
gião, com prejuízos às Cidades inteiras.

articulador político: coordenador político. 

asilo: casa geriátrica; casa de repouso; clínica de repouso para 
idosos; geriátrico; instituição geriátrica; lar dos idosos; moradia da me
lhor idade; residência para a terceira idade; solar dos jovens de ontem; 
urbanização para maiores.

assassinado: desaparecido.

assassinatos: falsos positivos: atentado; destruição da vida huma
na; homicídio voluntário; morte encomendada; queima de arquivo.

assassino / bandido / criminoso / elemento: alta periculosidade; 
autores da morte; cidadão infrator; elemento; pessoa suspeita de prati
car delitos; suspeito de crime.

assentamento de colonos judeus:  ascendência judaica; comuni
dade(1); subúrbio.

ataque aéreo: campanha aérea.

atentado terrorista: sacrifício por uma causa. 

atentados suicidas: abrir caminho a operações de martírio.

atividades criminosas que são executadas pelos serviços se-
cretos: operações clandestinas. 

ato de agradar para suavizar uma crise política: afago; ajuste 
ministerial; auge de uma crise política; crescimento negativo; desacele
ração da aceleração econômica; desaceleração da aceleração econômica; 
decrescimento; impacto mediático; políticas públicas; recessão; retro
cesso econômico.

aumentar indiscriminadamente o quadro do funcionalismo 
público: inchar.
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aumentar o salário: elevar o soldo; majorar o ordenado; melhorar 
o vencimento; reajustar o provento.

aumentar os preços / ajustar os preços: contemplar algumas 
condições adversas; memória inflacionária; recuperar os preços.

aumento de preços: acréscimo de preços; ajuste de preços; aper
feiçoamento do realinhamento de preços anteriormente aplicados; atu
alização de tarifas; aumento de alíquotas; interpolação dos preços; ma
joração tarifária; modificação do mapa tarifário; reajuste tarifário; reali
nhamento de preços; recomposição de preços; reposição compensatória 
de tarifa; reposição tarifária; revisão de tarifas.

autoritarismo: Nova República; procedimento mais atuante.

baderneiros: reivindicações de professores em relação aos gover
nos dos Estados brasileiros (Anobase: 2013).

bandido mascarado: black bloc.

barbeiro: motorista inábil; imperito.

blitz: bloqueio estratégico de segurança. 

burrice: repetir erros comprovados.

“Cidade do Crime” / “Cidade sem Lei”: ausência de um poder 
legal exercido por direito. 

cadáver: corpo; corpo morto; corpo sem vida; corpos de vítimas; 
corpos dos mortos; despojos fúnebres; restos mortais.

caixa dois: caixa paralelo; dinheiro não contabilizado; investi
mento na campanha política; movimentação não oficial de dinheiro, 
não declarada ao governo; movimentação paralela de dinheiro; recursos 
de caixa dois; recursos não contabilizados; suborno eleitoral.

calcinha e sutiã: roupas menores, íntimas; trajes menores.

caluniar: exagerar nas acusações.

captura e prisão: busca e apreensão. 

casa para jovens e adultos com algum tipo de deficiência, sem 
condições de se autossustentar e sem familiares: residência inclusiva.

causar um acidente: cometer uma imprudência no trânsito; ori
ginar ocorrência desagradável no trânsito.
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censura: atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao 
momento e à situação; conexão política; controle social dos meios de 
comunicação; higiene mental; historicamente não dizível; interdição do 
impossível; mordaça da imprensa; orientação cultural; política do silên
cio; politicamente correto; “recomendação”; sonegação da informações 
“indesejáveis”. 

cessar a guerra: cessar das hostilidades.

chacina / massacre: assassinato coletivo e premeditado; sumiço de 
presos.

chefe / líder de um partido político: cardeal. 

cheque fantasma: cheque de conta cujo correntista é fictício. 

classe barata: classe turística.

colono palestino: colono extremista. 

comunista / nazista: adversário de esquerda; partidário ou sim
patizante do comunismo; partidário ou simpatizante do nazismo.

conchavos: negociatas interpartidárias. 

conta fantasma: conta corrente bancária em nome de cliente fic
tício, com a finalidade de burlar o fisco, através de lavagem de dinheiro.

contrabando / atividades dos contrabandistas / traficantes  
/ la drões / corruptos / sonegadores: comércio de mercadorias clandes
tinas; comércio ilícito; importação e / ou exportação de mercadorias 
proibidas; mercado paralelo.

corrupção / suborno: comercialização de facilidades no governo; 
doação clandestina de dinheiro; doação ilegal de dinheiro; doação irre
gular; doação não declarada; favorecimento de um lobista a governante, 
parlamentar, funcionário público; irregularidades; mesadão; técnica de 
gestão; tráfico de influência; vantagens indevidas.

crime / delito: abuso de direito; ação social condenável; ato de 
vindita social; ato infracional; infração às leis estabelecidas; transgres
são da lei; transgressão da moral.

defecar bem: “intestino funciona como um reloginho”. 

desemprego: crise de empregabilidade; “sinergias”.  
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desonesto: aquele que revela falta de probidade no trato de coisa 
alheia; povo de costumes livres.

dinheiro: acerto financeiro; aumento patrimonial incompatível 
com o salário; benefício financeiro; negociação de pagamento para ob
ter vantagens no serviço público; pagamento de comissão; pagamen
to para defesa de suas posições junto às autoridades; remuneração da 
“influência” junto a “funcionários públicos” para a liberação do dinhei
ro; receber a encomenda; rendimentos financeiros incompatíveis com  
o ganho.

disfarce usado com intenção de fraude ou com valor demagó-
gico: maquiagem.

dor / lesão muscular de leve intensidade: desconforto, incômo
do muscular.

droga: droga lícita; drogas alucinógenas recreativas; estimulante; 
mercadoria; preferência farmacológica; substância proibida.

empobrecimento das classes sociais: modernização sem desen
volvimento.

empregado igual aos de antes, mas agora sem todos aqueles di-
reitos trabalhistas: colaborador; associado.

engarrafamento: acúmulo de veículos que dificultam o trânsito; 
aglomerado de veículos automotivos de pouca mobilidade.

erro: incorreção num texto; qualidade daquilo que é inexato num 
texto.

escravidão: condições de trabalho análogo ao escravo; dependên
cia / submissão; relação de sujeição da qual é difícil de se livrar; vínculo 
que restringe a liberdade de uma pessoa.

esquerda: oposição. 

estar em perigo: estar numa posição pouco segura. 

estar pobre: estar com pouco dinheiro; estar com poucos recursos 
financeiros; estar descapitalizado; estar em dificuldades monetárias; es
tar em regime de contenção de despesas; estar numa situação financeira 
angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem meios; estar sem recursos.
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estratégias de operação de ataque: missão de observação.

estuprador: praticante de sexo não autorizado; selvagem hiperse
xualizado.

expropriação impune das terras indígenas por mais de 30 anos: 
trabalho de mais de 30 anos.

falácia: discurso ou tentativa de persuadir o ouvinte ou leitor.

falando de um grupo de parlamentares: 300 picaretas do Con-
gresso Nacional Brasileiro: baixo clero.

falar palavrões: falar Qpalavras malsãs.

falcatrua: algo que oferece a possibilidade de enriquecer facil
mente.

fantasma: funcionário que recebe sem trabalhar.

favela: assentamento urbano de baixa renda; comunidade; con
junto habitacional abaixo do padrão.

favelado: gente humilde; morador de favela.

faxina: reforma geral, através da substituição de políticos ou de 
funcionários públicos em cargos de confiança. 

fervura / ápice da crise: auge de uma crise política; afago; ajuste 
ministerial; crescimento negativo; desaceleração da aceleração econô
mica; descrescimento; impacto mediático; políticas públicas; recessão; 
retrocesso econômico.

fim do autoritarismo: Nova República (Brasil, Ano base: 1985); pro
cedimento mais atuante.

fuga da prisão: ausência temporária do complexo penal. 

futebol: desporto terrestre coletivo; maior espetáculo esportivo 
da Terra.

gays e lésbicas: comunidade homossexual.

genocídio / extermínio da população: destruição colateral; ação 
humanitária; campanha higiênica; custos humanos; destruição colate
ral; destruição em massa; limpeza étnica; operação de limpeza; priva
ção da existência.
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gorda / gordo: acima do peso; excesso de peso corporal; obeso; 
pessoa bem nutrida; pessoa com sobrepeso; pessoa de grande enverga
dura; sobrepeso; um pouco mais nutrida.

grupos organizados para servir de massa de manobra aos inte-
resses políticos radicais (Brasil): “movimentos sociais” (Anobase: 2014).

guerra: ação armada de pacificação; agressão; campanha; cessar 
das hostilidades; conflito; conflito armado; conflito eminente; crise; de
fesa da pátria; entrar com tropas; esforço militar; intervenção armada; 
intervenção militar; invadir; ofensiva militar; operação; operação de 
manutenção de paz; questão.  

guerra ao terror: operações de contingências no exterior.

Guerra do Golfo: Operação Tormenta do Deserto.

homossexual: aquele que mantém relação amorosa e / ou sexu
al com pessoa do mesmo sexo; exageradamente delicado, sensual; ho
mem de comportamento desviante; homoafetivo; indivíduo afeminado; 
orientação dos desejos sexuais e afetivos com pessoas do mesmo sexo; 
seres com opções sexuais alternativas; união estável homoafetiva; união 
homossexual.

homossexualismo: orientação sexual.

imprensa amarela: imprensa sensacionalista para atingir a cama
da mais popular.

imprensa marrom: imprensa que recebe dinheiro para publicar 
ou não divulgar determinadas matérias.

impunidade: imunidade parlamentar.

inflação: alta considerável, descontrolada e contínua dos preços; 
equívocos reversíveis; perda do poder de compra da moeda.

iniciativa pessoal: codícia.

invasão: colonização; expansão territorial; libertação; pacifica
ção.

invasão das forças armadas aliadas: necessidade de uma inter
venção externa. 

invasor e espoliador de terras dos índios: produtor rural.
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jagunços / capangas: seguranças. 

jogar “cocô” nos rios e mares: jogar efluentes nos rios e mares.

jovem preso: menor internado.

jovens suicidas / bombas humanas: candidatos ao martírio.

lavagem de dinheiro: atividades ilícitas; envio de dinheiro para 
contas no exterior, sem pagamento de impostos; estratégia usada para, 
através de meios lícitos, justificar capital proveniente de atividades ilíci
tas; evasão de divisas; evasão fiscal; evasão tributária; Offshore Centers; 
Offshore Lakes; Offshores; operações financeiras clandestinas; “paraísos 
fiscais”; recursos e despesas não declaradas; remessa indevida de dinhei
ro ao exterior.

lesbianismo: orientação sexual.

lésbicas: homossexual do sexo feminino; mulher de aspecto e in
clinações sexuais masculinos; mulher homossexual; mulher que pratica 
atos libidinosos com outra mulher; mulher que tem preferência sexual 
por outra pessoa do mesmo sexo; orientação dos desejos sexuais e afeti
vos com pessoas do mesmo sexo; seres com opções sexuais alternativas; 
união estável homoafetiva; união homossexual.

má motorista: mulher com pouca habilidade no trânsito.

melhoria das condições de vida das maiorias empobrecidas: re
volução das expectativas crescentes. 

memórias amargas dos anos da Ditadura: “outra ponta do véu”.

mendigo: indivíduo que pede esmolas; indivíduo que vive de ca
ridade alheia; morador de rua; minoria; nômade urbano; parasitas so
ciais; pessoa em situação de rua; população de rua.

mensalão: esquema de compra de votos de parlamentares brasi
leiros; estatizar a crise “na política” no Brasil; mensalão mineiro; mensa
lão político; quantia paga a políticos (deputados) em troca de apoio aos 
projetos do governo brasileiro.

mentir: adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar 
informação falsa; dissimular a verdade; distorcer a realidade; escon
der a verdade; faltar à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para  
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a ver dade; induzir elementos falsos numa história; maquinar a verdade; 
modificar a verdade; omitir a verdade; velar a verdade.

mentira: afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro; 
afirmação na qual não se pode acreditar; contrária à verdade; desvio 
ou erro proposital sobre fatos reais: esta fala não procede; eufemismos 
governamentais; informação falsa; inverdade; meiaverdade; não é ver
dade; verdade parcial; verdade que esqueceu de acontecer.

mentiras políticas: eufemismos governamentais (Exemplo: Os 
segredos da mentira: as mentiras políticas recorrem a eufemismos go
vernamentais para levar alguém a acreditar numa determinada visão) 
afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual 
não se pode acreditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital 
sobre fatos reais; esta fala não procede; informação falsa; inverdade; 
meiaverdade; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de 
acontecer.

militante: defensor ativo de uma causa. 

mistura de “exterminador” com o “justiceiro”: personagem ex
cêntrico.

momento político: momento da universalidade. 

morrer: abreviar a vida; chegar ao fim da vida; estar em perigo 
de vida; falecer; partir; perder a vida; ter seus dias contados; ter suas 
horas contadas; tombar sem vida; vir a faltar. 

morte: ausência atual; cessação completa e definitiva da vida; 
desaparecimento; desfecho fatal; êxito letal; extinção; falecimento; fim 
da vida; óbito; presença longínqua no horizonte.

morto na guerra: baixa; perdas de alta ou baixa intensidade; ví
timas fatais.

mortos: desaparecidos.

mudança: acontecimento inesperado;  modificação do estado 
normal de algo.

muitas mortes: efeitos colaterais; grandes perdas humanas.

não ameaçar ou perder a face, a pele, não ser morto: salvar  
a face / a pele. 
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negro / pardo: afroamericano; afrobrasileiro; afrodescendente; 
escurinho; homem negro; indivíduo cotista; indivíduo de etnia negra; 
negro; pertencente à raça negra; pessoa de cor; pessoa de pele negra; 
pessoa “morena”; povo de pele escura; que apresenta a cor negra; rapaz 
moreninho.

nomeação indevida e exagerada, característica de fim de man-
dato: inchaço.

obras de embelezamento de fachada por motivos eleitoreiros: 
maquiar.

ódio: hostilidade gratuita.

oposição à propriedade pública: estatismo.

oposição política: alternância de poder.

país atrasado / terceiro mundo: emergente; países emergentes; 
países em ascensão econômica e social; países mais pobres; países sub
desenvolvidos; terceiro mundo.

paparazzi: fotógrafos de celebridades; repórteres que fotografam 
pessoas famosas sem autorização.

participar na guerra: entrar com tropas; invadir.

partido político no Brasil: empresa privada mantida com dinhei
ro público (Anobase: 2013).

penas: medidas de cunho sócioeducativo; medidas defensivas 
sociais.

pivete: agente antissocial delinquente; meninos em situação de 
rua; menor de rua.

perseguir subordinados: extrapolar ou exorbitar de suas fun
ções.

pessoa que vota por outra nas sessões do Congresso: pianista.

pobre: baixa renda; baixo poder aquisitivo; classe baixa; consumi
dor com o menor rendimento; consumidor de baixa renda; desprovido 
de recursos materiais; economicamente desfavorecido; economicamen
te desprivilegiado; escasso de recursos financeiros; estar em dificuldades 
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monetárias; estar numa situação financeira angustiosa; estar sem meios; 
estar sem recursos; excluído social; grupo minoritário; hipossuficiência 
econômica; indivíduo abandonado pelo dinheiro; indivíduo de parcos 
recursos; não possuir muitos recursos; pessoa com excesso de falta de 
recursos financeiros; pessoa de poucos recursos financeiros; pessoa em 
situação de vulnerabilidade econômica; população carente.

pobreza: classe dos pobres; condição subeconômica; estado de 
necessidades; exclusão social; situação de falta de subsistência.

pornografia: material para adultos; violação ao pudor em matéria 
sexual.

prender / deter: apreender (termo usado pela polícia quando  
o preso é menor de idade).

preso / prisioneiro: interno em instituição penal; detento; estar 
detido; indivíduo encarcerado; indivíduo privado de sua liberdade pes
soal em razão de uma condenação penal; internos nas instituições to
tais; pessoa condenada sob custódia do Estado numa penitenciária ou 
cadeia; privação da liberdade; que perdeu a liberdade; ter pensão do 
Estado.

prisão: afastamento “voluntário” do convívio social; busca e apre
ensão; constrição à liberdade ambulatória; desfecho exigido para restau
ração da ordem; reclusão; regime de detenção; suspensão temporária da 
liberdade. 

prisão / cadeia / presídio: cárcere privado; casa de detenção; 
casa de hóspedes; centro de detenção; estabelecimento penitenciário; 
instituição penal; instituição total; instituto de regeneração; lugar vigia
do e / ou fortificado, em que alguém é mantido preso.

prisão sem julgamentos e por tempo indeterminado: custódia 
preventiva.

proibições e censuras governamentais em tempos de guer-
ra, notadamente nos eUa, segundo as estilísticas das mídias: apoio  
à política oficial; autocontrole rígido; defesa da imagem do governo; 
esquecimento das falhas óbvias do governo; esquecimento intencional 
das próprias lacunas; evitação da culpabilidade mútua; evitação do va
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zamento de informações; expurgo de cenas de suicídio; expurgo de ima
gens de cadáveres mutilados; filtragem acurada de notícias; fotografias 
à distância e não os closes; manutenção de dúvidas básicas; maquilagem 
de efeitos de destruições; prática da autocensura; remissão de feridas 
emocionais da população; tolerância com a falta do fluxo saudável de 
informações; tolerância com os informes incorretos (eufemismos técni-
cos).

propina: acerto financeiro; aumento patrimonial incompatível 
com o salário; benefício financeiro; negociação de pagamento para ob
ter vantagens no serviço público; pagamento de comissão; pagamento 
para defesa de suas posições junto às autoridades; remuneração da “in
fluência” junto a “funcionários públicos” para a liberação do dinheiro; 
rendimentos financeiros incompatíveis com o ganho.

prostituição: serviço sexual contratado. 

punir: aplicar correção.

puta / prostituta / meretriz: prestadora de serviços do corpo.

quebrar o tabu: interromper uma série de ocorrências desfavo
ráveis.

racha: corrida de carros e / ou motos não autorizada.

redefinição ideológica pragmática em relação aos investimen-
tos estrangeiros: Cemitério de Ideias.

reduzir o ritmo do crescimento econômico: aterrissar.

relações homossexuais: aquele “a fim de os conhecermos”.

ricos: alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; 
consumidor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; eco
nomicamente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações eco
nômicas; excelente padrão econômico-financeiro; grupo majoritário; 
não ter problemas financeiros; pessoas com possibilidades; possuidor 
de muitos bens e / ou de dinheiro; ser dotado de bens de fortuna.

roubar: adquirir algo ilicitamente; apoderar-se de algo que não 
lhe pertence; apoderar-se de alguma coisa indevidamente; apossar-se 
do que pertence a outrem; apropriar do dinheiro alheio; beneficiar-se 
de “altas vantagens” financeiras; desviar dinheiro em proveito próprio; 
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desviar recursos; enriquecer por meios ilícitos; evadir impostos; extor
quir fraudulentamente; pegar algo do outro sem avisar e sem intenção 
de devolver; pegar um objeto que não lhe pertence, por distração; sub
trair o bem alheio; subtrair verbas públicas; tirar coisas que não perten
cem a você; tomar posse; vulnerar a legalidade fiscal.

roubar a mercadoria alheia: abastecer sua despensa com a carga 
espalhada pelo asfalto.

roubo / peculato / furto: abuso de confiança; acumulação ilícita 
de capital; alcance; apropriação de rendas públicas; apropriação indevi
da de verbas públicas; descaminho de valores alheios; desvio; desvio de 
dinheiro público ou alheio; desvio de fundos; desvio de rendas públicas 
em proveito próprio ou alheio; desvio de verba; desvio fraudulento de 
dinheiro; distorções fiscais; encargo de capacidade emergencial; evasão 
de impostos; fenômeno do enriquecimento de políticos profissionais; 
gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira; posse indevida; 
recursos de caixa dois; superfaturamento.

roubo de carro: subtrair propriedade móvel para uso próprio.

roubo na bomba: extração indevida de renda dos revendedores 
de combustíveis.  

roubou os bens públicos: não respeitou como devia os bens pú
blicos.

ruela: rua estreita e curta, por vezes sem saída. 

silêncio: limite do discurso censurado; privação de falar.

socorrer / resgatar: estatizar a crise “na política” nos EUA.

sovina / pão-duro: avarento; muito apegado ao dinheiro; que não 
é generoso; somítico.

subdesenvolvimento urbano: revolução das frustrações crescen
tes.

subversão: ações populistas de políticos com planos de poder.

tabu: interromper uma série de ocorrências desagradáveis.

tarado sexual: incontinentes sexuais; libido de altíssima volta
gem; moralmente devassos.
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terroristas: agressores; ativistas do terror; autores do atentado; 
captores; comando do terror; combatentes do terrorismo; extremistas; 
grupo praticante de ato de terrorismo; homens armados; homensbom
ba; insurgentes; membros do comando do terror; militantes do terror; 
movimento social terrorista; perpetradores; pessoa partidária do terro
rismo; radicais; rebeldes terroristas; sacrifício por uma causa; separatis
tas; sequestradores.

tesoura / corte: contingenciamento de despesas; controle das des
pesas do orçamento governamental; corte de despesas feito pela equipe 
econômica do governo, de acordo com as necessidades; imposição polí
ticoeconômica de contingência orçamentária.

tipo de orçamento divulgado em discursos, através da mídia, 
distorcendo-se a realidade por forte pressão popular: orçamento oral.

tortura: conjunto de procedimentos alternativos; desrespeito aos 
direitos humanos; ferramenta de um poder instável, autoritário; método 
de interrogatório benigno e eficiente; métodos de persuasão; métodos 
severos de interrogatório; tática dura de interrogatório; tratamento abu
sivo ao preso; tratamento cruel e degradante; tratamento não conven
cional ao preso; utilização de métodos não convencionais na conclusão 
de uma investigação criminal.

torturar: fazer justiça fora do ordenamento jurídico. 

tribo: comunidade interpretativa;  grupo unido pelas suas inter
pretações partilhadas da realidade.

trombadinha: jovem em confronto com a lei; menor que vive na 
rua e anda em bandos, cometendo pequenos delitos; mocinho bandido.

último bate-papo: preleção.

último perdedor: vicecampeão.

vandalismo: ato de rebeldia e destruição. 

velho: adulto maior; boa idade; faixa etária avançada; homem 
avançado em anos; idade muito avançada; idoso; melhor idade; menos 
jovem; não é mais jovem; pessoa com limitações do organismo pela pró
pria idade; pessoa com mais idade; pessoa de idade avançada; pessoa 
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geronte; pessoa idosa; pessoa experiente; pessoa madura; sempre jovem; 
senhor(a) respeitável; senil.

viciado em drogas: dependente químico.

vítimas civis quando o alvo é militar / vítimas civis da guerra: 
danos colaterais.

xiita: militante político tido como radical e inflexível.

tV:

apagão: falta temporária de energia elétrica em uma grande re
gião, com prejuízos às Cidades inteiras.

cliente como qualquer outro:  cliente especial (“você é nosso 
cliente especial”, em um anúncio na TV Brasileira).

proibições e censuras governamentais em tempos de guer-
ra, notadamente nos eUa, segundo as estilísticas das mídias: apoio  
à política oficial; autocontrole rígido; defesa da imagem do governo; 
esquecimento das falhas óbvias do governo; esquecimento intencional 
das próprias lacunas; evitação da culpabilidade mútua; evitação do va
zamento de informações; expurgo de cenas de suicídio; expurgo de ima
gens de cadáveres mutilados; filtragem acurada de notícias; fotografias 
à distância e não os closes; manutenção de dúvidas básicas; maquilagem 
de efeitos de destruições; prática da autocensura; remissão de feridas 
emocionais da população; tolerância com a falta do fluxo saudável de 
informações; tolerância com os informes incorretos (eufemismos técni-
cos).

propaganda mentirosa: propaganda enganosa.

MINeraLOGIa

pedra: fragmento mineral.

MItOLOGIa

inferno: local subterrâneo habitado pelos mortos.
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MODa

bom gosto: gosto elevado. 

cafona: mau gosto para se vestir; pessoa deselegante.

mal vestida: andar mal cuidada; deixar de cuidarse com zelo; ne
gligenciar com os trajes; pessoa muito descuidada no vestir.

pessoa brega: pessoa com mau gosto; pessoa sem refinamento.

MÚSICa

desacorde: reunião de sons pouco agradáveis ao ouvido.

desafinar: não assumir compromisso com as notas da melodia. 

descompasso: irregularidade rítmica.

dissonância: notas em estado de irresolução harmônica.

ter “bom ouvido”: ter facilidade de aprendizagem musical. 

NaZISMO

supremacia da raça alemã: hegemonia dos árias.

POLÍCIa

a polícia disparou sobre o assaltante / a polícia matou o assal-
tante: agentes da autoridade neutralizaram o assaltante: agente da segu
rança e da autoridade; agente encarregado de fazer cumprir a lei.

algemas: pulseiras chiques. 

armas / dinheiro apreendidos nas operações das polícias: espó
lio de guerra.

assassinato: atentado; destruição da vida humana; falsos positi
vos; homicídio voluntário; morte encomendada; queima de arquivo.

assassino / bandido / criminoso / elemento: alta periculosidade; 
autores da morte; cidadão infrator; elemento; pessoa suspeita de prati
car delitos; suspeito de crime.
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bandido mascarado: black bloc.

blitz: bloqueio estratégico de segurança.

calabouço: sala de detidos. 

captura e prisão: busca e apreensão.

chacina / massacre: assassinato coletivo e premeditado; sumiço de 
presos.

“Cidade do Crime” / “Cidade sem Lei”: ausência de um poder 
legal exercido por direito.

corrupção / suborno: vantagens indevidas.

crime / delito: abuso de direito; ação social condenável; ato de 
vindita social; ato infracional; infração às leis estabelecidas; transgres
são da lei; transgressão da moral.

dedo duro / caguete / alcaguete: espião ou informante da polícia. 

despossuídos / humildes / miseráveis: descamisados.

espião:  agente secreto; pessoa que vigia secretamente alguém ou 
algo para obter informações; pessoal de informação; que faz espionagem.

extermínio: operação de limpeza. 

FeBeM: unidade de tratamento intensivo dispensado a adoles
centes em conflito com a lei.

fuga da prisão: ausência temporária do complexo penal. 

grampo / escuta: interceptação telefônica sob autorização judicial. 

impressões digitais: reconhecimento biométrico.

ladrão: amigo do alheio; criança ou adolescente que cometeu ato 
de infração; empregado infiel; especialista em furtos residenciais; indi
víduo associado à criminalidade menor; indivíduo desonesto; indivíduo 
que pega emprestado para sempre; jovem infrator; menor infrator; ter
mo aplicado ao indivíduo pobre; técnico em redistribuição de rendas  
e / ou bens alheios; usurpador de bens alheios.

massacre / chacina: assassinato coletivo e premeditado; sumiço 
de presos.
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matar: contribuir para que alguém morra; cumprir o dever; de
fender a Pátria; honrar a terra que nos foi berço; levar à morte; levar  
o animal à inércia; neutralizar o assaltante; servir a nação; subtrair a vida 
de alguém; tirar a vida de alguém intencionalmente; tirar o adversário 
deste mundo; trabalhar pela paz do mundo.

menor infrator: criança ou adolescente que cometeu ato de infra
ção; jovem infrator.

menor internado: jovem preso.

mentir: adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar 
informação falsa; dissimular a verdade; distorcer a realidade; escon-
der a verdade; faltar à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para 
a verdade; induzir elementos falsos numa história; maquinar a verdade; 
modificar a verdade; omitir a verdade; velar a verdade.

mercadoria: droga.

morrer: abreviar a vida; chegar ao fim da vida; estar em perigo 
de vida; falecer; partir; perder a vida; ter seus dias contados; ter suas 
horas contadas; tombar sem vida; vir a faltar.

mosco: furto em residências com chave falsa.

pivete: agente antissocial delinquente; menor de rua; meninos em 
situação de rua.

polícia / guarda civil: instituição armada; soberba escancarada.

polícia secreta: elogio planejado por falsa humildade. 

policiais: guardiães da ordem; profissionais da segurança.

policial: agente da segurança e da autoridade; agente encarregado 
de fazer cumprir a lei; agentes da autoridade neutralizam o assaltante.

prender / deter: apreender (termo usado pela polícia quando  
o preso é menor de idade).

preso / prisioneiro: interno em instituição penal; detento; estar 
detido; indivíduo encarcerado; indivíduo privado de sua liberdade pes
soal em razão de uma condenação penal; internos nas instituições to
tais; pessoa condenada sob custódia do Estado numa penitenciária ou 
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cadeia; privação da liberdade; que perdeu a liberdade; ter pensão do 
Estado.

prisão: desfecho exigido para a restauração da ordem. 

prisão / cadeia / presídio: afastamento “voluntário” do convívio 
social; busca e apreensão; cárcere privado; casa de detenção; centro de 
detenção; desfecho exigido para restauração da ordem; estabelecimento 
penitenciário; instituição penal; reclusão; regime de detenção; suspen
são temporária da liberdade.

prisão sem julgamentos e por tempo indeterminado: custódia 
preventiva.

punir: aplicar correção.

racha: corrida de carros e / ou motos não autorizada. 

roubo: encargo de capacidade emergencial.

roubo de carro: subtrair propriedade móvel para uso próprio.

sequestro: operações de rendição; retenção involuntária por tem
po indeterminado com ressarcimento de despesas.

soldado: agentes da lei; elemento de combate; mantenedores da 
paz; pessoal de combate.

subornar: dar certa quantia em dinheiro para alguém, em troca 
de alguma informação e / ou algo ilegal; pagar a alguém para obter fa
vores.

tortura: ferramenta de um poder instável, autoritário; método 
de interrogatório benigno e eficiente; métodos de persuasão; métodos 
severos de interrogatório; pressão física; tática dura de interrogatório; 
tratamento abusivo ao preso; tratamento cruel e degradante; tratamento 
não convencional ao preso; utilização de métodos não convencionais na 
conclusão de uma investigação criminal.

traficante: negociante de drogas; pessoa dada à prática de negó
cio clandestino.

trombadinha: jovem em confronto com a lei; menor que vive na 
rua e anda em bandos, cometendo pequenos delitos; mocinho bandido.

vandalismo: ato de rebeldia e destruição.
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POLÍtICa

“balcão de negócios”: compra e venda de informações. 

“guerra fresca” / guerra fria cibernética: cool war.

“Pt é travesti da política”: PT não é mais aquele. Modificouse 
completamente.   (PT é o Partido dos Trabalhadores no Brasil).

a favor do aborto: pró-escolha.

acobertamento: “eu não menti, só omiti a verdade”: 

acochambração: acordo ilícito; arranjo escuso.

adiantamento de recursos dos cofres públicos para o candidato 
político: doação de campanha (Anobase: 2014).

agiota político: “investidor” (Anobase: 2014).

agiotagem: antecipação dos desvios das verbas públicas (Anobase: 
2014).

amarras eternas da humanidade – a guerra permanente de 
todos contra todos: democracia representativa liberou a humanidade 
(uma das maiores conquistas da civilização).

analista: social media.

anão: parlamentar que desvia dinheiro do Orçamento da União 
em proveito próprio (Brasil).

apadrinhamento / distribuição de cargos: prática de favoreci
mento em troca de apoio. 

apagão: falta temporária de energia elétrica em uma grande re
gião, com prejuízos às Cidades inteiras.

ápice da crise / fervura: auge de uma crise política

aposentadoria compulsória, ou minimização do impacto do 
fim da estabilidade do funcionalismo: aposentadoria voluntária. 

articulador político: coordenador político. 

assassinatos: falsos positivos: atentado; destruição da vida huma
na; homicídio voluntário; morte encomendada; queima de arquivo.
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assoberbamento de funções e responsabilidades sem aumento 
de salário: valorização dos funcionários efetivos. 

ato de agradar para suavizar uma crise política: afago; ajuste 
ministerial; auge de uma crise política; crescimento negativo; desacele
ração da aceleração econômica; desaceleração da aceleração econômica; 
decrescimento; impacto mediático; políticas públicas; recessão; retro
cesso econômico.

aumentar indiscriminadamente o quadro do funcionalismo 
público: inchar.

aumentar o salário: elevar o soldo; majorar o ordenado; melhorar 
o vencimento; reajustar o provento.

aumentar os preços / ajustar os preços: contemplar algumas 
condições adversas; memória inflacionária; recuperar os preços.

aumento das taxas e dos impostos para o contribuinte muni-
cipal: atualização da Planta de Valores Imobiliários; reformulação do 
cadastro ISSQN (Ano base: 2006). 

barganhar vantagens e benefícios junto ao governo: abrir novas 
e concretas vias de crescimento partidário; poder de pressão.

bisbilhotar a vida alheia: atender ao interesse nacional. 

boca de urna: orientador de eleitores indecisos; pessoa contrata
da para fazer qualquer trabalho eleitoral (Anobase: 2014). 

burrice: repetir erros comprovados. 

cabo eleitoral: pessoa que trabalha na campanha política, na 
compra de votos por atacado (Anobase: 2014).

caixa de dinheiro público / dinheiro da emenda parlamentar: 
caixa de campanha política (Anobase: 2014).

caixa dois: caixa paralelo; dinheiro não contabilizado; investi
mento na campanha política; movimentação não oficial de dinheiro, 
não declarada ao governo; movimentação paralela de dinheiro; recursos 
de caixa dois; recursos não contabilizados; suborno eleitoral.

caixa três: dinheiro invisível / dinheiro que flui por fora da oficia
lidade / serviço prestado sem pagamento, como se fosse uma cortesia 
(Anobase: 2014). 



419Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

Capitalismo: doutrina da prosperidade; economia de mercado; 
mercado livre; mundo livre; nova ordem mundial.

carência de moral / traições mais vis: “apagamento da memória”.

casa para jovens e adultos com algum tipo de deficiência, sem 
condições de se autossustentar e sem familiares: residência inclusiva.

ceder na política tributária: “negociaçãozinha”. 

censura: atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao 
momento e à situação; conexão política; controle social dos meios de 
comunicação; higiene mental; historicamente não dizível; interdição do 
impossível; mordaça da imprensa; orientação cultural; “pedido”; políti
ca do silêncio; politicamente correto; “recomendação”; sonegação das 
informações “indesejáveis”.

cesta básica: aporte básico de alimentos.

chefe / líder de um partido político: cardeal. 

cheque fantasma: cheque de conta cujo correntista é fictício. 

classe capitalista: partidos plurais.

comitê: espaço eleitoral do candidato.

comunismo: economia planificada; países politicamente fecha
dos e de economia centralizados.

comunista / nazista: adversário de esquerda; partidário ou sim
patizante do comunismo; partidário ou simpatizante do nazismo.

conchavos: negociatas interpartidárias. 

conflito / confusão / rolo: situação com difícil resolução; situa
ção em que reina o desinteresse e a irresponsabilidade.

conjunto dos desempregados: mão de obra ociosa. 

conjunto dos países capitalistas: primeiro mundo. 

conta fantasma: conta corrente bancária em nome de cliente fic
tício, com a finalidade de burlar o fisco, através de lavagem de dinheiro.

contabilidade: ciências ocultas (Anobase: 2014).

contra o aborto: pró-vida.
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contratação dos chefes políticos: definidores das eleições (Ano
base: 2014).

controle da mídia: democratização dos meios de comunicação.

corrupção / suborno: advocacia administrativa; comercializa
ção de facilidades no governo; doação clandestina de dinheiro; doação 
ilegal de dinheiro; doação irregular; doação não declarada; escravidão 
psicológica permanente; favorecimento de um lobista a governante, 
parlamentar, funcionário público; irregularidades; mesadão; técnica de 
gestão; tráfico de influência; vantagens indevidas.

corrupto: pessoa movida pela ideologia da propina; termo aplica
do ao indivíduo rico.

crescimento negativo: afago; ajuste ministerial; auge de uma 
crise política; desaceleração da aceleração econômica; decrescimento; 
impacto mediático; políticas públicas; recessão; retrocesso econômico.

criação do governo brasileiro na receita Federal para proteger 
políticos e seus parentes: “sigilo vip”. 

crise do governo: ajuste ministerial.

cúmplice: entorno. 

dar dinheiro em espécie para o candidato político gastar como 
quiser: “receitas não contabilizadas” (Anobase: 2014). 

defesa do indefensável: políticas abertas. 

deixar de pagar a parcela da propina do deputado: declaração de 
rompimento político (Anobase: 2014).

demissão compulsória, consiste em um funcionário de deter-
minada empresa ser pressionado a fazer um pedido de demissão: 
afastamento de executivos de seus cargos; demissão voluntária; desliga
mento de executivos; dispensa dos serviços de um funcionário da em
presa; expediente regulador; interrupção de contrato de trabalho.

desonesto: aquele que revela falta de probidade no trato de coisa 
alheia; povo de costumes livres.

desperdício: contenção; planos de contenção.

despossuídos / humildes / miseráveis: descamisados.
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destinar dinheiro público para entidades e prestadores de ser-
viço: convênios (Anobase: 2014).

desvio total de verba pública por um parlamentar: taxa de re
torno integral (Anobase: 2014).

desvio total do dinheiro destinado a uma obra: emendas desen
volvidas integralmente (Anobase: 2014).

diarreia normativa: excesso de leis e normas existentes no país.

dinheiro: acerto financeiro; aumento patrimonial incompatível 
com o salário; benefício financeiro; negociação de pagamento para ob
ter vantagens no serviço público; pagamento de comissão; pagamen
to para defesa de suas posições junto às autoridades; remuneração da 
“influência” junto a “funcionários públicos” para a liberação do dinhei
ro; receber a encomenda; rendimentos financeiros incompatíveis com  
o ganho.

dinossauro: aquele que se revela contrário às reformas políticas.

disfarce usado com intenção de fraude ou com valor demagó-
gico: maquiagem.

distribuidores de santinhos / coladores de cartazes / visitadores 
das casas dos eleitores: agentes eleitorais (Anobase: 2014).

ditadura: quesitos democráticos; regime cubano; regime de exce
ção; regime militar anos 60 e 70 no Brasil; regime político com excesso 
de autoridade e sem liberdade para o povo.

ditadura dos “manos” do Pt: “direitos humanos”; regime políti
co com excesso de autoridade e sem liberdade para o povo (PT = Parti
do dos Trabalhadores no Brasil (Anobase: 2012).

doações ilícitas para pré-campanha política: questão eticamen
te não favorável. 

eliminação de empresa públicas: desestatização. 

emendas parlamentares: financiamento público de campanhas 
políticas (Anobase: 2014).

emissão de propaganda governamental: diplomacia pública. 
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empregado igual aos de antes, mas agora sem todos aqueles di-
reitos trabalhistas: colaborador; associado.

empreiteiras: consumidoras da maior parte dos recursos públicos 
dirigidos a novos projetos; maiores aliadas dos políticos (Anobase: 2014).

endividar o país: tomar recursos no mercado financeiro interna
cional. 

enfraquecimento que o Serviço Nacional de Saúde (S. N. S.) tem 
a desempenhar junto à comunidade: contenção; planos de contenção.

esmola pública: ingresso mínimo de integração. 

esquerda: oposição. 

exonerar / demitir: colocar à disposição do livre mercado de tra
balho; desligar do cargo; dispensar do serviço; dispensar sem justo mo
tivo; fazer melhorias no quadro de funcionários; liberar do emprego.

expediente disciplinário: diligência informativa. 

expulsão do partido político: cessação da inscrição no partido 
político.

extorsão / chantagem: imposto excessivo / injusto;  imposto revo
lucionário; verdadeira garantia da agiotagem.

falando de um grupo de parlamentares: 300 picaretas do Con-
gresso Nacional Brasileiro: baixo clero.

falcatrua: algo que oferece a possibilidade de enriquecer facil
mente.

fanático: pessoa partidária excessivamente entusiasta de uma 
causa.

fantasma: funcionário que recebe sem trabalhar. 

favela: assentamento urbano de baixa renda; comunidade; con
junto habitacional abaixo do padrão.

faxina: reforma geral, através da substituição de políticos ou de 
funcionários públicos em cargos de confiança. 

ficar preocupado: começar a acreditar.
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ficha limpa: conjunto de dados ilesos referentes à vida pessoal  
e / ou profissional de uma pessoa; que não comete atos ilícitos.

fim do autoritarismo: Nova República (Brasil, Ano base: 1985); pro
cedimento mais atuante.

fizemos tudo errado: estaremos implementando uma reestrutu
ração estratégica.

fugas de informação: canalizador.

gays e lésbicas: comunidade homossexual.

genocídio: ação humanitária; campanha higiênica; custos huma
nos; destruição colateral; destruição em massa; limpeza étnica; opera
ção de limpeza; privação da existência.

Golpe de estado: liberação de guerra; pronunciamento militar.

grupelhos de políticos: homens públicos; panelinhas; pertencen
tes à política.

grupos organizados para servir de massa de manobra aos inte-
resses políticos radicais: “movimentos sociais” (Brasil) (Anobase: 2014).

guerra: defesa da pátria.

ilegal: contrário às disposições da lei; extrarregulamentar; ilícito.

imposto sindical: contribuição sindical.

impunidade: imunidade parlamentar.

infidelidade com partidos / aliados  / eleitores: infidelidade. 

inflação: alta considerável, descontrolada e contínua dos preços; 
equívocos reversíveis; perda do poder de compra da moeda.

invadir a propriedade: ocupar a propriedade.

invasão: colonização; expansão territorial; libertação; necessida
de de uma intervenção externa; ocupação ilegal de terras e / ou territó
rios; ocupação israelense; pacificação.

laranja: canalizador de recursos para as contas de parlamentares 
(Anobase: 2014).
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lavagem de dinheiro: atividades ilícitas; envio de dinheiro para 
contas no exterior, sem pagamento de impostos; estratégia usada para, 
através de meios lícitos, justificar capital proveniente de atividades ilíci
tas; evasão de divisas; evasão fiscal; evasão tributária; Offshore Centers; 
Offshore Lakes; Offshores; operações financeiras clandestinas; “paraísos 
fiscais”; recursos e despesas não declaradas; remessa indevida de dinhei
ro ao exterior.

licitação viciada: resultado de projeto de licitação meticulosamen
te combinada entre as partes interessadas (Anobase: 2014). 

luta pela demarcação do território de cada órgão ou instituição 
ligada ao governo: hierarquia das bicadas.

maior ameaça para um servidor público concursado: transfe
rência (Anobase: 2014).

matar: defender a Pátria; honrar a terra que nos foi berço; servir 
a nação; trabalhar pela paz do mundo.

memórias amargas dos anos da Ditadura: “outra ponta do véu”. 

mensalão: esquema de compra de votos de parlamentares brasi
leiros; estatizar a crise “na política” no Brasil; mensalão mineiro; mensa
lão político; quantia paga a políticos (deputados) em troca de apoio aos 
projetos do governo brasileiro.

mensalão mineiro: mensalão do PSDB (Mensalão: Esquema de 
compra de votos de parlamentares ocorrido no governo brasileiro do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2005) esquema de compra de 
votos de parlamentares brasileiros; estatizar a crise “na política” no Bra
sil; mensalão político; quantia paga a políticos (deputados) em troca de 
apoio aos projetos do governo brasileiro.

mensalão político: esquema de compra de votos de parlamenta
res brasileiros; estatizar a crise “na política” no Brasil; mensalão minei
ro; quantia paga a políticos (deputados) em troca de apoio aos projetos 
do governo brasileiro; roubo político.

mentir: adornar a verdade; alterar a verdade; causar ilusão a; dar 
informação falsa; dissimular a verdade; distorcer a realidade; esconder 
a verdade; faltar à verdade; fazer afirmação falsa; fugir a boca para  
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a verdade; induzir elementos falsos numa história; maquinar a verdade; 
modificar a verdade; omitir a verdade; velar a verdade.

mentiras políticas: eufemismos governamentais (Exemplo: Os 
segredos da mentira: as mentiras políticas recorrem a eufemismos go
vernamentais para levar alguém a acreditar numa determinada visão) 
afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro; afirmação na qual 
não se pode acreditar; contrária à verdade; desvio ou erro proposital 
sobre fatos reais; esta fala não procede; informação falsa; inverdade; 
meiaverdade; não é verdade; verdade parcial; verdade que esqueceu de 
acontecer.

militante: defensor ativo de uma causa. 

Ministério da Guerra: Ministério da Defesa.

Mito do Salvacionismo: melhor cabo eleitoral já inventado em 
todos os tempos. Exemplo: Os mais demagogos ainda fazem propagan
da dos feitos e benesses do Salvacionismo durante as campanhas polí
ticas.

momento político: momento da universalidade. 

movimento social de combate à violência, estimulando-se à fra-
ternidade: reage Rio  (Rio de Janeiro, Brasil) (Anobase: 1995).

morrer: deixar a vida para entrar na História. 

negro / pardo: indivíduo cotista.

nomeação indevida e exagerada, característica de fim de man-
dato: inchaço.

obras de embelezamento de fachada por motivos eleitoreiros: 
maquiar.

oportunismo / egoísmo: fisiologismo.

oposição à propriedade pública: estatismo.

oposição política: alternância de poder. 

pacote: conjunto de medidas econômicas.

pacote de ajuda aos miseráveis: conjunto de medidas de ajuda 
aos excluídos.
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país atrasado / terceiro mundo: emergente; países emergentes; 
países em ascensão econômica e social; países mais pobres; países sub
desenvolvidos; terceiro mundo.

partido fantasma: partido sem representatividade, caracterizan
dose pela infidelidade partidária.

partido político no Brasil: empresa privada mantida com dinhei
ro público (Anobase: 2013).

período de campanha eleitoral, em que parlamentares, oficio-
samente, deixam de comparecer às seções do Congresso por estarem 
empenhados em suas reeleições: recesso branco.

perseguir subordinados: extrapolar ou exorbitar de suas fun
ções. 

pessoa que vota por outra nas sessões do Congresso: pianista. 

planejar o que não se sabe / racionamento de energia elétrica 
discriminado: plano contingencial. 

poder não fiscalizado do partido e do Governo entrelaçado 
com interesses comerciais: “socialismo de características chinesas”.

políticos: homens públicos; panelinhas; pertencentes à política.

programa de combate à fome e à miséria criado no governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso: programa comunidade soli
dária (Anobase: 1995).

propina: acerto financeiro; aumento patrimonial incompatível 
com o salário; benefício financeiro; negociação de pagamento para ob
ter vantagens no serviço público; pagamento de comissão; pagamento 
para defesa de suas posições junto às autoridades; remuneração da “in
fluência” junto a “funcionários públicos” para a liberação do dinheiro; 
rendimentos financeiros incompatíveis com o ganho.

quartel-general: gabinete de deputado (Anobase: 2014).

redefinição ideológica pragmática em relação aos investimen-
tos estrangeiros: Cemitério de Ideias.

reduzir o ritmo do crescimento econômico: aterrissar.

reforma ministerial: “mudanças pontuais”.
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roubar: adquirir algo ilicitamente; apropriar do dinheiro alheio; 
beneficiarse de “altas vantagens” financeiras; desviar dinheiro em pro
veito próprio; desviar recursos; enriquecer por meios ilícitos; evadir 
impostos; extorquir fraudulentamente; subtrair o bem alheio; subtrair 
verbas públicas; tomar posse; vulnerar a legalidade fiscal. 

roubo / peculato / furto: abuso de confiança; acumulação ilíci
ta de capital; apropriação de rendas públicas; apropriação indevida de 
verbas públicas; descaminho de valores alheios; desvio; desvio de di
nheiro público ou alheio; desvio de fundos; desvio de rendas públicas 
em proveito próprio ou alheio; desvio de verba; desvio fraudulento de 
dinheiro; distorções fiscais; fenômeno do enriquecimento de políticos 
profissionais; posse indevida; recursos de caixa dois; superfaturamento.

roubou os bens públicos: não respeitou como devia os bens pú
blicos.

saída automática de rebeldes: “desligamento automático do par
tido”.

servidor público fictício que recebe salário regularmente: ser
vidor fantasma.

silêncio: limite do discurso censurado; privação de falar.

socialista: socialdemocrata.

sociedade de classes: pluralismo; sociedade civil.

subornar: dar certa quantia em dinheiro para alguém, em troca 
de alguma informação e/ ou algo ilegal; pagar a alguém para obter fa
vores.

subversão: ações populistas de políticos com planos de poder.

termo utilizado no discurso político do Presidente Lula para 
definir a crise econômica mundial (1): marolinha (Brasil) (Anobase: 
2009).

termo utilizado no discurso político do Presidente do Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva, para definir a crise econômica mundial (2): 
tsunami (EUA) (Anobase: 2009).

terreiro: reduto eleitoral. 
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terrorismo / luta armada: propaganda pela ação. 

terroristas: movimento social terrorista.

tesoura / corte: contingenciamento de despesas; controle das des
pesas do orçamento governamental; corte de despesas feito pela equipe 
econômica do governo, de acordo com as necessidades; imposição polí
ticoeconômica de contingência orçamentária.

tipo de orçamento divulgado em discursos, através da mídia, 
distorcendo-se a realidade por forte pressão popular: orçamento oral.

tortura: desrespeito aos direitos humanos; ferramenta de um po
der instável, autoritário; tratamento abusivo ao preso; 

traição: abuso de poder; ataque preventivo; por surpresa.

tratamento de choque contra a inflação: SPA antiinflacionário. 

trégua: suspensão temporária de hostilidades.

tumor: obstáculo ao desenvolvimento dos planos governamen
tais. 

valor a ser descontado de funcionários públicos, aposentados  
e pensionistas: contribuição solidária.

verba: descompensação fazendária. 

violência sistemática do estado e de paramilitares: segurança 
nacional. 

xiita: militante político tido como radical e inflexível.

Ditadura: 

censura: atitude de bloqueio por motivo de não adequação ao 
momento e à situação; conexão política; controle social dos meios de 
comunicação; mordaça da imprensa; política do silêncio; sonegação 
das informações “indesejáveis”.

controle da mídia: democratização dos meios de comunicação.

ditadura: regime militar anos 60 e 70 no Brasil; “direitos huma-
nos”; quesitos democráticos; regime cubano; regime de exceção; regime 
político com excesso de autoridade e sem liberdade para o povo.
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ditadura dos “manos” do Pt: “direitos humanos”; quesitos de
mocráticos; regime cubano; regime de exceção; regime militar anos 60  
e 70 no Brasil; regime político com excesso de autoridade e sem liberdade 
para o povo. (PT = Partido dos Trabalhadores no Brasil (Anobase: 2012).

ditaduras modernas: reeleição indefinida. 

memórias amargas dos anos da Ditadura: “outra ponta do véu”.

silêncio: limite do discurso censurado; privação de falar.

tortura: afogamento simulado; desrespeito aos direitos humanos; 
maustratos a presos políticos; métodos severos de interrogatório; tática 
dura de interrogatório; tratamento abusivo ao preso; tratamento cruel  
e degradante; tratamento não convencional ao preso.

Socialismo:

doutrina da miserabilidade indulgente: Socialismo.

socialista: socialdemocrata.

POLÍtICa INterNaCIONaL

mediação: procedimento organizado de conciliação internacional.

paz: período de conversações entre as guerras.

PSICOLOGIa

pessimismo: tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais 
desfavorável. 

QUÍMICa

fogo: um dos quatro elementos puros da antiga química.

reaLeZa

caça da raposa: esporte dos reis.
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reLIGIÃO

Cristianismo:

desgraça: acontecimento funesto; perda da graça santificante; 
pessoa digna de lástima.

Deus: Altíssimo; criador do universo; divindade superior aos ho
mens; ente infinito; ente sobrenatural; essência eterna; ídolo soberano;  
o eterno; onipoderoso; onipotente; Provedor; Senhor absoluto; Sobera
no; Supremo criador; Todopoderoso.

está morto: que Deus o tenha.

fanático católico: ultramontano.

fanático religioso: pessoa partidária excessivamente entusiasta 
de uma causa religiosa.

inferno: ardências inclementes do fogo; comarca difícil de supor
tar;  fogo ardente; fundo da terra; lago dos danados; local subterrâneo 
habitado pelos mortos; lugar das almas pecadoras; morada das almas 
ruins / más.

Inquisição: “erros cometidos a serviço da verdade, com métodos 
que não têm relação com o Senhor”.

longo rastro de estupros culturais: “Universalidade Cristã”.

morrer: descansar nos braços do Senhor; ganhar a glória; ir para 
o Reino de Deus; ir para Deus; ir para o céu; ir para o reino de Deus; ir 
para um mundo melhor; morar com Deus; partir; passar deste mundo  
a Deus; repousar no céu eternamente; repousar no Senhor; subir aos céus. 

morte: esperança de uma vida futura; início de uma nova jornada; 
investimento sem retorno; momento supremo; passo adiante de uma 
vida transformada; paz; repouso eterno; separação entre a alma e o cor
po à vida eterna; última experiência vital; último suspiro; vida eterna.

mulher adúltera: mulher manchada em segredo. 

tabu: abstenção do “sagrado-proibido”; código de leis, não es
crit o, mais antigo do homem; privação ligada a certas representações 
mágicas ou religiosas; proibido por crença de ordem sobrenatural.
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espiritismo:

cemitério: campo santo; cidade dos mortos.

decifrou a escrita de Chico Xavier: preparou os originais do livro. 

encosto extrafísico / exu: acompanhante extrafísico; acompa
nhante parapsíquico.

morrer: descansar; desencarnar; descartar o corpo físico; fazer  
a passagem; findar a existência corporal; habitar outra dimensão; ir para 
a cidade espiritual; ir para outro mundo; mergulhar nas trevas; passar 
para o plano espiritual; transpor as dimensões.

morreu: encerrou seu estágio terreno; encontrou a luz.

morte: interrupção definitiva da vida; passagem; vida eterna.

evangélico / evangelismo:

doido / louco: pobre cristão.

tonto / bobo: santo que não faz mal a ninguém.

Igreja Católica:

Inquisição: “erros cometidos a serviço da verdade, com métodos 
que não têm relação com o Senhor”.

Missiologia:

longo rastro de estupros culturais: “Universalidade Cristã”.

teologia:

Deus: Altíssimo; criador do universo; divindade superior aos ho
mens; ente infinito; ente sobrenatural; essência eterna; ídolo soberano;  
o eterno; onipoderoso; onipotente; Provedor; Senhor absoluto; Sobera
no; Supremo criador; Todopoderoso.
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diabo / demônio: arrenegado; decho; diacho; dialho; diamo; 
diango; diogo; espírito das trevas; espírito maligno do cristianismo; for
ça cósmica que produz atos ou estados maus; gênio das trevas; personi
ficação do mal; príncipe do ar; tentador das almas.

rePartIÇÕeS PÚBLICaS

burocracia: sistema de execução da atividade pública inoperante 
e morosa no Brasil.

SeXOLOGIa

DSt:

cancro venéreo: cavalo; ulceração isolada das mucosas que cons
titui o estágio inicial de várias doenças infecciosas. 

condiloma acuminado / infecção por HPV: lesões causadas por 
um grupo de vírus HPV (Human Papilloma Viruses); verruga genital. 

gonorreia: esquentamento; secreção patológica que escorre de 
um órgão.

hepatite B: enfermidade das células hepáticas causada pela pre
sença do HBV (Hepatitis B Virus). 

herpes genital: afecções recorrentes causadas por um grupo de 
vírus que determinam lesões genitais.

pediculose do púbis: chato; prurido na região pubiana causada 
por um inseto do grupo dos piolhos.

sífilis: doenças da vida; doenças de homens e / ou mulheres; do
enças do mundo; doenças secretas; doenças venéreas; gálico; mal ruim; 
mal torpe; mal venéreo; malamericano; malcanadense; mal escocês; 
malfrancês; malgálico; malgermânico; malilírico; moléstia de amor 
mútuo; moléstia vergonhosa; padecimento venéreo; venéreo.
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Prostituição:

agência de prostitutas: serviço de acompanhantes. 

alcoviteira: alcofa; alcofeira; comadre; mulher engatadeira; mu
lher entregadora; mulher que se encarrega de ajeitar casamentos, com ou 
sem propina; patrocinadora de entendimentos de namorados e amantes.

baixo meretrício: zona de prostituição de baixo nível.

beréu: zona de meretrício.

biscate: prostituta de rua. 

cafetão: achegador; empresário que explora a prostituição; CEO 
de entretenimento adulto; indivíduo que explora a prostituição de ou
trem; supervisor dos serviços de entretenimento masculino.

caftina: administradora ou proprietária de prostíbulo; agenciado
ra de meninas de programa.  

cagona: criança do sexo feminino; prostituta especialmente 
quando jovem. 

dona de prostíbulo: abelha mestre.

entendido: que ou quem pratica, ou apenas aceita, comportamen
tos sexuais variados, esp. o homossexualismo. 

filho da puta: herdeiro legítimo de uma profissional liberal do 
sexo; rebento de profissional feminina do sexo.

frequentar putas / levar vida de puta: putear.

garota de programa: call girl; especialista em entretenimento 
masculino; garota para seu lazer noturno; meninas de programa.

gigolô: indivíduo que vive às custas de prostitutas.

homens a procura de prostitutas:  clientes; fregueses.

intermediário de amores, homem ou mulher que alcovita: on
zeletras.

libertina / devassa / insaciável: mulher que tem grande apetite 
sexual. 
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meretrício:  a doce vida; profissão da mulher que mercadeja o seu 
corpo.

michê de bicha velha: “sobrinho”.

mostrar-se a prostituta pelas ruas para atrair os homens: andar 
ao fanico; andar no engate; andar no fado;  ato ou efeito de seduzir; bus
ca de parceiro sexual por profissional.

mulheres de “certa” categoria social: Senhora Dona.

pederasta: arejado; arrombado; estranho; fachono; homem vi
cioso contra a natureza; indivíduo que pratica a pederastia.

prostíbulo / bordel / puteiro / lupanar: casa das primas; casa 
de amor; casa de massagem; casa de meninas; casa de mundanas; casa 
de prazer; casa de recurso; casa de relações amorosas; casa de senhoras 
honestas; casa de tias; casa de tolerância; casa de Vênus; ilha dos amores; 
local de encontros amorosos; local de libertinagem e devassidão; lugar 
onde as mulheres ganham; pensão de mulheres; prostíbulo.

prostituição: amor mundano; artes de Madalena; atividade paga 
por atos sexuais; estar na vida; exploração sexual infantil; ir para o fani
co; luxúria popular; ofício mais velho do Mundo; sacrifício da integri
dade pessoal; serviço sexual contratado; torpe exercício do prazer; tor
pe ganho meretrício; troca consciente de favores sexuais por interesses 
financeiros.

prostituir-se: andar ao ponto; ato de prostituirse; pôrse à meia
porta; “sobrinho”.

prostituta de baixa categoria / condição: estardalho; ratuína.

prostituta de luxo: acompanhante de executivo; acompanhan
te de luxo; alto bordo; artigo de luxo; borboleta; cortesã internacional; 
dama de companhia; hetera; não profissional.

prostituta de vagina muito larga: fiofógamela.

prostituta encontrar o freguês / seduzir e conquistar: engatar.

prostituta quando sai à rua procurando clientes: fazer o trottoir; 
peripatética; Vênus de trottoir.
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prostituta velha: coordenadora sênior de entretenimento adulto; 
coirão.

proxeneta / cáften / cafetão:  achegador; CEO de entretenimento 
adulto; empresário que explora a prostituição; indivíduo que explora  
a prostituição de outrem; supervisor dos serviços de entretenimento 
masculino.

puta / prostituta / meretriz: alternadeira; balhastreira; chantra; 
coelhinha; curta; dama da noite; dama de boa vontade; especialista em 
entretenimento masculino; especialista sexual; findinga; gado; galdrapi
nha; magana; mariposas da noite; meninas da trama; meninas de pro
grama; michela; moça; moça da vida airada; moça de partido; moça do 
fado; mulher andeja; mulher da rua; mulher da trama; mulher da vida; 
mulher de aluguel; mulher de costumes libertinos; mulher de hábitos 
devassos; mulher de ponta de rua; mulher de porta aberta; mulher de 
prostíbulo; mulher de rótulo; mulher de vida airada; mulher de vida 
dissoluta; mulher de vida livre, fácil, alegre; mulher devassa; mulher do 
beco; mulher do fado; mulher do fandando; mulher do mundo; mulher 
do palo aberto; mulher errada; mulher gata; mulher impudica; mulher 
lúbrica que se entrega à libertinagem; mulher perdida; mulher posta ao 
ganho; mulher promíscua; mulher pública; mulher que comercializa  
o próprio corpo; mulher que exerce a prostituição; mulher que faz pro
grama; mulher que ganha a vida deitada; mulher que leva a vida licen
ciosa; mulher que mercadeia o corpo; mulher que pratica o ato sexual 
por dinheiro; mulher que pratica o meretrício; mulher que se entrega  
à prática retribuída do ato sexual; mulher que vive de expedientes; mu
lher venal; mulheres que perseguem os homens; mulheres toleradas; na
moradeira que cobra; perdida; prestadora de serviços do corpo; profis
sionais do lenocínio; profissionais do sexo; profissionais subalternas do 
lenocínio; promotora de atividades lúcidas masculinas; pupila; rapariga; 
ratuína; sentinelas femininas de poste; terapeuta ocupacional do sexo; 
trabalhadora da noite; trabalhadora do sexo, amor; vagina ambulante.

puteação: ato ou efeito de putear.

quinta: enfermaria de meretrizes.

travesti: dublê de especialista em entretenimento masculino; 
tran sexual. 
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viver na prostituição: amor mundano; artes de Madalena; ativi
dade paga por atos sexuais; estar na vida; exploração sexual infantil; ir 
para o fanico; luxúria popular; ofício mais velho do Mundo; sacrifício 
da integridade pessoal; serviço sexual contratado; torpe exercício do 
prazer; torpe ganho meretrício; troca consciente de favores sexuais por 
interesses financeiros.

zona: área onde se localiza, funciona o meretrício. 

Sexualismo:

adultério: atividade sexual paralela; pessoa casada com atividade 
sexual paralela; relações sexuais impróprias.

bate-coxa / bate-saco / bimbada / coito / cópula / foda / pinoca-
da / tabacada: relação sexual. 

boceta quente / boceta febril: calor vaginal; cona ardente. 

bolinar: apalpar alguém com intenção libidinosa; chinchar; pas
sarinhar; roçar lubricamente.

boquete / broche / felação: ação de excitar o pênis com a boca;  
ação de lamber um órgão genital; chucha; chuchada; coito bucal; fazer 
sexo oral; felação; lamber a vagina; operação luxuriosa; praticar coito 
bucal; praticar felação; praticar sexo oral; serviço oral; sexo bucolingual 
genital; sexo oral feito em mulher.

brocha / brochura: condição ou estado de brocha (“impoten
te”); diz-se de ou indivíduo que não consegue ter ereção; faz brochar; 
indivíduo com problemas fisiológicos ejaculatórios e de dispersão do 
sangue peniano; indivíduo sem potência sexual; perder temporária ou 
definitivamente a capacidade de ter ereção; que ou o que desestimula 
sexualmente; sexualmente impotente.

carocha / cunete: ato de buscar e dar prazer sexual com a boca  
e a língua no ânus da outra pessoa; botãoderosa.

caso amoroso: affaire; aventura amorosa; relação sexual ilícita.

chiar: gemer de prazer (sexo).
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chupão: beijo sensual, ardente, com sucção prolongada; dizse de 
ou homem que pratica coito bucal.

chupada / felação: ação de excitar o pênis com a boca; ação de 
lamber um órgão genital; chucha; chuchada; coito bucal; fazer sexo oral; 
felação; lamber a vagina; operação luxuriosa; praticar coito bucal; pra
ticar felação; praticar sexo oral; serviço oral; sexo bucolingual genital; 
sexo oral feito em mulher. 

capicua: indivíduo sexualmente ativo e passivo. 

coito / cópula / foda / picirico / chumbrega / putaria / copular  
/ foder / transar / trepada: ação genital; ato de copular; ato genésico; 
ato matrimonial; ato ou efeito de piciricar / copular; ato sexual; chum
bregação; chumbregar; cipoada; coito; comemorativos eróticos; con
gresso marital; consumar o ato matrimonial; copular; dar à cabeça de al
guém; dar o cônico; darse a um homem; deitarse com alguém; deixar
se possuir sexualmente; dormir com alguém; entregarse a um homem; 
estar com alguém; excitação para atos libidinosos; fazêlo com alguém; 
fazer amor; fazer amor gratuitamente; fazer caridade; fazer lama à porta 
de alguém; fazer o benefício; fazer seu favor; intercurso sexual; ir para  
a cama com alguém; levar alguém para a cama; manter cópula; manter 
relações sexuais com; nicar; pecar contra e sexto mandamento; perten
cer a um homem; piciricar; possuir sexualmente; prática de atos libidi
nosos; praticar ato sexual; relação fisiológica do amor; relação sexual; 
ser de um homem; ter intimidades com alguém; ter relações sexuais; 
união carnal; unir os fluidos.

comboio / suruba / surubada: sexo grupal.

comedor: dizse de ou indivíduo do sexo masculino muito ativo 
sexualmente.  

comido: sexualmente possuído.

comível: com quem é possível ou apetece manter relações sexuais, 
mas sem grande entusiasmo.

cornear / chifrar: ato de quem comete o adultério; cometer adul
tério; cometer infidelidade conjugal; conquistar a mulher alheia; espetar 
dois dedos na testa; iluminar a testa; ornamentar; trair a pessoa a quem 
se está ligado por laços de amor carnal.
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cunilíngua: ato de buscar e dar prazer sexual com a boca na vul
va da mulher; lamber a vagina; sexo oral feito em mulher).

dar o cu / tomar no cu / entubar: abrir a anilha; abrir o ânus; ato 
de pederastia passiva; entregarse sexualmente a uma penetração anal; 
fazer sexo anal; introduzir o pênis no ânus; manter coito anal; receber 
contribuições inusitadas na cavidade retal; renderse a uma interdição 
sexual.

desvirginar: abusar da inocência; deflorar; deitar a perder; dei
xar escapar a virgindade; desfolhar a flor; despetalar uma flor; desvirgi
nar; entregarse; fazer bem a alguém; horta cerradinha; perder a honra; 
perder a pureza; perder a virgindade; perder aquilo que a menina sabe; 
possuir uma mulher; renderse à pratica do ato sexual; se perder; tirar 
a virgindade.  

engate: andar no engate; ato ou efeito de seduzir; busca de parcei
ro sexual por profissional.

enjaneirado: dizse de mulher que tem grande ardor sexual.

entendido: que ou quem pratica, ou apenas aceita, comportamen
tos sexuais variados, esp. o homossexualismo.

ereção: interesse sexual explícito. 

estuprador: praticante de sexo não autorizado; selvagem hiperse
xualizado.

estuprar: agredir sexualmente; cometer a conjunção carnal com 
violência ou por meio de violência contra a mulher; fazer sexo pela for
ça; obrigar a mulher a ter relação sexual contra sua vontade; praticar 
sexo com violência; requerer os serviços sexuais contra a vontade da 
pessoa; violentar sexualmente.

estupro: conjunção carnal; relação sexual por meio de violência; 
violação.

excitar, com a boca, o pênis de: atrombar. 

farfalhar: namorar mais atrevidamente. 

fazer sexo: treinar uma gravidez.  
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fazer sexo com a(o) esposa(o): cumprir as chamadas obrigações 
matrimoniais. 

garanhão / trepador: homem excessivamente dado a atos sexu
ais; homem muito dado a mulheres; homem que busca incessantemente 
a mulher; homem que possui apetite sexual intenso e pratica  sexo con
tinuamente.

gay / veado / bicha / fanchono / baitola / baitolo / frango / quali-
ra / xibungo: homem de segunda; homossexuais do tipo povão; homos
sexual do sexo masculino; homossexual masculino passivo; homosse
xual não assumido; indivíduo afeminado; indivíduo delicado; indivíduo 
devasso, sensual; invertido sexual; panelas; paneleiro; pederasta ativo; 
pederasta passivo; qualidade peculiar de que é fanchono ou fanchona; 
rabeta; rabicho; rabo(2); rapaz alegre; rapaz delicado.

gays e lésbicas: comunidade homossexual.

homossexual: aquele que mantém relação amorosa e / ou sexual 
com pessoa do mesmo sexo; entendido; exageradamente delicado, sen
sual; homoafetivo; homem de comportamento desviante; homem deli
cado, de fala mansa, cheio de trejeitos, atencioso; indivíduo afeminado; 
indivíduo delicado; orientação dos desejos sexuais e afetivos com pes
soas do mesmo sexo; rapaz delicado; união estável homoafetiva; união 
homossexual.

homossexualismo: homocorporalidade; comportamento des
viante; condição antifisiológica incompleta; indecência grave; orienta
ção sexual; prática amorosa entre pessoas do mesmo sexo; preferência 
sexual por homens; preferência sexual por pessoas do mesmo sexo.

lesbianismo:  homossexualismo feminino; orientação sexual; 
prática homossexual entre mulheres; prática libidinosa entre mulheres; 
preferência sexual por mulheres; vícios secretos de natureza amorosa.

lésbicas: homossexual do sexo feminino; mulher de aspecto e in
clinações sexuais masculinos; mulher homossexual; mulher que pratica 
atos libidinosos com outra mulher; mulher que tem preferência sexual 
por outra pessoa do mesmo sexo; orientação dos desejos sexuais e afeti
vos com pessoas do mesmo sexo; seres com opções sexuais alternativas; 
união estável homoafetiva; união homossexual.
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libertina / devassa / insaciável: mulher que tem grande apetite 
sexual.

linguado: beijo de língua; ósculo realizado com a língua.

masturbação: agir de forma onanista; atividade manual prazero
sa; ato onanístico; autoajuda; autoalívio sexual; autoerotismo; descarga 
manual; estimulação sexual; pecado de Onan; prazer manual; prazer so
litário; relaxamento manual; sexo consigo mesmo; sexo solitário. 

masturbar-se: gratificarse; praticar o onanismo; tocar a flautalisa.

molestar: fazer tentativas importunas de aproximação sexual; to
car fisicamente com intenções libidinosas.

nu / pelado: corpo despido; sem roupas.

nudez: ausência de vestimenta; falta de roupas.

orgasmo: clímax da relação sexual; função erótica bem sucedida; 
gozada; ligação sexual humana bem sucedida; momento de êxtase total).

pederasta: arejado; arrombado; estranho; fachono; homem vi
cioso contra a natureza; indivíduo que pratica a pederastia).

perda da virgindade: iniciação sexual. 

peru duro / chumbregado:  ficar excitado sexualmente; sentir-se 
em estado de excitação sexual; sexualmente excitado.

picão / comedor / trepador: homem dado a ter relações sexuais 
com muita frequência, geralmente com mais de uma parceira.  

pôr nos cornos / pôr os palitos: ter relações sexuais com mulher 
infiel.

pranchar: ter relação carnal com.

punheta de estudante / bronha / pívia: bolinho de estudante; 
masturbação masculina.

punheteiro: homem que costuma masturbarse. 

puteação: ato ou efeito de putear. 

puteada: ato de putear uma vez.

relações homossexuais: aquele “a fim de os conhecermos”. 
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tarados sexuais: incontinentes sexuais; libido de altíssima volta
gem; moralmente devassos.

tesão / tesudo / chumbregado: apetência sensual; desejo carnal 
por alguém; dizse de ou indivíduo que inspira desejos carnais; estado 
de pênis ereto; estar com muita necessidade de fazer sexo; ficar ereto  
o pênis; ficar excitado sexualmente; pessoa que atrai desejos sexuais; 
potência sexual que ou o que tem ou sente muito tesão.

transa rapidinha: amorzinho; little love; sexo emergencial.

trepação: série de atos sexuais contínuos. 

vai ser estuprada enquanto dorme narcotizada: “vai perder  
a virgindade.

veadagem: comportamento ou trejeito chamativo que se atribui 
aos homens homossexuais.

Sexualização:

boceta quente / boceta febril: calor vaginal.

birrudo / camandro / peiudo / picudo / trolha/ô/: cujo pênis  
é grande; avantajado. 

cabaçuda: aquela que tem cabaço; atributo físico da virgindade 
da mulher; estado ou condição da mulher ou homem virgem; homem 
virgem; mulher virgem; recusa de namoro; virgindade.

cabaçudo: que ou aquele que é puro / ingênuo / inexperiente, 
como uma mulher virgem.

colhudo: homem que tem os testículos volumosos. 

comedor: dizse de ou indivíduo do sexo masculino muito ativo 
sexualmente.  

comível: com quem é possível ou apetece manter relações sexuais, 
mas sem grande entusiasmo.

desvirginamento: ruptura do hímen. 

engate: andar no engate; ato ou efeito de seduzir; busca de parcei
ro sexual por profissional.
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enjaneirado: dizse de mulher que tem grande ardor sexual.

entesar: ter uma ereção.

estuprador: praticante de sexo não autorizado; selvagem hiper
sexualizado.

operação de troca de sexo: reciclagem sexual.

punheteiro: homem que costuma masturbarse.

qualiragem: comportamento de homossexual masculino passivo.

quinta: partes íntimas femininas.

raivaço: desejo veemente de prática de lasciva ou de cópula venérea.

roçado / roçadinho: prática sexual pela qual até se pode chegar ao 
orgasmo por meio do ato de roçar; perfumaria.

sair e transar: relacionamento relâmpago entre jovens. 

sexo: vício da sensualidade.

tabacuda / bocetuda: mulher de tabaca (“vulva”) grande ou proe
minente.

tarado sexual: incontinentes sexuais; libido de altíssima volta
gem; moralmente devassos. 

tesudo: dizse de ou indivíduo que inspira desejos carnais.  

Partes Pudentas do Corpo:

boceta: bicha; cachimbo; calor vaginal; chafarica; chanisco; cha
vasca; chocha; cona ardente; conjunto das partes externas dos órgãos 
genitais femininos; conjunto dos órgãos genitais femininos; fenda vagi
nal; órgão-chave da posse do corpo feminino; pachoucho; parte externa 
da genitália feminina; parte nobre inferior feminina; partes pudendas 
femininas; partes secretas femininas; partes vergonhosas femininas; 
pássara; passarinha; perseguida; preciosa; prenda sexual feminina; 
principal zona erógena da mulher; racha; rata; região corporal genésica; 
região secreta; vagenzinha.

bunda: abundância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; gran
des glúteos; lândrias; lorto; mala; nádegas; região glútea; região traseira 
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da pelve humana, formada através de cada lado dos glúteos; sítio mais 
almofadado do corpo.

cabaço: atributo físico da virgindade da mulher; estado ou condi
ção da mulher ou homem virgem; hímen; homem virgem; mulher vir
gem; prega formada por membrana mucosa e que fecha parcialmente  
o orifício externo da vagina virginal; membrana virginal; virgindade.

clitóris: incitador ao prazer feminino; inseparável educador da 
vagina; melhor amigo da vagina; órgão homólogo do pênis, mas muito 
menor.

cu: anelzinho; anilha; apito; boca do corpo; bolinha negra; ceco; 
cesta; cifra; conjunto das nádegas e do ânus; extremidade das costas; 
fim do espinhaço; fiota; flaite; foba; frasco; monossílabo; nome corrente 
do posterior; onde as costas perdem sua pureza; panela; parte por onde 
o ventre se evacua; parte sobrejacente; pêssego; posterior; pousadeiro; 
quiosque; rabo; reverso corporal; traseiro; tutu.

peru: instrumento humano masculino penetrante; órgão copula
dor masculino; parte nobre inferior masculina; partes obscenas natural 
do homem; partes pudendas masculinas; partes secretas masculinas; 
partes vergonhosas masculinas; passarinho; prendas sexuais masculi
nas.

peru duro: armado (2); com o membro sexual ereto; sentirse em 
estado de excitação sexual.

pipiu / piroca / pitoca: membro viril das crianças; pênis infantil 
ou pequeno; pênis de criança.

quinta: partes íntimas femininas.

saco: bolsa escrotal; escroto; grãos testiculares; testículos.

seios: almários; arredondados; colo; seios, peitos; pomas; pratelei
ros; seios de mulher.

SOCIeDaDe:

a sair: convidado a se retirar.  

à toa: de reputação duvidosa; inutilmente; que não tem impor
tância; sem utilidade.
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abaixar: cagar.

aborto: descontinuação da prenhez; direitos sexuais e reprodutivos. 

abortos clandestinos: consultas não diretivas.

academia: agência de fitness. 

adeus: até breve; gesto e / ou palavra de despedida.

adultério: atividade sexual paralela; facada no matrimônio; infi
delidade conjugal; pessoa casada com atividade sexual paralela; relação 
extramatrimonial; relacionamento extraconjugal; relações sexuais im
próprias.

afanador: que ou quem furta especialmente carteiras.

agiota: analista independente de necessidades e de soluções fi
nanceiras. 

alcoólatra: dependente de álcool; etilista; grande apreciador de 
líquidos contendo álcool; usuário compulsivo de líquidos fermentados 
ou destilados; viciado na ingestão de bebidas alcoólicas.

algum dinheiro: algum (Exemplo: será que você me empresta al
gum...?) estar com pouco dinheiro; estar com poucos recursos financei
ros; regime de contenção de despesas.

amante: a outra; aquela com quem se tem relações extraconjugais; 
armador; cegonha; concubina; desarticuladora de lares; estojo; filial; 
mulher amancebada; mulher que vive em mancebia com um homem.

ambulância: transporte de pacientes com problemas sistêmicos. 

amofinar / aborrecer: sensibilizar alguém contandolhe desgraças.

anão / baixinho: cidadão subdimensionado; estatura abaixo do 
normal; estatura muito pequena; pessoa com baixa estatura; pessoa pe
quena, baixa, miúda; tamanho muito abaixo do normal.

antimaternidade: o mito eufemístico de “a mulher somente se 
com pleta quando reproduz”.

aquele que nasceu no signo de Capricórnio, dos maridos enga-
nados: predestinado.
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ar condicionado / ar refrigerado: climatizador de ambientes. 

arrombada: dizse de mulher desvirginada. 

asilo: casa de repouso; casa geriátrica; clínica de repouso para 
idosos; geriátrico; instituição geriátrica; lar dos idosos; moradia da me
lhor idade; residência para a terceira idade; solar dos jovens de ontem; 
urbanização para maiores.

assertividade: fazer uma afirmação e se responsabilizar por ela. 

atirar ao pássaro no voo: fazer o pássaro vir abaixo. 

ato de pedir dinheiro emprestado a um indivíduo simplesmen-
te para pagar o débito a outro: tocar flauta.

aumento do condomínio: rateio do deficit orçamentário com 
despesas ordinárias.

autoimagem supervalorizada: transcender o cosmo.

azar: má sorte; ter falta de sorte.

baixo nível: pessoa ou ambiente desclassificado. 

bandido mascarado: black bloc. 

banheiro: aposento sanitário; aposento secreto; bathroom; casa 
de banho; toalete; toilette; water-closet; WC.

banheiro público: assistência sanitária.

barbeiro: arquiteto capilar.

barraco: cafofo do morador de favela; moradia modesta.

barriga de aluguel: barriga solidária.

bastardo: filho cujos pais são solteiros.

bater / dar pancada: apalpar o costado; apanhar uma teoria; as
sentar as costuras, arranjar; caiar o frontispício; chegar à roupa ao pelo; 
dar os bons dias; dar umas calças; fricções lombares de marmeleiro; pa
gar em moeda de costela; tocar uma pavana.

bêbado: alterado; bebeu um copo; espirituoso; estado que denota 
pouca sobriedade; estar com a amiga; não sóbrio.
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beber vinho ou embebedar-se: consumir derivações etílicas; to
mar chá de parreira.

bebida com calorias, que acaba por esquentar o corpo ao invés 
de esfriá-lo: refrigerante.

beiçuda: pessoa de lábios grossos e / ou proeminentes. 

bem nascido: bem dotado pela natureza.

bico / biscate: informalidade ocupacional.

boateiro: facilmente transmissível ou propagável; indivíduo co
municativo; propalador de ditos sem fundamentos.

bolar: criar na mente; idealizar; imaginar uma coisa.

bom gosto: gosto elevado. 

bongolô: aquele que vive abusivamente em casa de outrem.

bosta / merda / badamerda / berda / berdamerda: indivíduo des
prezível ou sem importância; indivíduo mole / preguiçoso; indivíduo 
sem importância e sem merecimento; indivíduo sem nenhum préstimo 
ou importância; pessoa insignificante, que não presta para coisa alguma.

bostejar: proferir uma sucessão de tolices.

bostífero: de qualidade inferior / ordinária.

briga: discussão calorosa.

bunda: abundância feminina traseira; chaleira; duas irmãs; gran
des glúteos; lândrias; lorto; mala; nádegas; par de nádegas; partes carnu
das do seu organismo; pouseiro; região glútea; região traseira da pelve 
humana, formada através de cada lado dos glúteos; sítio mais almofa
dado do corpo.

bunduda: ancas volumosas; glúteos protuberantes.

burrice: dificuldade de aprendizagem.

cabaço:  recusa de namoro.

cabaré: sala de festas. 

cabeça do pênis muito desenvolvida: chapeleta. 

cabelo ruim: cabelos maltratados.
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cabrear / trair: praticar o adultério.

cafona: mau gosto para se vestir; pessoa deselegante.

cafunga: medo / receio ou covardia.

caga: indivíduo sem coragem ou energia.

caga-raiva: pessoa irritadiça, irascível, que tem mau gênio; pes
soa que se ofende e se irrita com facilidade quando é objeto de graça ou 
chacota; pessoa que tem gênio exaltado.

cagaço: estado de quem está com medo; grande medo; pavor.

cagalheta / chila / merda / bosta / cocô: excremento. 

caganifência: cena ou escândalo sem motivo importante; coisa 
de pouco valor.

caganeira / diarreia: desarranjo intestinal; doença de andar na 
rua; eliminação frequente de fezes líquidas e abundantes; estar com do
ença do curso; fluxo de ventre; forrica; função intestinal alterada; não 
andar bem dos intestinos; precisar com frequência de puxar o autoclis
mo; soltura de fezes líquidas; soltura intestinal.

cagar: abaixar; desalojar um inquilino; despedir de um amigo 
do interior; eclodir; estar no trono; evacuar; extrair saldo bruto; fazer 
o que os outros não fazem por nós; fazer uma necessidade ou fazer (as 
suas) necessidades; ir aonde o rei vai sozinho; lascar; liberar os reféns; 
livrar-se de uma carga inútil; obrar; ocupar o trono; puxar o autoclismo; 
resolver problemas com o departamento de assuntos internos; sujar.

cagarolas / cagufas: indivíduo covarde / medroso; indivíduo cui
dadoso; muito prudente.

cagueiro / peida: conjunto de nádegas.

caixão: cama à francesa; sobretudo de madeira; urna funerária.

calar a boca: pronunciar a palavra só quando alguém pedir. 

caloteiro: indivíduo que não paga o que deve.

camisinha / camisa de Vênus: invólucro de látex muito fino, que 
envolve o pênis; preservativo. 
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câncer: aquela doença; doença do homem maduro; mal cruel  
e prolongado; moléstia pertinaz.

capar / castrar / desencaralhar: retirar ou inutilizar o órgão re
produtor de.

caralho(1): caramba; expressão usada para demonstrar admira
ção / entusiasmo.

caralho(2): expressão que indica indignação.

caridade: ajuda humanitária; arcaísmo da solidariedade; ato de 
generosidade com os necessitados; benefício dado a alguém em situação 
de inferioridade; donativo ou ajuda ao pobres.

casa / consultório / local onde médicos ou parteiras realizam 
abortos criminosos: fábrica de anjos.

casa para jovens e adultos com algum tipo de deficiência, sem 
condições de se autossustentar e sem familiares: residência inclusiva.

casal: acompanhante.

casamento: instituição mais antiga da história da sociedade; vín
culo conjugal entre um homem e uma mulher.

caso amoroso: affaire; aventura amorosa; relação sexual ilícita.

catadores de lixo: catadores de materiais recicláveis. 

cemitério: jardim das tabuletas; memorial ossuário municipal; 
morada da paz.

censura: politicamente correto.

censurar pelo ato: não louvar pelo ato.

chapinha: condicionamento térmico. 

chato / desmancha rodas: indivíduo cuja presença provoca au
sência. 

chular: viver à custa de amante.

chuva: fonte de toda prosperidade.

cigano: aquele que tem vida incerta e errante; minoria étnica.

cinismo: desfaçatez autoconsciente.
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classe barata: classe turística.

cobaias pagas em pesquisa: voluntários. 

comedor: dizse de ou indivíduo do sexo masculino muito ativo 
sexualmente.

comilão / glutão: pessoa com apetite devorador. 

concubinato: viver em união ilegítima.

conflito / confusão / rolo: briga envolvendo pessoas; conflito 
entre pessoas por falta de concordância a respeito de algo; confusão; 
falta de ordem; grande aglomeração de pessoas com muita agitação; 
situação com difícil resolução; situação em que reina o desinteresse  
e a irresponsabilidade.

consciência como uma “mina de saber”: apreensibilidade. 

consumir: pagar por sensações.

conta: taxa de consumo. 

contrabandista: aquele que faz ou vende contrabando; aquele que 
pratica o comércio ilícito; comerciante que aceita encomendas para via
gem; importador alternativo.

convencionalismo: apego social. 

convite desagradável: convite pouco agradável. 

cornear / chifrar: ato de quem comete o adultério; cometer adul
tério; cometer infidelidade conjugal; conquistar a mulher alheia; espetar 
dois dedos na testa; iluminar a testa; ornamentar; trair a pessoa a quem 
se está ligado por laços de amor carnal.

corno / marido enganado: antenas; armação; armado; armadu
ra; aspas; 

assentar praça em infantaria onze; atributos frontais; aviador; boi 
manso; capitão (1); carrapito; chapéu de desvorvalhar mato; chapéu de 
dois bicos; chaveco; chaveiro; chavelho; chavelhudo; chifre; compreen
são mais eclética; coronel; coronel à paisana; desafortunado; dois bi
cos; embandeirado em arco; enfeitado; esposo ultrajado; gaitas; galhos; 
guampo; haste; homem de uma mulher de muitos homens; homem que 
consente ou ignora que sua mulher tenha relações sexuais com outro; 
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homem traído pela mulher; marido enganado; marido que tolera a in
fidelidade da mulher; marido traído; nome de substância muito dura;  
o que falta às cabras mochas; ofício de galhudo; paliteiros; paus do ar; 
que ou aquele que é traído pela mulher (dizse esp. de marido, compa
nheiro ou namorado); “senhor”; tenente; ter a cabeça enfeitada; traído 
pelo seu cônjuge.

corte de energia: redução compulsória do consumo de energia 
elétrica. 

covarde: indivíduo que não teme a fuga.

cozinha: área de preparação dos alimentos.

crase: acento esdrúxulo.

criança morta: anjinho.

cu: anelzinho; apito; bolinha negra; cesta; cifra; extremidades das 
costas; fim do espinhaço; flaite; frasco; interdição sexual.  

cu de ferro: pessoa de grande conhecimento, especialista em de
terminada matéria; que ou quem apresenta aplicação extrema e mais ou 
menos obcecada a seus trabalhos, deveres, compromissos (dizse esp. 
de estudante).

cu de galinha: remendo produzido sobre rasgão, costurado por 
uma linha que, puxada, forma um emaranhado.

cu do conde / cu do mundo / cafundó: local de difícil acesso, 
esp. quando situado entre montanhas ou quando longínquo e pouco 
habitado. 

cu doce: pessoa luxenta / e ou negaceadora.

cuada: movimento das nádegas; rebolado.

cu-de-judas: fim de mundo; lugar muito distante de onde se está.

dar o peito: amamentar.

declaração de pobreza: declaração de hipossuficiência econô
mica.

decoreba rápida: leitura dinâmica e memorização.

dependente químico: viciado em drogas.
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desatencioso: desprovido do senso de observação. 

descapacitada: pessoa com capacidade diminuída.

descasada: divorciada.

descontente: menos contente.

desencaralhado: sem pejo, sem pudor.

desencaralhar: acabar (com) a confusão de; desavergonhar; fa
zer cessar ou cessar a complicação de alguma coisa; mostrarse ousado, 
desrespeitoso; perder o pudor, o pejo.

desenturmado: aquele que está fora do seu ambiente; aquele que 
não se adapta ao convívio social.

desnorteado / desorientado: aquele que perdeu a direção do 
norte; indivíduo que tem dificuldade para memorizar os lugares por 
onde passa ou aonde vai.

desonesto: aquele que revela falta de probidade no trato de coisa 
alheia; povo de costumes livres.

desfalque:  engano na escritura.

despachante: departamento de atendimento descentralizado. 

desvirginar: perder a virgindade.

diabo: diasco.

discordo completamente: discordo alguma coisa / um tanto. 

discriminação / preconceito: animosidade com base em outras 
diferenças; soberba umbilical.

doação em dinheiro: contribuição financeira.

dona de casa: administradora do lar; educadora do lar; empresá
ria do lar; executiva do lar.

doutor: pessoa com aparência de intelectual. 

duro / na pindaíba: financeiramente deprimido. 

é fraco: não é muito forte.

é mentira: não é verdade.
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é velho / velha: não é mais jovem.  

egoísta: aquele que só pensa em si mesmo; indivíduo que até pen
saria nos outros...se os outros existissem.

elevador: cápsula de transporte vertical. 

elevador em conserto / manutenção de elevador: elevador em 
modernização.

embebedar-se: consumir derivações etílicas; tomar chá de par
reira.

emergentes: novos ricos.

empanturrar-se: comer e beber em excesso. 

empernado: dormir acompanhado por qualquer mulher.

empregado igual aos de antes, mas agora sem todos aqueles di-
reitos trabalhistas: colaborador / associado.

emputecer: ficar com raiva.

emputecido / piçudo: cheio de sentimentos de irritação / de exal
tação. 

encagaçado: que está amedrontado; temeroso.

encagaçar: provocar ou sentir medo. 

encher o saco: dar carga à bolsa escrotal.

enganar / adular: prolongar a conversa com o objetivo de con
vencer alguém.

engatar: exercer influência irresistível.

engate: andar no engate; busca de parceiro sexual por profissional.

engolir o sapo: deglutir o batráquio. 

engordar: ganhar pesos / quilos.

enjaneirado: dizse de mulher que tem grande ardor sexual. 

enrabação: ato ou efeito de enrabar; auferir vantagem, que nor
malmente caberia a outrem.

enrabar: fazer alguém cair em logro; fazer alguém levar a pior.
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envelhecer: atingir a maturidade; avançar em anos; chegar à me
lhor idade; entrar nos anos (ou na idade); estar na flor da idade; tornar 
mais maduro; ultrapassar uma idade já madura.

envelhecimento: ascensão natural do ser humano; estado de acú
mulo de experiências; transformação natural do organismo.

epilepsia: mal de ave-maria; mal de gota; mal de terra; mal sa
grado; mal santo.

errar: incorrer em engano; incorrer em erro; incorrer em falha; 
não acertar.

erro: tentativa de acerto. 

erro crasso: enorme erro.

escalfúrnio: que tem propensão para o mal. 

escarro: purgação da boca; produto da expectoração.

escrotário: que é repelente / reles / desprezível. 

escrotear: agir de maneira desonesta / vil / torpe.

escrotidão: palavraônibus que denota más qualidades ou pensa
mentos e ações moralmente repulsivas como: torpeza, vileza, crueldade, 
feiura, desonestidade, covardia.

escroto: palavraônibus que denota más qualidades como: que, 
quem ou que é feio, mau, não confiável, mesquinho, maleducado, ne
gligente. 

esmola pública: ingresso mínimo de integração.

esporrento: barulhento / ruidoso.

está doente: saúde anda frágil.

está muito confusa: não ficou muito clara sua a exposição.

está morto: que Deus o tenha.

está ruço / perigoso / complicado: situação apertada; difícil; não 
resolvida; obscura.

estar amancebado: estar em conversação desonesta.

estar em perigo: estar numa posição pouco segura.
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estar grávida / gravidez: andar magoada de amor; estar para ter 
um presente de França; ter barriga; vésperas.

estar na privada: estar a ler o jornal. 

estar para morrer: ter seus dias contados; ter suas horas contadas.

estar pobre: estar com pouco dinheiro; estar com poucos recursos 
financeiros; estar descapitalizado; estar em dificuldades monetárias; es
tar em regime de contenção de despesas; estar numa situação financeira 
angustiosa; estar sem dinheiro; estar sem meios; estar sem recursos.

este trabalho está ruim: este trabalho poderia ser melhor. 

esterco: pessoa ou coisa vil / abjeta.

estigma: desdouro discriminado. 

estressado: debilitado fisicamente.

estupidez / imbecilidade: lógica acidentalmente comprometida; 
grande indelicadeza e incivilidade).

estuprador: praticante de sexo não autorizado; selvagem hiper
sexualizado.

eufemismo: falsa dessemelhança; lisonja engenhosa.

eufemismo de puta que pariu, usado no Paraná, Brasil, referen-
te à cidade de apucarana que paga, assim, uma culpa que não tem: 
pucarana.

excêntrico: professor dedicado.

experiência em bloco: assistência em bloco. 

exploração de trabalho infantil: arte infantil; trabalho de meno
res em idade escolar.

extintor de incêndio: equipamento de combate a incêndio indi
vidualizado. 

falácia: discurso ou tentativa de persuadir o ouvinte ou leitor.

falcatrua: algo que oferece a possibilidade de enriquecer facil
mente. 
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falta de energia: fornecimento de energia continua em estado de 
procura reprimida.  

favela: assentamento urbano de baixa renda; comunidade; con
junto habitacional abaixo do padrão.

favelado: gente humilde; morador de favela.

filho da puta(1): filho da mãe; filho da parida; filho da pátria; 
filho das ervas; filho das quatros letras; filho de guarda noturno; filho 
de mãe solteira; filho de padre; filho de pai incógnito; filho de quem  
o pariu; filho de uma inocente mãe que presta serviços sexuais a troco 
de dinheiro; filho de uma portuguesa; filho duma grandíssima reca; fi
lho sem pai; herdeiro legítimo de uma profissional liberal do sexo; re
bento de profissional feminina do sexo.

filho da puta(2): pessoa traiçoeira / desonesta/ não confiável. 

fingimento: atitude para impressionar ou iludir alguém; falta de 
sinceridade ou de correspondência com a verdade.

foda: aquilo que se suporta com dificuldade / dureza.

fodido: arruinado;  estar em péssima situação financeira; estar per
dido, sem saída.

fofoca: conversa de atualizações das informações alheias; suas im
pressões sobre outra pessoa; triangular a informação.

fofoqueiro: indivíduo que fala dos outros com intriga / mexerico 
/ bisbilhotice; indivíduo que se intromete em assuntos alheios; propaga
dor de inverdades factuais.

foi reprovado: não foi feliz nos exames. 

fueiro: membro sexual de qualquer mamífero de grande porte  
e tb. do homem.

fugir da polícia: dar de frosque. 

fulano / sujeito / tipo: modo ligeiramente irreverente de referir
se a uma pessoa.

funerária: agência social de luto.  

gambiarra: procedimento técnico de emergência.
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ganhou no jogo / na loteria: alcançou o bambúrrio; tirou a sorte 
grande.

gilete: bissexual.

gorda / gordo: acima do peso; arredondada; dimensões avantaja
das; estar forte; estar inchada; estar meio robusta; estar recheada; estar 
um pouco nutrida; estrutura óssea grande; excesso de peso corporal; 
garoto adiposo; gordura em excesso; indivíduo hipercircunferenciado; 
mais avantajada; mulher “plus size”; mulher com poucos contornos; 
obeso; pessoa bem nutrida; pessoa com sobrepeso; pessoa de grande 
envergadura; pessoa espaçosa; pessoa fofa; pessoa “forte”; pessoa hori
zontalmente desfavorecida; pessoa onipresente; pessoas não perfeitas; 
sobrepeso; um pouco mais nutrida.

gringo: estrangeiro; indivíduo de outra nacionalidade.

grosseiro: descuidado.

grosseria: discutir assuntos pessoais com pouca discrição. 

hipocrisia: exaltação das aparências e o escondimento da intimi
dade.

homem ou rapaz galicado: estragado.

homossexual: orientação dos desejos sexuais e afetivos com pes
soas do mesmo sexo; rapaz alegre; rapaz delicado; seres com opções se
xuais alternativas; união estável homoafetiva; união homossexual.

homossexualismo: orientação sexual.

hospital: aquele lugar que medicam, operam; residência hospita
lar; residência sanitária.

Hospital Municipal: ambulatório de alta resolutividade. 

humilde: inferiormente situado em uma hierarquia ou escala; hu
milde cotidiano; pertencente a uma baixa classe social.

impaciência: intranquilidade íntima. 

indica morte: canto da coruja.

instintos especialmente aplicados aos seres humanos: pauta de 
reação. 
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insulto: atitude de atingir a honra ou a dignidade de alguém; ex
cesso verbal; incontinência verbal; ofensa lançada contra uma pessoa; 
perturbação moral.

internação de curta duração para loucos / recuperação para 
usuários de drogas: serviço de internação de agudos.

intoxicação: efeito secundário.

invasão de privacidade: desrespeito à vida pessoal de outrem. 

invejoso: indivíduo que não tem tudo que ama, mas ama tudo  
o que os outros têm. 

irado / colérico: andar esquentado; causado de intenso senti
mento de ira; tomado de ira.

ir para o jardim das tabuletas: ir para o cemitério.

janeiro: anos de vida (dizse especialmente quanto a pessoas mais 
idosas) Exemplo: o mais velho do grupo já caminha para os 80 janeiros.

jardinagem: intervenção paisagística. 

juventude: anos dourados.

ladrão / delinquente / gatuno / mosqueiro: amigo do alheio; 
criança ou adolescente que cometeu ato de infração; empregado infiel; 
especialista em furtos residenciais; indivíduo associado à criminalidade 
menor; indivíduo desonesto; indivíduo que pega emprestado para sem
pre; jovem infrator; menor infrator; termo aplicado ao indivíduo pobre; 
técnico em redistribuição de rendas e / ou bens alheios; usurpador de 
bens alheios.

latrina / banheiro / retrete: aposento sanitário; aposento secreto; 
bathroom; casa de banho; casinha; toalete; toilette; water-closet; WC.

lavar-se / banhar-se: prática instrumental de cuidado e preser
vação da saúde.

lixeira: área de segregação de resíduos sólidos; depósito tempo
rário de resíduos inservíveis e supérfluos.

lixo: acúmulo de detrito comercial / industrial / residencial;  ma
téria prima não virgem. 
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machona / mulher macho: mulher com aspecto masculino. 

máfia de branco: grupo de médicos que praticam irregularidades 
em prejuízo da saúde pública. 

magra: enxuta de carnes;  mulher sem gordura; mulher sem teci
do adiposo; oposta a gorda; pessoa elegante; pessoa esguia; pessoa gran
de e delgada.

mala: conjunto dos órgãos genitais masculinos.

malandragem da contravenção buscando levar vantagem em 
tudo (na cultura brasileira): Lei de Gérson.

malcriado / sem educação: neurastênico.    

maldita: coruja.

maléfico: dadá.

mandar à merda: mandar passear. 

mando: determinação anticosmoética.

manipular: induzir alguém a fazer alguma coisa; influenciar al
guém para servir a interesses de outros.

maricas: que ou aquele que é homossexual. 

matar: contribuir para que alguém morra; subtrair a vida de al
guém; tirar a vida de alguém intencionalmente; tirar o adversário deste 
mundo; trabalhar pela paz do mundo.

matar o animal: levar o animal à inércia.

mau caráter: indivíduo que para subir, desce.

mau cheiro / fedor: malina.

mau olhado / quebranto: arejo. 

medroso: indivíduo covarde / medroso; indivíduo cuidadoso; 
muito prudente.

meia trava: diminuir a intensidade do que se está fazendo. 

mendigo: indivíduo que pede esmolas; indivíduo que vive de ca
ridade alheia; minoria; morador de rua; nômade urbano; parasitas so
ciais; pessoa em situação de rua; população de rua.
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menor abandonado: infante exposto. 

mentira: afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro; 
afirmação na qual não se pode acreditar; contrária à verdade; desvio 
ou erro proposital sobre fatos reais; esta fala não procede; eufemismos 
governamentais; informação falsa; inverdade; meiaverdade; não é ver
dade; verdade parcial; verdade que esqueceu de acontecer.

mentiroso: indivíduo que lardeia ser o que não é; não é muito sin
cero; pessoa que não acredita na verdade; pessoa que não fala a verdade.

merda(1): acúmulo de lixo / sujeira; grande acúmulo de dejetos; 
imundícia ou imundície;  porcaria; sujidade. 

merda(2): exprime raiva / desprezo / decepção / indignação.

mictório: sanitário masculino simplificado individual; serviço hi
giênico masculino.

mijador: mictório.

mijar / cagar em via pública: ato obsceno. 

mijinha / mijadinha: breve mija. 

miséria / indigência: condição de necessidade total de meios de 
subsistência;  estado de carência absoluta de meios de subsistência; mi
serabilidade; pobreza extrema; situação de extrema necessidade à ma
nutenção da vida; vulnerabilidade social.

miserável: excluído; membro da camada mais pobre da popula
ção; pessoas condenadas à marginalidade cultural ou à segregação po
lítica.

morador de rua: indivíduo que pede esmolas; indivíduo que vive 
de caridade alheia; minoria; nômade urbano; parasitas sociais; pessoa 
em situação de rua; população de rua.

morrer: chegar ao fim da vida; descansar; descansar em paz; es
friar; estar em perigo de vida; falecer; perder a vida; partir; ter seus dias 
contados; ter suas horas contadas. 

morte: aquela; defunção; desaparecimento; falecimento; fim da 
vida; trespasse; fim irreversível.

mosco: furto engenhoso efetuado em residências com chave falsa. 
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motel: casa de encontros; espaços inesquecíveis de lazer a dois; 
casa de encontros; hotel de alta rotatividade. 

muambeiros: executivos da fronteira.

mulher com falta de posicionamento; mulher que não se posi-
ciona; mulher sem opinião: mulher de caráter fraco ou sem personali
dade.

mulher de curvas pronunciadas: mulher exuberante. 

mulher inteligente: inteligente apesar de ser mulher. 

mulheres de “certa” categoria social: Senhora Dona.

não: negativa enfática; recusa enfática.

não comparecer: fazer forfait. 

não conseguir: desconseguir. 

narigudo: indivíduo ávido por oxigênio; indivíduo que tem o na
riz grande.

neura / azedume: estar maldisposto / transtornado. 

nojo: sensação desagradável de repugnância orgânica contra algo 
que sentimos.

nu / pelado: corpo despido; nu artístico; sem roupas.

nudez: ausência de vestimenta; falta de roupas.

ódio: hostilidade gratuita. 

oficina do diabo: cabeça vazia. 

otário / palerma / tanso: pessoa fácil de enganar. 

ouvir o vagabundo: fazer a oitiva do meliante. 

pai e mãe: progenitor A e progenitor B.

paixão: fanatismo arraigado.

palavrão: baixo calão; expressão veladora indelicada; palavra 
atentória aos bons costumes; pronunciar palavra de baixo calão.

palhaço: pessoa que provoca o riso ou que não pode ser levada  
a sério. 
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panaca / palpavo / pateta / tolo / bobo / bocó / ingênuo: indiví
duo que é enganado facilmente.

pão-duro / sovina: avarento; muito apegado ao dinheiro; que não 
é generoso; somítico.

para algo o que vai durar mais de meia hora: “um minutinho”.

parasita: indivíduo que vive às custas alheia por pura exploração 
ou preguiça.

parir: aliviarse; aparecer no mundo; averiguar; botar ao mundo; 
dar a luz o feto; deitar ao mundo; desalojar o ventre; estar esperando; 
expelir o feto; fazer expelir o feto; trazer ao mundo.

parruda: mulher grosseira. 

parteira: especialista em partos; perita em partos; professora de 
partos.

parto normal e feliz: bom-sucesso. 

patife / canalha: indivíduo de má reputação; indivíduo de repu
tação duvidosa, indivíduo de reputação superficial; pessoa sem princí
pios.

pedir esmola / esmolar: pedir ajuda financeira. 

peidar: ciscar; escapar um gás; soltar gases involuntários e repe
tidos; soltar-se o ventre; soltar pum; vazar; ventejar.

peido: espirro da natureza; evacuação avulsa; suspiro da nature
za.

peido-alemão: barbante embebido em produto químico que exa
la mau cheiro quando queimado; barbantinho cheiroso.

peido do meio: pessoa enxerida que se mete em tudo.

peidorreta: simulação do ruído de peido com a boca.

penar: sofrer até se conseguir alguma coisa em determinada si
tuação.

penico: bacia de cama; bispote; capitão; doutor; recipiente caseiro 
de dejetos; vaso caseiro de dejetos; vaso excrementício; vaso noturno; 
urinol.
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penitenciária feminina: albergue das crianças abandonadas; al
bergue das meninas desamparadas; casa amarela.

pentelhar: causar aborrecimento ou tédio a. 

pentelheira: conjunto dos pelos do púbis.

pentelho: pessoa aborrecida / enfadonha / maçante.

peru: cetro; chádehomem; chádepaubarbado; chanfalho; chi
bata; chouriço; coiso; documentos; estrovenga; ferramenta; ferro; flauta
lisa; flautim de capa; linguiça; nabo; peia; pemba; persientra; rola; rosal 
do amor; terceira perna; verga.

peru artificial / falo artificial: consolador; consolo(ô); consolo 
de viúva.

perverso: indivíduo que curte o mau pela raiz. 

pessoa brega / sem refinamento: pessoa com mau gosto. 

pessoa com aparência de intelectual: doutor (1).

pessoa medrosa: você é muito prudente.

pessoa muito ocupada: autônomo humano.

pessimismo: tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais 
desfavorável.

pessimista: indivíduo que tem sempre um problema para cada 
tipo de solução.

picas: coisa alguma / nada Exemplo: ele não sabia picas de fran
cês.

piças: designa agastamento / irritação. 

pildar: conseguir evitar qualquer tarefa ou compromisso; safarse 
de alguém ou de uma situação.

piquete: comissão de convencimento. 

pivete: agente antissocial delinquente; menor de rua; meninos em 
situação de rua.

pô: exprime espanto / aborrecimento / desagrado / enfado / dor.

pobre: baixa renda; baixo poder aquisitivo; classe baixa; consu
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midor com o menor rendimento; consumidor de baixa renda; desprovi
do de recursos materiais; economicamente desfavorecido; economica
mente desprivilegiado; escasso de recursos financeiros; estar em dificul
dades monetárias; estar numa situação financeira angustiosa; estar sem 
meios; estar sem recursos; excluído social; grupo minoritário; habitante 
de uma vila; hipossuficiência econômica; indivíduo abandonado pelo 
dinheiro; indivíduo de parcos recursos; não possuir muitos recursos; 
pessoa com excesso de falta de recursos financeiros; pessoa de poucos 
recursos financeiros; pessoa em situação de vulnerabilidade econômica; 
população carente.

pobreza: defeito de ordem material; estado de necessidades; ex
clusão social; situação de falta de subsistência.

polícia: instituição armada; soberba escancarada.

policiais: guardiães da ordem; profissionais da segurança.

pôr “panos quentes”: consolar. 

pornografia: material para adultos; publicação para adultos; vio
lação ao pudor em matéria sexual.

porra / esporra / langonha: esperma; gala; sêmen; sumo de tes
tículo.

porrada / pancada / bordoada: debates físicos. 

porrilhão: grande quantidade / grande número. 

possuído: partes genitais. 

preguiçoso / paspalhão: indivíduo muito lento e pouco ativo. 

preto de alma branca: negro de bom coração. 

prisão / cadeia / presídio: colégio; estabelecimento prisional; es
tarim (palavra de origem cigana). 

procrastinação: protelação ou adiamento de uma tarefa necessá
ria.

programa de índio: entretenimento de silvícola; programa ruim.

pulha / bigorrilha / bilontra / calhorda: indivíduo que não me
rece nenhuma consideração. 



464 Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

punheteiro: homem que costuma masturbarse. 

punir: aplicar correção. 

puta / prostituta / meretriz: chantra.

puto: dinheiro de ínfimo valor.

 “quando este homem abre a boca sai asneira”: “quando este ho
mem abre a boca nunca entra mosca”.

quarta-feira: epicentro semanal.

quase morrendo: nas últimas.

quilhar / prejudicar:  causar prejuízo ou embaraço a alguém.

quinta: partes íntimas femininas. 

racha: corrida de carros e / ou motos não autorizada.

ralé / plebe: classe mais baixa de um povo; pessoa de baixa con
dição social.

rapariga virgem: ainda não conheceu homem.  

rarismo: detalhismo.

reprodutora de barriga de aluguel: mãe suplente (Anobase: 2001).

ressaca: mal-estar causado por ingestão de bebidas alcoólicas; 
sensação desagradável depois de uma bebedeira.

retirar ou inutilizar o órgão reprodutor de: loc. v. (S.) – capar, 
castrar, desencaralhar.

ricos: alta renda; alto poder aquisitivo; clube dos endinheirados; 
consumidor com o maior rendimento; consumidor de alta renda; eco
nomicamente favorecido; emergentes; estar livre de preocupações eco
nômicas; excelente padrão econômico-financeiro; grupo majoritário; 
não ter problemas financeiros; pessoas com possibilidades; possuidor 
de muitos bens e / ou de dinheiro; ser dotado de bens de fortuna.

rótulos: ditos impróprios. 

roubar: adquirir algo ilicitamente; apoderarse de algo que não 
lhe pertence; apoderarse de alguma coisa indevidamente; apossarse do 
que pertence a outrem; apropriar do dinheiro alheio; cardar; catar; des
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viar dinheiro em proveito próprio; enriquecer por meios ilícitos; evadir 
impostos; meter ao bolso; pegar algo do outro sem avisar e sem inten
ção de devolver; pegar um objeto que não lhe pertence, por distração; 
subtrair um bem alheio; tirar coisas que não pertencem a você; tomar 
posse.

roubar a mercadoria alheia: abastecer sua despensa com a carga 
espalhada pelo asfalto.

roubo / furto: abuso de confiança; acumulação ilícita de capital; 
alcance; fraude; posse indevida; superfaturamento.

roubo de carro: subtrair propriedade móvel para uso próprio.

sacana: indivíduo velhaco, de mau caráter; pessoa malformada, 
de mau caráter.

sacanagem: ação prejudicial a alguém. 

sacanear / apoquentar: ser desleal com alguém.

saída de emergência: local destinado à rota de fuga em casos de 
sinistro. 

safar-se: conseguir evitar qualquer tarefa ou compromisso; safar
se de alguém ou de uma situação.

sanguessuga: indivíduo que explora o(s) outro(s) frequentemen
te, pedindo favores ou dinheiro; pessoa interesseira que vive à custa dos 
outros.

sarrafusca: desordem de pequena dimensão, sem grande impor
tância. 

seca: ausência hídrica.

seios / peitos: almários; arredondados; colo; glândulas mamárias; 
mamas; pomas; prateleiros; seios de mulher.

sem tino / estonteada: ter pouco fósforo na cabeça. 

ser apoucado: pessoa portadora de deficiência mental facilmente 
perceptível. 

ser de pouca instrução / ignorante: ser de letras gordas.

ser esculhambado: ser advertido ou repreendido severamente. 
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ser estúpido: ser ininteligente.

ser pretensioso: inventar a pólvora. 

subornar: dar certa quantia em dinheiro para alguém, em troca 
de alguma informação e/ ou algo ilegal; pagar a alguém para obter fa
vores.

suborno / corrupção: escravidão psicológica permanente. 

suicidar-se: dar fim à própria vida; pôr termo à própria vida; eli
minar a própria vida; praticar o autocídio; quitar a vida.

sujo / imundo: indivíduo que anda vestido com roupas sujas; in
divíduo sem asseio; pouco cuidadoso na limpeza do corpo ou vestuário.

tabu: código de leis, não escrito, mais antigo do homem; proibi
ção imposta por costume social ou como medida protetora.

tagarelar: falar demasiadamente; pessoa que fala muito; ser in
conveniente ou descomedido ao falar.

tampa de privada: assento sanitário.

tampão / tampax / o. b.: absorvente higiênico interno.

tapa na cara: empurrão facial.

tatuagem: pele pigmentada por maquiagem definitiva. 

taxa para lixo: taxa para resíduos sólidos domiciliares.

ter “bom ouvido”: ter facilidade de aprendizagem musical.

terroristas: movimento social terrorista.

terroristas / sequestradores: movimento social terrorista.

testículo: cerimônia; colhão; elemento constituinte dos órgãos se
xuais masculinos; novelos; pelota; tomates.

tesudo: dizse de ou indivíduo que inspira desejos carnais.

teta: efeminado / maricas. 

tímida: pessoa observadora.

tolo / pouco inteligente: fraco de ideias; indivíduo pouco esper
to; indivíduo que não tem inteligência ou juízo.



467Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

traficante: pessoa dada à prática de negócio clandestino; nego
ciante de drogas.

travesti: dublê de especialista em entretenimento masculino; 
transexual.

trégua: suspensão temporária de hostilidades.

triturador / batedeira / liquidificador, espremedor elétrico; 
máquina que realiza todas essas funções: robô de cozinha.

trombadinha: jovem em confronto com a lei; menor que vive na 
rua e anda em bandos, cometendo pequenos delitos; mocinho bandido.

tuberculose: doença da boemia; doença do peito; fina; fraqueza 
do peito; magra; mal assolador e cruel; mal do peito; queixa do peito.

união ilícita / viver amancebado: ajoujo. 

urinóis públicos: quiosques de verter água. 

vá à merda: “vá à erva”.

vá-se embora: não o demoro mais.

vagabundo: indivíduo que leva a vida no ócio; indivíduo que leva 
a vida perambulando; malandro.

vaidade: cuidado pessoal do amor próprio; valorização da própria 
aparência; valorização das qualidades físicas e / ou intelectuais.

vândalo: indivíduo que destrói bens públicos e / ou privados. 

vandalismo: ato de rebeldia e destruição. 

velhice: terceira e quarta idades; quarta idade.

velho / velha: adulto maior; boa idade; faixa etária avançada; ho
mem avançado em anos; idade muito avançada; idoso; melhor idade; 
menos jovem; não é mais jovem; pessoa com limitações do organismo 
pela própria idade; pessoa com mais idade; pessoa de idade avançada; 
pessoa geronte; pessoa idosa; pessoa experiente; pessoa madura; sempre 
jovem; senhor(a) respeitável; senil.

velório: ato de velar um morto; evento coletivo no qual as pessoas 
permanecem velando o defunto exposto, antes de ser enterrado ou cre
mado; período fúnebre.
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venda de armas: assistência à segurança.

viciar: desenvolver um mau hábito. 

vidente: consultor de assuntos gerais.

viver de esmolas: viver de caridade pública.

viver de graça: viver de favor.

xenofobia: aversão personalizada. 

Grupos Feministas:

aborto: direito de decidir; direito de escolha; direito de opção; 
direitos a uma morte digna; direitos reprodutivos; direitos sexuais.

SOCIOLOGIa

epilepsia: carisma.

taUrOMaQUIa

touradas: arte de tourear; espetáculo entre toureiros e touros; tau
romaquia.

teLeCOMUNICaÇÕeS

celular: telefonia móvel. 

corte de linha telefônica / corte de telefone: desativar a comuni
cação telefônica.

terMO MILItar

abusos: tortura.

ações militares: resposta. 

ardil: base da arte militar.

assassinato: atentado.



469Dicionário de Eufemismos da Língua Portuguesa

ataque a laser / ataque cirúrgico: com precisão.

ataque à traição, agressão militar, ataque sem prévia declara-
ção de guerra: ataque preventivo; guerra preventiva ou de campanha.

ataque aéreo: campanha aérea.

ataque com gazes venenosos: pulverização. 

ataque de guerra: reação; reação imediata decisiva na medida 
equivalente.

atividades criminosas que são executadas pelos serviços secre-
tos: operações clandestinas.

aumento do soldo: adequação do poder aquisitivo. 

campo de batalha: teatro de operações. 

campos de concentração / campos de extermínio / campos de 
holocausto: campos de capacitação humanitária; campos de custódia 
de proteção; campos de habilitação; campos de internamento; campos 
de reeducação; campos de trânsito; campos nazis; centros de acolhimen
to; centros de assembleia; centros de recepção; centros de redistribuição 
contingencial; centros de recolhimento e abrigo; centros de relocaliza
ção de guerra; colônia de férias; medidas de segurança.

cultura militar: cultura da defesa.  

debandar / dispersar: avançar para posições de segurança.   

derrota: alcance da vitória sobre o inimigo; retirada estratégica.

desertor: soldado que se ausenta do quartel ou do campo de bata
lha sem ter autorização. 

emprego da misericórdia para matar: adaga misericórdia.

espião: agente secreto; pessoa que vigia secretamente alguém ou 
algo para obter informações; pessoal de informação; que faz espiona
gem.

extermínio em massa / holocausto / matança coletiva de ju-
deus: solução final.

forças armadas: forças de autodefesa.

forças invasoras: forças de ocupação.
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gás venenoso: gás de combate. 

genocídio / extermínio da população: destruição colateral; ação 
humanitária; campanha higiênica; custos humanos; destruição colate
ral; destruição em massa; limpeza étnica; operação de limpeza; priva
ção da existência.

Golpe de Estado: liberação de guerra; pronunciamento militar.

grandes petardos usados nos conflitos armados: “bombas de
fensivas”.

guerra: campanha; conflito; confronto militar armado; defesa da 
pátria; esforço militar; intervenção armada; intervenção militar; ofensi
va militar; operação; operação de manutenção de paz; processo bélico; 
reação.

guerra ao terror: operações de contingências no exterior.

Guerra do Golfo: Operação Tormenta do Deserto.

guerra moderna: guerra abstrata / gigante / cirúrgica.

gueto: distrito de residência judaica.

invasão militar: colonização; expansão territorial; libertação; ne
cessidade de uma intervenção externa; ocupação; ocupação ilegal de 
terras e / ou territórios; pacificação.

local de detenção de prisioneiros / prisão: campo de recoloca
ção. 

massacre / chacina: assassinato coletivo e premeditado; sumiço 
de presos.

matar: cumprir o dever; defender a Pátria; honrar a terra que nos 
foi berço; levar à morte; servir a nação; tirar o adversário deste mundo; 
trabalhar pela paz do mundo.

morrer: desaparecer em combate; sofrer baixas.

morte: baixas civis; bomba de nêutrons; grandes perdas humanas.

morte de inocentes: baixas civis.

morte por gás: tratamento especial.
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morto na guerra: baixa; perdas de alta ou baixa intensidade; ví
timas fatais.

mortos: desaparecidos. 

muitas mortes: efeitos colaterais; grandes perdas humanas.

operações de ataques aéreos e terrestres: forças aliadas.

participar na guerra: entrar com tropas; invadir.

pedantismo militar: aquele que se exprime exibindo conheci
mentos militares que não possui.

polícia / guarda civil: instituição armada; soberba escancarada.

prisão / cadeia / presídio: campo de recolocação; custódia pre
ventiva.

prisão sem julgamentos e por tempo indeterminado: custódia 
preventiva.

quartel: instituição castrense. 

reduzir levemente a pressão sobre o inimigo: suavizar o cerco 
ao inimigo.

reservistas que fogem quando convocados: ausentes sem per
missão.

retirada: movimento tático para a retaguarda. 

sequestro: operações de rendição; retenção involuntária por tem
po indeterminado com ressarcimento de despesas.

ser atingido pelo próprio exército: fogo amigo.  

soldados matadores / combatentes ativos terrestres: agentes da 
lei; conselheiros de refugiados; consultores democráticos; elemento de 
combate; facilitadores de repatriações; gestores de crises; guardas de 
fronteiras; mantenedores da paz; pessoal de combate.

tortura: conjunto de procedimentos alternativos; desrespeito ao 
di reitos humanos; pressão física; tática dura de interrogatório. 

traição: abuso de poder; ataque preventivo; por surpresa.

translado forçado de japoneses norte-americanos: evacuação.
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trégua: suspensão temporária de hostilidades.

violência sistemática do estado e de paramilitares: segurança 
nacional.

vítimas civis quando o alvo é militar / vítimas civis da guerra: 
danos colaterais. 

zona de guerra: entorno não permitido. 

traBaLHO CIeNtÍFICO

estes dados praticamente não têm sentido algum: observase 
uma tendência clara.

errado: correto dentro de uma ordem de magnitude.

errar sobre o resultado de uma pesquisa científica: cometer 
uma imprecisão científica. 

eu acho: supõese que.

não encontrei a referência original: sabese de longa data.

um experimento mal sucedido, mas que eu ainda tenho a espe-
rança de ver publicado: embora não tenha sido possível fornecer res
postas definitivas para essas questões.

uma ou duas pessoas também acham: supõese frequentemente 
que.

trÂNSItO

barbeiro: motorista inábil / imperito.

causar um acidente: cometer uma imprudência no trânsito; ori
ginar ocorrência desagradável no trânsito.

engarrafamento: acúmulo de veículos que dificultam o trânsito; 
aglomerado de veículos automotivos de pouca mobilidade.

má motorista: mulher com pouca habilidade no trânsito. 

quebra-molas / lombada: redutor de velocidade de tráfego

sortuda: mulher que estaciona o carro muito bem.
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traNSPOrte

catraca: controlador de fluxo de passageiros. 

 bilhete de metrô: ticket.

ônibus: serviços de transporte público; transporte coletivo; veí
culo de grandes dimensões para transportar passageiros. 

trem / metrô: transportes de massas; veículos com vários vagões 
e de grande dimensões para transportar muitos passageiros. 

tUrISMO

classe barata: classe turística.

VeStUÁrIO

calcinha e sutiã: roupas menores, íntimas; trajes menores.

ZONa rUraL

caipira / roceiro: indivíduo, normalmente rural e com pouca 
educação; indivíduo, simplório geralmente habitante do campo, de pou
ca instrução e modos refinados; interiorano; pessoa que vive no campo, 
na roça.

desmatamento / destruição: supressão. 

ZOOLOGIa

entomologia

piolho / chato: companheiro da pobreza; inseto anopluro; perpé
tuo hóspede dos pedintes.

Mastozoologia

animal de rua: abandono animal.
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boceta / cachimbo / vulva: órgãos de fêmea de animal doméstico; 
órgãos genitais femininos dos mamíferos.

cão bravo: cão antissocial. 

matar o animal: levar o animal à inércia.

vira-lata: canino sem raça definida.

Ornitologia

galinha caipira: galináceo do campo. 
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Observações. Esta listagem de referências bibliográficas, composta 
por 107 dicionários, 130 bibliografias específicas, 3 dissertações, 1 tese, 
97 periódicos, e 82 webgrafias, totalizando 420 obras, foram utilizadas 
nas pesquisas para a preparação deste dicionário.
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Site: www.conscius.org.br 
Contato: conscius@conscius.org.br 
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ECTOLAB  –  Associação  Internacional  de  Pesquisa  Laboratorial  em  
Ectoplasmia  e  Paracirurgia

Fundação: 14/07/2013
Sede: Avenida Felipe Wandscheer, 5100, sala 105, Cognópolis
Foz do Iguaçu, PR, Brasil, CEP: 85856630
telefone: +55 (45) 21021427
Site: www.ectolab.org
Contato: ectolab@ectolab.org

EDITARES  –  Associação  Internacional  Editares
Fundação: 23/10/2004
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 107, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856530
tel.: +55 (45) 21021407 – VOIP: +55 (45) 4053953
Site: www.editares.org
Shopcons: www.shopcons.com.br (portal de compra de livros)
Contato: editares@editares.org 

ENCYCLOSSAPIENS  –  Associação  Internacional  de  Enciclopediologia  
Conscienciológica

Fundação: 21/12/2013
Sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85851000
tel.: +55 (45) 35252652 – Fax: +55 (45) 35255511 
Site: www.encyclossapiens.org
Contato: contato@encyclossapiens.org

EVOLUCIN  –  Associação  Internacional  de  Conscienciologia  para  Infância
Fundação: 09/07/2006
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 102, Cognópolis 
Foz do Iguaçu, Paraná, Bra sil, CEP: 85856530
tel.: +55 (45) 99096129
Site: www.evolucin.org
Contato: evolucin@gmail.com

IIPC  –  Instituto  Internacional  de  Projeciologia   
e  Conscienciologia

Fundação: 16/01/1988
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 103, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856530
tel.: +55 (45) 21021448
Site: www.iipc.org.br
Contato: iipc@iipc.org.br

Campus de Pesquisas IIPC: Estrada do Universalismo, 1.177, Sampaio Correa, 
Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil  
CEP: 28997970
tel.: +55 (22) 26541186
Contato: campussaquarema@iipc.org
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INTERCAMPI  –  Associação  Internacional  dos  Campi  de  Pesquisas  da  
Conscienciologia

Fundação: 23/07/2005
Sede: Av. Antonio Basílio, 3006, sala 602, Lagoa Nova 
Natal, Rio Grande do Norte, CEP: 59056005
tel.: +55 (84) 32113126
Site: www.intercampi.org
Contato: intercampi@intercampi.org

OIC  –  Organização  Internacional  de  Consciencioterapia
Fundação: 06/09/2003
Campus OIC: Av. Felipe Wandscheer, 5.935, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856530
tel.: +55 (45) 30251404 / 21021402
Site: www.oic.org.br
Contato: aco@oic.org.br 

REAPRENDENTIA  –  Associação  Internacional  de  Parapedagogia   
e  Reeducação  Cons ciencial

Fundação: 21/10/2007
Sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921, Centro, Foz do Iguaçu, 
Paraná, Brasil, CEP: 85851000
tel.: +55 (45) 35252652 – Fax: +55 (45) 35255511
Site: www.reaprendentia.org
Contato: contato@reaprendentia.org.br

UNICIN  –  União  das  Instituições  Conscienciocêntricas  Inter na cionais
Fundação: 22/01/2005
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 105, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856530
tel.: +55 (45) 21021405
Site: www.unicin.org
Contato: unicin@unicin.org 

UNIESCON  –  União  Internacional  de  Escritores  da  Conscienciologia
Fundação: 23/11/2008
Sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 109, Cognópolis
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, CEP: 85856530
Site: www.uniescon.org
Contato: uniescon.ccci@gmail.com
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Títulos  Publicados  pela  Editares

AUTOR TÍTULO
Alexandre Nonato JK  E  OS  BASTIDORES  DA  CONSTRUÇÃO  DE  BRASÍLIA

Alexandre Nonato et. al. INVERSÃO  EXISTENCIAL

Alzemiro Rufino de Matos VIDA:  OPORTUNIDADE  DE  APRENDER

Ana Seno COMUNICAÇÃO  EVOLUTIVA

Antonio Pitaguari /  
Marina Thomaz REDAÇÃO  E  ESTILÍSTICA  CONSCIENCIOLÓGICA

Antonio Pitaguari /  
Marina Thomaz (Orgs.) TENEpEs:  AssIsTêNCIA  INTERdIMENsIONAL  LúCIdA

Arlindo Alcadipani ITINERáRIO  EVOLUTIVO  dE  UM  RECICLANTE

Bárbara Ceotto DIÁRIO  DE  AUTOCURA

Cesar Machado PROATIVIDADE  EVOLUTIVA

Cirleine Couto
CONTRApONTOs  dO  pARApsIQUIsMO

INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  COTIDIANA

dalva Morem sEMpRE  É  TEMpO

dayane Rossa OPORTUNIDADE  DE  VIVER

Dulce Daou
AUTOCONsCIêNCIA  E  MULTIdIMENsIONALIdAdE

VONTADE:  CONSCIÊNCIA  INTEIRA

Fernando R. sivelli / 
Marineide C. Gregório AUTOExpERIMENTOGRAFIA  pROjECIOLóGICA

Flávio Buononato
ANUÁRIO  DA  CONSCIENCIOLOGIA

FATOS  E  PARAFATOS  DA  COGNÓPOLIS  FOZ  DO  IGUAÇU

Graça Razera HIPERATIVIDADE  EFICAZ  

Jayme Pereira
BÁRBARAH  VAI  À  ESTRELA

pRINCípIOs  dO  EsTAdO  MUNdIAL  COsMOÉTICO

João Paulo /  
dayane Rossa MANUAL  dA  CONsCIN-COBAIA

julieta Mendonça MANUAL  dO  TExTO  dIssERTATIVO

Julio Almeida
QUALIFICAÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA

QUALIFICAÇÃO  AUTORAL

Kátia Arakaki ANTIBAGULhIsMO  ENERGÉTICO  –  MANUAL

VIAGENS  INTERNACIONAIS

Laura sánchez LAsTANOsA:  MEMóRIA  E  hIsTóRIA  dO  INTELECTUAL  
E  hOLOTECáRIO  dO  sÉCULO  xVII

Lilian Zolet pARApsIQUIsMO  NA  INFÂNCIA

Lilian Zolet /  
Flávio Buononato MANUAL  dO  ACOPLAMENTARIUM

Lilian Zolet /  
Guilherme Kunz ACOPLAMENTARIUM  pRIMEIRA  dÉCAdA

Lourdes pinheiro /  
Felipe Araújo

DICIONÁRIO  DE  VERBOS  CONJUGADOS  DA  LÍNGUA   
PORTUGUESA

Luciano Vicenzi CORAGEM  pARA  EVOLUIR  

Lucy Lutfi VOLTEI  PARA  CONTAR
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Mabel Teles
pROFILAxIA  dAs  MANIpULAÇÕEs  CONsCIENCIAIs

ZÉFIRO

Málu Balona
AUTOCURA  ATRAVÉs  dA  RECONCILIAÇÃO

síNdROME  dO  EsTRANGEIRO  

Marcelo da Luz ONdE  A  RELIGIÃO  TERMINA?

Maria Thereza Lacerda A  pEdRA  dO  CAMINhO

Maximiliano haymann síNdROME  dO  OsTRACIsMO

Miguel Cirera EVOLUCIÓN  DE  LA  INTELIGENCIA  PARAPSÍQUICA

Moacir Gonçalves /  
Rosemary salles dINÂMICAs  pARApsíQUICAs

Osmar Ramos Filho CRIsTO  EspERA  pOR  TI  (Edição  Comentada)

phelipe Mansur EMpREENdEdORIsMO  EVOLUTIVO

Reinalda Fritzen CAMINhOs  dE  AUTOssUpERAÇÃO

Rodrigo Medeiros CLARIVIDÊNCIA

Rosa Nader MANUAL  dE  VERBETOGRAFIA

silda dries TEORIA  E  PRÁTICA  DA  EXPERIÊNCIA  FORA  DO  CORPO

Tony Musskopf AUTENTICIDADE  CONSCIENCIAL

Vera hoffmann sEM  MEdO  dA  MORTE

Wagner Alegretti RETROCOGNIÇÕES

Waldo Vieira

700  ExpERIMENTOs  dA  CONsCIENCIOLOGIA

dICIONáRIO  dE  ARGUMENTOs  dA  CONsCIENCIOLOGIA

dICIONáRIO dE NEOLOGIsMOs dA CONsCIENCIOLOGIA

ENCICLOpÉdIA  dA  CONsCIENCIOLOGIA

HOMO  SAPIENS  PACIFICUS

HOMO  SAPIENS  REURBANISATUS

LÉxICO dE ORTOpENsATAs

MANUAL  dA  dUpLA  EVOLUTIVA  

MANUAL  dA  pROÉxIs  

MANUAL  dA  TENEpEs  

MANUAL  dOs  MEGApENsENEs  TRIVOCABULAREs

NOSSA  EVOLUÇÃO

O  QUE  É  A  CONsCIENCIOLOGIA

PROJECIOLOGIA

PROJEÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA

Onde comprar:
www.shopcons.com

Site da Editora:
www.editares.org
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