
GLOSSÁRIO DE DIÁRIO DE UM FESCENINO

Afania = m.q. afânise

Afânise = desaparecimento do desejo sexual; medo mórbido de perder o desejo sexual. 

Ampersand (Ou  e-comercial)  =  al  gráfico  [&]  que  substitui  a  conjunção  aditiva  e,  us.
modernamente quase que só como ligação nas razões comerciais (p.ex., Alves & Cia.)

Apelido = (Regionalismo: Brasil) m.q. alcunha ('denominação ou qualificativo'). Ex.: Jerônimo,
por apelido, o Careca 

Arapuca = armadilha para caçar pequenos pássaros; ger. uma pirâmide feita com pauzinhos
ou talas de bambu; urupuca

Arrombar = Regionalismo: Brasil. Uso: tabuísmo. desvirginar, deflorar; violentar sexualmente.
desvirginar, deflorar; violentar sexualmente

Bancar = fazer-se de; fazer as vezes ou o papel de; fingir(-se) de. Exs.: banca que é amigo do
presidente. gosta de b. o conquistador 

Bildungsroman =  Em  crítica  literária,  Bildungsroman  (em  alemão:'romance  de  formação')
designa o tipo de romance em que é exposto,  de forma pormenorizada,  o  processo de
desenvolvimento físico, moral, psicológico, estético, social ou político de um personagem

Biruta = Rubrica: meteorologia, termo aeronáutico. Regionalismo: Brasil. Manga ou tubo de 
tecido, semelhante a um saco cônico, com a abertura mais larga presa a um aro e fixa a um 
mastro, e a outra, mais estreita, solta, que se enfuna quando o vento sopra, indicando, assim, 
a direção deste. 

Bissexto = e ou aquele que escreve ou publica seus escritos literários apenas escassa e 
ocasionalmente. 

Blefar = num jogo de cartas, enganar ou tentar enganar um oponente, fazendo uma aposta 
alta que não corresponde à mão que se tem, para que esse oponente desista de prosseguir 
no jogo

Bobó = Rubrica: culinária. Regionalismo: Brasil. Comida de origem africana, feita com feijão 
ger. mulatinho, cozido até a consistência de uma papa, com azeite de dendê e temperos

Bruaca = mulher idosa e feia

Bucho = Regionalismo: Brasil. Uso: informal, pejorativo. Mulher velha e/ou muito feia

Cabaço   = Uso: tabuísmo. O hímen

Cafajeste = Infame, vil, canalha. Que tem modos grosseiros, ordinários, abusados. 

Cagar = Derivação: sentido figurado. Regionalismo: Brasil. Não dar importância a; desprezar
Ex.: cagava para o patrão 



Capuchinha trepadeira (Tropaeolum majus) = planta, da fam. das tropeoláceas; nativa do 
Brasil (RS), com flores vermelhas, frutos capsulares e tubérculos comestíveis; sapatinho-do-
diabo. 

Chinfrim = Uso: informal, pejorativo. De escasso valor; ordinário.

Close = Rubrica: cinema, fotografia, televisão. Red. de close-up

Close-up = Tomada em que a câmera, quer distante ou próxima do assunto, focaliza apenas 
uma parte dele (p.ex., enquadra apenas o rosto de um personagem, ou somente parte de um 
objeto etc.); close, close shot, primeiro plano, grande plano. 

Cobra = Regionalismo: Brasil. Uso: informal. Diz-se de ou perito em determinado assunto ou 
especialidade; fera. Exs.: ele é c. em xadrez. Um c. em imunologia desenvolveu uma nova vacina

CPF =  cadastro de pessoas físicas. Equivale ao nosso NIF

Deletar = Rubrica: informática. Regionalismo: Brasil. Palavra a evitar, por apagar, suprimir, 
remover

Duro, no d. Regionalismo: Brasil. Uso: informal.  Com certeza, de fato. Ex.: no d., só amou 
uma mulher. 

Empulhar = agir com intuito de ludibriar; tapear, iludir. 

Engatilhar = fazer ficar pronto; preparar, compor
Ex.: engatilhou muitas questões para apresentar ao conferencista 

Esporrar = expelir sêmen. 

Fescenino = que ou o que tem caráter obsceno, licencioso; difamador, libelista, devasso

Flanar = andar ociosamente, sem rumo nem sentido certo; flanear, flainar, perambular.

Frieira =inflamação cutânea, de cor arroxeada, odorosa, acompanhada às vezes de bolhas e 
rachaduras, causada pela exposição do organismo ao frio. 

Fuçar = Revolver (terra, ou o que se encontra no chão) com o focinho; remexer (as coisas) à 
procura de algo; vasculhar (vida e negócios alheios); bisbilhotar, sondar; gadunhar segurar 
com firmeza; agarrar. 

Gesamtkunstwerk = Gesamtkunstwerk, ou em português, Obra de arte total, é um conceito 
estético oriundo do romantismo alemão do século XIX. Geralmente associado ao compositor 
alemão Richard Wagner, o termo refere-se à conjugação de música, teatro, canto, dança e 
artes plásticas, em uma única obra de arte. 

Ginásio = Rubrica: pedagogia. Regionalismo: Brasil. O curso ginasial, escola, estabelecimento 
onde é ministrado esse curso. 

Gororoba = Regionalismo: Brasil. Uso: informal. Comida malfeita e/ou de má qualidade; 
bucha, grude. 



Intercrural = Sexo intercrural; Sexo intercrural (dolatim inte / entre) e crus (pernas)), também 
conhecido como sexo femoral ou sexo interfemoral, consiste em uma série de posições 
sexuais com e sem penetração em que um dos participantes coloca seu pênis entre as pernas 
do outro Intercrural3: (muitas vezes com lubrificação), onde ambos obtem prazer mediante a 
fricção genital resultante, simulando o coito com penetração.1

Jamegão = Regionalismo: Brasil. Uso: informal. Nome ou rubrica firmada na parte inferior de 
um escrito; assinatura, firma. 

Macete = (Regionalismo: Brasil) Uso: informal. Meio engenhoso us. na consecução de algo ou 
para chegar-se a determinado resultado; recurso, truque, artifício; Malhar, exercitar (o corpo 
ou parte do corpo) para fortalecer a musculatura. 

Olho = o. mágico pequeno dispositivo circular, equipado com uma lente, que se embute 
nas portas para que se possa ver de dentro para fora, sem ser visto

Omisso = que é dado ao esquecimento ou não faz o que deveria; que revela ou age com 
negligência; descuidado, negligente. 

Onfalópsico = relativo a ou membro da antiga seita religiosa de caráter quietista dos 
onfalópsicos, dos sXI-XII, que acreditavam que, ao contemplar o umbigo fixamente, 
comunicavam-se com a divindade, captando o que chamavam de luz do Tabor. 

Pecha = Defeito moral; vício, falha, imperfeição. Ex.: tem a p. de mentiroso 

Picanha = A parte posterior da região lombar da rês; espécie de churrasco feito dessa carne

Porrada = Pancada, bordoada

Pracinha = Rubrica: termo militar. Regionalismo: Brasil. Soldado integrante da Força 
Expedicionária Brasileira, que lutou na Segunda Guerra Mundial

Quebrar (Quebrar a cara) = Quando algo tem o resultado decepcionante ou inferior às suas 
expectativas.
Fui falar com meu professor sobre seu erro e quebrei a cara, pois fui eu quem errou. Francisco 
quebrou a cara, comprou carro roubado.

Relapso = que ou aquele que reincide em erro, crime, pecado; obstinado, contumaz7
Relapso = que ou aquele que é negligente no cumprimento de suas obrigações; relaxado, 
displicente. 

Retrospecto = vista ou análise de fato passado; retrospectiva. 

Saco = (Uso: informal) m.q. escroto (anat)

Secretária = s. eletrônica. Dispositivo ligado a um telefone que responde a chamadas e 
registra recados através de um gravador; atendedor de chamadas. 

Sub-reptício = feito às ocultas; furtivo, dissimulado, clandestino



Suruba = Uso: tabuísmo. Sexo grupal; surubada

Tesão = potência sexual; desejo carnal por alguém

Topar = Regionalismo: Brasil. Uso: informal. Aceitar (negócio, proposta, convite etc.); 
concordar

Veado = homossexual masculino

Xereta = Regionalismo: Brasil. Uso: informal, pejorativo.  Que ou quem participa de forma 
invasiva ou inadequada na vida alheia ou em assuntos particulares; bisbilhoteiro, intrometido

Zuckerman = A síndrome de Zuckerman. A Síndrome de Zuckerman é um mal que ataca os 
leitores, e os faz pensar que aquilo que vai na boca dos personagens é aquilo que o autor 
pensa. Zuckerman é um personagem de Philip Roth que decide escrever um livro. Quando o 
livro é publicado, o inferno de Zuckerman começa. Os leitores, ao se encontrarem com ele, 
fazem-lhe as piores acusações: Zuckerman, como você foi dizer aquela coisa horrível da sua 
santa mãe, etc.

 


