
 

 

 

 

 

Glossário 
 

Açoite: s.m.  Castigo aplicado com 
instrumento feito com tiras de couro; 
chicote, azorrague.  

Aldêa: o mesmo que aldeia. s.f. 
Pequena povoação de categoria inferior 
à de vila. 

Aljôfar: s.m. Pérola pequena. 

Ama de leite: s.f. Mulher que amamenta 
criança alheia.  

Amanuense: s.m. e s.f. Copista, 
escrevente, escriturário. 

Assignadas: o mesmo que assinadas. 

Assignei a rogo: Atendi, com 
testemunhas, a solicitação de uma 
pessoa que não sabia ler e escrever. 

Bichas de brilhante: s.m. Antigo brinco, 
tipo pingente. 

Campeiro: adj. e s.m. Trabalhador do 
campo. Tratador de gado no campo. 

Capitão do mato: s.m. Encarregado de 
recapturar os escravos fugidos.  

Carneador: s.m. O que mata e esfola 
reses no matadouro. 

Catálogo: s.m. Lista, relação, 
enumeração ordenada, com breve 
informação a seu respeito. 

Conto: Ant. Número, conta. Conto de 
réis é igual a um milhão de réis. 

Crioulo: adj. e s.m.  Escravo nascido no 
Brasil. 

Dito: adj. Que se disse; mencionado, 
referido. 

Engomadeira: s.f. Mulher que vive de 
engomar (passar a ferro) roupas.  

Escravo de nação: s.m. Pessoa 
escravizada de origem africana. 

Estado Oriental: República Oriental do 
Uruguai.  

Ferro ao pescoço: s.m. Coleira grossa 
com haste grossa até o alto da cabeça e 
fechada atrás com chave. 

Filho ou filha natural: s. O que não 
provém do matrimônio. 

Fonte primária: s.m. Origem de uma 
informação. Documento ou qualquer 
fonte cuja origem remonta à época que 
se está pesquisando.  

Forro ou forra: adj. Que teve alforria 
(p.ex.: escravo forro). Que se libertou de 
algo.  

Freguesia: s.f. Distrito de uma paróquia. 

Pequena povoação. 

Gose: goze, gozar  v.t. e v.i. Ter a posse 

de uma coisa de que se tiram vantagens; 

desfrutar.

AfricaNo 
Arquivo 

1 Fonte: http://www.dicionariodoaurelio.com - http://www.priberam.pt 
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed. Forense, S.P.,1961. 

 



  

Insurreição: s.f. Ação de insurgir ou 
insurgir-se. Sublevação, rebelião, revolta 
contra o poder estabelecido. 

Isempções: isenções. s.f. Privilégio ou 
prerrogativa que livra, isenta, exime ou 
desobriga alguém de alguma coisa. 

Lavrar: v. t. Escrever; proceder à fatura 
de (instrumento escrito). 

Levante: s.m. Insurreição, motim, 
revolta. 

Meia-água: s.f. Telhado com um só 
plano. 

Menção: s.f. Breve referência feita 
incidentemente a uma pessoa ou coisa; 
alusão. 

Moita de camboim: s.f. Grupo espesso 
de arbustos ramosos.  

Mor: adj. O mesmo que maior, de que é 
uma forma sincopada. 

Pardo: adj. De cor escura, entre o 
branco e o preto. S.m. Mulato, mestiço. 

Pedir padrinho: Pedir proteção e 
defesa. 

Praças: Soldado raso, militar que não 
tem patente de oficial. 

Quesitos: s.m. Cada pergunta 

formulada pelas partes ou pelo juiz, ou 

pelo juiz-presidente de um tribunal de júri 

aos jurados. 

Quitanda: s.f. Local, estabelecimento ou 
tabuleiro em que o quitandeiro leva suas 
mercadorias. 

Rapé: s.m. Tabaco em pó que serve 
para cheirar. 

Réis: s.m. Antiga unidade monetária. 

Rincão: s.m. Recanto; lugar afastado, 
sítio longínquo. (RS) Trecho de 
campanha onde há arroios e capões ou 
manchas de mato. 

Semoventes: adj. e s.m. Diz-se de ou 
bem que se move por si próprio, como 
animais ou viaturas. 

Senhorio: s.m. Direito de um senhor 
sobre alguma coisa. Posse, propriedade, 
domínio.  

Supra: adv. Usa-se para indicar parte de 
texto anterior ou precedente. 

Ventre livre: Lei que concedeu 
liberdade, com condicionamentos, aos 
escravos nascidos no Brasil após a data 
de sua promulgação, em 28 de 09 de 
1871.  

Verbete: s.m. Apontamento, nota. 

Conjunto dos vários significados e 

exemplos relativos a um vocábulo.
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