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Glossário

Daijoobu: [adj-v] seguro, certo (Ohno, 1989, p.83).
Dame: [adj-v] inútil, ruim; sem esperança; impossível; dever, não poder (Ohno,
1989, p.87).
Dekassegui: originado do japonês deru (sair) e kasegu (ganhar dinheiro).
Aquele(a) que sai para trabalhar fora em serviços temporários para ganhar
dinheiro. Anteriormente o termo dekassegui era usado para os japoneses
das ilhas do norte e nordeste que se deslocavam temporariamente para
as regiões do sul do Japão em busca de trabalho, para fugir dos invernos
rigorosos da região. Entretanto, o termo dekassegui também é usado para
os descendentes de japoneses que se deslocam para o Japão em busca de
trabalhos temporários.
Depaato: loja de departamentos, magazine (Hinata, 1998, p.60).
Hidoi: [adj] forte, intenso, violento, extremo, cruel, terrível, atroz (Ohno, 1989,
p.191).
Hiragana: forma de escrita japonesa usada para palavras de origem japonesa.
Hottikisu: grampeador (apropriação de hotkeys).
Kanji: forma de caracteres da escrita japonesa.
Katakana: forma de escrita japonesa usada para palavras de origem estrangeira.
Kibishii: [adj] severo, rigoroso; intenso (Ohno, 1989, p.349).
Kiken: [s, adj-v] perigo, risco, perigoso (Ohno, 1989, p.355).
Kirai: [adj-v] desgosto, antipatia, aversão, ódio (Ohno, 1989, p.360).
Kirigami: prática artística, como origami, que utiliza como matéria-prima papel
cortado.
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Kitanai: [adj] sujo (Ohno, 1989, p.368).
Kitsui: apertado(a), duro(a), pesado(a), áspero(a), severo(a) (Hinata, 1998,
p.219).
Kokugo: [s] língua japonesa; língua pátria (Ohno, 1989, p.383).
Kumon: escola de idiomas (japonês, português, inglês) e de matemática.
Mangás: história em quadrinhos, desenho animado, tira cômica, cartum (Hinata, 1998, p.263).
Nikkei: [Nikkei no] de origem japonesa.
Nikkei-jin: pessoa de origem japonesa (Hinata, 1998, p.315).
Romaji: o alfabeto romano.
Sansei: cidadão (cidadã) brasileiro(a) neto(a) de emigrante (imigrante) japonês;
terceiro(a) (Hinata, 1998, p.373).
Tanoshii: [adj] agradável, feliz, apreciável, alegre, contente (Ohno, 1989, p.759).
Teiji: horário ou período estabelecido (Hinata, 1998, p.465).
Tsunami: maremoto.
Urashima Taro: conto infantil japonês.
Ureshii: [adj] estar feliz, contente, satisfeito, alegre (Ohno, 1989, p.855).
Uwa-baki: sapatilha que se usa dentro das escolas japonesas.
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