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Nota 

Esta é uma compilação de alguns termos utilizados na Visual 

Novel Higurashi no Naku Koro Ni, capítulos 1 a 4.   

Tais termos são oriundos da língua japonesa ou inglesa, e 

pode haver alguma dificuldade na compreensão dos mesmos, 

visto a distância cultural em relação aos nossos costumes; 

motivo pelo qual me dispus a reuni-los aqui e lançar alguma 

luz sobre os significados. 

Muitos desses termos já foram elucidados dentro do próprio 

texto do jogo em português, outros não. Grande parte das 

informações provém de websites como a Wikipedia, Jisho, 

Youtube, e outras fontes. 

Na medida do possível, procurei adicionar imagens e links 

neste material. Espero que este material seja de algum 

proveito para vocês, leitores. 

Última atualização deste guia: 27/11/2017. 
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Higurashi No Naku Koro Ni 

 

Nesta seção, estão alguns conceitos relacionados à cultura japonesa, e como isto afeta 

o texto de HNKN em geral. 

 

Maneirismos linguísticos 

 

Muitas frases em japonês terminam com a partícula desu (pronunciada "des"), que pode 

ser traduzido como nosso verbo "ser" - na verdade é bem mais complicado que isso. Rika 

pronuncia isso como "desu", forma geralmente usada por crianças pequenas ou meninas 

meigas. 

Os "nano desu" de Rika quase sempre tem simples função enfática, se forçássemos uma 

tradução poderia ser algo como "eu digo isso". Também os "wa" ditos por Satoko tem 

simples função enfática, mas geralmente apenas garotas utilizam essa partícula. 

Rena costuma terminar muitas de suas sentenças com a palavra "kana", que quer dizer 

algo como "eu me pergunto". 

 

 

Sobre as diversas palavras para a primeira pessoa ("EU") 

 

Há vários pronomes em japonês para "eu", infelizmente não há como diferenciar isso na 

tradução. 

Watashi: o mais comum, e também considerado um jeito polido de falar. 

Boku: Rika costuma usar este pronome. Geralmente é usado por garotos, mas também pode 

ser usado por garotas para identificar personagens meigas. 

Ore: Keiichi utiliza comumente este pronome, bastante informal, mas que pode soar um 

tanto grosseiro conforme a pessoa com quem se está falando.  

Atashi: forma exclusivamente feminina. 

Washi: forma utilizada por idosos (apesar de ser um tanto caricato) 

Watakushi: pronome extremamente formal. Na ficção, costuma ser usado para marcar 

personagens em épocas antigas, pessoas importantes, ou pessoas muito educadas. 

 

Honoríficos 

 

>>>>isto é uma simplificação, bastante inexata, o assunto é bem complicado, se quiser 

mais detalhes: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_honorifics 
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Os honoríficos em japonês são sufixos, adicionados após o nome, indicando uma relação 

hierárquica entre as pessoas: 

-san: O mais usado, usado formalmente, e com pessoas com as quais não se tem 

intimidade. Satoko costuma acrescentar o sufixo -san ao nome de seus amigos, 

aparentemente para tentar demonstrar que é polida. 

-chan: Demonstra intimidade, geralmente reservado à garotas/mulheres, mas também pode 

ser usado em nome de garotos/homens, com menor frequência. 

-kun: Demonstra intimidade, quase sempre reservado à garotos. 

Vale notar que Rika não parece se importar muito com isso ☺, visto não usar 

honoríficos, nem mesmo quando falando com adultos. 

 

Relações hierárquicas 

 

Alguns termos são utilizados para marcar relações hierárquicas, na família, na escola, 

no trabalho, etc. 

 

Sensei - Professor/a 

 

Senpai - Alguém que está numa relação hierárquica superior, um aluno de uma série 

superior, ou um colega de serviço que está no trabalho há mais tempo que você. 

 

Kouhai - Alguém que está numa situação hierárquica inferior, um aluno de uma série 

inferior, ou um colega de serviço que está no trabalho há menos tempo que você. 

 

Oji-san - Tio, ou homem velho, Mion muitas vezes se refere a si mesma desta forma. 

 

Ojii-san - Avô. 

 

Oba-san - Tia, ou mulher velha. 

 

Obaa-san - Avó. 

 

Aniki, onii, onii-san, onii-chan - Irmão mais velho. 

 

Aneki, onee, onee-san, onee-chan - Irmã mais velha. 
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Geografia 

 

Prefeitura 

 

O termo ‘Prefeitura’ é utilizado para referir-se às regiões administrativas do 

Japão. Similar aos nossos ‘estados’. O chefe do executivo de uma Prefeitura, neste 

sentido, é um Governador. Para evitar confusões, em nenhum momento, o termo Prefeitura 

é utilizado para designar a administração municipal. 

 

 
 

Prefeitura XX 

 

Região fictícia à qual pertencem as cidades de Okinomiya, Shishibone e a Vila de 

Hinamizawa. 

 

Honshu 

A maior e principal ilha do Japão, onde ficam as Prefeituras de Tóquio, Osaka e XX. 

 

Hokkaido 

A segunda maior ilha do Japão, cuja capital é a cidade de Sapporo. 



11 

Onikakushi 

Day 1 

Escola de Reforço 

O termo utilizado em japonês é 塾通い [juukugayoi]. É mais ou menos equivalente ao 

inglês Cram School. Sem tradução direta em português. Optei por usar escola de reforço 

por causa da natureza do que é oferecido. São aulas de reforço em instituições 

particulares, visando dar ao aluno um conhecimento superior ao aprendido na escola. 

Sem equivalente no Brasil; cursinho não é uma boa tradução, Cram School não é uma 

escola preparatória para o vestibular. 

Hobby shops  

São lojas voltadas para colecionadores de coisas como jogos, computadores, bonecas e 

models. Não devem ser confundidas com lojas de brinquedos. 

Yoge 

Jogo de origem ocidental. Pronunciado ioguê.  Portmanteau de yo (palavra japonesa para 

ocidente) e ge (do inglês ‘game’)  
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Suzuri 

O suzuri, ou pedra-de-tinta, é uma pedra retangular com uma cavidade onde se põe a 

tinta, é utilizada para praticar a escrita dos kanji. 

Day 2 

Santuário x Templo 

Na língua inglesa, costuma-se usar o termo shrine (jp. jinja) para designar um local 
xintoísta e temple (jp. dera) para um budista. Na dica 5, dentro do jogo, onde são 
arroladas as áreas a serem submergidas pela represa, santuários refere-se à santuários 

xintoístas, e templos refere-se a templos budistas. 

Na primeira tradução utilizei templo para identificar jinja, pelo pouco uso desta 
diferenciação 'santuário x templo' em português. Porém, prezando por uma melhor 

qualidade, e considerando que as áreas de culto do shinto são um local de passagem do 

mundo profano para o sagrado (e não apenas uma sede religiosa, i.e., um templo), optei 

por utilizar santuário nas últimas edições dos scripts. 
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Kenta-kun (Randy-Kun) 

O boneco adorado por Rena é uma referência à rede de lanchonetes de frango frito, a 

KFC (Kentucky Fried Chicken), fundada em 1890 pelo Coronel Sanders. Muitas lojas KFC 

mantém uma estátua em tamanho natural do Coronel. Kenta é uma abreviação fonética de 

Kentucky. A estátua do Coronel Sanders aparece em muitos animes.Na adaptação para o 

console,o nome foi mudado para Randy-kun.

Day 3 

Motif  

Indica um fio condutor, ou algo repetido frequentemente numa obra. 

Day 4 

Onigokko 

Variação do pega-pega, onde um dos participantes é escolhido como o oni (ogro/demônio) 
e tem de tocar nos outros para transformá-los em demônios.  
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Kakurenbo 

Esse é propriamente o jogo de pega-pega. 

 

Makuhari Messe  

Centro de convenções em Tóquio, recebe shows e exposições. Curiosamente, foi 

inaugurado em 1989, apesar da história de Higurashi se passar em 1983, 
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Day 5 

 

Pero-Chan 

Referência à mascote de uma cadeia de confecções, uma garotinha chamada Peko-chan 

 

Keromon 

Um portmanteau entre kero (palavra japonesa para sapo) e mon (do inglês monster) 

 

Goshujin-sama 

Em animes/mangás, esta palavra é geralmente usada por criadas, empregados, mordomos, 

para se referirem ao seu patrão, chefe da casa, mestre. A tradução mais comum é 

“Mestre”. 
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Day 9 

 

Miko 

Uma sacerdotisa de um santuário xintoísta. São consideradas sagradas, fazendo a 

conexão entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos. Geralmente se associam faculdades 

mediúnicas às miko. 

 
 

Takoyaki 

Bolinhos de polvo frito. 

 

Kakigori 

Sobremesa típica do Japão, consiste de raspas de gelo misturadas com xaropes ou 

caldas. Pode ser bastante incrementado. 

 

Blue Hawaii  

Coquetel feito de rum, suco de abacaxi, curaçao e sour mix. 
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Kurobe 

Kurobe é uma pequena cidade onde foi construída uma hidroelétrica, de 1956 a 1963, 

sendo a mais alta do Japão (186m) até hoje. 

Day 11 

Spork 

Uma colher com extremidade em formato de garfo. 

Oni 

Uma tradução possível para oni seria ogro. Apesar de geralmente utilizado hoje em dia 

com esse sentido, não constitui um erro traduzir oni como demônio (apesar de akuma ser 

o mais usual para demônio). A tradução para o inglês já consagrou demon, tanto na VN
como no anime, então resolvi utilizar nosso cognato, demônio. O sentido primitivo paro 

o kanji de oni 鬼 era "alma do morto", levando posteriormente à associação com

espectros e youkai. 
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Kamikakushi 

Ato de ser arrebatado por um kami (um deus, ou um espírito da natureza). A língua 

inglesa tem uma boa tradução para isso, que é spirited away. Kamikakushi não é usado 

para identificar exclusivamente o arrebatamento por um deus, mas também indica um 

desaparecimento misterioso, como se a pessoa sumisse de repente da face da terra. Um 

bom exemplo é o filme A Viagem de Chihiro, note a expressão kamikakushi no original: 

Sen to Chihiro no Kamikakushi (o kamikakushi de Sen e Chihiro). 

Onikakushi 

Bom, chegamos ao onikakushi. Cuidado com o maniqueísmo ocidental aqui. A tradução pode 

induzir a uma falsa oposição. O "arrebatamento pelos demônios/onis" não é um oposto ao 
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kamikakushi, mas mais como um tipo de kamikakushi. Onis não são necessariamente 

inimigos dos deuses. Para o antigo povo de Onigafuchi, os onis eram respeitados como 

deuses. 

Day 12 

Sistema Escolar Japonês 

O sistema escolar japonês é dividido em 3 períodos de anos. Veja os três logo abaixo. 

>>Shougakkou 

Período escolar que vai da primeira até a sexta série. 

>>Chuugakkou 

Período escolar que vai da sétima até a nona série. Mais ou menos equivalente ao 

antigo ginásio aqui no Brasil. É comum fansubs de anime traduzirem isso de modo 

errado, como ensino médio. 

>>Koukou 

Equivalente ao ensino médio. 

Ohagi 

Bolinhos de arroz cobertos com algum tipo de geleia, geralmente pasta de feijão azuki. 
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Ibaraki 

Cidade de médio porte localizada na Prefeitura de Osaka. 

Day 14 

Tonkotsu 

Literalmente 'ossos de porco', é um caldo feito a partir da fervura de ossos de porco. 

Tips 

Wanpiisu (One piece) 

Apesar do termo ser de origem inglesa, no Japão ele é usado para identificar vestidos 

de peça única.  
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Iene 

Moeda japonesa. Sua cotação costuma se manter numa taxa de 100 ienes para 1 dólar. 

Susukino 

Susukino é um distrito em Sapporo, Hokkaido, com alta concentração de restaurantes, 

hotéis e diversão adulta. 

Day 15 

Homeroom 

Termo oriundo do inglês, identificando uma prática onde um professor, antes ou depois 

da aula propriamente dita, passa instruções aos alunos, pode ser relativo aos 

conteúdos ensinados em aula, ou comunicados da escola. O conceito simplesmente não 

existe no Brasil. Algumas vezes traduzi como classe de estudos e outras como classe de 

orientação, ainda não encontrei uma tradução boa(um amigo meu achou as traduções muito 

forçadas, então resolvi voltar a usar o termo homeroom). Abaixo, um texto adaptado da 

internet, definindo um pouco como entender o que é uma homeroom no Japão. 

Homeroom, nas escolas japonesas desempenha uma parte maior na vida dos alunos, 

com os professores da homeroom agindo como um pai substituto de muitas maneiras. 

Os alunos devem assumir tarefas para na sala de casa, incluindo limpeza, tarefas 

do dia (anotações e organização da sala de aula), e a organização de eventos 

competitivos entre as turmas. Os alunos também muitas vezes almoçam durante a 

homeroom. Geralmente os professores devem se deslocar até a sala dos alunos, em 

vez dos estudantes irem a uma sala de aula própria para isso. Os professores 
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devem levar todos os materiais necessários, para várias turmas. Portanto, as 

lições geralmente acabam assumindo um tom de palestra, com os estudantes 

simplesmente tomando notas em preparação para as provas. 

 

Sobre a hora da homeroom na escola de Hinamizawa: "A homeroom era feita depois que as 

séries mais baixas tinham terminado suas aulas, então ficávamos livres para sair." 
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Watanagashi 

 

Day 1 

 

Rio Sanzu 

Rio no submundo, que deve ser cruzado após a morte, semelhante ao Rio Estíge dos 

gregos.  

Descrição da Wikipedia: 
O Rio Sanzu, literalmente "Rio dos Três Cruzamentos") é, segundo a tradição budista 

japonesa, um rio envolto por névoa que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, e 

localizado no Monte Osore. 

Entre as várias lendas a respeito do Sanzu, uma diz que as almas podem atravess á-lo de 

três formas (daí o nome): as carregadas de pecados graves devem passar pela parte mais 

funda, onde há ninhos de serpentes; as que tem pecados mais leves enfrentam apenas as 

corredeiras; e as inocentes passam por uma ponte de pedra. 

Outra crença diz que é preciso pagar a um barqueiro para que ele transporte as almas para 

o outro lado (de forma semelhante ao óbolo de Caronte, no Estige da mitologia grega). Por 

isso, em funerais tradicionais japoneses o morto é enterrado com seis moedas. 

Também se diz que uma bruxa ataca os mortos que tentam atravessar o rio, roubando suas 

roupas; e ainda que espíritos maus tentam impedir a passagem das crianças, que então 

precisam da ajuda do bodhisattva Jizo (Kshitigharbha). 
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Day 2 

 

Hanami 

Literalmente, ‘ver flores’. Prática japonesa de se sentar sob as árvores, para 

observar as flores das árvores desabrochando, especialmente as flores da sakura 

(cerejeira). 

 

Day 5 

 

Oshikura manjuu 

Jogo infantil onde todos se colocam de costas uns contra os outros, dentro de um 

círculo, e ficam se empurrando para tirar os outros participantes do círculo. 

 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=47DnZet00nA  

https://www.youtube.com/watch?v=47DnZet00nA
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Defcon 

'Defense readiness condition', sistema de alerta usado pelo exército americano, nível 

1 é o máximo (guerra nuclear iminente). 

 

Day 8 

 

Odori Bon 

Dança típica do festival budista do Ullambana/Bon, em honra aos falecidos, com o tempo 

o significado religioso esmaeceu e dança ficou associada com o verão. 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=513_juMYV7M   

 

Rádio Taisho 

Programa de ginástica da NHK, muito popular no Japão. 

 
 

 
Como a versão original é um programa muito chato, vamos ficar com o vídeo da paródia 
da Radio Taisho, do anime Gintama: https://www.youtube.com/watch?v=1HReW2RjYRg  

https://www.youtube.com/watch?v=513_juMYV7M
https://www.youtube.com/watch?v=1HReW2RjYRg
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Guia Vermelho Michelin 

Publicado pela fabricante de pneus Michelin, o Guia Vermelho Michelin é um famosíssimo 

guia de avaliação de hotéis e restaurantes, publicado em diversos países, dando uma 

avaliação de uma a três estrelas aos estabelecimentos visitados (seus inspetores fazem 

visitas anônimas) 

 

Barco (de comida) 

Muitos petiscos japoneses são servidos em bandejas no formato de um pequeno barco. 

 

Sen'nin 

Literalmente ‘pessoas [eremitas] das montanhas’, os quais acredita-se possuírem 

poderes místicos e grande sabedoria. Os sen’nin estão associados à práticas 

ascéticas, como jejuns e auto-penitências. 
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Day 9 

Service area 

Um posto de serviços ao longo de uma rodovia, com abastecimento, estacionamento, 

descanso, etc. 

Day 10 

Torii 

Portão de entrada para os santuários xintoístas, sinalizando a separação entre o 

mundo sagrado e o profano. 
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Day 11 

 

Hiyayakko  

Cubos de tofu gelado com vegetais por cima 

 

Day 12 

 

GHQ 

General Headquarters, designação das forças de ocupação no Japão após a Segunda Guerra 

Mundial, comandadas pelo general americano Douglas MacArthur 

 

Seto 

Mar que passa entre 3 das 4 grandes ilhas do Japão, Honshu, Shikoku e Kyushuu, ligando 

o Mar do Japão ao Oceano Pacífico. 
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Tatarigoroshi 

 

Day 2 

 

Banquete Imperial Manchu Han 

Manhan Quanxi, literalmente Banquete Imperial Manchu Han, foi uma das maiores 

refeições já documentadas na cozinha chinesa. Consistia de pelo menos 108 pratos 

únicos da cultura chinesa Manchu e Han, durante a dinastia Qing, e era reservado e 

destinado apenas aos imperadores. A refeição era realizada por três dias inteiros, em 

seis banquetes. As habilidades culinárias consistiram em métodos de cozimento de toda 

a China Imperial.  

Alguns pratos do banquete: corcunda de camelo, patas de urso, cérebro de macaco, 

lábios de macaco, fetos de leopardo, caudas de rinoceronte e tendões de veado. 

 
 

Day 3 

 

Kantoku / Treinador 

 

Este termo tem mais de um significado (diretor, treinador, chefe, capataz). Eu segui o 

padrão de traduções da MG, que utiliza termos diferentes conforme o contexto: 
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- Quando aplicado ao treinador do time de baseball, o termo utilizado é 'Coach', então 

ficou 'Treinador' 

- Quando aplicado ao coordenador local do projeto da represa, MG utiliza 'foreman', 

literalmente 'capataz' em português. 

 

Com isso em mente, procure lembrar de Onikakushi, quando Keiichi fica nervoso quando 

as garotas dizem que um 'diretor' está vindo para vê-lo. 

 

Eroge 

Designação mais correta para o que se convencionou de chamar de jogo hentai fora do 

Japão. Pronunciado eroguê, um portamanteau entre os termos ingleses erotic e game. 

 

Koshien 

Liga nacional de baseball do ensino médio japonês. 

 

No-hit-no-run 

Jogo no qual o time derrotado não marca um hit (uma rebatida válida) sequer; 

 

Entradas 

a partida de baseball não é dividida por tempos, mas em 9 entradas, ou innings, na 

primeira metade de uma entrada uma equipe ataca e a outra se defende, por 3 vezes 

seguidas, na segunda metade as equipes trocam de lugar. 

 

Sayounara home run 

Do inglês walk-off home run - home run vencedor no final de uma partida, quando feito 
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pelo time da casa. 

 
 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ey7J-ln-yaM  

 

Day 11 

 

Manzai 

Forma de comédia japonesa em duplas, onde um boke (pateta) faz uma afirmação tola e o 
tsukkomi (respondedor) o corrige, muitas vezes batendo no boke com um leque. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey7J-ln-yaM
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Omake 

 

TH 

Aparentemente uma referência à Visual Novel To Heart. 
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Himatsubushi 

 

Day 1 

 

Boryokudan 

A polícia japonesa e a imprensa costumam utilizar o termo Boryokudan (literalmente, 

grupo violento) para referirem-se às yakuza. Seguindo o padrão da MG, eu preservei o 

uso de gangues e gângsteres nestes casos. 

 
 

Omake 

 

Quatro Reis Celestiais 

Conceito budista, com quatro divindades (protetores do dharma) protegendo as quatro 

direções. Se alguém jogou Devil Survivor 1, há uma parte onde você precisa derrotar 

essas divindades. No omake de Himatsubushi, os 4 reis celestiais (K, Dr. Ill, Cloud, 

Tommy) também são denominados numa das frases como os Quatro Reis Celestiais 

'malignos', como uma cópia negativa dos originais. 
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Komokuten (Virupaksha) guarda o ocidente. 

Zochoten (Virudhaka) guarda o sul. 

Bishamonten (Vaishravana) guarda o norte. 

Jikokuten (Virudhaka) guarda o oriente. 

 

 

Tsukihime 

 

 
Rumiko Chie é inspirada na personagem Ciel, da Visual Novel Tsukihime. No Omake de 

Himatsubushi há referências armas e golpes dessa personagem: 

- A Igreja - uma organização religiosa internacional 

- Black Keys - uma arma constituída por um conjunto de espadas, seguradas entre os 
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dedos. 

 
- Seventh Holy Scripture - uma poderosa arma da Igreja. 
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