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RESUMO

O  presente  trabalho  trata  de  Ōkami  - um  jogo  disponível  em  diversas  plataformas  de

videogame  -  e  tem  como  objetivo  a  análise das  semelhanças  e  das  diferenças  entre  os

personagens deste com os da mitologia, bem como alguns contos folclóricos japoneses. Para

isso, investigou-se a mitologia e o folclore do Japão e a maneira como os personagens de

jogos  são  construídos.  Além  dos  referenciais  teóricos  sobre  esses  temas,  utilizou-se  a

categorização  de Krawczyk e Novak (2006)  que classificam os personagens  conforme os

arquétipos de personagens dos jogos de videogame, juntamente com a teoria do monomito de

Joseph Campbell (2007), onde o herói dos mitos e contos traça um percurso circular de saída

e  volta  à  sua  sociedade.  Através  de  uma  análise  comparativa  entre  os  dez  personagens

selecionados para a pesquisa, o estudo identificou o aproveitamento de vários aspectos das

narrativas  mitológicas,  não  se  limitando  aos  aparentes  como  os  nomes  próprios  dos

personagens. Pôde-se averiguar também a utilização de narrativas folclóricas, bem como a

identificação de alguns personagens originais do jogo -  assim classificados por não haver

elementos  característicos  suficientemente  fortes  para  demonstrar  sua  ligação  com  as

narrativas  tradicionais.  Dentre  as distinções  foi  observado que o estúdio responsável  pelo

desenvolvimento do jogo optou por adaptar vários aspectos caracterizadores das narrativas de

origem para a realidade fruitiva do jogador visando a uma melhor jogabilidade. 

Palavras-chave: Ōkami, Personagem, Mitologia Japonesa, Videogame, Monomito.



ABSTRACT

The present work deals about  Ōkami - a game available on several video game platforms -

and  aims  to  analyze  the  similarities  and  differences  among  its  characters  and  those  of

mythology, as well as some Japanese folk tales. To do this, was investigated the mythology

and folklore of Japan and the way in which game characters are constructed. In addition to the

theoretical references on these themes, Krawczyk and Novak (2006) categorization was used,

which  classify  the  characters  according  to  the  archetypes  of  characters  in  video  games,

together with Joseph Campbell's (2007) monomyth theory, where the hero of myths and tales

traces a circular route of departure and returns to his society. Through a comparative analysis

among the ten characters selected for the research,  the study identified the use of various

aspects of mythological narratives, not limited to the evident ones like the proper names of the

characters. It was also possible to investigate the use of folkloric narratives, as well as the

identification  of  some  original  characters  of  the  game  -  thus  classified  as  there  are  no

characteristic  elements  strong  enough  to  demonstrate  their  connection  with  traditional

narratives. Among the distinctions, it was observed that the studio responsible for the game

development chose to adapt several  aspects that characterize the original  narratives  to the

fruitive reality of the player, aiming at a better gameplay.

Keywords: Ōkami, Character, Japanese Mythology, Video Game, Monomyth.



要約

本研究は、『大神』といった様々な対応機種及び絶景版で利用可能なビデオゲーム

をテーマにし、ゲームキャラクターにおける日本神話・民話の人物との類似点と相

違点を分析し目的とした。そのため、まず日本神話・民話などを探究し、それと同

時にゲームキャラクターの創作設定を調べた。これらのテーマに直接関連する参考

資料に加え、ビデオゲームキャラクターの原型に基づく Krawczyk＆Novak（2006）の

分類方法及び、J.Campbell(2007)の英雄の旅と帰還における輪廻神話論を中心に、

この研究を進めた。10の登場人物に焦点を当て、比較分析上、名前がヒントとなる

特徴に限らず、それ以外の元となった物語の側面を使用されていることも特定でき

た。一方キャラクター作りに神話・昔話の要素を大いに使用されているが、ある物

語に関連可能・所属している特徴が不十分だったというオリジナルキャラクターも

本研究で指摘したのである。また、いくつかの要素を適応させて元の話から離れた

側面においては、プレイヤーの関心を高めるためにより良いゲームプレイを目指し

ていたゲーム企画・開発担当のスタジオの判断が原因だと考えられる。

キーワード：大神、ゲームキャラクター、日本神話、ビデオゲーム、輪廻神話論
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INTRODUÇÃO

 

A  presente  pesquisa busca  fazer  uma  análise  de  alguns  dos  personagens  do  jogo

Ōkami1,  um  videogame  de  ação  e  aventura  criado  pela  Clover  Studio2 e  publicado  pela

Capcom3. Segundo DualShockers4 e Ferrer (2017), foi lançado para Playstation 25 no Japão e

na América do Norte em 2006. Alguns meses após o fechamento da Clover Studio, foi lançada

em 2008 na América do Norte e na Europa uma versão para  Nintendo Wii6. Seu roteiro foi

escrito e dirigido por Hideki Kamiya. Ainda segundo o mesmo site, o jogo não obteve boas

vendas no início, mas foi elogiado pela crítica. Em 2012, uma versão em HD foi lançada para

Playstation 37 e em 2017 para  PC,  Xbox One8 e  Playstation 49. Possui também uma versão

mais  recente  (lançada  em  2018)  para  Nintendo  Switch10.  Ōkami também  possui  uma

1 Ōkami tem seu título original com os caracteres 大神.
2 Segundo os sites da Capcom e GameSpot (site especializado em videogames que traz notícias, análises e outras
informações acerca dos jogos lançados no mercado), Clover Studio foi um estúdio de desenvolvimento de jogos
eletrônicos, fundado pela Capcom Japan. Em 2007, o estúdio se dissolveu e todas as propriedades de dados da
Clover voltaram para a Capcom.
3 Segundo o site da própria empresa,  ela é uma desenvolvedora e publicadora japonesa de jogos eletrônicos.
Começou, no Japão em 1979 como fabricante e distribuidora de máquinas de jogos digitais eletrônicos. Em 1983,
a Capcom Co. Ltd foi fundada e logo construiu uma reputação por introduzir tecnologia e software de ponta no
mercado de videogames.  Atualmente está  envolvida  em todas  as áreas  da  indústria  de videogames e possui
escritórios em Tóquio, Osaka, Califórnia, Inglaterra, Alemanha e Hong Kong.
4 Desde  a publicação  de  seu  primeiro artigo,  em 2009,  o  DualShockers tornou-se  um nome importante  na
indústria  de videogames.  Ele  é famoso pelas notícias que  publica sobre a  indústria  de videogames.  Fora as
reportagens também fornece previews, editoriais, guias e críticas. As críticas e pré-visualizações do DualShockers
são  frequentemente  apresentadas  em trailers  de  empresas  como  PlayStation,  Xbox,  Nintendo,  Square  Enix,
Activision,  Ubisoft,  Electronic  Arts,  Bethesda,  Devolver  Digital entre  outros.  Disponível  em:<
<https://www.dualshockers.com/  o  kami  -hd-rerelease/  >. Acesso em: 20 de outubro de 2019.
5 Segundo  Console  da  empresa  Sony,  lançado  em  2000.  Disponível  em:
<https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2015/03/playstation-2-veja-curiosidades-do-console-que-comemora-
15-anos.html  >  . Acesso em: 19 de novembro de 2019.
6 Segundo o site  Techtudo (site de notícias da Globo), é o quinto console de videogame da empresa  Nintendo
lançado em 2006. Disponível em:< https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/nintendo-wii.html  >  . Acesso em: 19
de novembro de 2019.
7 Terceiro  console  da  Sony,  lançado  pela  primeira  vez  em  2006  no  Japão.  Informação  disponível  em:
<https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/11/console-ps3-faz-dez-anos-relembre-os-fatos-que-
marcaram-o-videogame.html  >  . Acesso em: 19 de novembro de 2019.
8 Console de videogame produzido pela empresa  Microsoft e  lançado em 2013.  Informação disponível em:
<https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/xbox-720.html  >  . Acesso em: 19 de novembro de 2019.
9 Videogame  da  Sony lançado  em  2013.  Informação  disponível  em:
<https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/playstation-4.html  >  . Acesso em: 19 de novembro de 2019.
10 Console  portátil  produzido  pela  empresa Nintendo e  lançado  em  2017.  Informação  proveniente  de:
<https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/nintendo-switch.html.> Acesso em 10 de novembro de 2019.
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continuação,  chamada  Ōkamiden:  Chiisaki  Taiyō11,  que  conta  a  história  do  filho  de

Amaterasu12 (do jogo). Esta foi lançada em 2010 no Japão e em 2011 na América do Norte

para Nintendo Ds13. Porém a continuação de Ōkami não será utilizada neste trabalho.

A trama do jogo localiza-se em um Japão fictício, em algum momento da sua história,

e combina vários elementos mitológicos e folclóricos locais. Narra as aventuras de Amaterasu,

encarnada na forma de um lobo branco. Ela encarrega-se de restaurar a beleza natural  das

terras, devolver a felicidade e a vida normal das pessoas e derrotar os demônios responsáveis

por deixar a região nas trevas.

Trata-se de um videogame onde os desenvolvedores se utilizam da atmosfera mítica do

Japão para caracterizar Nippon14, o cenário do jogo. Sua arte assemelha-se a uma pintura feita

com pincel japonês e a trilha sonora original utiliza instrumentos musicais tradicionais, como

por exemplo, os Taikō. (tambores japoneses)

A presente  pesquisa  visa  analisar  Ōkami considerando-o  como uma  narrativa  que

absorve  a  mitologia  japonesa  e  a  cultura  ao  redor  dela  por  se  utilizar  de  alguns  de  seus

elementos. Pretende ser sobre alguns de seus personagens a fim de classificá-los de acordo

com sua presença nos contos e mitos japoneses, levando-se em consideração o fato do jogo

utilizar-se dos nomes de personagens mitológicos e folclóricos presentes na cultura japonesa.

Foram levados em consideração as seguintes  questões:  1.  Dentre esses personagens,  quais

deles estão realmente presentes na cultura tradicional japonesa ou são simplesmente inspirados

nela; 2. O quão o jogo se distancia da mitologia e do folclore japonês, por visar a jogabilidade/

entretenimento; 3. Semelhanças dos personagens com os da mitologia e com os do folclore

japonês; e 4. Visto que o jogo visa o entretenimento e a jogabilidade, quais adaptações foram

realizadas.

Como há  a  presença  de  personagens  tanto  na  literatura  escrita  como na  mídia  do

videogame, e por Adriana Lemos (2015) e Annye Tessaro (2018) demonstrarem ser possível a

11 O título em japonês é 大神伝-小さき太陽.
12 No original do jogo: 大神アマテラス. 
13 Console  portátil  produzido  pela  empresa  Nintendo  e  lançado  em  2004.  Informação  de:
<https://www.techtudo.com.br/review/nintendo-ds.html.>. Acesso em 19 de novembro de 2019.
14 Na versão japonesa: ナカツクニ(Nakatsukuni). De acordo com Mietto (1995), na mitologia japonesa o Japão
era dividido em três partes: Takamagahara, a planície celestial governada por Amaterasu; Nenokuni, que deveria
ser governado por Susanoo e Nakatsukuni (a “terra do centro”, ou Japão), cujos governantes seriam a deusa do
sol e seus descendentes. 
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análise desse tipo de mídia como objeto literário, os jogos de modo geral podem ser tratados

sob esse olhar. Tratando-se de um jogo de ação e aventura, Ōkami se encaixa na sexta geração

de jogos narrativos como drama interativo conforme classificação de Tessaro (2018), e estes

geralmente possuem personagens e histórias que chamam a atenção de quem for comprá-lo15.

De acordo com Marianny Krawczyk e Jeannie Novak (2006) esse tipo de jogo precisa de ação

reflexiva rápida para combater inimigos e pensamento rápido para desvendar quebra-cabeças,

labirintos e exploração, permitindo ao jogador aproximar-se das histórias dos personagens (p.

27). Como afirma Lemos (2015),  esses elementos são pré-programados pelos  designers do

jogo, permitindo que o jogador sinta uma falsa sensação de escolha dos caminhos da história

(p. 17). Por esse motivo é provável que seus personagens não possuam histórias exatamente

iguais aos da mitologia e do folclore japonês, mas que similaridades podem ser encontradas. 

Aliando-se  os  conceitos  da  jornada  do  herói  de  Joseph  Campbell  (2007),  com  a

classificação de personagens presente no livro de Krawczyk e Novak (2006), sem deixar de

falar sobre a obra toda e de alguns aspectos do videogame, torna-se possível esclarecer as

questões levantadas, como também destacar as histórias das quais derivam os personagens a

serem analisados e se, de fato,  os personagens aparentemente originais não tem inspiração

também em algumas dessas histórias ou em outras. 

Porém Guan Zoggel (2011), Sonia Marinelli (2014), Flávia Gasi (2016), Marc Ferrer

(2017),  Laila  Carter  (201716;  201817),  Aaron  Suduiko  (2018)18 e  Diego  Iglesias  (2019)

discorreram sobre este jogo e concordam que Ōkami homenageia os elementos da mitologia,

os contos populares, a história, a caligrafia, as pinturas e as músicas japonesas. Zoggel (2011)

discute as possibilidades  dos videogames como treinamento visual  orientado.  Gasi  (2016),

utiliza-se  deste  e  de  outros  jogos  para  verificar  se  o  imaginário  compartilhado  pode  ser

15 De acordo com a autora os jogos desse tipo de geração de tinha o intuito de fazer o jogador refletir sobre a
vida e a história dos personagens, expandindo sua mente para temas difíceis. (p. 94)
16 CARTER, Laila. Why Turn a Myth into a Game: How Okami Reinvented the Kojiki. [S. l.], 15 out. 2017.
Disponível  em:  <https://withaterriblefate.com/2018/02/25/critical-review-Okamis-lessons-on-religion-video-
games-and-storytelling/>. Acesso em: 1 abril de 2020.
17 CARTER, Laila.  How  Okami  Transformed the Meaning of Characters like Amaterasu. [S. l.],  8 fev.
2018.  Disponível  em:  <https://withaterriblefate.com/2018/02/08/how-  O  kami  -transformed-the-meaning-of-  
characters-like-amaterasu/>. Acesso em: 1 abril de 2020.
18 SUDUIKO, Aaron.  Critical Review: Okami’s Lessons on Religion, Video Games, and Storytelling.  [S. l.],
25.  fev.  2018.  Disponível  em:  <https://withaterriblefate.com/2018/02/25/critical-review-  O  kami  s-lessons-on-  
religion-video-games-and-storytelling/>. Acesso em: 1 abril de 2020.
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encontrado e cartografado a partir das narrativas das experiências vividas pelos jogadores. Já

Ferrer  (2017),  utiliza  Ōkami como  estudo  de  caso  para  discutir  sobre  como  o  Japão  é

representado nos videogames. Marinelli (2014) e Iglesias (2019) procuram mostrar de onde

derivam as histórias folclóricas e mitológicas de alguns dos personagens do jogo. No entanto,

em Iglesias trata-se apenas de um portfólio sem referências bibliográficas e não tem caráter

acadêmico e em  Marinelli  a autora descreve alguns personagens brevemente, sem qualquer

espécie de aprofundamento ou questionamento a respeito de suas naturezas. Já Carter (2017;

2018) e Suduiko (2018) tratam dos personagens Amaterasu e Susano19 e das lições de religião

do jogo em questão,  mas são artigos  publicados  em sites para  fãs  e não são acadêmicos.

Percebe-se, portanto, que não há muitos artigos acadêmicos em relação à Ōkami. Desse modo,

apesar do  jogo em questão já ter sido  alvo de alguns trabalhos, nenhum deles buscou fazer

uma análise exclusivamente sobre seus personagens. Visto isso, um dos critérios de escolha do

tema balizou-se no fato de os personagens de  Ōkami ainda não terem sido trabalhados na

academia, não pretendendo repetir estudos já realizados sobre sua arte de caligrafia, efeitos

como emakimono ou sobre a localização do Japão20.

Assim, o objetivo geral da pesquisa consiste em analisar os personagens presentes no

jogo  Ōkami,  a fim de verificar  como se dá a associação destes com os da mitologia e do

folclore japonês. A pesquisa seguiu os seguintes passos: identificar os personagens do jogo e

caracterizá-los dentro da narrativa para que se haja uma seleção dos personagens  a serem

estudados; em seguida, associá-los às narrativas das quais derivam a fim de verificar até que

ponto são semelhantes à  mitologia e/ou ao folclore  japonês;  posteriormente,  classificar os

personagens originais conforme os arquétipos dos jogos; e, por fim, analisar os personagens

escolhidos a fim de demonstrar se a função deles de fato é a mesma das narrativas tradicionais

e como a transposição de uma narrativa já existente para um jogo pode afetar os personagens e

a própria história. Buscou-se o embasamento no estudo de narrativas mitológicas e folclóricas,

19 Nome do personagem Susanoo na versão em inglês. Doravante Susano.
20 O trabalho proposto também difere-se do site Okami Wiki (Enciclopédia online sobre o jogo, no qual os fãs
fazem alterações acerca das informações. Neste pode-se consultar informações acerca dos personagens, locais do
jogo, itens, gameplay, inimigos e espécies), pois as análises serão feitas com base na comparação entre narrativas
de  jogo  com as  narrativas  tradicionais  do  Japão,  bem como na  classificação  dos personagens de  Marianne
Krawczyk e Jeannie Novak e na teoria do monomito de Joseph Campbell.
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de modo a permitir que comparações com a narrativa do jogo pudessem ser feitas e também na

obra Herói de Mil Faces de Joseph Campbell (2007) que aborda o tema do monomito presente

tanto nas mais diversas mitologias como nos folclores, filmes e jogos; e na classificação de

personagens  presentes  no  livro  de  Marianne  Krawczyk e Jeannie  Novak  intitulado

Development Essentials: Game Story & Character Development (2006), além do uso de obras

que  tratem  sobre  história  do  Japão,  cultura  Ainu,  personagens,  videogames,  folclore  e

mitologia japonesa. 

Desse modo, atendendo aos objetivos propostos, o presente trabalho estruturar-se-á na

seguinte  ordem:  1.  O referencial  teórico  e  metodológico,  onde  apresentaremos  os textos

utilizados para o embasamento teórico e a metodologia utilizada para análise dos personagens;

2. A revisão de literatura, apresentando o material conexo ao tema; 3.O conceito de mitologia

e de folclore, bem como a diferença entre mito e conto; 4. A mitologia e o folclore do Japão;

5. Sobre os videogames; 6.  Sobre o jogo Ōkami e sua narrativa; 7. Sobre os personagens de

Ōkami  com  a análise  de  dez  personagens  escolhidos  conforme  o  objetivo  traçado;  e  8.

Considerações finais.
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1. REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

O livro  Game Development  Essentials:  Game Story  & Character  Development,  de

Marianne Krawczyk e Jeannie Novak, será um dos pilares que constituirá o referencial teórico

desta pesquisa, pois este será utilizado para a análise de personagens de jogos. Em seu livro, as

autoras buscam esclarecer as diferenças entre a narrativa tradicional  e a dos jogos, onde o

jogador experimenta o mesmo que o personagem principal durante o curso da história. Sua

obra foi escrita para permitir que o leitor examine a técnica de história usada nos jogos e como

os  elementos  da  jogabilidade  cruzam  seu  território.  Para  isso,  elas  tratam,  nos  primeiros

capítulos, sobre como nós evoluímos como contadores de história, tratando dos mitos, lendas e

lendas  urbanas.  Depois,  abordam sobre as  narrativas  dentro  de  cada  gênero  de  jogo.  Em

seguida, abordam sobre como construir sua própria história dentro do jogo utilizando-se de

aspectos tais como contexto, tema, sinopse e jornada do herói. Na segunda parte do livro, fala-

se sobre os personagens, os seus arquétipos, tipos de personagens,  personagens específicos

para jogos, entre outros. O capítulo seguinte trata sobre a criação de personagens e, neste,

pode-se ver sobre sua fisiologia, psicologia e sociologia, além de seus conflitos internos e seu

crescimento  na  história.  Mais  adiante  elas  tratam  sobre  o  discurso  da  personagem  de

videogame. A terceira parte do livro trata-se exclusivamente do gameplay.21

O segundo pilar que constituirá o referencial teórico será o livro O Herói de Mil Faces,

de  Joseph  Campbell,  pois  este  será  usado  para  a  análise  dos  personagens  folclóricos  e

mitológicos.  Nele,  o  autor  procura  revelar  algumas  verdades  que  são  apresentadas  sob  o

disfarce das figuras religiosas e mitológicas mediante a reunião de vários exemplos. Utiliza-se

para  isso  da  psicanálise  para  analisar  os  símbolos  presentes  nas  histórias  mitológicas  e

folclóricas. E, encontra neles um ponto em comum, o monomito, também conhecido como a

jornada do herói e é baseado nele que subdividem-se os capítulos da obra, sendo a primeira

parte dedicada à aventura do herói (a partida, a iniciação, o retorno e as chaves), a segunda

21 Gameplay  segundo  as  autoras  refere-se  à  toda  ação  feita  pelo  jogador.  No  xadrez,  por  exemplo,  é  o
movimentos das peças pelo jogador para alcançar a vitória.
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parte  ao  ciclo  cosmogônico  (emanações,  a  virgem-mãe,  as  transformações  do  herói  e

dissoluções) e o epílogo tratando de mito e sociedade.

Campbell afirma que “Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as

circunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma forma, esses mitos têm sido a viva

inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos.

[...]” (CAMPBELL, 2007, p. 15). Sabe-se que há a existência de mitos em todos os lugares,

inclusive no Japão e, como afirmou o autor, se esses mitos servem de inspiração para outras

atividades humanas, isso também pode ocorrer com filmes e jogos de videogame como bem

nos relembra  Tessaro (2018) assim como Christopher Vogler (2006). Além disso, Campbell

também afirma que há algo presente  tanto nos mitos  quanto em contos e  outros  tipos  de

formas folclóricas que são os arquétipos e o monomito. Os arquétipos referem-se aos padrões

de  comportamento  de  um  personagem  ou  seu  papel  social,  sendo  alguns  deles:  heróis,

sombras, pícaros, mestre, camaleão, arauto, guardiões de limiar e cada um deles desempenha

seu papel para o crescimento do herói, figura central do monomito. Sendo que este último

conceito consiste na aventura do herói por uma região desconhecida, onde ali encontra forças,

obtém uma vitória decisiva e retorna de sua aventura com poderes que podem beneficiar seus

semelhantes, poderes esses que também podem ser algum tipo de experiência que ele aprendeu

enquanto esteve fora. Ambos os conceitos e outras estruturas narrativas também aparecem no

livro de Krawczyk e Novak que é como um guia para auxiliar pessoas a criarem novos e bons

jogos e, além disso, também discorrem acerca de outras classificações de personagens como as

dos tipos de personagens contemporâneos e específicos para jogos. Como não se pôde usar um

só referencial teórico por não haver um só autor que abordasse uma classificação para os 3

tipos de personagens (folclóricos, mitológicos e de jogos) bem como de seu enredo – que não

fosse de forma generalizada -, optou-se por utilizar esses dois livros. O  Herói de mil faces

serviu para discorrer acerca da jornada do herói trilhada pela protagonista do jogo bem como

de outros personagens importantes e, quando isso não foi possível, classificá-lo de acordo com

o papel que desempenhavam em relação à heroína e o uso de Game Development Essentials:

Game Story & Character Development  foi para classificar os personagens originais que não

estavam presentes nem na mitologia e nem no folclore japonês, já que, como visto, o livro
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trata de narrativas e criação de personagens referentes ao videogame. A última parte referente

ao gameplay não foi utilizada, pois trata dos desafios e estratégias para se fazer uma história

num jogo (conflito no gameplay, balanço do jogo e da dinâmica, regras do gameplay, teoria do

jogo, estrutura dos níveis) e de como aplicar o plano do criador do jogo em ação (fazendo-se

perguntas  tais  como:  qual  o  tema?  Qual  o  gênero?,etc.).  Temas  semelhantes  aplicados  à

narrativa e aos personagens podem ser vistos nos capítulos anteriores desta mesma obra e

também em alguns dos artigos pesquisados como o de Tessaro (2018) que trata de narrativas e

jogos.

Quanto à metodologia, a pesquisa baseou-se primeiramente em pesquisa bibliográfica

e, a partir desta, foi realizada uma análise interpretativa da obra. Desse modo, foram feitas

anotações  e  fichas  de  leitura  dos  materiais  de  referência  que compõem o corpo  de dados

utilizado para a análise. Jogo e personagens foram analisados, com base nos livros que tratam

do folclore e mitologia do Japão, a fim de correlacionar o que há no jogo com o que há nas

referências de modo a contextualizá-los para o trabalho. Foram explorados  diversos textos

sobre mitologia,  videogame,  personagens,  folclore  e  religião japonesa  com o propósito de

favorecer  uma  melhor  compreensão  do  tema.  Após  este  processo,  foram  coletadas

informações por meio da versão em inglês do jogo em questão na plataforma Playstation 4 e

de vídeos de gameplay, transcrevendo e traduzindo todos os nomes e falas dos personagens.

Além disso foi utilizado o livro de  arte  do jogo que possui  mais informações  acerca dos

personagens mais importantes a fim de fazer um levantamento dos personagens participantes

de Ōkami de modo a verificar com quais histórias estão relacionados. O corpus foi delimitado

com os personagens mais relevantes de acordo com a proposta da pesquisa. Para saber em qual

dos “universos” inserir cada personagem, primeiramente fez-se a conexão de seus nomes com

as narrativas da cultura japonesa na qual eles se apresentam (Amaterasu, por exemplo, tem sua

contraparte na personagem de mesmo nome da narrativa mitológica). Depois foi feita uma

associação destes com as narrativas do qual derivavam a fim de verificar até que ponto eram

semelhantes à mitologia e/ou ao folclore japonês. Em seguida, os personagens originais foram

classificados  conforme  os  arquétipos  de  jogos  encontrados  e,  por  último,  os  personagens

escolhidos foram analisados para demonstrar se a função desempenhada por eles era a mesma
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das histórias originais e como a transposição de uma narrativa já existente para um jogo pode

afetar os personagens e a própria história. O critério de escolha dos personagens mitológicos e

folclóricos foi de acordo com sua participação no jogo e com as narrativas mais conhecidas

dos  contos  antigos  japoneses  (mukashi  banashi).  Como Ōkami  possui  um  total  de  220

personagens que estão inseridos no livro de artes oficial, para o presente trabalho, selecionou-

se inicialmente 2 para cada categoria  conforme os seguintes critérios: 1. Nome idêntico ou

semelhante  ao  de  personagens  da  mitologia;  2.  Nome  idêntico  ou  semelhante  ao  de

personagens  de  narrativas  folclóricas;  3.  Dentre  os  personagens,  as  de  narrativas  mais

conhecidas; 4. Importância na narrativa do jogo; 5. Se é personagem jogável ou não jogável; e

6.  Personagens  comuns  como  arquétipos  funcionais  em  jogos.  No  entanto,  devido  à

quantidade  de  personagens  que  corroboram  para  confirmar  a  hipótese  da  pesquisa,  este

número  foi  aumentado  para  11,  por  alguns  personagens  folclóricos  mostrarem-se  mais

evidentes.  Do  mesmo modo,  alguns  personagens  que  aparentemente  poderiam ter  alguma

relação  com  narrativas  folclóricas  foram  reunidos  na  categoria  de  personagens  originais.

Deste modo, a distribuição de quantidade de personagens ficou assim definida: 2 personagens

mitológicos, 5 personagens folclóricos e 4 personagens originais do jogo.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Para a revisão de literatura, adotou-se a separação das referências por assunto. Desse

modo  serão  verificadas  algumas  das  pesquisas  mais  recentes  elaboradas  no  campo  da

mitologia/folclore japonês e acerca de jogos.

Ao analisar algumas pesquisas sobre os que são considerados os primeiros povos do

Japão,  pôde-se  perceber  que  há  poucas  fontes  e  pesquisas  recentes  realizadas acerca  dos

Ainus,  e  que  a  maioria  delas  é  sobre  plantas e alimentação desses  povos.  Dentre  os

pesquisadores que poderiam ser úteis para esta pesquisa podem ser citados: Mitsuharu Okada

(2012),  que  em seu  artigo  The  Plight  of  Ainu,  Indigenous  People  of  Japan, descreve  as

políticas que colocaram em risco a sobrevivência desse povo e de sua cultura, bem como os

efeitos dessas políticas e entre algumas delas pode-se citar as políticas de negociação entre

Japão e Rússia através do acordo de Shimoda (1855), a comissão de Hokkaidō (1869-1882) e

o ato de proteção aborígene de Hokkaidō (1899-1997);  Morris Low (2012),  em seu artigo

Physical Anthropology in Japan: The Ainu and the Search for the Origins of the Japanese,

examina a jornada dos antropólogos japoneses para definir as origens do povo japonês, com

foco nos Ainus,  mas conclui  que o Japão não é homogêneo como se pensa e que há um

multinacionalismo e multi-etnias. Além disso informa que alguns pesquisadores apontam que

a origem dos japoneses pode ser encontrada no período Jōmon e na cultura Ainu e que esta faz

parte da cultura japonesa; Yoo Sung e Junko Sakoi (2017), em Stories of the Ainu: The Oldest

Indigenous  People  in  Japanese  Children’s  Literature, estudam  como  os  Ainu  são

representados na literatura japonesa utilizando, principalmente, temas de respeito à natureza,

mas para esses autores o modo como os Ainus são representados nos livros contribuem para

segregar esse povo, pois as obras sempre possuem um toque de fantasia.

Em relação à História, mitologia e folclore japonês, Taka Yamada (1966), em Shinto

Symbols, mostra os símbolos xintoístas mais importantes e o significado de cada um deles.

Nelly Naumann (1992), em The kusanagi sword, foca sua atenção em uma das três relíquias

imperiais japonesas: a espada sagrada, símbolo de poder. Ela relata que a espada original foi



19

perdida e tenta explicar desde quando há o rito de entrega da espada para os imperadores.

Também tenta abordar sobre a história da espada e sua simbologia, bem como a etimologia do

nome dela. Luiz Mietto (1993) apresenta resumidamente as principais características da obra

Kojiki  (ou relato  de fatos antigos  japoneses),  como também a tradução comentada de seu

prefácio  em seu  artigo  Estudos  preliminares  acerca  do  processo  de  elaboração  da  obra

Kojiki. Em outro artigo, Kojiki e o Universo Mitológico Japonês da Antiguidade, Luís Mietto

(1995) aborda sobre o processo de formação do  Kojiki e apresenta parcialmente o primeiro

Tomo da Obra. Coloca relevantes notas de rodapé sobre a cultura da época sobre a qual ele

fala e sobre o nome das divindades e, ao fim, faz comentários acerca da parte do Tomo I que

foi apresentada. Walter Edwards (1999), em Mirrors on Ancient Yamato: The Kurozuka Kofun

Discovery and Question of Yamatai, procura colocar a descoberta do kofun de Kurozuka (uma

tumba  antiga  localizada  em  Nara)  onde  foram  descobertos  vários  espelhos  de  bronze

chamados sankaku buchi shinjūkyō22 no contexto das investigações arqueológicas e tenta fazer

uma avaliação preliminar de seu significado para as pesquisas sobre o Japão antigo. José Pérez

(2017), em seu artigo  La espada Kusanagi no tsurugi: Reliquia y símbolo de poder,  busca

traçar uma explicação coerente sobre as relíquias sagradas, com enfoque na espada japonesa

Kusanagi no Tsurugi23.  Além disso,  busca demonstrar  como se elaborou o ato de torná-la

sagrada e como se articulou com o projeto político de Yamato, concentrando-se em áreas

como arqueologia, religião, folclore ou história política com foco na alta sociedade do Japão

arcaico. Por fim, em Abordagem discursiva em Kojiki, Camila Rodrigues (2018) investiga os

valores  ideológicos  presentes  também na  primeira  parte  do  Kojiki utilizando a análise  do

discurso, por meio de duas funções da narrativa: uma temporal e criação de suas lideranças

políticas para um sentimento de pertencimento a uma cultura. Por isso, utiliza-se das teorias da

linguagem e da nova retórica,  desenvolvida por Perelman e Tyteca (2014). Além disso, as

relaciona ao contexto político do Japão nos períodos Yayoi (400 a.C.-250 d.C.) até o período

22 Em japonês 三角縁神獣鏡 (三 – san = três; 角 – kaku = ângulos; 縁 – buchi = afinidade/relação;神 –
shin = divindade;獣 – jū = animal/besta;鏡– kyō = espelho).
23 A espada kusanagi pode ser encontrada escrita como kusanagi no tsurugi (草薙剣 – くさなぎのつるぎ)
ou kusanagi no tachi (草那藝之大刀 - くさなぎのたち)Sua tradução para o japonês seria a espada cortadora
de grama. Porém, Pérez(2017) utiliza somente a escrita romanizada do nome da espada.
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Nara (710-794 d.C.), chegando a concluir que a narrativa mítica estabelece o paradigma que

rege as relações sociais do Japão.

Sobre os contos folclóricos, Klaus Antoni (1991), em Momotarô (The Peach Boy) and

the Spirit of Japan: Concerning the Function of a Fairy Tale in Japanese Nationalism of Early

Shôwa Age, trata do conto Momotarō, que fez parte da propaganda nacionalista. O conto e seu

mote  central  são  analisados  e  rastreados  ao  longo  da  história  até  suas  primeiras  formas.

Também são comparados diversas lendas com a narrativa em questão. Em O conto japonês

Urashima Tarō: uma análise sob o prisma do mito,  Márcia  Namekata (1998),  realiza um

estudo  do  conto  japonês  Urashima  Tarō utilizando-se  do  conceito  de  mito  e  de  seus

elementos. Já James Polen (2007), em sua tese Continuity and Change of Momotaro, examina

os principais elementos temáticos presentes no conto de Momotarō que permitem a mudança

de narrativa ao longo dos anos. Também compara esses motes em diferentes versões do conto

para determinar sua mudança e continuidade até a Segunda Guerra Mundial, agrupando várias

versões da história e esclarecendo como este se tornou o conto popular mais conhecido no

Japão. Márcia Namekata (2011), na tese  Os mukashi banashi da literatura japonesa: uma

análise do feminino e do casamento entre seres diferentes no contexto dos contos do japão

antigo,  analisa os  Mukashi banashi (contos antigos),  com foco na esposa animal e celestial

presente nesses contos e para isso utiliza-se da teoria de E.M. Meletínski para propor uma

classificação a esses contos, além de apoiar-se em Hayao Kawai (2007). Thiago Abreu (2016),

em sua dissertação Taketori Monogatari: a obra e o discurso (pretensamente) amoroso, utiliza

as teorias de Roland Barthes para refletir  acerca do discurso amoroso presente em um dos

primeiros  monogatari  existentes,  o  Taketori  Monogatari.  Ian  Ferguson  (2017),  em  The

evolution  of  a  legend:  A  comparison  of  the  character  of  Tamamo no  Mae  portrayed  in

Muromachi period Otogizōshi and in the late-Edo vendetta tale, Ito guruma kyūbi no kitsune

(The  Spinning  Wheel  and  the  Nine-tailed  Fox),  discorre  acerca  do  personagem  fictício

Tamamo  no  mae  o  qual  seus  primeiros  relatos  na  literatura  parecem  vir  do  período

Muromachi. Ele também demonstra que a narrativa passou por mudanças ao longo dos anos e

que  a  transformação  na  persona  de  Tamamo  no  mae  parece  ser  resultado  de  mudanças

específicas nos valores religiosos e sociais ao longo da história. 
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Para investigar sobre videogame, personagens e sobre o jogo que iria ser analisado em

relação a esses assuntos, em A poética Imaginária do Videogame: as passagens e as traduções

do imaginário e dos mitos gregos no processo de criação de jogos digitais, Flávia Gasi (2011)

busca compreender como figuras presentes no imaginário e nos videogames são traduzidas nas

narrativas de jogos eletrônicos, procurando responder às seguintes questões: “o jogo digital,

em sua narrativa ludológica, faz passagens e traduções do imaginário? E, se sim, como se dá

este processo?” (p. 11). Além disso, foca-se nos mitos gregos para observar como eles são

transpostos  na  criação  das  narrativas  dos  videogames,  revisando  conceitos  de  imaginário,

mitos e narrativas ludológicas. Utiliza-se para isso os jogos da franquia God of War, Bioshock

e  Eternal  Sonata,  os  quais  ela  classifica  como  estando  dentro  da  tipologia  da  imagem

intrínseca,  do sincretismo mitológico  e da  aura  imaginária  respectivamente,  com base  nas

ideias  de Bachelard,  Durand  e Campbell.  Ela também explora  a  simbiose entre  homem e

máquina  procurando  compreender  como  o  imaginário  atua  nela,  discute  os  conceitos  de

narrativa ludológica e demonstra a diferença nas traduções da mitologia entre videogames.

Kathryn Hemmann (2013), em Mythical Landscapes and Imaginary Creatures: Pokémon and

Japanese  Regionalism, se  concentra  nos  conteúdos  do  jogo  Pokémon para  empregar  o

conceito de arquitetura narrativa24de Henry Jenkins lendo esses jogos como narrativas jogáveis

de  viagens  por  um Japão  mapeado  pelos  designers  do  jogo com características  e  marcos

culturais  reconhecíveis.  Além disso,  defende  que cada um desses  jogos  Pokémon tem sua

mitologia  e  pokémons  específicos  de  acordo  com  cada  região.  Lemos  (2015)  em  sua

dissertação  Literatura, Videogame e Leitura: Intersemiose e Multidisciplinaridade, foca no

videogame como objeto cultural em interface com a literatura, pois ela verificou similaridades

entre o romance e o videogame. Ela busca trabalhar, a partir das teorias de Roger Chartier que

trabalha com “noções de representação, prática, apropriações, objeto cultural e comunidade

cultural”  (p.  14),  por  meio  dos  jogos:  Final  Fantasy  VII (1997),  Grand  Theft  Auto  San

Andreas (2004)  e  God of  War  I (2005).  Em  The  Non-Player  Character  –  Exploring  the

believability of NPC presentation and behavior, Henrik Waperfelt (2016) abrange uma visão

do que  são  os  NPCs,  seu  design,  avaliação  e  percepções  dos jogadores  a  respeito  desses

24 De acordo com Hemman (2013) é uma posição intermediária entre ludologistas e narratologistas, que respeita
a particularidade desse meio emergente de examinar jogos menos como histórias do que como espaços cheios de
narrativas.
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personagens, utilizando para isso métodos qualitativos e interpretativos. Também fornece uma

descrição dos vários tipos de NPCs encontrados nos jogos, quais são seus elementos de design

e como são interpretados pelos jogadores. Vagner Ebert (2016) em O jogo do herói: a jornada

do herói em Assassin’s Creed, estuda as narrativas dos videogames, em especial a franquia de

jogos  Assassins’s Creed,  aplicando a elas a Jornada do Herói de Joseph Campbell a fim de

verificar sua organização nos jogos eletrônicos. Tessaro (2018) em Narrativas e games: um

olhar do design literário-artístico,  utiliza a  Jornada do Herói e  de sua estrutura adaptada

presente em Jornada do escritor de Cristopher Vogler para dialogar sobre a construção das

narrativas  em games,  mesmo que,  segundo  ela  sua  estrutura  não  possa  ser  concebida  da

mesma forma como proposta por Vogler, pois requer adaptações às suas particularidades e,

desse modo, defende a adoção de um designer de narrativas  em jogos. Sua tese divide-se

assim na discussão das teorias narrativas clássicas, narrativas interativas, novas possibilidades

interativas com a lente do design e elementos narrativos específicos dos games. 

Sobre as pesquisas que tratam especificamente de Ōkami, em Remediating Traditions:

Digitalizing  traditional  Japanese  art  techniques  in  Ōkami,  Zoggel  (2011)  discute  as

possibilidades destes como treinamento visual, utilizando para isso o jogo  Ōkami  e fazendo

uma dicotomia entre palavra e imagem, que de acordo com ele está presente no ocidente por

não  apresentar  uma  relação  entre  elas  como  no  alfabeto  japonês  e  chinês,  apoiado  no

argumento  de  que  os  videogames  não  seriam  meios  inapropriados  para  combater  o

analfabetismo visual. Segundo ele, este jogo possui meios de apresentar a história da arte do

Japão por meio de emakimono25 e sumi-e26,  fazendo com que alguns jogadores as relacionem

às obras de arte, enquanto que os caracteres que aparecem em ideogramas ao longo do jogo

podem fazer com que crianças façam a conexão deles com a história do Japão mais tarde em

suas  vidas.  Além  disso,  afirma  que  esse  jogo  oferece  uma  narrativa  que  introduz  várias

interpretações  dos  contos  mitológicos  e  folclóricos  do  Japão.  Gasi  (2016)  em  Mapas  do

Imaginário  Compartilhado  na  Experiência  de  Jogar:  o  videogame  como  agenciador  de

devaneios poéticos,  entende que os processos comunicacionais do videogame acontecem em

rede  e,  com isso,  procura  verificar  se  o  imaginário  compartilhado  pode  ser  encontrado  e

25 Em japonês 絵巻物, lit. "rolo de pintura".
26 Do japonês 墨絵, com significado de pintura com tinta.
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cartografado  a  partir  das  narrativas  das  experiências  vividas  pelos  jogadores,  “procurando

compreender  o  imaginário  construído  na  experiência  do  jogo  a  partir  de  processos

cartográficos dos conteúdos poéticos que emergem dos jogadores” (p. 6). Para isso, ela fez

pesquisas online com jogadores  sobre suas experiências de jogar videogames sendo esta a

parte quantitativa da pesquisa. O seu objetivo foi traçar uma mitohermenêutica, pautada na

busca de mitemas e, depois pelo estudo dos rastros criados pela tríade videogame, mundo do

jogo e jogador, utilizando assim os fundamentos da ideia de devaneio poético de Bachelard a

fim  de  realizar  mapas  das  narrativas,  segundo  a  noção  de  cartografia  do  imaginário

desenvolvida  por  Leão.  Nesta  pesquisa  ela  utilizou-se  dos  seguintes  videogames:  Ōkami,

Bioshock,  e  Mass  Effect  2,  a  fim de  verificar  a  experiência  dos  jogadores  e  como essas

poéticas estão presentes e/ou emergem em suas narrativas. Já Ferrer (2017) em Representation

of Japan by the video game industry:  the case of  Ôkami from a Japanophile perspective,

estuda quais os efeitos causados nos jogadores pelas representações no videogame, pois de

acordo com ele, essas mídias “contém representações do mundo material […], sendo contidas

mais  complexos  que  seus  equivalentes,  e  isso  é  principalmente  devido  à  sua  natureza

processual lúdica” (p. 4)27 convencendo os consumidores a ver e entender algo como ela é

representado,  e  sua influência  na maneira  como estes  entendem certos  conceitos  ou vêem

certos lugares, com foco no Japão, através do videogame Ōkami. 

2.1 MITOLOGIA E FOLCLORE

2.1.1 O que é folclore?

Para  iniciar  este  trabalho  precisa-se,  primeiramente,  entender  a  diferença  entre

mitologia  e  folclore.  Segundo  o  dicionário  Houaiss  (2009)28, folclore  é  um “conjunto  de

tradições,  artes,  conhecimentos  e  crenças  populares  de  um  povo  ou  grupo  transmitidos

oralmente; cultura popular” (p. 354). Já Luís da Câmara Cascudo, em sua teoria citada por

Sales (2007, p.  48), afirma que o folclore “é a cultura do popular tornada normativa pela

27 Tradução nossa.
28 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sale.  Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 3.ed.rev e
aum. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 354.



24

tradição” e que seus elementos característicos são: “Antiguidade, Persistência [Sobrevivência/

Conservação], Anonimato e Oralidade” (apud RAMOS, 2015, p.75)29.  No entanto, por que

algo  transmitido  oralmente  viria  a  fazer  parte  da  cultura  popular  de  um  povo?  Segundo

Krawczyk  e  Novak  (2006),  em  seu  livro  Game  Development  Essentials:  Game  Story  &

Character Development, de criação de jogos, “[…] Durante a existência humana, histórias são

contadas oralmente por várias razões – mas a maior delas é preservar o registro histórico de

uma cultura e passar informações de geração em geração […]” (p. 5)30.  Dito isso, dentro do

folclore se englobam aquelas histórias que são passadas oralmente, de geração a geração como

os contos populares, lendas, mitos, entre outros. Michiko Iwasaka e Barre Toelken (1994)31

comentam que essas histórias contadas oralmente são importantes para o imaginário popular e

que essa tradição popular nos permite “levar o passado conosco”, revivendo-o a cada passo (p.

57)32.

De acordo com William Bascom (1965)33, das histórias folclóricas em prosa há três

categorias que são as mais utilizadas que são as seguintes:

Contos  populares:  são  narrativas  em  prosa  consideradas  ficção.  Não  são

considerados  dogmas  ou  história,  podem  não  ter  acontecido  e  não  devem  ser

levados a sério. No entanto, embora muitas vezes se diga que são contadas apenas

para diversão, têm outras funções importantes, os contos populares morais. Podem

ser  ambientados  em qualquer  momento  e  lugar.  Fadas,  ogros  e  até  divindades

29 RAMOS,  Lidiane  Carlos.  Folclore  Brasileiro:  uma contribuição  para o  ensino  de  PLE.  LyCe Estudios:
Revista del Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Faculdad de Filosofia y Letras de La Universidad
Nacional  de  Cuyo,  Mendonza,  Argentina,  [s.  l.],  v.  18,  22  abr.  2016.  Disponível  em:
<http://www.academia.edu/download/56912967/revista-2015-final-2-4.pdf#page=70>.  Acesso  em:  21  julho  de
2020.
30 Tradução nossa.
31 IWASAKA, Michiko; TOELKEN, Barre.  Ghost and the Japanese: Cultural Experience in Japanese Death
Legends.  Logan,  Utah:  Utah  State  University  Press,  1994.  138  p.  Disponível  em:
<https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1065&context=usupress_pubs>.  Acesso  em:  7
novembro de 2020. 
32 Tradução nossa.
33 BASCOM, William. The Forms of Folklore: Prose Narratives. The Journal of American Folklore, v. 78, n.
307, p. 3-20, jan - mar. 1965. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/538099>. Acesso em: 22 outubro de
2020.
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podem  aparecer,  mas  os  contos  populares  geralmente  contam  as  aventuras  de

personagens animais ou humanos.

Mito:  são  narrativas  em  prosa  que,  na  sociedade  em  que  são  contados,  são

considerados relatos verdadeiros do que aconteceu no passado remoto. São aceitos

pela fé; são ensinados para se acreditar; e podem ser citados como autoridade em

resposta  à  ignorância,  dúvida  ou  descrença.  Os  mitos  são  a  personificação  do

dogma; geralmente são sagrados; e são frequentemente associados à teologia e ao

ritual. Seus personagens principais geralmente não são seres humanos, mas muitas

vezes  têm atributos  humanos;  eles  são  animais,  divindades  ou  heróis  culturais,

cujas ações são ambientadas em um mundo anterior, quando a terra era diferente do

que  é  hoje,  ou  em outro  mundo.  Os  mitos  explicam  a  origem  do  mundo,  da

humanidade,  da  morte  ou  das  características  dos  animais,  características

geográficas  e  fenômenos  da  natureza.  Eles  podem  recontar  as  atividades  das

divindades, seus casos de amor, seus relacionamentos familiares, suas amizades e

inimizades, suas vitórias e derrotas. 

Lenda: como os mitos, são consideradas verdadeiras pelo narrador e seu público,

mas se passam em um período considerado menos remoto, quando o mundo era

como é hoje. As lendas são mais frequentemente seculares do que sagradas, e seus

personagens principais são humanos. Eles falam de migrações, guerras e vitórias,

feitos  de  heróis  passados,  chefes  e  reis,  e  sucessão  em dinásticos  governantes.

Nisso, eles costumam ser a contrapartida na tradição verbal da história escrita, mas

também incluem contos locais de tesouros enterrados, fantasmas, fadas. (p. 4-5)

Além  disso,  Rodrigues  (2018)  considera  histórias  folclóricas  como  pura  ficção,

fazendo dessa maneira uma distinção entre elas e as histórias mitológicas: 

[…]  Folclore  é  considerado  pura  ficção  que  não  tem  um  tempo  ou  espaço
particular e com uma considerável carga simbólica, apresentando a maneira com
que  os  seres  humanos  lidam  com  o  mundo  onde  vivem.  As  ações  podem
acontecer  a  qualquer  momento  e  em  qualquer  lugar  e  não  possuem  valores
verdadeiros e sagrados dentro da sociedade. Uma lenda apresenta a história do
passado sobre um indivíduo histórico, relatando sobre pessoas, lugares e eventos.
Como  mitos,  as  lendas  são  consideradas  verdadeiras,  no  entanto,  elas  são
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definidas em um tempo mais recente, em um mundo próximo ao real. […]. (p.
39)

Ainda sobre o folclore, Boris Schnaiderman no prefácio do livro de  Vladimir Propp

(2010), Morfologia do Conto Maravilhoso, afirma também que:

[...] o folclore, tal como outras manifestações da cultura espiritual, não registra de
imediato a mudança ocorrida e conserva por muito tempo, nas novas condições,
as velhas formas. Visto que todo povo sempre passa por alguns estádios de seu
desenvolvimento, e todos eles encontram reflexo no folclore, depositam-se nele, o
folclore  de  todo  povo  é  sempre  poliestadial,  e  isto  constitui  uma  de  suas
características. (p. XII)34

Para ele, o folclore e a literatura possuem uma ligação íntima, pois é uma das formas

da criação poética e possui uma poética peculiar e específica diferente das obras literárias. É

também uma ciência ideológica, pois segundo Valentin Volochinov “seus métodos e objetivos

se  determinam  pela  visão  de  mundo  da  época  respectiva  e  refletem  essa  visão”  (apud

SCHINAIDERMAN, 2010, p. XIX)35. 

Essas  histórias,  transmitidas  oralmente  podem ser  encontradas  em toda  a  parte  do

mundo, principalmente em populações primitivas que carecem do sistema de escrita e contam

suas  histórias  e  de  seus  heróis  oralmente.  Entretanto,  percebe-se  que  entre  todas  as

civilizações,  há sempre algo de muito semelhante e o motivo disso é explicado por Kunio

Yanagita (1948), na introdução do Guia do conto folclórico japonês:

O fato de histórias similares existirem mesmo entre os povos muito primitivos,
que ainda não chegaram ao estágio em que podem criar essa arte, mostra que uma
fundação ainda mais antiga que o desejo humano de criar arte está presente, e
estudiosos de vários países e tempos viram esse germe em mitos. […] aqui estão
histórias que não se podiam acreditar sem fé, e como os mitos eram narrados e
ouvidos  por  pessoas  que  acreditavam  neles,  há  estudantes  de  mitologia  que
procuram nos mitos a origem dos contos populares. (p. xxiii)36

34 SCHNAIDERMAN,  Boris.  Prefácio  à  Edição  Brasileira.  In:  PROPP,  Vladimir  I.  Morfologia  do  Conto
Maravilhoso. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
35 VOLOCHINOV  apud  SCHNAIDERMAN,  Boris.  Prefácio  à  Edição  Brasileira.  In:  PROPP,  Vladimir  I.
Morfologia do Conto Maravilhoso. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
36 Tradução nossa.
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Propp (2010), assim como Yanagita (1948), afirma que do ponto de vista histórico, o

conto maravilhoso, em sua base morfológica, é um mito. Mas o que é um mito e o que ele

possui de diferente e de semelhante com os outros tipos de histórias folclóricas?

2.1.2 Mito

No Dicionário de Mitos de Pierre Brunel (1988) ele faz um apanhado das definições de

mitos que vários autores dão, entre eles os de Mircea Eliade, Jolles e Claude Lévi-Strauss.

Além disso, ele não considera o mito na mesma conceituação que os gregos dão para ele, de

ficção ou ilusão. Eliade (1963), em Aspectos do Mito, define mito da seguinte maneira:

O mito conta uma história sagrada, narra um fato importante ocorrido no tempo
primordial,  no tempo fabuloso dos começos.  […] Em outras palavras,  o  mito
relata como graças a façanhas dos Seres sobrenaturais,  uma realidade chega à
existência, seja à realidade total, o Cosmo, ou somente um fragmento: uma ilha,
uma espécie vegetal,  um comportamento  humano,  uma instituição.  Portanto é
sempre a narrativa de uma “criação”: conta-se como alguma coisa foi produzida,
como começou a ser. (p. 12-13).

Jolles concorda com Eliade, afirmando que “O mito é o lugar onde o objeto se cria a

partir de uma pergunta e de sua resposta (...) o mito é o lugar onde, a partir de sua natureza

profunda,  um objeto se torna criação.”  (apud BRUNEL, 1988,  p.  XVI).  Entretanto,  Lévi-

Strauss (2004)37 escreve em Le Cru et le Cuit (o cru e o cozido) que:

Os mitos não têm autor;  do momento em que são apreendidos como mitos  e
independentemente  de  sua  origem  real,  eles  só  existem  encarnados  numa
tradição.  Quando  um  mito  é  narrado,  os  ouvintes  individuais  recebem  uma
mensagem que não vem de parte  alguma,  por essa  razão lhe é  atribuída  uma
origem sobrenatural. (p. 37)

Qualquer que seja a definição do mito, para Brunel (1998), ele possui três funções:

narrativa,  explicativa  (explica  acontecimentos)  e  revelativa,  pois  revela  o  ser,  o  deus  de

alguma região  e  por  isso  pode ser  considerada  uma história  sagrada  (p.  XV).  Entretanto,

Rodrigues (2018, p. 44) ilustra a visão de Campbell (1991), no livro  O poder do mito,  por

outra  perspectiva:  função  Cosmológica,  função  mística  (explica  as  dificuldades  que  todos

vivem),  função  sociológica  (visão  do  mito  para  explicar  estruturas  sociais)  e  função

37 LÉVI-STRAUSS,  Claude.  Mitológicas  I -  O  cru  e  o  cozido.  Tradução  de  Beatriz  Perrone.  São  Paulo:
CosacNaify, 2004. Disponível em: <https://mega.nz/folder/gs9VxAoL#uwn4Zl6YwTTuXKjquxrbCQ>. Acesso
em 7 de novembro de 2020.
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psicológica ou pedagógica (guia o ser através dos vários estágios da vida). Além disso, Eliade

(2013), em sua obra Mito e Realidade, verifica que nas sociedades primitivas, o mito é uma

história verdadeira e possui um caráter sagrado. Ele é um modelo para a conduta humana, pois

justifica a vida e o comportamento do homem, já que o homem é o que ele é hoje por conta

das façanhas que os Entes sobrenaturais fizeram antes de o mundo ser mundo. São histórias

verdadeiras,  pois  tratam  das  origens  do  mundo;  seus  protagonistas  são  entes  divinos,

sobrenaturais, celestiais ou astrais (p. 9). Esses mitos são contados somente em “um lapso de

tempo sagrado (geralmente durante o outono ou o inverno, e somente à noite). [...]”38

Já na obra Mitologia I: Mistério e surgimento do mundo de Eudoro de Sousa (1988)39,

o mito é composto pela morte de um ser (pois não nos diz como deuses vieram a ser deuses),

um ente entre os demais deuses e é pela morte dele que os deuses se tornam nos mundos em

que os homens vivem (p. 35-36). Forma-se assim um triângulo da complementariedade e do

simbólico que se repete indefinidamente, com infinitas variantes em que, no vértice, está deus,

e nas bases opõem-se homem e mundo.

Esses  mitos  contam  não  somente  a  origem  de  alguma  coisa  (animais,  plantas,

homens…), mas todos os acontecimentos primordiais que fizeram com que o homem se

tornasse  o que é hoje.  “Mas o mito da  origem da  morte  conta  o  que aconteceu  in  illo

tempore, e, ao relatar esse incidente, explica por que o homem é mortal.” (ELIADE, 2013,

p. 16). Repetir o que aconteceu naqueles tempos, para as sociedades arcaicas, é ser capaz de

fazer o que os Deuses, Heróis e Ancestrais fizeram, pois fazendo isso estão assegurando

como fazer  a multiplicação  de tal  animal  ou planta assim como anteriormente foi  feito.

Assim:

Toda história mítica que relata a origem de alguma coisa pressupõe e prolonga a
cosmogonia. Do ponto de vista da estrutura, os mitos de origem homologam-se
ao mito cosmogônico. Sendo a criação do Mundo a criação por excelência, a
cosmogonia torna-se o modelo exemplar para toda espécie de "criação".[…].
Mas todo  vivo  aparecimento — um animal,  uma  planta,  uma instituição  —
implica a existência de um Mundo. Mesmo quando se procura explicar como, a
partir de um estado diferente de coisas, se chegou à situação atual (de como, por
exemplo, o Céu se apartou da Terra, ou de como o homem se tornou mortal), o
"Mundo"  já  existia,  embora  sua  estrutura  fosse  diferente,  embora  ainda  não

38 Ibidem, p. 11.
39 SOUSA, Eudoro de. Mitologia I: Mistério e surgimento do mundo. 2.ed. Brasília: Universidade de Brasília,
1988, 1995.
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fosse o nosso Mundo. Todo mito de origem conta e justifica um novo no sentido
de que não existia desde o início do Mundo. Os mitos de origem prolongam e
completam o mito cosmogônico: eles contam como o Mundo foi modificado,
enriquecido ou empobrecido.40

Além disso, Rodrigues (2018, p. 39), ao citar Falero (2007, p. 4)41, nos informa que

textos do tipo mitológico estão, no Japão, intimamente relacionados à cosmogonia e conceitos

políticos (fundação do mundo, da nação, do estado, função cosmogônica da figura imperial,

etc.) e abrangem questões que afetam diretamente todo o conjunto social.

Nas sociedades mais avançadas, as mitologias foram reinterpretadas, além de sofrerem

a influência de outras culturas, fazendo com que elas se tornem ricas e se transformem ao

longo dos séculos. Além disso, chegam até a nós por meio da literatura, mas ainda segundo

Brunel, “Existe até, em alguns modernos, a ideia de que a literatura é a adversária do mito.

Não  mais  porque  a  sobrecarga  mitológica  a  enfraqueça,  mas  porque  nela  o  mito  se

desvaloriza.” (1998, p.  XVII).  Mas não saberíamos nada dos mitos sem a literatura,  pois

precisamos dela para saber o que aconteceu em tempos remotos onde não havia escrita e tudo

era transmitido oralmente.

2.1.3 Mito e conto

Segundo  Eliade  (2013),  enquanto  o  mito  é  dito  como  sendo  uma  “história

verdadeira”,  os contos e fábulas são as “histórias falsas”, pois não modificam a condição

humana (p. 11-12).

O  conto  precisa  de  um  narrador  que  saiba  recitá-lo  para  todos  ouvirem  e,

diferentemente do mito, ele não pertence à história de um povo. Ainda, segundo Brunel

(1998):

Como o mito, o conto é originado da memória coletiva e contado por um grande
locutor anônimo de contornos indecisos. Como o mito inscreve-se na tradição. É
nela que o contista extrai os motivos da narrativa [...] conferindo-lhes um sentido,

40 Ibidem, p. 25-26.
41 FALERO, Alfonso. La mitologia como fuente del imaginário japonês: leyenda y arquétipos culturales. In:
FERNANDÉZ, M; MARTÍNEZ,J;  et.al  (eds).  Mitologías del  imaginário japonês. Espanha: Universidad de
Valladolid,  2007.  Disponível  em:  <https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/122069/La%20mitologia
%20como%20fuente%20del%20imaginario%20japones%20_2005_.pdf  >  . Acesso em: 26 de junho de 2020.
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uma direção. [...] O narrador não é prisioneiro do modelo fixado pela tradição
oral; ele apodera-se dele. [...] Como o mito, segundo Lévi-Strauss, “o conto só se
define pelo conjunto de suas variantes”.  Só a análise comparativa de todas as
versões registradas permitirá, como um caleidoscópio, a apreensão do conto em
sua  mistura  e  talvez  também a  pesquisa,  em uma  perspectiva  diacrônica,  das
modificações  que  lhe  foram feitas.  Esse  percurso  demarcado  não  é  isento  de
surpresas.  [...].  O estudo minucioso das variantes existentes mostra claramente
que os motivos, mutáveis de uma versão para outra, não são nem acidentais nem
arbitrários.  Segundo  Lévi-Strauss,  no  mito  como  no  conto,  “até  mesmo  as
substituições são sujeitas a leis”. (p. 192)

Brunel (1998) cita também que para os irmãos Grimm o conto seria um derivado do

mito, pois assemelha-se muito com ele, mas não possui caráter sacro para determinado povo.

Eles  podem  existir  numa  mesma  sociedade  sem se  excluir  mutuamente42.  Já  para  Albert

Wesselski, o conto vem antes do mito, pois “Os  Urmărchen  seriam narrações explicativas,

entre mitologia e história, a partir das quais as lendas, os mitos e todas as outras formas de

relatos se constituem. [...].”43. Mais adiante, veremos também com Vladimir Propp que o mito

e o conto não se diferenciam do ponto de vista morfológico, mas o que ele distingue entre

ambos:

Aos olhos de Propp, o que demarca a distinção entre os dois gêneros não é sua
forma mas sua função social.  Enquanto o  mito é  definido  por ele  como uma
narrativa portadora de verdades religiosas admitidas e reconhecidas por todos em
uma sociedade, o  conto parece nascer  de uma falha quando essa  harmonia se
encontra ameaçada. Na verdade, ele surge assim que os mitos,  os ritos que o
inspiram ou lhe fazem eco, e a crença que lhe damos se rompem.44

Já  Lévi-Strauss  afirma  que  a  relação  entre  mito  e  conto  é  lógica,  pois  eles  são

complementares. A diferença entre eles é de grau, pois no interior de uma certa sociedade,

“[…]  revolvem  incansavelmente  o  mesmo  material,  articulam  os  mesmos  motivos,

reempregam as mesmas sequências, mas em escala diferente [...]”45. No lugar das oposições

cosmológicas do mito, o conto utiliza-se de oposições locais, sociais ou morais, ou seja, o mito

amplia o que há no conto. Neste, a mudança é suscetível46. Assim, o conto de fadas mascara o

mito a fim de protegê-lo, talvez por conta das censuras da igreja. Sobre o conto, Brunel (1998)

também afirma:

42 Ibidem, p. 193.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem, p. 193-194.
46 Ibidem.
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[...]  Não por se situarem em um mundo onde o  sagrado  desapareceu (mesmo
enfraquecidos, os deuses ainda povoam os territórios do conto), mas porque em
geral neles a vocação iniciática da narrativa não é mais perceptível. O conto não
começou sua carreira de simples história de fadas juntamente com o declínio de
ritos  tradicionais?  Não  começamos  a  “contar  impunemente  o  que  exigiria
antigamente o maior segredo?” A iniciação se faz a nível do imaginário, porém
de forma difusa, sob o manto da ficção, sob a aparência enganosa da diversão. 47

Por último, Propp (2010) afirma que o conto maravilhoso se diferencia do mito por se

basear na invenção artística e representa uma ficção da realidade e que os mitos cosmogônicos

e de criação não podem tornar-se contos de magia e não têm nenhuma ligação com ele. Mas

onde conto e mito estão construídos segundo um sistema idêntico, o mito é sempre mais antigo

que o conto. Entretanto, quando o herói perde seu nome e o relato perde seu caráter sacro,

mito e lenda se transformam em conto. Ele escreve ainda que os enredos podem passar de um

gênero (mito) a outro (lenda), e deste para um terceiro (conto maravilhoso).48 Para ele, o conto

maravilhoso, porém, nasce depois do mito, mas pode chegar um momento em que, por um

certo tempo, ambos coexistem de fato, mas somente nos casos em que os enredos dos mitos e

os dos contos maravilhosos sejam diferentes e pertençam a sistemas compositivos diferentes.

2.1.4 Analisando mitos e contos

Para  Campbell  (2007),  os  mitos  possuem  símbolos  específicos  que  não  possuem

ordem,  não  podem ser  fabricados  e  nem suprimidos,  pois  eles  já  fazem  parte  da  psique

humana. Esses mitos, qualquer que seja a natureza deles, possuem um ponto em comum que é

aplicável aos campos da literatura, folclore, jogos, videogame entre outras artes. Isso é o que

ele denomina de monomito ou a jornada do herói. Essa jornada, para ele, pode ser resumida da

seguinte maneira:

O  herói  mitológico,  saindo  de  sua  cabana  ou  castelo  cotidianos,  é  atraído,
levado ou se dirige voluntariamente para o limiar da aventura. Ali, encontra uma
presença sombria que guarda a passagem. O herói pode derrotar essa  força,
assim como pode fazer um acordo com ela, e penetrar com vida no reino das
trevas (batalha com o irmão, batalha com o dragão; oferenda, encantamento);
pode,  da  mesma  maneira,  ser  morto  pelo  oponente  e  descer  morto
(desmembramento, crucifixão). Além do limiar, então, o herói inicia uma jornada
por um mundo de forças desconhecidas e, não obstante, estranhamente íntimas,
algumas  das  quais  o  ameaçam  fortemente  (provas),  ao  passo  que outras  lhe

47 Ibidem, p. 194.
48 p. 253-255.
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oferecem uma ajuda mágica (auxiliares).  Quando chega ao nadir da jornada
mitológica, o herói passa pela suprema provação e obtém sua recompensa. Seu
triunfo pode ser representado pela união sexual com a deusa-mãe (casamento
sagrado), pelo reconhecimento por parte do pai-criador (sintonia com o pai),
pela sua própria divinização (apoteose), mais uma vez – se as forças se tiverem
mantido hostis a ele –, pelo roubo, por parte do herói, da bênção que ele foi
buscar  (rapto  da  noiva,  roubo  do  fogo);  intrinsecamente,  trata-se  de  uma
expansão da consciência e, por conseguinte, do ser (iluminação, transfiguração,
libertação). O trabalho final é o do retorno. Se as forças abençoaram o herói, ele
agora  retorna  sob  sua  proteção  (emissário);  se  não  for  esse  o  caso,  ele
empreende uma fuga e é perseguido (fuga de transformação, fuga de obstáculos).
No limiar de retorno, as forças transcendentais devem ficar para trás; o herói
reemerge  do  reino  do  terror  (retorno,  ressurreição).  A  bênção  que  ele  traz
consigo restaura o mundo (elixir). (p. 241 – 242)

São dezessete etapas e três fases que o herói percorre ao longo de sua jornada. Essas

etapas não são lineares e podem haver casos em que nem todas apareçam  em uma história.

Para melhor entendimento, representaremos esses estágios resumidamente na tabela abaixo:

Tabela 1 - A Jornada do Herói

Fase Etapa Descrição

1. A partida

1.1 O chamado da aventura (A

partida)

O  herói,  que  estava  vivendo

pacificamente  em  seu  mundo,  é

chamado  para  uma  aventura  que

mudará seu destino. Pode começar por

um erro ou mero acaso (resultado de

desejos e conflitos reprimidos).

Podem  ser  chamados  por:  Arautos

(lançam desafios e anunciam a vinda

de uma mudança significativa) – é o

“despertar do eu”

1.2 Recusa ao chamado Ele  fica  à  vontade  para  aceitar  ou

recusar  o  chamado,  mas sua escolha

terá consequências mais adiante.
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1.3 O auxílio sobrenatural

O  herói  é  auxiliado  por  alguém

(geralmente  um  mentor  –  velha  ou

velho  sábio),  que  lhe  concede

conselhos,  proteção,  presentes  e

segurança para seguir sua jornada.

1.4 A passagem pelo primeiro

limiar

Um  guardião  impede  o  caminho  do

herói. É ele que defende o portal para

o novo mundo de aventuras.

1.5 O ventre da baleia

Ao passar  pelo limiar,  o herói  passa

por  um processo  de  internalização  e

renascimento. Constitui uma forma de

auto-aniquilação  –  o  herói  vai  para

dentro de algo para nascer de novo.

2. A iniciação

2.1 O caminho das provas

São as provas pelas quais o herói deve

passar  ao  longo  da  sua  jornada,

auxiliado  pelo  conselho,  pelos

amuletos  e  pelos agentes  do auxiliar

sobrenatural.

2.2 O encontro com a deusa
É  quando o  herói  pode  assimilar  os

atributos do sexo oposto.

2.3 A mulher como tentação

É  a  busca  de  equilíbrio  para  com o

sexo oposto. Este já não é mais objeto

de  desejo  carnal  ou  de  exaltação  do

herói.

2.4 A sintonia com o pai É quando o herói deixa para trás seu

passado  e  passa  a  ver  melhor  seus

objetivos.
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2.5 A apoteose
O herói  pode mudar sua consciência

para poder elevar-se.

2.6 A benção última

Após  passar  todos  os  limiares  e

vencer  os  obstáculos  que  encontrou

pelo caminho, o herói está  diante do

seu  desafio  final,  a  iluminação  que

transcende  a  simbologia  do  ícones

terrenos.

3. O retorno

3.1 A recusa do retorno

O  herói  precisa  voltar  ao  seu  meio

para transmitir o que adquiriu ao seu

povo.

3.2 A fuga mágica
Às  vezes  ele  precisa  de  ajuda  para

voltar ao cotidiano.

3.3 O resgate com auxílio

externo

Pode  estar  relacionado  com  outras

personagens da narrativa.

3.4 A passagem pelo limiar do

retorno

O herói volta do novo mundo para seu

antigo.

3.5 Senhor de dois mundos
O conhecimento que ele adquiriu, traz

benefício ao seu povo.

3.6 Liberdade para viver

Como agora ele é  um ser  renascido,

pode  desfrutar  de  uma  vida  nova,

abrindo-se para novas experiências.

Fonte: adaptada a partir de Vogler (2006), Campbell (2007) e Ebert (2016).

Nessa jornada que ele propôs, o caminho que o herói percorre é cíclico, pois inicia

com sua saída do conforto de seu habitat, seu lar e termina com seu retorno a ele, entretanto

possuindo algo que o torna melhor, consciente de seu papel  junto ao seu povo e podendo

ensinar as lições de vida que aprendeu (separação-iniciação-retorno)49. Desse modo, ele vive

49 CAMPBELL, 2007, p. 36.
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também uma jornada no interior de sua consciência, que o transforma numa pessoa melhor à

medida que ele passa pelos desafios, assim como ocorre em nossas vidas.

Esse herói e essa estrutura básica pode ser encontrada também em fábulas e contos de

qualquer cultura. Nos contos de fadas, Campbell (2007) afirma que a deficiência, o que faz o

herói partir em busca da aventura, pode ser algo insignificante como por exemplo um anel,

enquanto que no mito, a vida física e espiritual da terra pode estar em perigo. No conto de

fadas,  o  triunfo  dele  é  feito  num microcosmo,  enquanto  no  mito,  é  de  escala  histórico-

universal50. Essa pequena variação é explicada pelo autor da seguinte forma:

Não  obstante,  serão  encontradas  variações  surpreendentemente  pequenas  na
morfologia da aventura, nos papéis envolvidos, nas histórias obtidas. Caso um ou
outro dos elementos básicos do padrão arquetípico seja omitido de um conto de
fadas, uma lenda, um ritual ou um mito particulares, é provável que esteja de uma
ou de outra maneira, implícito – e a própria omissão pode dizer sobre a história e
a patologia do exemplo […].51 

Já  Propp (2010)  transforma  esses  passos  em uma análise  através  das  funções  dos

personagens  dos  contos  de  magia,  pois  para  ele  as  suas  funções  não  mudam  por  mais

diferentes que eles sejam e definem sua importância na ação (p. 21). Além disso, assim como

na  jornada  do  herói,  o  personagem  principal  está  em  seu  mundo,  é  chamado  para  uma

aventura, passa por provações e depois que vence todas elas é abençoado com um final feliz.

Entretanto, o herói do conto não lida com situações das quais precisa salvar o mundo todo e

levar um bem à humanidade. A jornada dele parece ser mais interna, mas sua história pode

possuir uma moral para quem a lê.

Rodrigues  (2018,  p.  80-82),  de  forma  resumida,  explica  essas  etapas  da  seguinte

forma:

a) Separação ou partida: o herói está em um lugar comum a ele, então surge um

conflito que o chama para aventura. Ele pode recusar ou não esse chamado, mas

acaba deixando-se levar, pois algo importante precisa ser resolvido.

b) Provas e vitórias da iniciação: a experiência adquirida pelo herói neste processo

pode ser superado com armas que foram dados por seu ajudante espiritual,  que

pode ser uma figura protetora, geralmente um ancião, que oferece algo ao herói

50 Ibidem, p. 41-42.
51 Ibidem, p. 37.
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para que possa seguir em sua aventura. Após a provação dos testes, sua sabedoria é

alcançada simbolizada por um casamento sagrado, fazendo com que o herói ocupe

o lugar do pai ou da mãe, simbolizando sua transformação para um adulto.

c) O regresso e a reintegração à sociedade:  ao superar o inimigo, o herói  pode

enfim levar sua recompensa que pode ser até o fim de uma guerra. Ele retorna à sua

comunidade, permitindo que seus benefícios se estendam a todos na sociedade.

O  próprio  Vogler  (2006),  em A  jornada  do  escritor,  utiliza-se  das  estruturas  de

Campbell, embora de forma reduzida para ajudar autores a escreverem histórias e as aplica em

exemplos de filmes de Hollywood. Ele o faz da seguinte maneira:

Figura 1 - Jornada do escritor x jornada do herói.

Fonte: Vogler, 2006, p. 34.
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Além disso, tais estruturas também podem ser aplicadas a videogame como o próprio

Vogler nos diz:

A interatividade sempre esteve entre nós — todos fazemos várias associações de
hipertextos não-lineares em nossas mentes, mesmo quando ouvimos uma história
linear. Na verdade, a Jornada do Herói se presta muito bem ao mundo dos jogos
de  computador  e  experiências  interativas.  As  milhares  de  variações  sobre  o
paradigma, elaborado através dos séculos, oferecem infinitas ramificações a partir
das quais infindáveis redes de histórias podem ser construídas.52 

Portanto, as histórias folclóricas são aquelas contadas oralmente, passadas de geração

em geração. Que essas histórias possuem algum ponto em comum em qualquer que seja a

civilização, como foi mostrado nas análises de mito e conto, onde mito representa algo sacro,

que remonta as origens do mundo, tem relação com a história da humanidade e mostra como

os homens devem ser e agir. Conto seria um mito dessacralizado, podendo ter algum moral. E

a mitologia, como um conjunto de mitos, pode ser expressa nas palavras de Josemar Pereira da

Silva (2014)53: “[...] define-se mitologia como o conjunto dos mitos próprios de um povo, de

uma civilização, de uma religião.” (p.12).

2.2 O JAPÃO – MITOLOGIA E FOLCLORE

Neste capítulo, primeiramente, será abordado sobre os habitantes do Japão. Logo após,

discutir-se-á sobre os seus mitos.

2.2.1 Os Ainu e seu folclore

52 Ibidem, p. 21.
53 SILVA, Josemar Pereira da. Da tela à trama: Dialogando com os mitos gregos no filme Percy Jackson e o
Ladrão de Raios. 2014. 39 p. Monografia (Especialista em Fundamentos da educação) - Curso de especialização
fundamentos  da  educação:  práticas  pedagógicas  interdisciplinares,  Universidade  Estadual  da  Paraíba,  2014.
Disponível  em:  <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/9737/1/PDF%20-%20JOSEMAR
%20PEREIRA%20DA%20SILVA.pdf>Acesso em: 10 de agosto de 2020.
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Figura 2 - O povo Ainu

Fonte: FITZHUGH; DUBREUIL, 1999, p. 140. 

Os primeiros habitantes54 do Japão eram aborígenes chamados Ainu. De fato, Kenneth

Henshall (2014), em seu livro História do Japão, afirma que no período chamado Jōmon55, os

primeiros vasos de cerâmica apareceram no Japão, sugerindo um sedentarismo do povo que lá

vivia,  formando  assim  as  primeiras  comunidades.  Nesse  período  também  o  cão  foi

domesticado e os outros animais da fauna serviam como comida para esses habitantes. Esses

homens também praticavam rituais e talvez algum tipo de culto às cobras nalguns.  Para o

autor, eles talvez fossem os antepassados dos Ainus como segue a afirmação:

De  facto,  os  Jomon  são  muito  semelhante  aos  Ainos  de  Hokkaido.  Isto  não
surpreende, uma vez que estudos de antropólogos físicos confirmam que os Ainos
são,  indiscutivelmente,  descendentes  dos  Jomon.  Este  facto  distingue-os  dos
Japoneses  contemporâneos  das  outras  ilhas  principais,  que  revelam  uma
ascendência  maioritária  dos  Yayoi56.  Desconhece-se  exactamente  quando
chegaram ao país e até de onde vieram exactamente, mas os Ainos são decerto
habitantes muito antigos do Japão. (p. 22)

Ainda conclui que:

Os Ainos são, na realidade, os Japoneses originais. Durante muitos séculos, os
Japoneses  modernos  de  ascendência  Yayoi  (conhecidos,  neste  contexto  como

54 Morris Low (2012) afirma que segundo Tsuboi Shōgorō (1863–1913) os Japoneses são uma mistura de raças.
Além disso, sugere que os Koropokguru eram as pessoas do período Jōmon e não tinham relação com os Ainu.
Sendo o termo  Koropokguru  utilizado pelos Ainu para se referir  à pessoas de baixa estatura que viviam em
Hokkaidō. Entretanto, Koganei Yoshikiyo (1859-1944) refutou a teoria de Tsuboi afirmando que os Ainu foram
quem viviam anteriormente no Japão e foram empurrados pelos japoneses para o norte da ilha.
55 Cerca de 13.000 a.C  - cerca de 400 a.C
56 Homens do período de cerca de 400 a.C a cerca de 250 d.C.



39

Japoneses Yamato) negaram-no e marginalizaram-no, ou ignoraram mesmo, os
Ainos. Só em 1997 se verificou o reconhecimento oficial do verdadeiro estatuto
dos Ainos como Japoneses indígenas.57

Esses Ainus têm suas crenças e culturas próprias e é sobre elas que John Batchelor

(1901) fala em seu livro intitulado  The Ainu and Their Folk-Lore. O autor viveu um tempo

entre esses aborígenes e aprendeu sobre seus costumes. Sua visão sobre esse povo é um pouco

diferente, visto que ele era reverendo e tentava “traduzir” as ideias de kami e outras entidades

em palavras que ele conhecia na época. Assim, por exemplo, um  kami poderoso podia ser

considerado por ele como “Deus”, o mundo inferior foi chamado por ele de Tartarus, etc.

Segundo o autor, os japoneses, quando encontraram esse povo chamado Ainu, acharam

eles incivilizados, pois eram canibais58. Conta-se, na lenda desse povo, que quem os ensinou a

parar com esse hábito e a utilizar os utensílios foi a divindade chamada Aioina, da qual muitos

Ainus se dizem ser descendentes. Essa divindade foi também quem criou o primeiro homem59,

após ter criado as plantas. Diz-se também que Okikurumi60 e seu filho, Wariunekuru, podem

ter sido os primeiros homens da raça. Há também quem diga que esses dois eram os japoneses

Yoshitsune e Benkei61 que fugiram para Yezo62 há muito tempo, mas Batchelor encara essas

histórias como sendo inventadas (p. 2-4).

Ele também ressalta que alguns viajantes acreditavam que os Ainus eram ancestrais

dos cachorros,  mas  que isso é  um equívoco,  pois  eles  não  possuem nenhum totem desse

animal63. Por outro lado, os Ainus afirmam descenderem do urso, que para eles é a divindade

57 Ibidem, p. 23.
58 Além de comerem todos os tipos de animais, o autor afirma também que eles comiam a eles mesmos.
59 Na língua desse povo a palavra Ainu tem o significado de homem.
60 Eles consideram Okikurumi também um herói nacional e ele pode ter sido também o Japonês Yoshitsune que
foi para Yezo e, conta-se, casou-se com uma donzela Ainu.
61 Saito no Musashibo Benkei,  serviu, no período Heian (794-1185) sob comando do samurai Minamoto no
Yoshitsune. Segundo o site da prefeitura de Hokkaidō, as histórias que descrevem as viagens de Yoshitsune para
lá eram usadas pelo Shogunato para fazer os Ainu a se subordinarem a ele. Depois de morto, ele se tornou um
herói trágico e segundo as lendas, não morreu na batalha de Koromogawa, mas sobreviveu e foi para Yezo. O
shogunato afirmou então que ele se tornou o deus heroico dos Ainu, Okikurumi ou poderia ser equiparado a ele,
usando  essa  história  para  tentar  governar  esse  povo  de  maneira  unificada.  Disponível  em:
<www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/digest/chapter_7_2.htm>. Acesso em: 24 de março de 2020.
62 Yezo é a atual Hokkaidō.
63 Ibidem, p. 6-7. Esse erro pode ter sido devido à pronúncia do nome desse povo, pois o nome nativo Ainu
(pronuncia-se I-nu em inglês) se parece muito com a palavra japonesa Inu (pronúncia- e-nu em inglês),  que
significa "cachorro".
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da montanha, o qual eles ainda cultuam como afirma Campbell (2015) em Transformações do

Mito Através do Tempo:

No  norte  do  Japão,  em  Hokkaido,  ainda  subsiste  uma  raça  de  indivíduos
caucasóides,  e  não  mongoloides.  São  conhecidos  como  Ainos,  e  seu  culto
principal é o do urso. Isso acontece  hoje, passados 40 ou 60 mil anos. [...] no
norte do Japão, entre os Ainos, ainda se encontra um culto que remonta a 60000
a.C. Existe um santuário de crânios de urso negro dos Ainos, o equivalente das
cavernas da Suíça de 60 mil anos atrás. Essa ideia do animal-chefe é básica: o
pacto com os animais, a noção do físico como algo subordinado à energia da vida
espiritual, o ritual de agradecimentos e de retorno da energia à sua fonte para uma
outra vida. (p. 17)

Alguns outros Ainus dizem também ser descendentes de águias ou pássaros. Esse povo

possui  totens64 como da  árvore  importante  para  eles,  pois  diz-se que  a  espinha  dorsal  do

homem foi feita pelo Criador a partir do salgueiro (Batchelor, 1901, p. 4-5). Possuem também

um culto ao pássaro e aos peixes.

Batchelor  ainda  afirma  que  pode  ter  havido  outros  aborígenes  em Yezo,  pois  na

tradição dos Ainus, eles falam de uma espécie de anões que viviam naquela ilha, os quais seus

ancestrais exterminaram, chamados Koroppok-guru:

As pessoas têm uma lenda em relação a esses anões, que é a seguinte: - "Em
tempos muito antigos, uma raça de pessoas que viviam em poços vivia entre nós.
Eles eram tão pequenos que dez deles podiam facilmente  se abrigar sob uma
folha  de  bardana.  Quando  iam  pegar  arenques,  costumavam  fazer  barcos
costurando folhas de capim de bambu (arundinaria) e sempre pescavam com um
anzol. Se um único arenque era capturado, era preciso toda a força dos homens de
cinco barcos, ou mesmo às vezes dez, para segurá-lo e arrastá-lo para a praia,
enquanto multidões inteiras eram obrigadas a matá-lo com suas maças e lanças.
No  entanto,  é  estranho dizer  que esses  homenzinhos  divinos  costumavam até
matar grandes baleias. Certamente esses habitantes das covas eram deuses.65

Aloísio Azevedo (2010, p. 36)66 afirma que esse pequeno povo era como os Ainus

viam os homens das cavernas e que, na época do imperador Jimmu67 eles, juntamente com os

Ainus, se refugiaram no extremo norte de Yezo.

64 Por totem entende-se que seja uma imagem pelo qual as pessoas sentem que tem alguma afinidade íntima,
sendo de sangue ou de amizade. Nesse caso do salgueiro, era porque acreditava-se que o salgueiro seria a espinha
dorsal do ancestral original desse povo.
65 Ibidem, p. 12-13. Tradução nossa.
66 AZEVEDO,  Aluísio.  O  Japão.  Rio  de  Janeiro:  Fundação  Biblioteca  Nacional,  2010.  Disponível  em:
<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasgerais/drg1350578.pdf>. Acesso em:17 de outubro de 2019.
67 Esse imperador viveu de 673 – 686, de acordo com Henshall (2011).
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Voltando à sua mitologia, diz-se que esses “filhos da natureza” não sabem muito sobre

a criação do mundo, mas para eles a vida e o espírito são eternos e há pouca diferença entre a

vida vegetal, animal e espiritual. Segundo Batchelor, acreditam também que as coisas foram

desenvolvidas e evoluídas ou por uma ou por várias divindades. “Assim, por exemplo, diz-se

que o Deus supremo criou o mundo, um demônio fez ratos, enquanto Aioina produzia cobras,

entre outras coisas.”68 (BATCHELOR, 1901, p. 34). 

Os Ainus acreditam também que a alma existe após a morte do corpo e que as pessoas

boas vão para kamui moshiri que para eles é o país dos deuses. Além disso acreditam que o

Tartarus situa-se nos mais baixos confins da terra e que há seis tipos de mundos abaixo do

mundo em que vivemos. O mais baixo deles se chama  Chirama Moshiri,  entretanto não é

despossuído de luz69. Assim como o mundo inferior, também há seis tipos de céus, onde o

mais alto é onde se situa “o criador” e as ordens mais importantes de “anjos”. O segundo céu

ou o "céu com estrelas" compreende a morada das segundas ordens dos deuses e seus anjos.

Os demônios devem residir nas nuvens e no ar imediatamente ao redor de nossa terra70.

Assim como para os Japoneses, uma divindade importante para esse povo é a deusa do

sol, pois governa as coisas boas que “Deus” fez. Eles também têm um “deus” da lua, sendo

que para a maioria, o sol seria do princípio feminino e a lua do masculino, porém nenhum dos

Ainus adoram extensivamente nem um nem outro. Mas por ser tão importante, por isso eles

temem um eclipse, como explicado abaixo:

[...] não é o sol que os Ainu adoram, mas a deusa que reside no sol e cujo brilho
brilha através dele. No entanto, é extremamente interessante e curioso saber que a
deusa que vive no sol e o deus que reside na lua são a própria vida e alma desses
objetos  úteis.  Tire  a deusa  do sol,  e  imediatamente tudo se torna escuridão e
escuridão durante o dia; e retire o deus da lua,  e não haverá um cisco de luz
durante a noite. Por isso, os Ainu, como muitas pessoas não civilizadas, temem
um eclipse total ou parcial do sol ou da lua.71

O “Deus” supremo, o criador, age como um presidente quando todas as divindades

Ainu entram em conselho. O povo não costuma orar para ele e sim para seus intermediários.

“Esses intermediários são de vários graus de ordem, natureza, poder e autoridade; elas são, de

68 Tradução nossa.
69 Ibidem, p. 58.
70 Ibidem, p. 60-62.
71 Ibidem, p. 63. Tradução nossa.
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fato, o que poderíamos chamar de leis da Natureza investidas em vida, inteligência e poder”72.

Para esse povo, se algo deu errado no mundo não foi por culpa de “Deus” e sim por conta de

alguma falha de um dos seus intermediários:

[…]  se  existem  algumas  coisas  neste  mundo  que  pensamos  que  não  são
exatamente como deveriam ser, não é porque o Criador foi ou é descuidado, mas
porque  Seus  agentes  não  seguiram adequadamente  Suas instruções  e  também
porque o maligno está sempre tentando frustrar Seus desígnios e suplantar Seus
conselhos. Pois, lembrem-se, os Ainu pensam que há servos de Deus descuidados
e infiéis no céu acima, como existem servos maus e infiéis de homens na terra
abaixo. Eles acreditam que há demônios entre os seres angelicais,  assim como
entre os corpos terrestres dos homens.73

Além  disso,  “Deus”  é  criador,  preservador  do  mundo  em  seu  estado  natural,  pai

providencial, sustentador da humanidade e guardião e protetor de cada pessoa. A palavra Ainu

que designa Deus é Kamui e pode ser utilizada tanto seres do bem quanto para seres do mal. 

Semelhante  ao xintoísmo,  praticado  pelos  japoneses,  eles  também têm uma crença

animista, ou seja, tudo, inclusive substâncias inorgânicas, tem vida:

Mas,  por  vida,  entende-se que  o espírito  vive,  pois  vida e espírito  nunca são

separados um do outro, nem de fato podem ser. Para o Ainu, vida é o objeto mais

intensamente energético e natural que existe e, no que diz respeito à sua forma

mais  alta,  por mais paradoxal que possa parecer,  é considerada por eles tanto

como substância e atributos de um só e ao mesmo tempo.74

 Eles também têm uma noção de Karma, pois acreditam que as pessoas devem tratar

tudo com respeito, pois a vida ou o espírito tem vontades como os seres humanos. Entretanto,

eles têm medo da morte, pois dizem que espíritos de mortos pairam perto de suas sepulturas e

por isso, assim como no xintoísmo eles fazem rituais de purificação após os funerais75. Além

disso, quando uma pessoa morre, ela é enterrada com seus bens embora eles sejam quebrados,

pois se acredita que precisará deles para onde a alma for, seja no céu ou no inferno76.

72 Ibidem, p. 576. Tradução nossa.
73 Ibidem, p. 579-580. Tradução nossa.
74 Ibidem, p. 546-547. Tradução nossa.
75 Ibidem, p. 550.
76 Ibidem, p. 554-555.
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Após tendo observado alguns aspectos do povo Ainu e sua cultura, no próximo tópico

passaremos a analisar mais profundamente sobre a religião japonesa nativa e veremos um

pouco também sobre sua mitologia e folclore.

2.2.2 Japão – mitologia, folclore e religião

Segundo Henshall  (2011),  por volta de 400 a.C, o Japão sofreu invasões de povos

diferentes do povo Jōmon. Esses invasores “expulsaram” os nativos do país para o norte e para

o leste do continente. Uma figura importante desse período, segundo escritos chineses,  foi

Himiko  que  era  uma  espécie  de  rainha-xamã  que  vivia  permanentemente  numa  fortaleza

guardada por muitos homens e mulheres:

[…] Era uma figura bastante misteriosa, que obtivera o poder depois de muitos
anos de guerra e que “praticava magia e feitiçaria, enfeitiçando o povo. Vivendo
permanentemente numa fortaleza,  era guardada por 100 homens e servida por
1000 mulheres e um único criado masculino. Era através deste criado que ela
comunicava com o mundo exterior. [...] (p. 25)

Himiko morreu em 248, aos 65 anos, e colocada em um grande túmulo. Túmulos de

mesmo tipo são chamados atualmente de kofun, o que deu o nome ao período Kofun/Yamato

de 250 a 710. Esses túmulos eram rodeados por figuras chamadas haniwa77 (“anéis de barro”).

Foi no período Kofun/Yamato que surgiu também o Estado de Yamato, cujo centro do

poder ficava em Yamato, na bacia de Nara. Foi também quando, pela península coreana, o

budismo e a escrita foram introduzidos no Japão. Além disso, foram escritas leis e, no início

do período seguinte, o período Nara (710-794), foram escritas as crônicas que legitimariam a

linhagem imperial, chamadas Kojiki e Nihonshoki.

Segundo Mietto  (1995),  as  lendas  contidas  no  Kojiki  (Relatos  de  Fatos  Antigos),

compilado em 712, e o Nihonshoki (Crônicas do Japão), datado de 720, que tratam da criação

do arquipélago japonês e das origens da família imperial, afirmam que os primeiros criadores

das ilhas japonesas foram dois deuses celestiais chamados Izanagi78 (o homem que convida) e

77 Em japonês é escrito como 埴輪.
78 Seu nome pode ser escrito em japonês das seguintes formas: 伊邪那岐,伊弉諾,伊耶那岐. Porém, Mietto
(1995) não utiliza a escrita de seu nome em kanji.
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Izanami79 (a mulher que convida). Após alguns problemas com sua irmã e mulher, Izanagi se

purifica e de seus olhos e nariz nasce os principais deuses do Japão: Amaterasu80 (a deusa do

Sol), Susanoo81 (o  deus das tempestades)  e Tsukuyomi82 (o  deus da lua).  Amaterasu foi  a

progenitora da família imperial japonesa. Certa vez ela viu que a terra estava repleta de “Maus

espíritos”,  então enviou expedições  para que os punissem e eles  renderam suas terras  aos

deuses celestes.

De  acordo  com  Masaharu  Anesaki  (2015),  em  seu  livro  Mitología  Japonesa:

Leyendas, Mitos y Folclore Del Japón Antíguo, após deixar tudo preparado, Amaterasu envia

seu neto com um grupo de outros deuses para governar o país eternamente. Então eles chegam

até a ilha de Tsukushi (agora Kyūshū) e se estabeleceram na região de Himukai (a terra "que

olha para o sol"). Desse local,  ondas marcharam para o leste com o objetivo de chegar  à

Yamato. Esse objetivo foi alcançado somente com o imperador Jimmu, fundador da dinastia

imperial japonesa. Os conquistadores novamente encontraram resistência; mas havia outros

deles  que  pertenciam  à  mesma  tribo  que  os  conquistadores  e  que  tinham  estabelecido

anteriormente  na  região  central.  Nessas  batalhas,  os  descendentes  da  Deusa-Sol  foram

derrotados uma vez por lutar de frente para o sol e passaram então a batalhar com o sol nas

suas costas. No final, os descendentes solares saíram vitoriosos e se instalaram na região de

Yamato, que se tornou a sede da residência imperial até o final do século VII (p. 11). O clã

principal japonês é desde então o Yamato. A respeito desse clã ele afirma:

Qualquer que seja o significado mítico ou o valor histórico dessas lendas, o clã
Yamato sempre acreditou em sua descida do céu e na adoração à Deusa Sol como
predecessora da família reinante, se não de todo o povo. Eles também procuraram
imbuir  essa  crença  nas  pessoas  subjugadas,  e  em  parte  eles  conseguiram
impressioná-los  com essa  e  outras  ideias  associadas,  muitas  lendas  e  crenças,
juntamente com práticas religiosas, formaram a religião original do clã Yamato,
hoje  conhecida  como  xintoísmo  [...].  Os  dados  antigos  do  xintoísmo  foram
compilados no século XVIII, a fim de confirmar a origem celestial do clã Yamato

79 Seu nome pode ser escrito com os caracteres 伊邪那美命、伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥 伊邪
那美命、伊弉冉、伊邪那美、伊耶那美、伊弉弥.Porém, Mietto (1995) não usa nenhum desses kanji em seu
artigo.
80 Amaterasu pode ser escrito com os kanji  天照  ou como Amaterasu-ōmikami (天照大神／天照大御神 ).
Porém, Mietto (1995) não utiliza a escrita de seu nome em kanji.
81 O nome dessa divindade pode ter as seguintes escritas:  Takehaya-Susanoo-no-Mikoto (建速須佐之男命),
'Haya-Susanoo-no-Mikoto (速須佐之男命), ou 'Susanoo-no-Mikoto (須佐之男命/素戔嗚尊). Porém, Mietto
(1995) não usa os kanji.
82 Em japonês essa divindade possui o nome de Tsukuyomi-no-mikoto e seu nome é escrito com os ideogramas
月読の命 ou 月夜見の尊. Porém, Mietto (1995) não utiliza a escrita de seu nome em kanji.
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e  perpetuar  a  história  desse  povo.  Esses  dados contêm mitos  cosmológicos  e
também  histórias  lendárias,  extraídos  principalmente  da  tradição  oral,  mas
modificado pelas ideias chinesas; além disso, grande parte do folclore é floreado
com as lendas do clã, já que os japoneses sempre reverenciaram qualquer classe
de tradição ancestral. Esses dados oficiais do xintoísmo contêm a massa principal
da  mitologia  antiga,  e  permaneceram  relativamente  livres  de  influências
estrangeiras que, nos últimos anos, tiveram um grande efeito na literatura e arte
japonesas.83

O xintoísmo,  que  é  o  “Caminho dos Deuses”  ou  “Espíritos”  que é  basicamente  a

crença na presença do kami84, ou seja, dos deuses e passa a existir assim que a pessoa acredita

na existência de outros mundos de acordo com o que afirma Motohisa Yamakage (2010) no

livro A Essência do Xintoísmo: a Tradição Espiritual do Japão. Essa crença é animista, pois

eles acreditam que há uma alma, assim como a humana, por toda a parte da natureza e é por

isso que os japoneses mostram respeito à ela, já que é governada por seres espirituais e a vida

humana  está  intimamente  associada  aos  seus  pensamentos  e  ações.  Além  disso,  um  dos

princípios filosóficos do xintoísmo é a ideia de espírito-filho, ou seja, tudo descende do grande

espírito do kami original e universal (p.30).

O xintoísmo é uma religião sem um fundador e sem um livro sagrado, de acordo com

Yamakage85. Não se sabe ao certo, mas parece que foi no período Jōmon que, segundo Scott

Littleton (2010), em Conhecendo o Xintoísmo: Origens – crenças – práticas – textos sagrados

– lugares sagrados, começou a aparecer os primeiros traços de algum tipo de culto aos kami,

pois encontrou-se figuras chamadas dogu86 produzidas pelos seminômades que talvez fossem

utilizadas em cultos de fertilidade:

[…] seminômades produziam as dogu, figuras femininas estilizadas, com quadris
e seios exagerados. […] mas é provável que elas reflitam a existência de um culto
à fertilidade. As  dogu  eram normalmente colocadas no interior dos túmulos ou
próximo a eles após terem sido propositalmente quebradas – talvez um tipo de

83 Ibidem, p. 10-11. Tradução nossa.
84 Kami é normalmente traduzido como “divindade”, mas, na verdade ela se refere a uma extensão muito ampla
de seres espirituais combinados com um grande número de forças e “essências” misteriosas e sobrenaturais. Esses
kami incluem inúmeras divindades tutelares vagamente definidas de clãs, de aldeias e de comunidades (ujigami);
“espíritos  de  lugar”  -  as  essências  de  características  geográficas  proeminentes,  inclusive  montanhas,  rios  e
cachoeiras -; e outros fenômenos naturais, tais como o kamikaze (“vento divino”), o tufão que salvou o Japão de
uma invasão por mar dos mongóis no século XIII.” (LITTLETON, C. Scott, 2010, p.  25. Tradução de Vera
Joscelyne)
85 Ibidem, p. 37.
86 Escrito com os ideogramas 土偶 e significando estatuetas de barro. Porém não há o uso de kanji no livro de
Littleton (2010).



46

“assassinato” ritual que tinha como objetivo liberar sua “essência” espiritual. (p.
14-15)

Já no período Yayoi  (300 a.C – 300 d.C) foram encontradas evidências da religião

xintoísta dentro de túmulos:

[…]  Entre  os  objetos  encontrados  nos  túmulos  associados  com  os  yayoi  –
plantadores de arroz cuja terra de origem pode ter sido em algum lugar no sudeste
da Ásia ou no sul da China – estão pequenas imagens em cerâmica representando
depósitos para o estoque de cereais que são extraordinariamente parecidos com a
arquitetura do templo  em Ise;  uma forma que permaneceu  inalterada por pelo
menos mil e duzentos anos, embora seja reconstruída periodicamente. Imagens da
fertilidade  feminina  também ocorrem,  bem assim como bastões  de  pedra  que
parecem ter um simbolismo fálico. A introdução da agricultura de arrozais parece
ter trazido rituais associados à semeadura e à colheita  que,  em essência,  eram
provavelmente semelhantes aos rituais xintoístas relacionados com o arroz que
persistem até os dias atuais no Japão rural.87

À esse culto da fertilidade associam-se as joias chamadas de magatama88, os espelhos

cerimoniais chamados de Yata no Kagami89 e a espada sagrada Kusanagi no Tsurugi que são

as insígnias imperiais até hoje. Também possuem divindades tutelares e a mais importante é a

deusa do sol, Amaterasu.90

A influência das religiões chinesas, o taoísmo, o budismo e o confucionismo também

influenciaram as histórias folclóricas e estimularam o desenvolvimento da mitologia japonesa.

Segundo Rodrigues (2018), o  taoísmo, que busca o caminho do  tao (caminho ou princípio

central que governa o universo),  chegou ao Japão junto com outras tradições chinesas. Ele

envolve esoterismo, ocultismo e é baseado na filosofia dos cinco elementos e do yin-yang.

Além disso, é “ligada às complexas práticas ritualísticas, que inclui a devoção a um grande

panteão de divindades imortais” (p. 49). Eles também pregavam sobre imortais que ascendiam

87 Ibidem, p. 15.
88 Littleton (2010) não utiliza os kanji da palavra magatama em seu livro, porém ela é escrita com os seguintes
ideogramas: 勾玉 (勾 – maga = capturar;玉 – tama = joia).
89 Yata no Kagami pode ser escrito com os seguintes ideogramas:八咫鏡 (八- ya = oito; 咫 – ta = distância
entre o dedão e o mindinho; 鏡 – kagami = espelho), entretanto Littleton (2010) só utiliza a forma romanizada da
palavra em seu livro. 
90 Ninigi, bisavô do primeiro imperador, Jinmu levava três talismãs de soberania – um espelho sagrado, que
tinha sido  usado para enganar  Amaterasu e  fazê-la  retornar  após uma discussão  com Susanoo;  uma espada
mágica, mais tarde chamada de kusanagi, que Susanoo descobriu na cauda de um dragão; e uma joia maravilhosa
da fertilidade  chamada  magatama,  que  Susanoo tinha  usado  para  produzir  filhos  na  disputa  com sua irmã.
(LITTLETON, 2010, p.  29).  Yamakage (2010), ainda explica que o espelho reflete a imagem do Kami.  Ele
também é o símbolo do sol, a fonte de toda a vida e o símbolo da luz espiritual quando o Kami (shinrei) se
manifesta no mundo.
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regiões celestes ou que habitavam florestas e as montanhas sagradas. Anesaki (2015) completa

escrevendo  que  o  taoísmo enfatiza  uma  volta  à  natureza,  de  uma  vida  sem  defeitos  e

convenções sociais. Supõe-se que o taoista que consegue ter uma vida em comunhão com o

coração da natureza leva uma vida imortal (p. 19). 

Já  o  budismo,  introduzido  por  volta  de  552  d.C,  levou  o  conceito  de karma que

significa o vínculo da causalidade moral,  ou seja,  tudo o que uma pessoa fez no passado,

reflete no que ela será no futuro.  Ele, segundo Anesaki (2015), se refere aos vínculos que

relacionam nossa vida a outras existências (p. 18). Já, de acordo com Rodrigues (2018):

O Budismo japonês enfatizou a moralidade prática e esta acompanha a ética do
trabalho e está envolvido em todos os níveis da complexa sociedade hierárquica,
salientando a importância das relações humanas, a moral e a família, e reverência
aos antepassados. Ele também visa comprometer-se com tendência nacionalistas
[…], paz nacional por meio da disciplina religiosa [...]. Esta religião no Japão não
desenvolveu  um  sistema  de  doutrinas,  dando  preferência  às  simples
representações simbólicas. Além de agregar às ancestrais práticas xamanísticas,
coexistindo com o xintoísmo. (p. 50)

Diferente  dos  ensinamentos  acima,  o  confucionismo  era  mais  racionalista,  como

observa Campbell (2015):

Dizem que na  China há duas  atitudes  importantes:  a  do confucionista  e  a  do
taoista.  Quando  a  sociedade  está  bem  estruturada,  prevalece  a  atitude
confucionista,  que é a participação no processo social por intermédio dos ritos
dessa mesma sociedade. Estes não têm nenhuma semelhança com os sacrifícios e
os rituais à maneira antiga.  Estão relacionados à participação na ordem social.
Quando a sociedade se torna violenta, as pessoas passam para a posição taoísta,
que é a da unificação com o universo, o Tao do universo. O sábio taoísta, aquele
que se poderia considerar típico, mantém-se no alto da montanha. Deixa que as
urzes cresçam à porta da sua cabana;  une-se ao universo.  (Ou pode unir-se  à
sociedade). [...].
Lao-Tsé representa o Tao na natureza; Confúcio a adapta ao Tao na sociedade.
[...]. (CAMPBELL, 2015, p. 120)

Rodrigues  (2018)  ainda afirma que o confucionismo  foi  desenvolvido a partir  dos

ensinamentos de K’ung Ch’iu e “dá ênfase ao valor da razão, ao papel moral nas relações

sociais e à crença de que a alma do indivíduo está ligada ao transcendente” (p. 49). Foi o

confucionismo que ajudou a dar uma base moral ao Estado japonês.

Apesar das religiões importadas, as tradições antigas foram preservadas pelo povo e

isso pode ser visto em suas histórias folclóricas e mitológicas. Algumas dessas histórias serão

analisadas  mais  à  frente  no  capítulo  3  quando  forem  analisados  os  personagens  do  jogo
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Ōkami, mas primeiro, serão abordados alguns aspectos do videogame e os modos de análise

dos personagens utilizados nos jogos.

2.3 VIDEOGAMES

Nos capítulos anteriores, vimos sobre o que é folclore, mito, mitologia japonesa, os

japoneses  e  os  Ainus.  Mas será  que é  possível  transpor  essas  histórias  para  o  mundo do

videogame?

De acordo com Marinelli (2014), a palavra videogame refere-se a “um jogo gerenciado

por um dispositivo eletrônico que permite interagir com as imagens de uma tela” (p. 11)91.

Essa definição engloba tanto os jogos de computador e de celulares, quanto os específicos para

os consoles como  Playstation,  Xbox e  Nintendo, que precisam de uma mídia, seja em  CD,

DVD ou BluRay, para funcionarem. Essa mídia fez com que o usuário deixasse de se tornar

um ser passivo e passasse a ser ativo de maneira com que ele pudesse interagir com o jogo.

Sobre isso, Jon Dovey e Helen Kennedy92 afirmam:

[...] Os jogos de computador são, por natureza, interativos e a importância dessa
qualidade  fundamental  não  pode  ser  superestimada.  Para  estudar  um jogo  de
computador, não podemos recorrer apenas às suas características textuais; temos
que prestar especial atenção ao momento de sua representação enquanto é tocada.
(2006, p. 6)93

Desse modo, não só o texto verbal de um jogo precisa ser analisado, mas a parte não

verbal também, pois para Krawckyk e Novak (2006) jogos possuem, assim como num drama

grego, começo, meio e fim; personagens, música e espetáculo, elementos os quais se baseiam

a narrativa contemporânea (p. 9-10). Eles também possuem características do romance, filmes

e televisão, pois, assim como num romance, os personagens enfrentam conflitos; como num

filme é uma narrativa de forma visual. A televisão pegou todos esses elementos e juntou em

um só. Podemos ver esses elementos se interligando, quando Anatol Rosenfeld (2014) em A

91 Tradução nossa.
92 DOVEY, Jon; KENNEDY, Helen W. Game Cultures: Computer Games as New Media. New York, USA:
Open University  Press,  2006.  182 p.  Disponível em: <https://epdf.pub/queue/game-cultures-issues-in-cultural-
and-media-studies.html>. Acesso em: 8 novembro de 2020. 
93 Tradução nossa.
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Personagem de Ficção afirma: “[...] no cinema ou romance, a personagem pode permanecer

calada  durante bastante  tempo,  porque  as  palavras  ou imagens do narrador  ou da câmara

narradora se encarregam de comunicar-nos os seus pensamentos, ou, simplesmente, os seus

afazeres, o seu passeio solitário etc. [...].” (p. 31-32)94. Ou ainda Gomes (2014) afirma:

Se  retornarmos  às  diversas  formas  de  situar  a  personagem no romance,  [...],
verificaremos que são  todas válidas  para  o  filme,  seja  a  narração objetiva de
acontecimentos,  a  adoção  pelo  narrador  do  ponto  e  vista  de  uma  ou  mais
personagens,  ou  mesmo  a  narração  da  primeira  pessoa  do  singular.
Aparentemente, a fórmula mais coerente do cinema é a objetiva, aquela em que o
narrador se retrai ao máximo para deixar o campo livre às personagens e suas
ações. Com efeito,  a maior  parte  das fitas se faz para dar essa impressão.  Na
realidade, um pouco de atenção nos permite verificar que o narrador, isto é, o
instrumental  mecânico  através  do  qual  o  narrador  se  exprime,  assume  em
qualquer película corrente o ponto de vista físico, de posição no espaço, ora desta,
ora daquela personagem. Basta atentarmos para a forma mais habitual de diálogo,
o chamado “campo contra campo”, onde vemos sucessivamente e vice-versa, um
protagonista do ponto de vista de outro. (p. 107)95

Combine  todos  esses  elementos  com um dispositivo  que  podemos  controlar  nosso

personagem favorito ou o protagonista e lá está o videogame, como sugere Lemos (2014): 

[…]  Jogos  de  console  são  materializados  através  uma  sequência  de  sons  e
imagens, que podem ser manipuladas através de um controle, e que são geradas
por um aparelho que é conectado à televisão. O console, esse aparelho que fica
conectado  à  televisão,  funciona  como se  fosse  um leitor  de  digital  videodisk
(DVD); o usuário insere o jogo em formato de fita, Compact disc(CD) ou DVD e
o console faz com que a mídia se inicie como um programa de computador. As
imagens e sons são gerados e expostos por televisão ou uma mídia similar e o
jogo é então controlado por um componente chamado controle,  ou  joystick.  O
console,  diferente do computador (Personal Computer Desktop, Laptop) é um
aparelho dedicado que funciona apenas como um leitor para mídias que foram
projetadas para o seu sistema. Sua especificidade midiática limita os jogos que
poderão funcionar no aparelho e o jogador, já que o equipamento só funciona
para leitura de videogames. (p. 70-71)

A experiência do jogo difere também de ler um livro ou ver um filme tradicional, pois

participamos das ações, as experimentamos, aprendemos os comandos do jogo etc. A isso dá-

se o nome de imersão, como descreve Gasi (2016): “Imersão é o momento que o jogador está

transportado para outro universo, e sente a ficção codificada como uma metáfora de realidade,

ou como uma realidade verossímil, para seu corpo encarnado em um avatar.” (p. 30). Esse

94 ROSENFELD, Anatol. Literatura e Personagem. In: CANDIDO, Antonio,  et al.  A Personagem de Ficção.
13. ed. São Paulo: Perpectiva, 2014. 
95 GOMES, Paulo Emilio Sales. A Personagem Cinematográfica. In: CANDIDO, Antonio, et al. A Personagem
de Ficção. 13. ed. São Paulo: Perpectiva, 2014. 
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avatar seria o personagem que o jogador controla, o “herói” do jogo. Esse ato de controlar o

personagem  “[...]  simula  uma  ação  cognitiva  do  jogador  no  mundo  do  jogo,  como  uma

resposta a um comando. No caso dos jogos de console atuais [...], quando a pessoa pressiona o

botão ou tecla para virar o personagem para a direita, o jogo digital mimetiza essa ação no

avatar.”96. Gasi também aponta que nem sempre há esse processo de imersão, pois nem sempre

o jogador se identifica  com  a personagem com  a  qual  ele  joga.  Para  Lemos (2014),  essa

imersão pode ser descontinuada e continuada novamente em outro momento, pois o usuário do

videogame pode salvar seu jogo a qualquer momento e continuar uma outra hora:

Enquanto  joga,  o  jogador  pode  “salvar”  o  progresso.  Esses  pontos  do  jogo,
chamados “save points”, permitem que o jogador desligue o  videogame  e que,
posteriormente,  possa  “carregar”  o  progresso  feito,  assim,  ele  pode  dar
continuidade  ao mesmo jogo  que começou desde início até o fim da história.
Quando joga uma história longa, o jogador carregará o jogo salvo todas as vezes
que iniciar a mídia, e então dará continuidade do ponto em que salvou. Os saves,
arquivos de jogos que foram armazenados,  ficam gravados em  memory cards,
discos rígidos de capacidades que variam de console para console. (p. 71)

Ainda, um jogo de videogame assim como um livro é composto por várias pessoas

numa equipe que o criam:

O “escritor” seria o responsável pelo texto de uma obra de ficção – neste caso do
jogo,  seria  responsável  pelo  argumento  (ou  “esqueleto”)  e  pela  projeção  de
possibilidades  a  serem ou  não  realizadas  pela  interação  entre  o  trabalho  dos
programadores e designers e pela ação do jogador. Destaca-se assim o fato de o
escritor  não  ser  o  único  responsável  pela  produção  do  objeto  cultural
multissemiótico  videogame.  Na composição do mesmo existem elementos que
devem  ser  levados  em  conta,  como  o  compositor  da  trilha,  o  artista  [...],  o
produtor e o diretor. O produtor é o responsável por organizar o desenvolvimento
do começo até a entrega do jogo, preocupado com o resultado, tempo e qualidade;
o diretor alinha os trabalhos da equipe de produção criativa, ou seja, do artista, do
escritor e do compositor.97

Além disso a autora defende que a ficção do jogo possui os mesmos processos de

edição de um livro, entretanto a leitura de seu texto é feita tridimensionalmente, “com o uso da

imagem interpolada pela leitura e escuta de diálogos ou leitura de textos escritos que fazem

parte  do  contexto  do  jogo,  além da  imersão  espacial  e  sensorial  produzida  pela  tela  da

96 Ibidem, p. 31.
97 Ibidem, p. 31.
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televisão  em conjunção  com  o  controle  que  vibra.”98.  Para  demonstrar  as  semelhanças  e

diferenças entre a literatura e o videogame, ela ainda nos proporciona a seguinte tabela:

Figura 3 - Videogame x literatura

Fonte: LEMOS, 2014, p. 93.

 Ainda, para ela, a interação entre o usuário e o jogo de videogame é paralelo com o

tipo/modo de interação que se dá entre o leitor e o texto. “O videogame, sendo composto por

um  texto  verbal  e  visual,  portanto,  sincrético,  e  que  reúne  forma  e  conteúdo  pode  ser

comparado  com  o  texto  literário  narrativo,  também  forma  e  conteúdo  como  instâncias

indistintas”99. Em sua análise textual dos videogames ela considera como texto para a leitura

do corpus de um jogo: o manual do jogador, que serve como um paratexto; a narrativa de

base, que organiza e conduz a ação do jogador; o texto verbal / instrucional, que é transmitido

ao  jogador,  bem como  as  falas  dos  personagens;  fatores  de  intertextualidade  que  se  dão

durante a leitura do jogo; elementos que fazem parte da ficcionalidade do texto do jogo, como

efeitos visuais e sonoros e a trilha sonora do jogo; o texto verbal  e visual apreendido pelo

jogador, organizado através de sua apropriação.

98 Ibidem, p. 67-68.
99 Ibidem, p. 95.
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Devido à semelhança entre o texto jogado e o lido, então é possível uma classificação e

análise quanto aos seus personagens e sua narrativa. Com relação a esta última, Krawckzyk e

Novak (2006) pontuam que ao construir uma história para jogos esta precisa de:

a) Um conceito, ou seja uma ideia. Exemplo: um vilão que na verdade é um herói; 

b) Um ponto de partida. Exemplo: um conto de fadas envolvendo esse vilão que na verdade é

um herói;

c) Cenário, onde o mundo da história tem lugar;

d) Contexto, que tem efeito direto na história;

e) História de fundo (Backstory), que informa ao jogador sobre a situação e o orienta;

f) Premissa, que dá uma ideia melhor sobre o que a história é;

g) Sinopse, ou seja, um documento do projeto da história do jogo que o detalha e sua história.

Inclui elementos de como o jogo é jogado;

h) Tema, sobre o que a história do jogo realmente trata.

Além  disso,  escrevem  que,  normalmente,  jogos  populares  possuem  algumas

estruturas tradicionais que são as estruturas de histórias com três atos (começo, meio e fim), a

estrutura da jornada do herói (que vimos na seção 2.1.4), por episódio que se subdivide em

história A, B e às vezes C, como em séries. Isso confirma ainda mais que o videogame é uma

mescla dos elementos citados no início deste capítulo, entretanto há elementos específicos que

integram o videogame à história que são:

a)  Transmissão  de  informações  (Conveying  Information):  acontecem  sequencialmente  e

simultaneamente quando o jogador controla a câmera para mudar a perspectiva, se movimenta,

e, quando possível, tomam decisões que podem afetar o enredo do jogo. Dentre essas estão:

a1)  Cinemática  (Cinematics): são  as  partes  que  contam visualmente  histórias  ao jogador.

Podem  aparecer  geralmente  no  começo  e  fim  do  jogo  ilustrando  a  situação  inicial  e  a

conclusão, respectivamente;

a2) Cut-Scenes: são similares à cinemática, mas forçam o jogador a parar a ação e assistir. Às

vezes oferecem informações úteis ao jogador;

a3) Cadeia de eventos (Triggered Events): assim como num filme, peça ou romance, é uma

sequência de eventos,  mas nos jogos eles podem ser escolhidos pelo jogador e podem ser

alterados se ele jogar novamente.
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b) Controle do jogador (Player Control): faz com que a “audiência” se torne participante da

ação. Pode ser dos seguintes tipos:

b1) Customização do personagem (Character Customization): é a possibilidade de escolha de

trajes, atributos e características dos personagens;

b2) Plot (enredo, trama): é a partir da ação e da ordem dos eventos que o jogador seguir que

podem alterar-se o destino;

b3) Consequências (Consequences): é o que acontece depois de tomarmos as decisões dentro

do jogo;

b4)  Engajamento  e  interatividade  (Engagement  and  Interactivity): são  as  interações  com

outros jogadores, com o ambiente e/ou com personagens não jogáveis (NPC);

b5) Colaboração (Collaboration): colaborar com outros jogadores com o objetivo de vencer o

jogo.

c) Imersão (Immersion): fazer com que o jogador faça parte daquele mundo, através da não

repetição dos NPCs, mundo consistente de regras, bom fluxo da história e não-linearidade por

meio das escolhas.

d)  Conteúdo  emocional  (Emotional  Content): direcionar  as  histórias  para  experiências

emocionais humanas por intermédio de atributos objetivos, desejos, curiosidades, etc.

Após se observar sobre a construção uma narrativa em um jogo, o próximo passo é

verificar as possíveis classificações de personagens. Krawckzyk e Novak (2006) afirmam que

os personagens podem ser classificados de 4 maneiras: pelo arquétipo100, tipos de personagens

contemporâneos,  personagens  auxiliares  e  personagens  específicos  para  games.  Sobre  o

primeiro tipo elas afirmam que: 

Um arquétipo é uma figura universal. Assim como Carl Jung associou um tipo

particular  de  história  à  condição  humana,  ele  também  criou  certos  tipos  de

personagens conhecidos como arquétipos.  Esses arquétipos são encontrados na

mitologia e na literatura e têm sido utilizados ao longo dos tempos para contar

uma história, especialmente as de aventuras épicas. Reconhecíveis em histórias

em todas as culturas e épocas,  eles continuam a  aparecer  em todas as mídias

narrativas, incluindo jogos.  (p. 108)101

100 Essa denominação aparece também em Campbell (2007) e Vogler (2006).
101 Tradução nossa.
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Esses arquétipos também são utilizados na Jornada do Herói que vimos anteriormente:

a) Herói (Hero): em um jogo, filme ou livro ele é o personagem e o foco principal da história.

É ele que o jogador controla. Por esse modelo, o herói enfrenta um problema no início da

história, embarca numa jornada para resolver um problema emocional ou físico e retorna com

esse problema resolvido.

b) Sombra (Shadow): geralmente é o vilão da história e representa simbolicamente o oposto do

herói.

c) Mentor (Mentor): por vezes é o personagem mais velho que guia o herói ao seu destino e

fornece informações sobre o que fazer. Muitas vezes fica com o herói por parte da jornada,

mas depois se sacrifica por um bem maior.

d) Ajudantes (Helpers):  ajudam o herói  durante  a missão,  apoiam-no em seu objetivo e o

ajudam a realizar tarefas difíceis.

e) Guardião (Guardian): geralmente representa outro oponente ou obstáculo ao herói; às vezes

bloqueia o caminho ou o testa de alguma forma. Pode ser também uma barreira psicológica.

Muitas vezes o jogador deve derrotá-lo para alcançar o próximo nível do jogo.

f) Pícaro (Trickster): às vezes pode ser uma ameaça séria e aliada do personagem das sombras,

cria travessuras e desvia o herói do objetivo principal.

g) Arauto (Herald): traz novidades ao herói, muitas vezes mudando a direção da história.

A classificação acima citada será utilizada para os personagens de Ōkami.

A  classificação  utilizada  por  Krackzyk  e  Novak  (2006)  sob  a  terminologia  de

“personagens contemporâneos” é a mais utilizada ao se analisar um texto literário, ou seja, de

protagonista, anti-herói, co-protagonista e antagonista. O penúltimo modo que elas abordam é

o de classificar personagens auxiliares, ou seja, os coadjuvantes. Se subdividem do seguinte

modo:

a) Personagem essencial (Pivotal Character): é o personagem central, geralmente próximo ao

protagonista que muitas vezes tem uma história própria que reflete a história do protagonista.

Ajuda este último a mudar e crescer.

b) Companheiros (Sidekicks): é um companheiro para o protagonista, muitas vezes utilizado

também em histórias clássicas de heróis. Ele não vê o peso que o protagonista carrega. Pode
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criar vulnerabilidade para o herói,  de modo que o vilão sempre o explora. Além disso, por

vezes oferece um alívio cômico.

c) Lacaio (Lackey): é  o “puxa-saco” do vilão e ajuda a entendê-lo melhor fornecendo seu

plano maligno.

d) Aliados (Allies): são os ajudantes ao longo do caminho.

e) Capangas (Henchmen): servem ao mesmo objetivo dos aliados, mas pelo lado do vilão.

Geralmente são criaturas que só fazem o mal.

f)  Toupeira (Mole): é o cara que se comporta como se estivesse fazendo o bem, mas está

servindo o vilão e desse modo deixa-o um passo à frente do herói.

Esses  tipos  de  classificações  podem ser  utilizadas  também nos  outros  meios  como

livros, filmes, entre outros. Entretanto, há um modo que é usado somente para os jogos:

a) Personagens do jogador (Player Characters - PCs): são todos os personagens que o jogador

controla. Pode ser somente um ou vários.

b) Avatar (Avatar): é a encarnação do jogador como personagem no mundo do jogo. Se refere

a apenas um personagem por vez.

c)  Personagens  não  Jogáveis  (Non-Player  Characters -  NPCs):  são  todos  aqueles  não

controláveis pelo jogador. São desenvolvidos pelo desenvolvedor do jogo e controlados por

mecanismo de inteligência artificial.

d)  Chefe  (Boss):  é um personagem que  oferece  conflito  e  obstáculo  a  ser  superado  pelo

jogador. À medida que se avança num jogo, há sempre um chefe mais difícil.

e) Inimigos (Enemies): são os personagens que oferecem mais conflitos, além de deixar  o

jogador ocupado até atingir sua meta.

f)  Ajudantes  do  jogo  (Game  Helpers):  são  auxiliares  que  fornecem  aos  personagens

informações  importantes  sobre como jogar  o  jogo ou o que  está  acontecendo na história.

Podem também vender  suprimentos  e  geralmente  ficam em um local  estratégico  de  onde

podem voltar a qualquer hora para interagir com eles.

g) Animais (Animals): são como nas fábulas em que os animais representam e possuem traços

de seres humanos.

h) Fantasia (Fantasy): são personagens que não possuem contraparte no mundo real e devem

ser construídos desde o início.
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i) Licenças (Licenses): chegam ao jogo através de uma franquia já existente como por exemplo

o Homem-aranha.

j) Histórico (Historical): são inspirados em pessoas reais que já existiram.

k) Mítico (Mythic): são personagens que existiram em alguma mitologia do mundo.

Desse modo, percebe-se que há várias formas de classificar os personagens e que elas

não se distanciam tanto assim das abordagens utilizadas em análises de livros e filmes. Para o

presente  trabalho,  utilizamos  o  primeiro  e  principalmente  o  último.  Os  personagens

considerados principais e os que se encaixam na proposta serão alvos desta pesquisa, mas

antes abordaremos um pouco sobre o enredo do jogo em si.
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3. ŌKAMI

Figura 4 - Capa original do Jogo na versão HD para PS4

Fonte: https://www.bhgames.com.br/okami-hd-ps4/prod-5160838/. 

         Acesso em: 1 de setembro 2020.

Ōkami é  um  jogo  de  videogame  que,  inicialmente  foi  lançado  somente  para

Playstation 2 em 2006 pela empresa Capcom. Ele teve as seguintes reedições: em 2008 para

a  plataforma  Wii,  em  2012  uma  versão  em  HD  para  o  Playstation  3, em  2017  para

computador, Xbox  one e  Playstation  4.  O jogo,  aclamado  pela  crítica  apesar  das  baixas

vendas, venceu o jogo do ano em 2006 pelo IGN (Imagine Games Network)102. Ele também

possui  uma  continuação,  chamada  Ōkamiden:  Chiisaki  Taiyō lançada  para  Nintendo  Ds.

Consiste num jogo de um único jogador, não é online e se enquadra no gênero de ação e

aventura. Krawczyk e Novak (2006) consideram este tipo de gênero muito importante:

Combinar ação e aventura é uma ótima maneira de obter o melhor dos dois
mundos e manter o jogo interessante para o jogador. Como ação-aventura usa
tanto a resposta reflexiva dos jogos de ação quanto o pensamento reflexivo dos
jogos de aventura, o híbrido pode ser usado com bastante eficiência quando se

102 Um site que analisa videogames e também filmes, música, quadrinhos e tecnologia.
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trata de contar histórias. Oferecer momentos de ação pode dar ao jogador uma
sensação de ritmo, restrição de tempo e, geralmente, circunstâncias de vida ou
morte que transmitem o imediatismo da situação naquela parte da história. A
parte  de  aventura  do  jogo  oferece  um  ritmo  mais  lento,  mas  pode  ser
mentalmente  estimulante,  dando  profundidade  e  ressonância  à  história  que
enriquece a parte de ação da jogabilidade. (p. 28)103

Além disso, para Ferrer (2017), o jogo tem muito em comum com a cultura popular

japonesa e isso é observado por meio do sombreamento, da simbologia recorrente e por ser

conhecido por causa da mitologia japonesa estar presente nele. Entretanto essa mitologia não é

exatamente igual à original, como explica o autor:

De  fato,  através  de Ôkami,  o  conto  popular  e  o  mito  podem ter  um  papel
socialmente diferente do que costumavam ter na narrativa  tradicional,  e esse
papel deve ser considerado na análise do jogo. [...]. Cragoe chega ao ponto de
enfatizar  o aumento do uso de  narrativas de mitos e contos populares como
ferramentas  de  “dominação  intercultural”  [...],  um fenômeno  que  certamente
pode ser aplicado em Ôkami, desde que seja visto como parte da cultura popular
japonesa  no  contexto  industrial.  Ele  também  argumenta  que,  através  dos
videogames, os contos populares viajam de suas culturas originais e podem se
tornar parte da herança de jogadores que vivem no lado oposto do planeta [...];
esse pode ser o caso dos japonesófilos104. (p. 28)105

Os mitos  são  contados  de  maneira  direta,  em narrativas  isoladas,  onde  há  ações  e

reações simples com relação às divindades. Não há narrativa interpessoal, nem demonstrações

complexas dos sentimentos das personagens. Tudo o que há para julgar um personagem são

suas ações e emoções externas em suas formas mais simples. Mas cada uma dessas narrativas

é sobre alguma divindade ou descendentes dela. Ao adicionar o elemento mitológico a um

jogo de videogame, precisa-se manter fidelidade a alguma característica da mitologia original,

mas  acrescentando  outros  elementos  que  entretenham  o  jogador  para  que  os  produtores

possam vender o jogo, tais como armas diversas, motivação do protagonista, novos inimigos,

etc. Também a narrativa precisa ser complexa para proporcionar experiência ao jogador como

afirma  o  Diretor  criativo  dos  estúdios  Naughty  Dog (uma  divisão  da  Sony  Computer

Entertainment America) Daniel Arey:

103 Tradução nossa.
104 Fãs de cultura pop japonesa. Japonesófilos é como o autor os chama.
105 Tradução nossa. 
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A  narrativa  em  jogos  adiciona  camadas  de  complexidade  logo  abaixo  da
superfície.  Como  um  bom  vinho,  uma  boa  narrativa  adiciona  nuanças  que
realçam - ainda que subliminarmente - a experiência total para o jogador. No
final, as histórias fornecem lógica, causa e efeito - e aquela energia mágica do
pathos que é a experiência humana. (apud KRAWCZYK; NOVAK, 2006, p. 44)

Ōkami,  por  exemplo,  mantém  os  nomes  das  divindades  presentes  na  mitologia

japonesa  bem como alguns mitemas presentes  nela  que  serão apresentados  nos capítulos

posteriores. 

Em entrevistas106, o diretor e roteirista do jogo, Hideki Kamiya, afirmou que desejava

criar um jogo com um cenário natural por ter desenvolvido uma profunda apreciação pela

natureza e que tivesse a beleza natural do campo japonês. Além disso, preferiu escolher um

animal como protagonista do jogo por achar mais interessante. Por envolver natureza, por

que não utilizar-se da cultura xintoísta por meio do folclore, lendas e mitologia? Pois bem, a

equipe do jogo então “uniu o útil ao agradável”:

O produtor ainda informa que Okami serviu como uma oportunidade para que o
time de desenvolvimento redescobrisse suas raízes culturais, e que o design de
personagens veio de ilustrações antigas sobre mitologia japonesa. Para ele,  a
arte deveria trazer uma sensação de estar vivo. (GASI, 2016, p. 109)

Inicialmente, o lobo protagonista do jogo, de acordo com Kamiya, estava previsto

para ter uma forma realista, mas a ideia pareceu ser sem graça e não possuíam o aparato

necessário,  então  mudaram o  conceito  da  arte  e  adicionaram  flores  enquanto  esse  lobo

caminhava, o que o tornou mais divertido. Sobre isso, Gasi (2016) cita uma entrevista dada

pelo  produtor  do  jogo  Atsushi  Inaba:“Ele  comenta  que,  originalmente,  o  diretor  do

videogame queria criar um mundo realista, ou seja, não queria que a parcela gráfica fosse

mais cartunesca, e sim mais próxima ao real. Inaba explica que isso foi deixado de lado por

conta de restrições do aparato.[...]. (INABA, apud SHEA, 2007:online).”(p. 109)

Há  também outros  elementos  no  jogo  de  cultura  tradicional  japonesa,  como  os

espelhos que servem como pontos para salvar o jogo, portões dourados chamados torii que

106 Que  podem  ser  visualizadas  nos  sites:  http://shmuplations.com/okami/ e
https://web.archive.org/web/20121019205741/http://www.1up.com/news/platinum-games-kamiya-reflects-
bayonetta
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tem o mesmo propósito e gráficos  que parecem pinturas em  emakimono107 segundo Gasi

(2016):

A inspiração que Inaba comenta vem realmente dos primórdios da arte japonesa,
com o emaki ou emakimono, pinturas narrativas que geralmente acompanhavam
algum tipo de texto e eram feitas em papel ou tecido, como a seda. Os primeiros
exemplos de  emaki datam do século oito, e sua popularidade atingiu o ápice
durante os séculos 12 e 13. Entre os mais conhecidos do período estão Chōjū-
jinbutsu-giga (cuja tradução literal seria “caricaturas de animal-pessoas”), um
conjunto de quatro pergaminhos de imagens pertencentes ao Templo Kōzan-ji
em Kyōto, no Japão, que, para as pesquisadoras são exemplos de imagens que
podem ser consideradas o primórdio da arte mangá”108

Não se sabe em que momento a mitologia passou a fazer parte da narrativa, pois só o

que temos é o resultado: o próprio jogo.  A natureza é utilizada sendo boa e má ao mesmo

tempo, pois está em Amaterasu como sendo a vida quando ela executa determinada ação.

Também, é vista em sua pior forma por meio dos seres malignos que são acompanhados

pelas secas e pragas, fazendo com que a vegetação murche e, assim como os habitantes de

Nippon, deve estar em comunhão com essa natureza às vezes bela e às vezes perversa: 

Em Okami, há um grande mal que perverte a natureza gentil, transformando-a
em uma força violenta. Quando primeiramente o jogador investiga o mundo, as
forças da natureza corrompida podem lhe parecer  como a Grande Onda, e o
passado de como um monstro atuou no mundo é contado. A primeira coisa que
podemos ver, inclusive, é um vídeo que mostra a batalha antiga entre o bem e o
mal, e como as forças maliciosas podem atuar no mundo. Não há, assim, uma
divindade violenta na natureza, ela só teria potencial para hostilidade quando na
influência das forças do mal. Forças que a protagonista deve batalhar. […].109

Para Iglesias (2019), “Okami funcionava como uma cápsula do tempo que preserva

parte  do  legado  do  Japão  tradicional  […]”  (p.3).  Entretanto,  embora  seja  baseado  na

tradição folclórica e mitológica japonesa, o jogo não é fiel aos relatos coletados nos livros

107 Iglesias (2019), Marinelli (2014) e Ferrer (2017) dizem que a inspiração provém de pinturas em sumi-e e
ukiyo-e. Ferrer afirma que o estilo ukiyo-e se tornou popular durante o período Tokugawa (século XVII a XIX) e
era caracterizado pelo uso da aquarela, além de usado em múltiplos temas como histórias folclóricas. Já Marinelli
(2014), escreve que os gráficos são inspirados nas pinturas sumi-e (‘imagem em tinta preta), um estilo pictórico
que usa apenas tinta preta (sumi) em várias concentrações. Essa técnica nasceu na China e foi introduzida no
Japão no século XIV por monges zen budistas e por esse motivo, os traços dos personagens são pretos e grossos.
Entretanto, para Iglesias (2019), o gráfico do jogo possui ambas as técnicas.
108 Ibidem, p. 110.
109 Ibidem.
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de história japonesa,  embora resgate a essência de cada uma delas incluindo-as em uma

narrativa maior. Isso lembra-nos as histórias folclóricas que são passadas de geração em

geração e possuem pouca alteração em sua forma.

Desse  modo,  os  produtores  do jogo transformou os  personagens  derivados desses

contos em algo novo e que será preservado na memória de quem for jogá-lo. Levando isso

em conta, iremos nos próximos capítulos analisar sua narrativa e o que há de semelhanças e

diferenças entre alguns dos personagens do jogo.

3.1 A NARRATIVA

A história do jogo gira em torno de um lobo de poderes sobrenaturais chamado por

alguns personagens de Amaterasu110 e que precisa salvar o país de Nippon do mal. Para isso o

jogador deve enfrentar  diversos  inimigos e resolver os problemas dos habitantes do país,

como escreve Gasi (2016):

Na narrativa ludológica de Okami, a reencarnação da deusa japonesa Amaterasu
pode restaurar a natureza e a beleza de um mundo que passou a ser corrompido
pelo vilão Orochi. A loba, a protagonista é acompanhada de um pequeno grilo e
artista ambulante,  chamado Issun, e um guerreiro, Susano, em uma demanda
para destruir Orochi. [...]. (GASI, p. 108) 111

Para a analista de jogos Laila Carter (2017), enfrentar inimigos e resolver problemas

cria o que ela chama de tensão na história:

A tensão na história deriva de Amaterasu tentando adquirir poder para se tornar
a deusa que um dia foi, de ajudar os (des) esforços de Susano-o tentando ser o
herói que seu ancestral foi, e de apoiar a bravura de Kushinada e vontade de
mudar a história ela mesma. Portanto, Okami é uma narrativa interativa onde a
tensão constantemente estimula Amaterasu - e, portanto, o jogador - para frente,
e  também revela  um vasto  mundo a  ser  atravessado  e explorado da própria
perspectiva do jogador, em seu próprio ritmo. A tensão aparece nas mudanças
de paisagem - de belos céus e campos à escuridão cobrindo a terra (com zonas

110 Nas histórias do Kojiki e Nihonshoki, como vimos, Amaterasu não era um lobo e sim uma kami, da qual a
dinastia imperial japonesa afirma descender.
111 Entretanto, tanto Gasi (2016) quanto Marinelli (2014) parecem esquecer-se de que Orochi é somente um dos
vários  chefes  do  jogo  e  não  o  principal.  O  verdadeiro  vilão  é  Yami  (em japonês  significa  trevas),  o  qual
Amaterasu deve enfrentar na última batalha e foi quem disseminou todo o mal.
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literalmente amaldiçoadas), de mudanças na música e de mudanças dramáticas
em pontos de trama, cheios de reviravoltas e destruição iminente.  A história
reimaginada de Susano-o, Orochi, Kushinada e Amaterasu mantém o jogador na
ponta dos pés e ansioso por mais.112

Além disso,  o  tempo e espaço  do jogo é o  mesmo dos  mukashi  banashi  (contos

antigos japoneses). Márcia Namekata (2011) afirma que as narrativas dos contos japoneses se

perdem no tempo (p. 11) e que da mesma forma que os mitos, suas origens remontam a um

período  em que  dominavam a  magia  e  as  forças  anímicas113.  Hiroaki  Yoshimoto  (1977)

afirma que as lendas e os contos são caracterizados pela transmissão oral e com passar do

tempo, os motivos desses contos foram sintetizados e organizados com finalidade política

passando-se,  assim,  à  mitologia  (apud  NAMEKATA,  2011,  p.  13-14).  Ainda,  segundo

Campbell  (1990),  com  relação  a  mitos  e  contos,  “o  âmbito  de  ação  do  herói  não  é  o

transcendente, mas o aqui e agora, na esfera do tempo, o âmbito do bem e do mal, dos pares

de opostos. […]” (p. 69). Meletínski (1977, p. 28) afirma que essa binariedade ocorre no

início da narrativa, na medida em que

No conto, a oposição mitológica fundamental próprio-alheio ocupa lugar central.
Curioso é esta  oposição conservar  um significado fundamental tanto no  conto
quanto no mito e no epos. No mito e na epopeia arcaica essa oposição delimita o
mundo humano que corresponde subjetivamente às fronteiras da tribo e os outros
mundos, representando as forças elementares da natureza e as tribos estrangeiras,
imaginadas sob a forma de seres demoníacos e ctônicos.

No conto de magia esta oposição é de caráter central, uma vez que modeliza a
relação entre o herói e seus inimigos. A ela o conto acrescenta outras oposições
valorativas:  bom-mau;  alto-baixo; etc., oposições essas que nos mitos arcaicos
não tinham, ao contrário, um papel fundamental. (apud NAMEKETA, 2011, p.
151)

Namekata (2011) também afirma que,  no caso do mito, aos termos das oposições

ligam-se códigos alternativos, ou seja, elementos a eles relacionados (Meletínski exemplifica

a questão associando ao termo “feminino” os equivalentes “úmido”, “sinistro”, “não-claro”).

Pensando-se nos mukashi banashi, há uma relação reino próprio/outro reino, conferindo-lhes

um caráter mítico. Em Ōkami, também há essa relação de opostos bom-mau, pois há um lobo

112 Disponível em: 
<https://withaterriblefate.com/2018/02/25/critical-review-okamis-lessons-on-religion-video-games-and-
storytelling/>. Acesso em: 1 abril de 2020.
113 Ibidem, p. 13.
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que representa o bem e uma serpente de 8 cabeças, bem como demônios, representando o

mau. O mundo dos deuses, nesse caso, representam as fronteiras de Nippon e os outros locais

no qual o lobo adentra possuem demônios os quais o jogador precisa enfrentar.

Figura 5 - Mapa do Japão

Fonte: FERRER, 2017, p. 46.
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Figura 6 - Mapa de Nippon

Fonte: FERRER, 2017, p. 46. 

O mapa da área  em que o jogador  deve viver  suas aventuras  é  claramente  uma

representação do mapa do Japão, como aponta Ferrer (2017):

As quatro principais ilhas de Nippon representam as japonesas; a maior delas,

onde a maior parte da história acontece, corresponde a Honshu, enquanto a ilha

de  Kamui  está  substituindo  Hokkaido.  Os  dois  restantes  devem  representar

Kyushu (superior) e Shikoku (inferior), mas infelizmente eles não são acessíveis

ao jogador nem são mencionados. (p. 48)114

O jogo começa com um prólogo na qual vemos que Amaterasu, encarnada num lobo

branco que foi chamado de Shiranui115 pelos habitantes da vila, sendo morto por um dragão

114 Tradução nossa.
115 Na versão em japonês do jogo, Shiranui (白野威).
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de Oito cabeças chamado Orochi116. Este dragão foi selado pelo lendário herói Nagi117 que

levou  o  lobo  à  vila,  e  os  aldeões  homenagearam-nos  construindo-lhes  estátuas.  Então

sucederam-se 100 anos de paz (como transcrito na tabela 2 do apêndice). Após reviver esses

acontecimentos, o jogador percebe que, passados esses anos, as pessoas estão descrentes nos

deuses e por isso, um dos habitantes da vila retira a espada que selava Orochi e todo o mal

volta à vila, mas, mais à frente, percebe-se que Orochi não é o único vilão de Nippon, há

outros males maiores que precisam ser contidos. Assim, o tema principal do jogo é a disputa

entre  o  bem e  o  mal,  na qual  a  heroína  deve  recuperar  seus  poderes  completamente  e

ascender aos céus.

Além disso, o prólogo do jogo mostra que Shiranui/Amaterasu vivia “do lado de fora

da vila Kamiki”. Pode-se considerar este local como o mundo dos deuses, pois na cultura

Ainu, como mostra Namekata (2011):

[…] o mundo dos deuses apresenta três dimensões: aquela que circunda o seu
mundo, uma dimensão horizontal e outra vertical. Já o mundo dos homens é
percebido segundo duas categorias: “este mundo”, ou seja, o espaço humano e
tudo o que faz parte dele é classificado como “categoria horizontal”, e o outro
mundo – o mundo dos deuses – é tido como “categoria vertical”. No entanto,
categorias  espaciais  como casas,  vilas  e  seus  arredores,  florestas,  montanhas
(subdivididas em “montanha profunda” e “montanha alta”), rios, estuários, baías
e  alto-mar,  consistem  em  locais  protegidos  por  divindades,  e  estão
profundamente ligadas ao movimento da vida e à subsistência: a casa é o espaço
central cotidiano e, enquanto local de residência, é o espaço social religioso; os
arredores da vila são destinados à produção e ao cultivo de alimentos. O rio e o
mar são destinados à produção e ao cultivo de alimentos. O rio e o mar são
locais de pesca, a floresta é o local de coleta e de caça ao veado, e a montanha
profunda é o local de caça ao urso. (p. 77) 

Ainda, Sérgio Medeiros (1991, p. 16) aponta que
[…] Nas narrativas míticas xavantes existe  um espaço, localizado fora da
aldeia,  onde  reside  certo  ser  ambivalente,  ambíguo,  estranho.  Nas  suas
excursões pela mata e pelo cerrado, os xavantes, às vezes, podem penetrar
nesse  espaço  e  viverem aí  alguma  experiência  extraordinária.  […]  (apud
NAMEKATA, 2011, p. 92)

116 Na versão japonesa, Yamata no Orochi (ヤマタノオロチ).
117 Em japonês, kokon musō no dai kenshi izanagi (古今無双の大剣士イザナギ), lit. Izanagi, o grande
espadachim dos tempos antigos e modernos.
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Por isso, Shiranui/Amaterasu mora em um local considerado sagrado, onde outros

seres celestiais lá vivem e, posteriormente esse ser ambivalente que vive “fora da vila” será

adorado como uma divindade pelos habitantes de Kamiki118 e, ao fim da narrativa do jogo,

por toda Nippon. 

Após  assistir  ao  prólogo,  na  próxima  cena,  vê-se  um  personagem  misterioso

retirando a  espada  que selava  Orochi  do lugar fazendo  com que  a  fera  acordasse.  Ao

despertá-la,  Nippon é tomado por um grande  mal  e  os  habitantes  da  vila  ficam todos

petrificados. Percebendo isso, o espírito guardião da árvore de cerejeira, Sakuya119, faz um

ritual de ressurreição utilizando-se do espelho sagrado que mais tarde se tornaria uma das

armas da deusa Amaterasu. Esse ritual consistia em trazer a estátua de Shiranui de volta à

vida e é assim que o jogador começa a tomar consciência de que o lobo, mencionado no

prólogo era o antigo receptáculo da deusa. Pois, ao longo do  jogo o lobo é chamado de

Amaterasu por personagens considerados divinos ou próximos ao divino, mas é comparado

à Shiranui, a um lobo comum ou um cachorro pelos outros personagens. O fato da estátua

ter sido construída significa que foi santificada, pois de acordo com Campbell (2007)

As  elevações  e  depressões  contam  com  seus  protetores  sobrenaturais  e  se
encontram associadas a episódios popularmente conhecidos da história local da
criação do mundo. Além disso, há, aqui e ali, santuários especiais. Quer o herói
ali tenha nascido ou sido torturado, ou por ali tenha voltado ao vazio, o local é
assinalado e santificado. Nele é erigido um templo para representar e inspirar o
milagre da perfeita convergência; pois esse é o local da irrupção na abundância.
Nele alguém descobriu a eternidade. O sítio pode servir, por conseguinte, como
suporte  da meditação frutífera.  Em geral,  esses  templos são projetados  para
simular  as  quatro  direções  do  horizonte  do  mundo;  o  santuário  ou  altar,
colocado no centro, simboliza o Ponto Inextinguível. Aquele que penetra no
complexo do templo e se encaminha para o santuário imita a façanha do herói.
Seu objetivo é repetir o padrão universal, como forma de evocar, dentro de si
mesmo, a lembrança da forma de convergência e renovação da vida. (p. 47)

118 Na versão Japonesa, Kamiki Mura (神木村).
119 Na versão japonesa do jogo, mokusei Sakuya (木精サクヤ), lit. ‘espírito das árvores, Sakuya’.
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Figura 7 - O zodíaco chinês

Fonte: Templo Kushida. Disponível em: https://www.japamigo.com/2032/. 

Acesso em: 25 de setembro de 2020.

Sakuya procurou reviver Shiranui para permitir que Amaterasu utilizasse novamente

seu corpo para que ela impedisse o mal causado pelo despertar de Orochi, visto que Sakuya

estava com seus poderes enfraquecidos. Inicialmente, Amaterasu/Shiranui não se importa, mas

após Sakuya lhe mostrar as condições da terra de Nippon e todos ouvirem o grito do monstro

que fez toda a terra tremer, ela então decide embarcar na missão. Durante uma das falas de

Sakuya, esta é interrompida por algo que lhe faz cócegas e sai entre os seus seios. Trata-se do

personagem conhecido como Issun120, um pequeno menino que mais parece um inseto, que se

autoproclama artista errante. É ele que guiará os jogadores até a última parte da jornada. Além

de  precisar  restaurar  a  terra,  Amaterasu  também deve  reunir  os  pincéis  celestiais,  forças

zoomorfizadas nos animais do zodíaco, que são seus poderes divinos121, os quais Issun ensina

120 Em na versão japonesa do jogo, sasurai no tabi eshi issun (さすらいの旅絵師イッスン ), lit. ‘o artista
viajante, Issun’.
121 Amaterasu, sendo a deusa do sol, possui a técnica de fazer o sol nascer a qualquer hora, representado pelo
cachorro  do  zodíaco  chinês.  Os  outros  poderes  são:  o  de  rejuvenescer  as  coisas,  dado  por  um dragão  que
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como utilizá-los.  Sobre esses  poderes,  Ferrer  (2017) afirma que “Os 13 Deuses  do Pincel

Celestial  de  Ôkami,  que  fornecem  a  Amaterasu  técnicas  especiais  e  definem  o  ritmo  do

progresso  do  jogador  no  jogo,  formam juntos  uma  imagem  (ligeiramente  modificada)  do

zodíaco chinês usado no Japão.” (p.49)122.

Essas primeiras falas, o ensino dos comandos e alguns tutoriais são feitos no local

chamado River of Heaven123 e em suas proximidades. A contraparte desse local na mitologia

japonesa, ou seja, o Kojiki, pode ser entendida como ame no ukibashi, que, segundo Mietto

(1995) era uma ponte utilizada pelos seres divinos para transitarem entre os céus e a Terra (p.

72). 

Antes  de  desaparecer  nessa  primeira  parte,  Sakuya  consegue com o  resto  de  seus

poderes reavivar a natureza da vila Kamiki (que estava toda cinza), mas não consegue fazê-lo

com os habitantes. Eles só são trazidos à vida após Amaterasu, ou seja, o jogador, com seu

pincel, desenhar o sol no céu. O jogador passa então a conhecer os habitantes da vila e atender

a seus pedidos. Ao conseguir sair de lá após o jogador, com uma das técnicas do pincel, cortar

uma pedra gigante que bloqueava a saída do local, Sakuya adverte que precisa que as mudas

das árvores dos outros locais sejam revividas para que as zonas amaldiçoadas pelo mal sumam

e possa-se trafegar livremente. Assim, ela nos agradece com “pontos de fé”, uma das moedas

do jogo com as quais o jogador pode aumentar seu  life (resistência para se manter vivo no

jogo),  sua  carteira,  a  tinta  do  pincel  e  um  atributo  que  impede  Shiranui  (o  jogador/o

receptáculo de Amaterasu) de morrer rápido em batalha.

Após a conversa com Sakuya, mencionada no parágrafo anterior, o acesso a novas

zonas é concedido ao jogador, mas ele, ainda deve derrotar o vilão Orochi, que assim como

Amaterasu, também deseja poder. Entretanto, antes de derrotá-lo e ter acesso ao seu covil, é

representa esse mesmo animal no zodíaco; poder de cortar objetos dado por um rato; os poderes de fazer crescer
cipós, criar vitória-régias e fazer as árvores florescerem, dados por três macacos que representam o macaco do
zodíaco; poder de criar bombas para explodir coisas, dado por um javali, representando o porco; poder de criar
uma lua crescente, fornecido por uma coelha, que representa esse mesmo animal no zodíaco; fazer chover ou
transportar água, dado por uma serpente, que representa esse mesmo animal; poder fazer vendavais, dado por um
cavalo; poder de incinerar as coisas, dado por uma fênix que representa o galo no zodíaco chinês; parar o tempo,
entregue por uma ovelha que representa o carneiro; subir paredes, entregue por um gato – embora não pertença
ao zodíaco; poder do trovão, recebido por um tigre e poder de congelar recebido por um boi. Disponível em:
<https://okami.fandom.com/pt-br/wiki/Celestial_Brush_God  >  . Acesso em: 20 de novembro de 2019
122 Tradução nossa.
123 Na versão japonesa do jogo, amanogawa (天の川).
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preciso derrotar  a mulher-aranha na área  da Floresta de Ágata (Agata Forest)124 e  o vilão

Crimson Helm125 na área de Kusa Village126. Além disso, encontra-se também um personagem

misterioso: um menino de cabelos loiros que sempre testa a força de Amaterasu, chamado

Waka.127

Volta-se então à primeira vila e percebe-se que o culpado pelas catástrofes, ou seja,

quem libertou Orochi,  foi  um morador da vila chamado Susano128 que isolou-se e quando

todos estavam tentando falar  com ele,  os  mesmos eventos  de 100 anos atrás aconteceram

novamente, porém desta vez Amaterasu (a loba/avatar do jogador), sai vitoriosa e recebe uma

espada, de nome Tsumugari no tachi129, como recompensa. Entretanto, Orochi não é o último

monstro da jornada de Amaterasu como mostra o narrador: 

E aconteceu que, 100 anos após sua primeira derrota, o terrível Orochi sucumbiu
ao ataque de Amaterasu e Susano. Quando um suspiro deixou o corpo retorcido
de Orochi, [...], uma poderosa espada conhecida como Tsumugari apareceu. Era a
forma renascida de Tsukuyomi que havia sido consumida por Orochi. Armado
com essa  nova espada, Amaterasu se preparou para novas aventuras.  Naquele
momento, uma misteriosa força maligna emergiu do cadáver de Orochi, partindo
em todas as direções e voando para o céu distante. Naquele momento, ninguém
tinha idéia de qual era essa força. A verdade é que a verdadeira calamidade e caos
ainda não haviam visitado o mundo. Mas, por enquanto, Kamiki encontrou uma
nova era de paz. Nossa história, no entanto, está longe de terminar. Na verdade,
está apenas começando. 130

124 Na versão japonesa do jogo agata no mori (アガタの森).
125 Aka kabuto (赤カブト) na versão japonesa. Lit. ‘besouro vermelho’.
126 Em japonês: kusanagi mura (クサナギ村).
127 Na versão japonesa do jogo:  Onmyoji Ushiwaka (陰陽師ウシワカ). De acordo com Cunha e Shimon
(2017) conta-se nas Heike monogatari – contos japoneses escritos de 1192 – 1603 – que o nome de infância de
Minamoto no Yoshitsune (um antigo general japonês do clã Minamoto) era Ushiwakamaru. Ele morreu de forma
trágica e gerou diversas lendas. Sobre essas lendas, em Anesaki (2015) conta-se que Ushiwakamaru treinava em
um bosque próximo a um monastério com uma espada de madeira. Os tengus (criaturas de nariz comprido do
folclore japonês) simpatizavam com a sede de vingança do menino contra as pessoas do clã Taira e por isso
resolveram ajudar-lhe transformando-o em um habilidoso espadachim. Ao ir para a capital, o jovem conhece
Benkei, um monge soldado. O monge o desafiou várias vezes, mas perdeu. Ao fim, pediu desculpas ao menino e
tornou-se  um  fiel  servo  em  todas  as  batalhas.  (p.  147-150).  Disponível  em:
<http://www.nikkeibungaku.org.br/revista55/Rev.55.indice-textos.pdf>. Acesso em: 26 setembro de 2020.
128 Na versão em japonês do jogo, se nome é dai kenshi Susanō (大剣士スサノオ), lit. ‘grande espadachim
Susanō’.
129 都牟刈太刀 (都- tsu = metrópole/capital; 牟 – mu = pupila (olho); 刈 - gari = ceifar; 太刀 – tachi = espada). 
130 Tradução nossa. Disponível em: <https://youtu.be/Osnm7kbZDxA> (9h40m19s). Acesso em: 21 de setembro
de 2020.
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Uma última visita à Sakuya mostra que seus poderes estão restaurados, mas ela diz que

nada pode fazer com a névoa do mal que se espalhou por outras partes de Nippon e deseja ao

jogador boa sorte na jornada. 

No segundo arco da jornada, Amaterasu (lobo/avatar  do jogador) descobre que um

dragão de água ficou descontrolado e que uma névoa verde e tóxica assola a grande cidade de

Sei’an131.  Na cidade, ele conhece uma bela xamã chamada Rao132 que diz trabalhar para a

rainha Himiko133. Ela nos pede para trazer um item chamado Fox Rods134 que irá aumentar os

poderes da rainha e dissipar a névoa, entretanto mais à frente o jogador descobrirá que é tudo

mentira. Como nada desse arco foi mencionado no prólogo do jogo, pode-se considerar que

seria um novo mundo para o jogador desbravar. Sobre o “outro mundo”, Eliade (1992) em O

Sagrado e o Profano afirma que 

[…]  o  que  caracteriza  as  sociedades  tradicionais  é  a  oposição  que  elas
subentendem  entre  o  seu  território  habitado  –  e  o  espaço  desconhecido  e
indeterminado que o cerca: o primeiro é o “mundo”, o Cosmos; o resto já não é o
Cosmos,  mas uma espécie de  “outro mundo”,  um espaço estrangeiro, caótico,
povoado de espectros, de demônios, de ‘estranhos’ […] (p. 21)

Assim, o segundo e o terceiro arco do jogo, seria esse espaço habitado por demônios

estranhos, pois a vila Kamiki, seus arredores, bem como seus demônios maiores já eram, em

parte, conhecidos.

Sei’an, a capital imperial de Nippon que representa Kyoto e, segundo Ferrer (2017) é

como os japoneses se referem à cidade chinesa Xi’an (outrora Ch’ang-an) que, de acordo

com Henshall (2011) foi o modelo pelo qual os japoneses se inspiraram para fazer Kyoto (na

época chamava-se Heian) no século VIII: “[…] a nova capital foi finalmente construída, em

794, a pouca distância para o norte, em Heian, a actual Quito. Foi construída como Nara,

obedecendo ao padrão reticulado chinês, mas, ao contrário dela, iria permanecer como capital

durante mais de mil anos.” (p. 46)135. Mas diferentemente de Ōkami, no período Heian (794-

131 Na versão em japonês: Xian kyō (西安京).
132 Em japonês, nisō tsuzurao (尼僧ツヅラオ), lit. ‘sacerdotiza Rao’.
133 Na versão em japonês do jogo: Xian kyō joō Himiko (西安京女王ヒミコ). Lit. ‘Rainha de Sei’an, Himiko’.
134 Ou kitsune kuda (キツネ管) na versão em japonês.
135 Tradução nossa.
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1185) não era Himiko que governava, pois como visto anteriormente, ela reinou  em outra

época, muito mais antiga. Ainda sobre esta cidade, Ferrer (2017) afirma que:

[…] Sei'an foi construída sobre um lago chamado Beewa,  que deve ser uma
referência ao Lago Biwa, situado perto de Kyoto. Mas talvez a característica
mais interessante de Sei'an seja seu nome, que é a forma japonesa de se referir à
cidade chinesa de Xi'an,  que significa 'paz ocidental'.  Na verdade, Kyoto foi
originalmente modelado a partir de Xi'an no final do século 8 (as cidades eram
respectivamente conhecidas como Heian-kyô e Chang'an naquela época), algo
que pode ser notado por exemplo em sua morfologia urbana ortogonal, definida
pelos eixos norte-sul  e oeste-leste.  Essa ortogonalidade também está presente
em Sei'an, e seu Bairro Aristocrático também lembra o Daidairi de Heian-kyô,
uma área que era reservada à corte imperial e vários  órgãos administrativos.
(p.49)136

Para dissipar a névoa que estava em Sei’an do jogo, é preciso diminuir de tamanho,

entrar no corpo do imperador da cidade e derrotar um vilão que se chama Blight137 que é uma

praga em forma de espada e com armadura de xogum  contra quem o jogador precisa lutar.

Após ganhar a luta, o imperador volta ao seu normal e a névoa some da cidade. Concluído

esse evento, precisa-se ir ao encontro com o Dragão D’água para restaurar o restante do local.

Para derrotá-lo é preciso entrar em seu reino, pular em sua boca e retirar uma esfera de dentro

de suas entranhas. Entretanto, Amaterasu descobre que o dragão não era uma má pessoa e sim

um rei que travou uma batalha e perdeu para as trevas. 

Após receber os Fox Rods dele, Issun e Amaterasu os entregam para Rao, entretanto,

essa xamã bonita era a raposa de nove caudas que trabalhava para o lorde das trevas Yami138.

Ainda transformada em Rao, ela mata a rainha Himiko, confronta Amaterasu e vai para a ilha

Oni139. Na ilha, quem recebe o jogador é um yōkai140 em formato de papel chamado Tobi141

que faz vários desafios a ele. Lá batalha-se contra a raposa na sua verdadeira forma e seu

semblante  aparece  numa lua  de  sangue.  Transformada,  ela  parece  zombar  da  deusa,  pois

utiliza pessoas como fantoches que podem ter sido as pessoas nas quais ela já se transformou.

Além disso, copia as habilidades da protagonista.

136 Tradução nossa. Ibidem, p. 49.
137 Em japonês ekibyō (エキビョウ), a peste.
138 Na versão japonesa ankoku no kunshu tokoyami no sumeragi (暗黒の君主常闇ノ皇), lit. ‘O monarca das
trevas’.
139 Em Japonês, onigashima (鬼ヶ島), ou seja, ilha dos demônios.
140 Um tipo de monstro do folclore japonês.
141 Na versão japonesa do jogo hayatobimaru (疾飛丸).
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Figura 8 - Lua de sangue

Capcom, 2008, p. 203.

Quando a raposa é morta, seu espírito e os espíritos dos outros monstros rumam ao

norte, onde Amaterasu enfrentará seu pior inimigo. Esse segundo arco da história tem relação,

principalmente, com duas narrativas folclóricas. Uma é a de Tamamo no mae e a outra sobre

as histórias do rei dragão e suas filhas. Este último será explicado mais adiante. Tamamo no

mae, de acordo com Ferguson (2017), foi um personagem ficcional que apareceu em histórias

da literatura do período Muromachi142 e era uma raposa capaz de se transformar em uma bela

mulher e que fez o imperador adoecer. Sem saber, ele perguntou a seu adivinho o porquê de

ter ficado doente e este lhe explicou que foi o espírito da raposa Tamamo no mae. Talvez por

isso, o principal vilão desta parte seja a raposa de nove caudas que se transforma em Rao para

enganar o jogador. E, pelo mesmo motivo, há uma peste que atormenta a população de Sei’an.

Ao  chegar  no  extremo  norte  do  mapa  do  jogo,  percebe-se  que  os  nomes  dos

personagens e os lugares já não são mais japoneses. A divindade é recebida hostilmente por

um habitante chamado Oki143 que diz ser um herói local, mas ele reconhece Issun que era

habitante de uma pequena vila no meio das florestas desse povo. Além disso, ele explica que o

lugar está com uma nevasca, pois dois demônios gêmeos despertaram e transformaram o local

numa geleira. A missão do jogador é derrotá-los. Nesse ponto, o jogador também fica sabendo

da história de Issun, que o avô deste era companheiro da antiga encarnação da deusa. Eles

também voltam 100 anos no passado para resgatar uma garotinha da vila deles e conhecem

142 De 1333 a 1568, de acordo com Henshall (2011, p. 59).
143 Em Japonês,  Oina zoku no senshi  Okikurumi  (オイナ族の戦士オキクルミ).  Lit.  ‘Guerreiro Oina
Okikurumi’.
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Shiranui, o lobo que era Amaterasu no passado, além de derrotar novamente Orochi. Também

ficam sabendo da causa do despertar dos monstros.

O local ao qual nossa heroína chega é a ilha Kamui144, onde há referências ao povo

Ainu que no jogo chama-se tribo Oina e, para evidenciar isso, os nomes dos personagens

desse mapa são diferentes e o próprio nome da ilha é uma palavra de origem Ainu que, como

vimos significa deus ou deidade e é nela que acontece a última batalha do jogo145:

[…] A tribo nativa Oina é uma representação clara do povo Ainu. Os vulcões
gêmeos de Kamui são chamados Ezofuji, que é uma maneira popular para os
japoneses se referirem ao Monte Yotei, de Hokkaido, também um vulcão. Ao
entrar em Kamui, é fácil para o jogador perceber que muitos lugares (Wep'keer
ou Yoshpet)  e  nomes  de  personagens  (Wali  ou  Nechku)  não  parecem mais
japoneses,  mas  de  outra  cultura  desconhecida  e  estranha.  Esse  senso  de
alteridade é reforçado por Issun e Oki (uma Oina), que não consideram Kamui
parte da Nippon. (FERRER, 2017, p. 48)146

Outra evidência de que este lugar é uma referência aos Ainu é Oki, que em japonês

chama-se  Okikurumi  e,  como  vimos  na  seção  2.2.2  é  uma  das  divindades  desse  povo.

Também, os produtores do jogo, ao criarem um dos inimigos de Amaterasu/Shiranui/jogador

deste local, inspiraram-se na mitologia Ainu como afirma o produtor do jogo:

O demônio  chefe  da área  "Kamui"  foi  projetado  com fortes  influências  dos

povos Ainu. Eu pesquisei  várias fontes da mitologia Ainu,  mas infelizmente

para mim, os Ainu tinham um conceito único de Deus,  e o aparecimento de

seres  malignos  em  sua  mitologia  provou  ser  raro  na  melhor  das  hipóteses.

Quando finalmente  encontrei  um demônio  que  poderia  usar  como um vilão

importante,  "Moshilechikukotanechiku",  a  descrição  física  era  vaga  e  a

explicação do próprio ser era praticamente inexistente...então tomei uma decisão

pessoal de dividir o nome na metade e configurá-lo como "demônios gêmeos"

para agirem como inimigos. (CAPCOM, 2008, p. 177)147

144 Na versão japonesa, カムイ.
145 Essa batalha ocorre no norte de Nippon. Ferrer (2017) afirma que segundo a cosmologia chinesa, o mal (e às
vezes a morte) vem do norte. Isso também condiz com o que Campbell (2015) discorre a esse respeito: “O norte é
sempre uma região de terror, de mistério e perigo, o perigo decorrente daquilo que não se ajustou às formas da
ordem social” (p. 36)
146 Tradução nossa.
147 Tradução nossa.
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Ainda, de acordo com Ferrer (2017), os Ainu são tratados com desdém dentro do

jogo, pois são chamados de “tribos” e “os Oina são retratados como seres que podem alterar

sua aparência entre a de um humano e um lobo, o que aumenta sua imagem como povos

selvagens e bárbaros”  (p.  63)148.  Entretanto,  cremos que isso se deva ao fato citado por

Batchelor de que alguns viajantes acreditem que esse povo descenda de cães como visto

anteriormente.  Além disso,  o  herói  dos  Oina só consegue  derrotar  os  demônios  de  sua

região juntamente com Amaterasu, mas não consegue isso ao tentar derrotar Orochi em uma

parte  do  jogo  em  que  o  jogador  se  vê  obrigado  a  voltar  no  tempo,  demonstrando  a

“superioridade”  dos  japoneses  sobre  esse  povo,  como  ocorreu  no  período  Yayoi.  Isso

também é percebido quando Amaterasu derrota o último chefe149 do jogo que é semelhante à

descrição  do  principal  demônio  de  “Hades”  que  se  assemelha  a  uma  obsidiana,  como

descreve Batchelor (1901):

 […] O nome desse rio é Kunne-pet, "o rio negro", e daí surgem todos os elfos
das regiões inferiores.  No meio de uma grande extensão de lamaçal no rio  o
principal demônio de Hades tem sua casa, e ele próprio tem um grande corpo de
pedra de obsidiana.  (p. 43-44)150

148 Tradução nossa.
149 Nessa fase, há um eclipse solar, o sol é encoberto por trevas e Amaterasu fica à beira da morte. Ele só sai
triunfante, pois os habitantes de Nippon, temerosos com o fim do mundo (assim como os Ainu ficavam sem o seu
sol), rezavam para a vitória da deusa. Assim, ela recuperou seus poderes e pôde derrotar esse vilão trazendo o sol
de volta e voltando ao seu lugar de origem.
150 Tradução nossa.
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Figura 9 - Último chefe do jogo roubando os poderes do jogador

 
Fonte: LONGPLAYARCHIVE, 2018. 
Disponível em: https://youtu.be/NslWmA0HooU     (9h42m37s). 
Acesso em: 21 de janeiro de 2020.

Porém, um dos responsáveis pela arte de  Ōkami,  Takeyasu  Samiwaki, afirma que o

design de Yami é associado ao número zero e por isso foi desenhado como uma esfera. Ele

também afirma  que  o  zero  é  associado  a  “Morte  Vazia”  ou  “Empty  Death”( 空 亡 ),  um

demônio retirado de lendas antigas (Capcom, 2008, p. 178)

Ao voltar para o presente, o jogador enfrentará, ao lado de Oki os demônios gêmeos,

além de contar com a ajuda de Shiranui. Após derrotá-los, a alma deles também voou para a

chamada arca de Yamato151 que guarda todos os males do mundo e caiu da planície celestial,

afundando no lago Laochi.  A arca,  foi projetada pela civilização lunar e acabou sendo um

barco de carga para transporte desses monstros que mataram todos os celestiais que estavam a

bordo, exceto Amaterasu e Waka que juntamente com a deusa esperou 200 anos pela derrota

final de Orochi e para que ela encontrasse o escolhido que pudesse dar um fim a ele. Essa arca

seria o último local de batalha de Amaterasu.

Ao Subir na arca, Issun já não pode mais acompanhar o jogador. Somente é permitido

entrar Waka e Amaterasu, pois ambos são celestiais. Dentro dela, antes de enfrentar o grande

vilão Yami, é preciso derrotar todos os demais vilões do jogo. Yami, seria as trevas, com a

chegada dele viria um eclipse solar que segundo os habitantes de Kamui ocorre a cada 100

anos. 

151 Na versão japonesa do jogo, hakobune Yamato ( 箱舟ヤマト).
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Aqui, diferentemente do tratamento dado aos Ainus, percebe-se que os estrangeiros

são  tratados  de  forma  superior,  juntamente  com os  povos  japoneses,  como  afirma  Ferrer

(2017):

A cultura europeia é representada, por exemplo, no personagem chamado Waka,
que gosta de empregar palavras em francês em seu discurso (inglês no caso da
versão  japonesa)  e  cujo barco  voador  se  parece  com uma igreja  cristã  com
vitrais.  Outro  exemplo  são  os  Celestiais,  que  são  encontrados  na  forma  de
espíritos dentro da Arca de Yamato e usam túnicas greco-romanas, bem como
halos cristãos acima de suas cabeças. O importante aqui é o que os Celestiais e
Waka  têm  em  comum:  todos  eles  vêm  da  Planície  Celestial,  que  parece
constituir  um  paraíso  onde  os  deuses  costumavam  viver.  […].  Ainda  mais
interessante,  a  cultura  japonesa  recebe  esse  mesmo  status,  com  a  própria
Amaterasu e a Arca de Yamato sendo nativas também da Planície Celestial. Isso
contrasta o tratamento dado ao Oina como o Ainu. […] (p. 63-65)152

Na batalha contra Yami, este retira todos os poderes de Amaterasu, transformando-a

num lobo comum e também ataca Waka. Na Terra, isso é revelado para os habitantes por meio

do eclipse  com as  trevas  “engolindo” o sol.  Diante  disso,  todos passam a  rezar  para  que

Amaterasu fique viva, enquanto Issun divulga mensagens divinas sobre o trabalho que ela fez

na Terra para que todos percebessem que ela sempre esteve por perto:

[...]Confira, pessoal! É a grande deusa Amaterasu descendo dos céus! Muito bom,
né? Ammy estava sorrindo do céu há pouco tempo. Algo deve ter perturbado a
concentração da bola de pelo. É por isso que o mundo ficou escuro.  Sem Ammy,
não podemos tirar uma soneca refrescante ao ar livre. O arroz não vai crescer.
Plantas e flores murcham. A roupa não seca. Monstros vagam como se fossem
donos  do  lugar.  Em  outras  palavras,  nosso  mundo  será  uma  bagunça  total!
Ninguém  quer  viver  em um  mundo  assim!  Especialmente  eu!  Então,  vamos
todos! Vamos nos unir para invocar a grande deusa. Vamos mostrar a Ammy que
realmente acreditamos! Coloque suas mãos juntas e orem. Vamos deixar nossa
gratidão óbvia! Quero dizer,  não devemos orar apenas quando queremos algo.
Devemos  considerar  como  os  deuses  devem  se  sentir  de  vez  em  quando.
Deveríamos até assumir  parte do seu fardo. Se vocês rezarem com todo o seu
coração, talvez o sol se anime e se mostre novamente, iluminando nosso mundo
com seu brilho celestial! Afinal, a melhor coisa sobre o grande deusa Amaterasu
é esse espírito de dar sorte! Certo, Ammy? Responda se você puder me ouvir, sua
grande bola de pelos! 153

152 Tradução nossa.
153 Tradução  nossa.  LONGPLAYARCHIVE,  2018.  Disponível  a  versão  original  em
<https://youtu.be/NslWmA0HooU   >  (10h06m30s). Acesso em: 02 de outubro de 2020.
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Recebendo as orações, o lobo se reergue e vai recobrando os poderes um a um. Após a

derrota  do  senhor  das  trevas,  ele pôde  voltar  na  companhia  de Waka  para  as  planícies

celestiais em uma embarcação que mais se parecia um Ovni.

Figura 10 -  Eclipse solar (à direita) e Amaterasu voltando com Waka para as planícies celestiais 
(esquerda)

Fonte: LONGPLAYARCHIVE, 2018. Disponível 
em: https://youtu.be/NslWmA0HooU     
(10h12m08s). Acesso em 02 de outubro de 2020.

Fonte: LONGPLAYARCHIVE, 2018. Disponível em: 
https://youtu.be/NslWmA0HooU     (9h41m52s). Acesso 
em 02 de outubro de 2020.

Em suma, este é o enredo de Ōkami. Utilizando-se de alguns dos conceitos vistos no

capítulo 2.2, pode-se dizer que ela é, para os habitantes do universo do jogo, folclórica, pois

foi  e  será  passada  oralmente  já  que  não  possuem  um  tipo  de  escrita.  Para  os  futuros

moradores  daquela localidade,  pode ser  que ela passe a  lhes ser  um mito,  já que é  uma

narrativa (será narrada por Issun como ele mesmo prometeu), explicativa (explicará como a

paz reinou em Nippon) e revela o ser (a deusa Amaterasu) de alguma região. 

Alguns locais serão tratados mais adiante como o palácio do rei dragão154 e a ilha Oni

por se conectarem diretamente ao folclore japonês. Os demais locais não serão trabalhados

pelo fato de não ser esse o foco desta monografia.  Uma curiosidade não citada, porém, é o

fato de em Ōkami haver a repetição do número 100. No Kojiki, de acordo com Mietto (1995),

repete-se o número 1000, como em miríade de deuses, de anos, etc (p.72).

154 Na versão em inglês, Dragon Palace e na japonesa, Ryūgū (龍宮).
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3.2 ANÁLISE DOS PERSONAGENS DE ŌKAMI

No livro Ōkami Official Complete Works, estão registrados cerca de 220 personagens,

dos  quais  alguns  são  inspirados  em figuras  mitológicas,  folclóricas,  históricas,  elementos

diversos  como flores,  além de  outros  são  originais  do jogo.  Apesar  das  influências,  cada

personagem pode apresentar uma mistura de características como pode ser observado na tabela

3 do apêndice. 

Como  os  personagens  são  muitos,  escolheu-se  2  personagens  mitológicos,  5

folclóricos  e  4 originais para o presente  trabalho155.  A divisão foi  feita  de acordo com os

nomes de cada um, mas eles podem estar  inseridos em mais de uma categoria,  como por

exemplo o King Wada156 em que o nome dele é mencionado no Kojiki como  Ōwatatsumi,

sendo mitológico, e também pode ser enquadrado como personagem folclórico como veremos.

Entretanto, apesar dessa divisão, todos os personagens possuem sua parcela de originalidade,

pois foi criado pelo grupo responsável pelo jogo para torná-lo divertido para os usuários que o

jogam. Foram selecionados: Amaterasu (mitológico), Susano (mitológico), Issun (folclórico),

King  Wada  (folclórico),  Fisherman  Urashima  (folclórico),  Kaguya  (folclórico),  Momotarō

(folclórico), Animal Lover (original), Boy of the Forest Kokari (original), Merchant (original),

Fighting  Master  Onigiri  (original).  Conforme  já  exposto  no  referencial  metodológico,

Amaterasu é o avatar do jogador (jogável) e os demais são personagens não jogáveis (NPCs) e

dentro dos NPCs, os três últimos, Kokari, Merchant e Onigiri não foram encontrados nenhuma

relação com a mitologia ou o folclore japonês, sendo arquétipos típicos de jogos.

155 A  tabela  para  classificação  dos  personagens  foi  feita  com  base  nas  informações  do  site
<okami.fandom.com>. Acesso em: 20 de novembro de 2019. Ferrer (2017) considera folhetos de instruções e
wikis criados por fãs como parte da análise do jogo, pois foram revisados e segundo o mesmo “são recomendados
por Aarseth (2003: 6) e Fernández-Vara (2015: 6-7)” (FERRER, 2017, p. 17 – tradução nossa)
156 Na versão japonesa do jogo, 龍王ワダツミ.
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3.2.1 Amaterasu (大神アマテラス)

Figura 11 - Mandala feita por um fã representando os personagens de Ōkami, com a deusa 
Amaterasu sob a figura do avatar do jogo no centro

Fonte: Ashiong, 2008. 
Disponível em: https://www.deviantart.com/ashiong/art/Okami-Wallpaper-size-84401826. 
Acesso em: 30 de janeiro de 2020.

Amaterasu,  a  deusa  do  sol  e  a  figura  mais  importante  do  panteão  xintoísta,  é  a

protagonista e o avatar do jogador em Ōkami. Entretanto, aqui ela toma o corpo de um lobo

branco comum e sem falas157. Somente pode-se saber o que ela está pensando por meio das

falas e expressões de Issun que a ajuda em sua jornada e age como um tipo de consciência

para ela. Amaterasu é descrita da seguinte maneira: 

Uma deusa que desceu à Terra há muito tempo, em busca das criaturas do mal
que estavam causando estragos nos reinos celestiais de Takamagahara, a Planície
Celestial  Superior.  Deusa  do  Sol,  ela  é  adorada  como "Mãe  Benevolente"  e
"Ōkami". Para aqueles de pouca fé, ela aparece como um lobo branco mundano,

157 Para a analista de jogos Laila Carter (2018), avatares “vazios” são aqueles que aparecem em mundos abertos,
jogos com foco na exploração e interatividade; geralmente não falam nada e o jogador tem grande controle sobre
suas respostas a situações.  Nesse caso, Amaterasu seria esse tipo de avatar,  pois ela tem pouca ou nenhuma
caracterização e a maior parte do diálogo ocorre através de Issun – um Poncle (um pequeno elfo/fada/espírito) –
que serve como a voz dela, pois fala com todos os personagens para obter informações. Disponível em: <https://
withaterriblefate.com/2018/02/08/how-okami-transformed-the-meaning-of-characters-like-amaterasu/>.Acesso
em: 1 de abril de 2020.
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mas essas imagens com linhas vermelhas no corpo retratam sua verdadeira forma.
Ela utiliza treze poderes divinos para dobrar os elementos à sua vontade e, nas
lendas, eles são conhecidos como "Técnicas de pincel celestial".158 (CAPCOM,
2008, p. 4)

No Kojiki, a deusa não é um lobo. Mas se trata de uma figura personalizada e feminina

como podemos ver em A origem do Japão – Mitologia e era dos deuses de Luiza Yoshida e

Lica Hashimoto (2018) que a descrevem como uma divindade que é “[...] soberana no Mundo

Celestial, fia, tece, planta, domina o uso do arco e flecha e possui tecelãs à sua disposição.”

(p.9). Por outro lado, Takamagahara159 (a planície/mundo celestial) é o lar da deusa tanto na

mitologia quanto  no jogo,  apesar  de,  inicialmente,  o  jogador  não  saber  disso.  Ele  só fica

sabendo da existência da ilha, após o comentário de um guarda: “[…] Meu avô disse que viu

algum tipo de ilha flutuando no céu. Certamente isso é impossível… Meu avô disse que há

uma terra  lá  chamada  Planície  Celestial.  É  onde todos  os  grandes  deuses  deveriam viver

[…]”.160(CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018)

Mas por que colocar  o lobo como receptáculo de Amaterasu? Porque os deuses, nas

mais diversas mitologias, podiam intervir  no mundo por meio de um avatar,  ou seja,  uma

forma existente no mundo físico.  E  Ōkami,  possui  os  dois sentidos da palavra  avatar  – o

mitológico e o usado em jogos. De acordo com Krawczyk e Novak (2006), 

A palavra avatar chega até nós por meio da religião hindu. Isso se traduz como a
encarnação humana de uma divindade. [...] Enquanto os avatares estão aqui na
terra,  eles nunca perdem o conhecimento  de sua  natureza divina.  Os avatares
sempre sabem que são deuses na forma de humanos. Nos jogos, um avatar tem
um significado semelhante. Um avatar em jogos é a encarnação do jogador como
um personagem no mundo do jogo. [...].(p. 120). 161

Assim, o lobo branco seria o avatar de Amaterasu que ela criou para banir o mal de

Nippon. O jogador, assim como a deusa, existe fora do mundo do jogo manipulando-o através

dos controles por meio de um avatar de lobo: ele age sobre o mundo através de um pincel que

pode  alterar  a  composição  desse  mundo,  criando  e  controlando  um  avatar. Ainda,  outra

explicação  possível  para  Amaterasu  utilizar  um lobo como  avatar,  seria  a  explicação que

consta na cultura Ainu que de acordo com Namekata (2011) para eles, 

158 Tradução nossa.
159 Na versão em japonês do jogo, タカマガハラ.
160 Tradução nossa.
161 Tradução nossa.
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[…] os deuses vivem em seu  próprio mundo, sob forma humana; no entanto,
quando  visitam o  mundo dos  homens,  fazem-no sob  outra  roupagem (“roupa
temporária”):  por  vezes  como  animais  ou,  então,  plantas.  São,  dessa  forma,
considerados como “presentes” para os humanos, visto que também atendem às
preces  que  estes  lhes  dirigem,  normalmente  visando  suprir  suas  necessidades
mais imediatas de sobrevivência. Por exemplo, havia deusas que serviam como
mediadoras entre  animais  e  humanos;  assim,  para que uma caçada  fosse  bem
sucedida,  as  pessoas  deveriam dirigir  preces  a  tais  deusas.  Tratava-se de  uma
prática comum entre os ainu.[…] (p. 78)

A autora, a esse respeito, recorre também à proposição de Eduardo Castro162 (2002)

que pode relacionar-se ao fato de o pensamento do japonês estar muito ligado à mentalidade

mítica:

Em suma, os animais são gente, ou se vêem como pessoas. Tal concepção está
quase sempre associada à ideia de que a forma manifesta de cada espécie é um
envoltório (uma ‘roupa’) a esconder  uma forma interna humana, normalmente
visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos seres transespecíficos,
como os xamãs. Essa forma interna é o espírito do animal: uma intencionalidade
ou  subjetividade  formalmente  idêntica  à  consciência  humana,  materializável,
digamos assim, em um esquema corporal humano oculto sob a máscara animal
[...]  A  noção  de  ‘roupa’  é,  com  efeito,  uma  das  expressões  privilegiadas  de
metamorfose – espíritos, mortos e xamãs que assumem formas animais, bichos
que  viram  outros  bichos,  humanos  que  são  inadvertidamente  mudados  em
animais [...] (p. 242-243)

Castro também afirma que “[…] cada espécie de ser aparece aos outros seres como

aparece  para  si  mesma – como humana  -,  e  entretanto  age  como se  já  manifestando sua

natureza  distintiva  e  definitiva  de  animal,  planta  ou  espírito.  De  certa  forma,  todos  os

personagens que povoam a mitologia são xamãs […]”163

Ainda, os produtores do jogo fizeram um jogo de palavras com a homofonia da palavra

Ōkami, pois em japonês, pode significar grande divindade se escrito com os ideogramas 大神

(grande + Kami ou divindade) ou lobo se escrito com 狼 (lit. lobo). Além disso, pode-se supor

que a inserção de elementos do xintoísmo para tornar o jogo mais divertido tenha ligação com

162 CASTRO,  Eduardo  Viveiros  de.  A  inconstância  da  Alma  Selvagem.  São  Paulo:  Cosacnaify,  2002.
Disponível  em:  <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4100318/mod_resource/content/1/1%20A
%20Inconstancia%20da%20Alma%20Selvagem%20-%20Eduardo%20Viveiros%20de%20Castro.pdf>.  Acesso
em: 8 de novembro de 2020.
163 Ibidem, p. 244.
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a intenção do produtor do jogo Hideki Kamiya querer trabalhar com a natureza do interior do

Japão

Eu tinha várias razões para procurar criar um jogo em um ambiente natural, mas
[...]  recentemente  desenvolvi  uma  apreciação  mais  profunda  da  natureza.
[...]Depois que comecei a trabalhar e morar em uma cidade, passei a entender a
experiência de “nostalgia da cidade natal” de que as pessoas falam. Para acalmar
esse novo anseio em mim, quis criar um jogo com as belezas naturais do interior
do Japão. (KAMIYA apud SHMUPLATIONS)164

Além disso, os produtores do jogo, por se apropriarem de uma história já existente,

precisavam adicionar sua própria parcela de originalidade. Por isso, ao invés de criar um lobo

comum colocaram  a  deusa  para  utilizar  um  avatar  do lobo,  fizeram-na  utilizar  vários

armamentos, perder lifes, juntar dinheiro e pontos de fé; ter vários poderes, etc. Tudo para que

houvesse maior imersão e entretenimento.

Figura 12 - Amaterasu dos mitos (esquerda) e do jogo (direita)

Fonte: Shunsai Toshimasa (domínio público). 
Disponível em: https://mythopedia.com/japanese-
mythology/gods/amaterasu/  .   
Acesso em 31 de outubro de 2020.

 Fonte: Capcom, 2008, p. 4.

 

164 Tradução  nossa.  SHMUPLATIONS.  Clover Studios  and Okami –  Developer Interviews with producer
Atsushi Inaba and director Hideki Kamiya. Disponível em: <http://shmuplations.com/okami/  >   . Acesso em: 04 de
outubro de 2020.
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Apesar de Amaterasu do jogo utilizar um avatar de lobo para fazer sua missão na terra

de Nippon, os NPCs que não têm conexão com o mundo celestial não conseguem ver a sua

verdadeira forma.  E qual seria tal forma? Um lobo branco da espécie  Canis lupus arctos  ou

lobo-do-ártico com marcas vermelhas que demonstram a possessão pela deusa, bem como as

armas que utiliza em suas costas (espelho, espada ou joia). Quando acaba a tinta do pincel

celestial (objeto que faz o jogador poder utilizar os poderes da deusa) ele torna-se um lupino

comum. Tanto a cor vermelha quanto o nome do lobo, remetem à luz e aos raios de sol. Ele

chama-se Shiranui. Segundo Enryo Inoue (2000)165, no Japão, Shiranui é um fenômeno óptico

que ocorre acima do rio, onde aparecem luzes azuis semelhantes a um fogo. Antigamente era

considerado como um tipo de monstro japonês (p. 665). Entretanto, nos mitos, a deusa é uma

mulher adulta que ilumina os céus com seus raios de sol.

E foi  na figura deste lobo que Amaterasu realizou sua missão na terra de Nippon,

permitindo-lhe ver a mudança do mundo após 100 anos.  Os atuais habitantes da terra não

temiam mais sua antiga forma e não sabiam que ela e Shiranui (apelido que deram ao lobo)

eram um só. O fato de Shiranui ser o receptáculo da deusa é visto durante o ritual feito por

Sakuya, mencionado na seção 3.1.

Os 100 anos que se passaram desde a morte de Shiranui podem ser considerados como

o tempo em que  no  Kojiki Amaterasu  se  isolou na  caverna,  pois  tanto no jogo como na

mitologia:

[…] o mundo da Alta Planície Celestial ficou escuro e o mundo do País Central
de Ashihara mergulhou na escuridão. Uma escuridão perpétua tomou conta dos
dois mundos e todos os seus cantos foram preenchidos com as vozes de vários
espíritos malignos que, como moscas de verão, começaram a se agitar, trazendo
todos os tipos de calamidades […]. (RUBIO; MORATALLA, 2012, p. 75)166

165 ENRYO, Inoue.  Meishinkai. Toyo University Repository for Academic Resources, 2000.  Disponível em:
<https://toyo.repo.nii.ac.jp/index.php?
action=repository_view_main_item_detail&item_id=4840&item_no=1&page_id=13&block_id=17>. Acesso em:
2 de outubro de 2019.
166 Tradução nossa.
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Por isso, Sakuya167 revive a estátua do lobo e pede a Amaterasu que salve Nippon

novamente. Um fato curioso apontado por Donald Philipp (1969)168 é sobre quando Amaterasu

se oculta em uma caverna: 

[…] a escuridão e a noite reinam em todos os lugares. Um mito semelhante existe
entre  os Ainu: a  deusa do sol  foi  levada cativa e  todas as divindades e seres
humanos morreram de sono excessivo. […]
A ocultação de Ama-terasu-opo-mi-kami foi explanada como representando um
eclipse,  a  morte  da  deusa  do  sol,  sua  raiva,  etc.  Os  ritos  subsequentes  são
considerados ritos mágico-religiosos para trazer o sol de volta à vida, para tirá-lo
do eclipse ou para apaziguar a ira da deusa-sol. […] (p. 80)169

Desse modo, pode-se dizer que, durante o jogo, haveria dois tipos de “morte da deusa”:

após a batalha com Orochi, no prólogo onde de fato o receptáculo morre; e com o eclipse solar

ao fim do jogo, durante a luta contra Yami. Neste último, ela não perde seu receptáculo e

recupera  todos os seus  poderes  após as orações  dos personagens  com os quais  o  jogador

interagiu ao longo dessa narrativa.

Na dinastia Yamato há relíquias imperiais sagradas que legitimam a família imperial:

o  espelho,  que  segundo  Iglesias  (2019)  significa  o  conhecimento,  pois  sempre  reflete  a

verdade (utilizado para atrair Amaterasu para que ela saísse da caverna – mostrou à deusa o

que ela realmente era e a fez perceber que sem ela só haveria trevas); os rosários de joias de

magatama, que dizem ser símbolo de benevolência (ou seja, poder de fazer o bem que um

governante precisa) e são delas que, no mito original, nascem os filhos de Amaterasu; espadas

que representam o valor (ou seja, a valentia de que um imperador precisa) – tanto a Kusanagi

da mitologia como a Tsumugari do jogo foram recebidas por Amaterasu e ambas podem ser

entendidas como pedido de desculpas de Susanoo (da mitologia) e Susano (do jogo), apesar

de, no jogo, a espada ser ganha automaticamente após a derrota de Orochi. Essas relíquias são

um lembrete que a deusa julga necessário passar pelo mundo humano: conhecimento, bondade

e valor – a ponte entre o divino e o terreno.170Sobre essas relíquias, o autor também afirma que

167 Interessante observar que no Kojiki, KonohanaSakuyaHime é a mulher de seu neto Ninigi-no-mikoto, mas no
jogo é ela quem ressuscita o receptáculo da deusa do Sol e lhe dá conselhos sobre o que deve fazer para restaurar
a paz em Nippon.
168 PHILIPPI,  Donald  L.  Kojiki.  Princeton  University  Press,  1969.  Disponível  em:
<http://www1.udel.edu/History-old/figal/Hist138/Text/er/kojiki.pdf>. Acesso em: 27 setembro de 2020.
169 Tradução nossa.
170 Na sequência do jogo, de nome Ōkamiden, Amaterasu passa esses amuletos a seu descendente, Chibiterasu
que pode ser visto como uma referência à Ninigi, neto dessa deusa na mitologia japonesa.
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Na  mitologia,  a  espada  que  faz  parte  da  tríade  dos  tesouros  é  chamada  de
Kusanagi,  a  qual  foi  previamente  comentada  que  Susanoo  obteve  dos  restos
mortais de Yamata-no-Orochi e serviu de presente para Amaterasu para tentar se
desculpar. Considerando que Tsukuyomi era a espada de Nagi e que o impulso de
Susano  libertou  Orochi  novamente,  ficar  com  a  nova  Tsukuyomi  pode  ser
entendido como um pedido de desculpas de Susano pelos danos que ele causou.
(p.11)

De acordo com Littleton (2010), Amaterasu deu as relíquias sagradas  ao seu neto

Ninigi no Mikoto, avô do imperador Jinmu. A deusa disse a seu neto, segundo Yoshida e

Hashimoto  (2018)  que  o  “[…]  espelho  simboliza  a  minha  alma.  Acredite  nisso,  Ninigui,

respeitando-o e cultuando-o como se eu estivesse presente.” (p. 84). Ainda, Yamakage (2010)

afirma que o espelho “reflete a imagem do Kami. Ele também é o símbolo do sol, a fonte de

toda a vida e o símbolo da luz espiritual quando o Kami (shinrei) se manifesta no mundo.” (p.

44). No jogo, para trazer Amaterasu de volta ao mundo dos mortais é utilizado um espelho.

Além disso, há espelhos por todo o jogo fazendo o papel dos save points (ponto de salvamento

que fica armazenado na memória do console) e estes recarregam as lifes do jogador. Também

servem como escudo ou como uma das armas utilizadas pelo jogador, servindo a um de seus

propósitos do xintoísmo, já que, segundo Taka Yamada, organizadora de Shinto Symbols, do

Journal  Contemporary Religions in  Japan (1966) “[…] Monstros  brincam com as figuras

refletidas,  mas são mortas ao olhar para seus próprios reflexos.  Os demônios deveriam ter

medo de espelhos.[…]” (p. 104)171. Sobre a espada diz que “[…] Possuía poder místico e era

uma proteção contra espíritos malignos.”172. Em Ōkami, o jogador conta com um arsenal de

espadas  visto  que é  um jogo baseado  na  mitologia  japonesa  na qual  há a  presença  da(s)

espada(s).  Há  também  a  possibilidade  de  lutar  munido  das  joias  magatama,  com  a  qual

Amaterasu subjuga os monstros do jogo. As relíquias imperiais sagradas são, portanto, armas

tanto na mitologia quanto no jogo contra monstros e demônios.

Anteriormente, foi comparada a entrega da Kusanagi173 do Kojiki com a obtenção da

Tsumugari174 do jogo. Mas é interessante notar que a Kusanagi, de acordo com Theresa Bane

171 Tradução nossa.
172 Ibidem, p. 105. Tradução nossa.
173 Na versão em inglês possui o nome de Blade of Kusanagi.
174 Em Ōkami, é obtida após a derrota de Orochi.
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(2020)175 possui  também  variantes  com  os  nomes  de  “Ama-no-Murakumo-no-Tsurugi176

(Espada que recolhe as nuvens do céu) e Tsumugari no tachi” (p. 99). E em Ōkami há essas 3

espadas com diferentes representações. Além disso, o espelho que ajudou a retirar Amaterasu

da  caverna  também  possui  nomes  diferentes,  um  no  Nihonshoki e  outro  no  Kojiki.  No

primeiro, ele possui o nome de Mafutsu-no-Kagami177 (Aston, 1896, p. 44) e, no segundo, Yata

no  Kagami178 (CHAMBERLAIN,  1932).  Ambos  podem  ser  obtidos  em  Ōkami.  A  única

relíquia que possui somente um nome tanto no jogo quanto na mitologia japonesa é a Yasakani

no Magatama179, mencionada no Kojiki quando as divindades estavam fazendo um colar com

essas magatamas na cerimônia para tirar a deusa do sol da caverna. Além desses tesouros, há

também a presença das espadas, joias e espelhos dos 10 tesouros sagrados que, de acordo com

o que escreve Kadoya Atsushi180 (2015, p. 271)

[…]  os  Dez  Tesouros  Sagrados  inegavelmente  derivam  das  Três  Relíquias
Sagradas.  As  histórias  sobre  as  origens  dos  Tesouros  e  Relíquias  são  quase
idênticas,  mas  as  características  dos  Tesouros  e  Relíquias  são  diferentes.  De
acordo com o Kojiki e o Nihon shoki, Amaterasu concedeu duas ou três Relíquias
Sagradas a Ninigi. Os textos não fornecem detalhes adicionais sobre seus usos ou
funções.  Os  Dez  Tesouros  Sagrados,  por  outro  lado,  são  descritos  como
implementos mágicos dados à casa imperial por divindades  kami e possuem ou
transmitem poderes mágicos. […]181

Ainda, os autores afirmam que a substância desses tesouros é apenas textual e são

relíquias imaginárias. Apesar de não haver como comprovar a existência dessas dez relíquias

175 BANE, Theresa. Encyclopedia of Mythological Objects. Carolina do Norte: McFarland, 2020. Disponível
em:  <https://books.google.com.br/books/about/Encyclopedia_of_Mythological_Objects.html?
id=RsS6yQEACAAJ&redir_esc=y>. Acesso em: 15 de outubro de 2020.
176 天叢雲剣 (天 – ama = céu; 叢 – mura = recolher;雲 – kumo = nuvem; 剣 – ken = espada). É obtida, no jogo,
após a derrota de True Orochi após o jogador voltar 100 anos no passado. Possui o nome em inglês, no jogo de
Thunder Edge.
177 真経津鏡  (真 – ma = verdade; 経  – fu = longitude/passar através de; 津  – tsu = abrigo 鏡 –  kagami =
espelho). Espelho que foi usado para colocar Amaterasu no receptáculo de Shiranui, no jogo. Na versão em inglês
do jogo possui o nome de Divine Retribution.
178 Em Ōkami é obtido após obter a técnica de congelar. Era usado por Shiranui há 100 anos e possui o nome na
versão inglesa de Solar Flare.
179 八尺瓊勾玉 (八 – ya = oito; 尺 – saka = um tipo de medida; 瓊 – ni = joia bonita; 勾 – maga = capturar;玉
– tama = joia). Na versão em inglês do jogo possui o nome de Tundra Beads e pode ser comprada na cidade de
Sei’an após derrotar os demônios gêmeos perto do fim do jogo.
180 ATSUSHI, Kadoya. Myths, rites, and icons: Three views of a secret. In: SCHEID, Bernhard; TEEUWEN,
Mark.  The  Culture  of  Secrecy  in  Japanese  Religion.  New York:  Routledge,  2014.  cap.  11,  p.  269-284.
Disponível  em:  <https://books.google.com.br/books?id=3Lk7lt70qDcC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 25 de outubro de 2020. 
181 Tradução nossa.
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(Okitsu  Kagami182,  Hetsu  Kagami183,  Yatsuka no Tsurugi184,  Iku Tama185,  Makaru  Tama186,

Taru  Tama187,  Chikaeshi  no  Tama188,  Hebi  no  Hire189,  Hachi  no  Hire190,  Shinamono  no

Hire191), percebe-se que há sempre três elementos em comum tanto nas dez relíquias quanto

nas  narrativas  mitológicas  que  são:  as  joias,  os  espelhos  e  as  espadas.  Mas  apesar  das

narrativas apresentarem nomes diferentes para um mesmo tipo de relíquia, o jogo utiliza os

nomes  diferentes  de  cada  uma  para  criar  um armamento  diferente.  Também presente  em

Ōkami, mas não mencionado anteriormente, há a presença da espada Shichishitō192 (Ou Seven-

Branched-Sword) que foi entregue pelo rei de Paekche (um reino coreano) à imperatriz Jingū

(Aston, 1986, p. 251) e do espelho shinjūkyō. Esse tipo de espelho, segundo Edwards (1999)

foi encontrado em tumbas escavadas em 1960 e são da classe de espelhos de deidades e bestas,

pois possuem representações de animais, deidades ou designs abstratos (p.82). Desse modo, há

no  jogo  5  relíquias  de  cada  com  nomes  diferentes  e  níveis  de  poderes  diferentes  para

proporcionar uma máxima experiência ao jogador.

Amaterasu/Shiranui/jogador  também  possui  poderes  que  são  dados  por  animais

durante  o  jogo  e  podem ser  utilizados  ao  fazer  desenhos  específicos  na  tela  utilizando o

controle do console. Segundo Iglesias (2019) esse pincel é uma homenagem dos criadores do

jogo à caligrafia e ao uso do pincel como elemento cultural do Japão. Entretanto, o uso do

pincel por Amaterasu não tem relação com a mitologia japonesa, sendo utilizado como parcela

de entretenimento do jogador, ou seja, como elemento ludológico como afirma Gasi (2016):

[...] o videogame tem no cerne de sua narrativa ludológica a parcela estética, já
que o jogador controla um pincel de nanquim como sua arma principal, e como o
artefato que o possibilita criar mudança no estar-mundo. Ou seja, todas as nossas
palavras  da  parcela  estética  poderiam  ser  contempladas  em  uma  parcela  de
gameplay, por exemplo. Todo o jogo digital se revela para o jogador como se
fosse uma pintura em aquarela. Ou seja, a arte do game está conectada com as
suas mecânicas. (p. 108)

182 Em japonês 沖津鏡.
183 Escrito em japonês com os kanji 辺津鏡.
184 Escrito com os ideogramas 八握剣.
185 Escrito como 生玉.
186 Escrito com os ideogramas 死返玉.
187 Escrito nos ideogramas 足玉.
188 Escrito com os kanji 道返玉.
189 Escrito como 蛇比礼.
190 Escrito em japonês como 蜂比礼.
191 Escrito como 品物之比礼.
192 Escrito em kanji como 七支刀.
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O jogador utiliza o pincel para reconstruir o mundo de Ōkami que está devastado por

causa dos demônios, fazendo cerejeiras florescerem, ajudando os moradores com o poder sol,

fazendo o tempo parar, retirando pragas de plantações, etc. Além disso, derrota os inimigos

com as armas que possui ao longo do jogo, sentindo-se assim como um próprio deus tentando

consertar  um  mundo  em  trevas.  Assim  o  jogador  torna-se  uma  das  maiores  divindades

xintoístas, redesenhando o mundo por meio do pincel, afastando o mal e restaurando a ordem.

Além disso,  no jogo,  as  divindades menores  (como Sakuya e  os  animais  que entregam a

Amaterasu  os  poderes  do  pincel)  referem-se  a  ela  como  “Origem  e  mãe  de  todos  nós”,

tornando-a deusa-mãe e deusa de todo o Cosmos.

Tanto em Ōkami quanto na mitologia japonesa existe um Estado193legítimo em torno

de um poderoso clã, pois em ambos há o domínio dos “selvagens”. Em Ōkami isso pode ser

visto na fase de Kamui (nome da região localizada mais ao norte do Japão), pois somente à

deusa e  ao Waka (em referência  a  Ushiwakamaru/  Minamoto no Yoshitsune) é  permitido

voltar  às  planícies  celestiais  e,  também  porque  ela  derrota  os  demônios  tanto  das  ilhas

principais de Nippon (que podemos entender como Honshū) quanto do povo Oina (ou seja,

dos Ainus mais ao norte). Na mitologia, segundo Mietto (1995), no segundo tomo do Kojiki, o

imperador Jinmu pacifica a região de Yamato. O tema principal dos primeiros tomos

[...] é o registro da expansão territorial do clã imperial, ocorrendo paralelamente
com a expansão das relações da divindade central do clã imperial com os deuses
dos territórios dos demais clãs que disputavam com este pelo poder. [...] Quando
um  clã  mais  poderoso  subjugava  outro,  os  membros  deste  último  eram
incorporados à sua estrutura, adotando o nome do clã conquistador. Nestes casos,
o kami do clã subjugado era apropriado e frequentemente transformado em uma
espécie de parente do kami do clã conquistador. Desta forma, vários dos deuses e
personagens que surgem na obra podem ser vistos como símbolos dos clãs mais
poderosos. […] (MIETTO, 1995, p. 89) 

Ainda, de acordo com Anesaki (2015)

[...]a deusa do Sol  olhou em direção à "Terra Média onde os juncos crescem
abundantemente", isto é, o arquipélago japonês; então ela viu que o país ficou
cheio de "espíritos malignos", e eles se revoltavam e se agitavam como "moscas
azuis".  A  deusa  enviou  mensagens  a  esses  espíritos  malignos  e,  mais  tarde,

193 Interessante notar que o nome da última missão do jogo é “Rising Yamato”, ou seja, ascensão de Yamato.
Uma clara referência à formação do Estado de Yamato.
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enviou  várias  expedições  punitivas  contra  eles  e  aos  deuses  terrenos,  que
finalmente entregaram suas terras aos "deuses celestiais". (p. 10-11)194

Em  Ōkami,  entretanto,  ao  invés  de  mandar  expedições,  foi  a  própria  deusa  que

subjugou os maus espíritos e trouxe a paz à região. Além disso, como vimos no capítulo 2.2,

os  Ainus  foram marginalizados  pelos  japoneses  que  adentraram ao  continente  no  período

Yayoi195 e a religião destes últimos que ficou predominante na região196.

De  acordo  com o  que  foi  visto  no  capítulo  2.1,  para  Brunel  (1988)  todo  mito  é

explicativo (p.16).  Com relação à Amaterasu, o que se explica é a função do sol, pois no

Kojiki após a deusa se isolar na caverna, o mundo entra em trevas e tudo é caos. Segundo

Campbell (2007) esse isolamento era uma “coisa terrível; pois o desaparecimento permanente

do sol teria implicado o fim do universo - o fim, antes mesmo de o mundo ter começado a

existir” (p. 208-209), pois o sol “[…] é, ao mesmo tempo, aquele que nutre a humanidade. O

raio solar que aquece a terra simboliza a comunicação de energia divina ao útero do mundo

[…].”197. Como o jogo retira elementos dos mitos e histórias folclóricas japonesas, ele também

possui essa explicação em dois momentos: como visto anteriormente, 100 anos após a morte

de Shiranui (o avatar da deusa Amaterasu e do jogador) o mundo fica em trevas já que um dos

habitantes desacreditado das lendas de seu povo liberta Orochi, trazendo assim o caos; ao fim

do jogo, Issun transmite ao jogador e aos demais personagens que sem o sol todos os seres

vivos morrem e o mundo entra em um caos total. Em Ōkami há também referências à primeira

separação, ou seja, da luz e das trevas. No Kojiki luz e trevas são separadas no nascimento das

divindades do sol (Amaterasu), da lua (Tsukuyomi) e das tormentas (Susanoo)198. Entretanto,

194 Tradução nossa.
195 Henshall, 2011, p. 22-23.
196 Apesar de não ter um fundador, foram encontrados traços da religião xintoísta no período Jōmon e Yayoi,
como visto anteriormente em LITTLETON, 2010, p. 14-15.
197 Ibidem, p. 47.
198 Entretanto na versão traduzida do Nihonshoki de William Aston (1896) há uma passagem em que Amaterasu,
Tsukuyomi e Susanoo foram todos frutos do amor de Izanagi e Izanami. Amaterasu nasceu primeiro, pois seus
pais queriam alguém para governar o universo e como ela resplandecia eles a mandaram para o céu. O próximo a
nascer foi Tsukuyomi que possuia brilho semelhante ao da deusa e por esse motivo seus pais decidiram que ele
seria o consorte da deusa (p. 19-20). Havendo assim a primeira separação do sol  e da lua. Há também outro
escrito em que Izanagi criou Amaterasu e Tsukuyomi a partir de espelhos com suas mãos esquerda e direita –
opostos (p. 20). Há também outro trecho em que há uma segunda separação do sol e da lua que é quando a deusa
Amaterasu ordena Tsukuyomi a ir  ao encontro da deusa da comida e ele, vendo de onde toda a  comida se
originava se revoltou e matou essa deusa. Amaterasu ao saber da notícia ficou furiosa e afirmou não querer mais
ver seu irmão (p. 32). 
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no videogame, essa separação se dá por meio de Amaterasu sendo o sol e Yami sendo as

trevas. Outra forma de se pensar é que a deusa seja a própria natureza e seus poderes naturais

enquanto Yami é a tecnologia, o progresso, pois seu design é totalmente tecnológico. Desse

modo, Ōkami pode constituir uma espécie de lenda contida na mitologia dos personagens de

dentro do jogo, mas para os jogadores é somente um conto, pois como vimos anteriormente,

conto é um mito dessacralizado.

A história de Amaterasu/Shiranui no jogo Ōkami, conforme o que já apresentado, pode

ser analisada à luz da jornada do herói de Campbell (2007) devido às suas características. De

acordo com Krawczyk e Novak (2006), os personagens podem ser classificados conforme o

arquétipo na jornada do herói e como personagens de jogos, bem como já ilustrado no capítulo

2.3. Dentro dessa série de denominações e funções dentro da narrativa, Amaterasu/Shiranui

pode ser enquadrada como a heroína do jogo, o Personagem do jogador (PC), o Avatar e como

personagem mítico. É o arquétipo do herói pois, é o foco principal da história e enfrenta um

problema no início da narrativa, embarcando numa jornada para resolvê-lo; é o Personagem do

jogador e seu avatar, pois o jogador o controla e é sua encarnação no mundo do videogame; é

um personagem mítico pois  a  deusa  Amaterasu  existe  na mitologia  japonesa.  Por ser  um

arquétipo  de  herói  é  possível  aplicar  o  conceito  de  monomito  de  Campbell  (2007)  à  sua

trajetória ao longo do jogo da seguinte maneira:

a) A partida:

O chamado da aventura começa por meio do pedido de Sakuya, entretanto a deusa

recusa o pedido, pois inicialmente não quer mudar, não quer ter o “despertar do eu”199. Mas

um Arauto, ou seja, algo que lança um desafio ao herói, surge, mas não por meio de uma

pessoa  e  sim por  meio  do  grito  de  Orochi  (a  serpente  temível  da  lenda  do jogo  que  foi

libertada por um dos moradores da vila) e pela percepção de Amaterasu de como o mundo está

em trevas e realmente precisa de mudanças. Pois, de acordo com Campbell (2007)

199 Ou seja, uma mudança de consciência para amadurecer, pois “[...]pequeno ou grande, e pouco importando o
estágio ou grau da vida, o chamado sempre descerra as cortinas de um mistério de transfiguração um ritual, ou
momento de passagem espiritual que, quando completo, equivale a uma morte seguida de um nascimento. O
horizonte  familiar  da  vida  foi  ultrapassado;  os  velhos  conceitos,  ideais  e  padrões  emocionais,  já  não  são
adequados[...].” (CAMPBELL, 2007, p. 60-61)
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[…] O arauto ou agente que anuncia a aventura, por conseguinte,  costuma ser
sombrio, repugnante ou aterrorizador, considerado maléfico pelo mundo [...]. O
arauto  pode  ser  um  animal  (como  no  conto  de  fadas),  representante  da
fecundidade instintiva reprimida que está dentro de nós. Pode ser igualmente uma
figura misteriosa coberta por um véu - o desconhecido. (p. 61-62) 

O arauto também pode ser chamado, na linguagem ludológica, de evento incitante

que, segundo Krawczyk e Novak (2006)

[…] não precisa necessariamente ser na forma de uma ação física - que pode ser
tão  grande  quanto  uma explosão,  ou  tão  sutil  quanto  os  olhares  dos  amantes
perdidos em Romeu e Julieta. Um incidente incitante também pode ocorrer no
diálogo verbal ou não verbal. O olhar no rosto de um ator pode ser tão instigante
quanto uma linha falada de diálogo. O que quer que o escritor opte por usar, deve
ser um único momento que provoca o personagem a uma escolha. Da escolha
vem a  ação  que  geralmente  traz  outra  escolha  -  levando  a  ainda  mais  ação,
revelando os pontos da trama e, eventualmente, a história.200 (p. 67)

Assim, após esses fenômenos e insistências de Sakuya, o lobo (Amaterasu) aceita sua

missão, pois inicialmente a heroína recusa o chamado. 

Segundo Campbell (2007) “Para aqueles que não recusaram o chamado, o primeiro

encontro da jornada do herói se dá com uma figura protetora (que, com frequência,  é uma

anciã ou um ancião), que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam contra as forças

titânicas com que ele está prestes a deparar-se.” (p. 74). Nesse caso, há duas figuras protetoras:

Sakuya e Issun. A primeira, ressuscita e utiliza o restante de seu poder para trazer vida à vila

Kamiki,  apesar  dos  moradores  continuarem  petrificados.  Mas  agradece  ao  jogador  (o

manipulador  do  avatar  de  Shiranui/Amaterasu)  com  “pontos  de  fé”:  A  segunda  figura

protetora é Issun, pois ele guia o jogador até a última parte do jogo e ensina-lhe os comandos e

como utilizar as técnicas dos pincéis obtidas ao longo da jornada. Este último ilustra bem o

ajudante sobrenatural dos contos que, de acordo com Campbell (2007), “Nos contos de fadas,

pode se tratar de algum ser que habite a floresta, algum mágico, eremita, pastor ou ferreiro,

que aparece para fornecer os amuletos e o conselho de que o herói precisará. […]”201.

A  passagem pelo  primeiro  limiar  do  jogador  pode  ser  tanto  a  parte  em que  ele

consegue acessar novas zonas após destruir a pedra que bloqueava o caminho da primeira vila

200 Tradução nossa.
201 Ibidem, p. 76.
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(onde a deusa Amaterasu conheceu o herói Nagi há 100 anos) quanto a área de Agata Forest,202

onde ele encontra Waka, um personagem que sempre a desafia, pois ambos são guardiões de

limiar: 

[...] o sentido do primeiro aspecto do guardião do limiar, o aspecto de proteção. É
melhor não desafiar  o  vigia  dos limites  estabelecidos.  E,  no  entanto,  somente
ultrapassando esses limites, provocando o outro aspecto, destrutivo, dessa mesma
força,  o  indivíduo  passa,  em  vida  ou  na  morte,  para  uma  nova  região  da
experiência.203 (Campbell, 2007, p. 86).

O ventre da baleia em Ōkami é o momento em que o jogador vence Orochi, ou seja, o

primeiro grande “chefão” (boss) do jogo. É a segunda chance da deusa tentar vencer essa

terrível serpente de oito cabeças, pois na primeira vez o receptáculo dela morreu. Campbell

(2007) afirma que 

Esse motivo popular enfatiza a lição de que a passagem do limiar constitui uma
forma de auto-aniquilação. […] Mas, neste caso, em lugar de passar para fora,
para além dos limites do mundo visível, o herói vai para dentro, para nascer de
novo. O desaparecimento corresponde à entrada do fiel no templo onde ele será
revivificado pela lembrança de quem e do que é, isto é, pó e cinzas, exceto se for
imortal.  O  interior  do  templo,  ou  ventre  da  baleia,  e  a  terra  celeste,  que  se
encontra  além,  acima  e  abaixo  dos  limites  do  mundo,  são  uma  só  e  mesma
coisa.204

A jornada do herói também pode ser aplicada na mitologia japonesa sendo que o chamado

para a  partida ocorre  quando o pai  de Amaterasu  lhe dá a  missão de governar  a planície

celestial, ou seja, Takamagahara. Ainda, Amaterasu deve enfrentar seu irmão Susanoo, que

nesse  caso  seria  um guardião de  limiar  e,  após  ele  sair  vencedor,  faz  diversas  “pirraças”

deixando a deusa aborrecida. Ao ficar nesse estado, ela tranca-se em uma caverna, deixando a

Terra em trevas. Essa caverna seria o novo mundo no qual ela ficaria por um tempo, ou seja, o

limiar. Desse modo, percebe-se que a partida de Amaterasu na mitologia japonesa foi bem

diferente da de Ōkami, pois foi menor e sua história também o será, pois a deusa sai de cena

para  dar  lugar  a  outras  divindades  cada  qual  com sua  jornada.  Isso  porque  a  mitologia

japonesa é de cunho de convencimento, pois “[…] o Kojiki se destinava a unificar histórica e

202 Agata Forest é uma possível referência à pedra ágata usada para fazer magatamas, pois é nessa floresta que o
jogador consegue o primeiro colar de magatamas. Segundo Daniel Holtom (1928) são vários os materiais das
magatamas. Entre eles estão ágata, jasper, topázio, ametista, jade, serpentina, etc. (p. 34)
203 Ibidem, p. 86.
204 Ibidem, p. 92.
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ideologicamente o Japão” (Mietto, 1995, p. 67) e o “Nihonshoki seria um registro histórico

destinado a posicionar o Japão no panorama político continental.”205. 

b) A iniciação:

Após  a  derrota  de  Orochi,  o  jogador  vivencia  o  caminho  de  provas  do  lobo

(Amaterasu).  Nesse ponto, o jogador deve terminar de reunir  os pincéis celestiais que dão

poder à deusa e é aqui que

O herói é auxiliado, de forma encoberta, pelo conselho, pelos amuletos e pelos
agentes secretos do auxiliar sobrenatural que havia encontrado antes de penetrar
nessa  região. Ou, talvez,  ele  aqui descubra,  pela  primeira vez,  que existe  um
poder benigno, em toda parte, que o sustenta em sua passagem sobre-humana.
(CAMPBELL, 2007, p. 102)

Nesse caminho, de acordo com Campbell (2007) “[…] Cumpre agora matar dragões e

ultrapassar surpreendentes barreiras repetidas vezes. Enquanto isso, haverá uma multiplicidade

de vitórias preliminares, êxtases que não se podem reter e relances momentâneos da terra das

maravilhas.”206.  Essas  vitórias que ainda hão de vir são explicadas  na fala  do narrador de

Ōkami após a derrota de Orochi: “[…] Nossa história, no entanto, está longe de terminar. Na

verdade, está apenas começando.”207 (CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018)

Descobre-se aqui que um dragão de água ficou descontrolado e que uma névoa verde e

tóxica assola a grande cidade de Sei’an.  Na cidade, ele conhece uma bela xamã chamada Rao

que diz trabalhar para a rainha Himiko. Ela nos pede para trazer um item chamado Fox Rods

que irá aumentar os poderes da rainha e dissipar a névoa, entretanto mais à frente o jogador

descobre que é tudo mentira, pois esta revela ser a terrível raposa de nove caudas. Encontrar

Rao, significa encontrar-se com a deusa na jornada de Amaterasu/jogador,  pois, Campbell

(2007) afirma que a deusa pode ser um tipo de mãe, mas, nesse caso

[…]a imagem recordada não é de todo benigna; pois também a mãe "má” - 1) a
mãe ausente e inalcançável, contra quem são dirigidas fantasias agressivas e de
quem se teme uma contra-agressão; 2) a mãe repressora, ameaçadora e punitiva;
3) a mãe que mantém junto a si o filho em crescimento que deseja seguir seu
próprio  caminho;  e,  por  fim,  4)  a  mãe desejada,  mas  proibida  (complexo  de
Édipo), cuja presença é um estímulo ao desejo perigoso (complexo de castração)

205 Ibidem, p. 68.
206 Ibidem, p. 110.
207 Tradução  nossa.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=Osnm7kbZDxA&t=10662s>
(9h41m11s). Acesso em: 15 de janeiro de 2020.
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– persiste na terra oculta do território das lembranças infantis do adulto e exibe,
por vezes, a força maior.[…] (p. 112)

O fato de Rao se transformar em um monstro pode ser explicado por Vogler (2006), pois

“do  ponto  de  vista  do  herói  os  membros  do  sexo  oposto  podem  parecer  camaleão,  um

arquétipo de mudança. [...]” (p. 44). Sobre isso, Campbell (2007) enfatiza que

[…] O herói é aquele que aprende. À medida que ele progride, na lenta iniciação
que  é  a  vida,  a  forma  da  deusa  passa,  aos  seus  olhos,  por  uma  série  de
transfigurações: ela jamais pode ser maior que ele, embora sempre seja capaz de
prometer mais do que ele já é capaz de compreender. Ela o atrai e guia e lhe pede
que rompa os grilhões que o prendem. E se ele puder alcançar-lhe a importância,
os dois, o sujeito do conhecimento e o seu objeto, serão libertados de todas as
limitações. A mulher é o guia para o sublime auge da aventura sensual. Vista por
olhos inferiores, é reduzida a condições inferiores; pelo olho mau da ignorância, é
condenada à banalidade e à feiúra. Mas é redimida pelos olhos da compreensão.
[...] (p. 117)

E de fato,  no jogo, a  xamã atrai  o  jogador,  pede que ele  lhe ajude,  mas ao fim,

descobre-se que era mais um inimigo a se derrotar ao longo da jornada. Ela ainda é símbolo de

tentação, com seus fartos seios e rosto bonito. Torna-se para o jogador (Shiranui/Amaterasu) a

“rainha do pecado.”

Após a derrota da raposa, como vimos na seção da narrativa do jogo, o jogador vai

para  Kamui,  encontra  mais  amigos  e  volta  100  anos  no  passado  para  derrotar  Orochi

novamente. Lá, o jogador conhece a forma antiga de Amaterasu e mais tarde é ajudado por

ela.

Ao adentrar na arca de Yamato, antes de retornar definitivamente para a sua casa, a

heroína batalha com diversos guardiões do último limiar antes de chegar a Yami. Este último

personagem rouba-lhe todos os poderes. 

Após as falas de Issun e orações das amizades que fez durante sua jornada, Shiranui

(Amaterasu/Jogador) os escuta e entra em apoteose, ou seja, no ponto de realização em que

um maior entendimento é alcançado. Armado com o conhecimento e percepção de que sem o

seu poder o mundo entra em desequilíbrio, o herói está decidido e pronto para a parte mais

difícil da aventura. Campbell (2007) revela que

Aqueles que sabem, não apenas que o Eterno vive neles, mas que eles mesmos, e
todas as coisas,  são  verdadeiramente o Eterno, habitam os bosques de árvores
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que atendem aos desejos, bebem o licor da imortalidade e ouvem, em todos os
lugares, a música silenciosa da harmonia universal. Esses são os imortais.208 

Desse modo, Amaterasu recupera uma a uma as habilidades obtidas durante o jogo

para poder derrotar Yami e salvar Nippon.

Nesse trecho não foi citado sobre o Kojiki, pois Amaterasu, ainda isolada na caverna,

não sabia que seu sumiço traria caos na planície celestial e no mundo. Por outro lado, em

Ōkami,  o jogador presencia o segundo e parte do terceiro arco do jogo. O maior vilão do

segundo arco é a manipuladora raposa de nove caudas que faz Amaterasu/Shiranui/jogador de

marionete e copia suas habilidades. Porém, após derrotá-la, o jogador se aproxima do pior

inimigo  do  jogo:  Yami  que  quase  mata  Amaterasu/Shiranui/jogador  trazendo  temor  aos

habitantes de Nippon.

c) O Retorno:

Shiranui/Amaterasu recupera seus poderes, mas ainda não derrotou o senhor das trevas por

estar sendo impedido por ataques mais fortes e sucessivos dessa obsidiana maligna. Segundo

Campbell (2007),

Se  o  herói  obtiver,  em  seu  triunfo,  a  bênção  da  deusa  ou  do  deus  e  for
explicitamente encarregado de retornar ao mundo com algum elixir destinado à
restauração da sociedade, o estágio final de sua aventura será apoiado por todos
os poderes do seu patrono sobrenatural.  Por outro lado, se o troféu tiver sido
obtido com a oposição do seu guardião, ou se o desejo do herói no sentido de
retornar  para  o  mundo não  tiver  agradado aos  deuses  ou demônios,  o  último
estágio do ciclo mitológico será uma viva, e com freqüência cômica, perseguição.
Essa fuga pode ser complicada por prodígios de obstrução e evasão mágicas. (p.
198)

Ao vencer a morte mais uma vez, a deusa se torna senhora dos dois mundos (terrestre e o

celestial):

Os dois mundos, divino e humano, só podem ser descritos como distintos entre si
– diferentes como a vida e a morte, o dia e a noite. As aventuras do herói se
passam fora da terra conhecida, na região das trevas; ali ele completa sua jornada,
ou apenas se perde para nós, aprisionado ou em perigo; e seu retorno é descrito
como uma volta do além. Não obstante – e temos diante de nós uma grande chave

208 Ibidem, p. 157.
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de compreensão do mito e do símbolo –, os dois reinos são, na realidade, um só e
único reino.209 

Sentindo-se feliz e orgulhosa de sua missão, ela finalmente pode ter a liberdade para

viver em paz na planície celestial:

Poderoso pelo seu saber, calmo e liberto na ação, convencido de que de suas
mãos fluirá a graça de Viracocha, o herói configura-se como veículo consciente
da terrível e maravilhosa Lei, seja o seu trabalho o de açougueiro, jóquei ou rei.210

Assim, o sol voltou para Nippon. 

Por  conter  aspectos  semelhantes  à  mitologia  foi  possível  também fazer  a  trajetória  do

herói. Isso porque um jogo precisa ter um conflito que de acordo com Krawczyk e Novak

(2006) é essencial  para manter a ação e rumar a uma conclusão.  Esse conflito precisa ser

interno e externo e mexer com as emoções do jogador para que ele se divirta jogando. Além

disso, o jogo é em terceira pessoa e segundo Krawczyk e Novak,

As narrativas de terceira pessoa oferecem outra maneira de contar histórias, e os
jogos de ponto de vista de terceira pessoa (POV) costumam ter uma sensação
muito  mais  cinematográfica.  Como  o  jogador  pode  ver  o  personagem,  a
experiência, embora ainda pessoal, é menos direta. O jogador sabe como ele ou
ela, como herói, se parece e quais poderes o personagem tem.211

No  Kojiki o desfecho do episódio de Amaterasu se dá com o auxílio externo ao ser

resgatada pelas outras divindades para sair da caverna. Curiosa, após ver seu reflexo refletido

em um espelho, ela saiu de seu exílio e iluminou o mundo novamente (CAMPBELL, 2007, p.

209). Em Ōkami também houve uma pequena ajuda dos moradores de Nippon para que ela

recuperasse seus poderes, mas o mundo só voltou a se iluminar após o jogador derrotar Yami,

podendo assim voltar para a planície celestial. 

Assim pode-se dizer que a mitologia japonesa possui apenas um arco para Amaterasu,

enquanto os outros arcos da narrativa são destinados a outros personagens. Porém em Ōkami,

a narrativa toda é destinada a Shiranui/Amaterasu Por conta dessa diferença, a aplicação das

ideias de Campbell (2007) para ambas as narrativas não são compatíveis entre si em diversos

episódios citados neste capítulo. O que não impede a possibilidade de realizá-lo de um modo

209 Ibidem, p. 213.
210 Ibidem, p. 232.
211 Ibidem, p. 28. Tradução nossa.



97

distinto.  Deve-se  lembrar  também  que  o  jogo  absorve  as  simbologias  produzidas  pela

mitologia, mas não necessariamente refletirão todos os seus significados.

3.2.2 Susano (大剣士スサノオ)

Figura 13 -  Ilustração de Susano  

Fonte: CAPCOM, 2008, p. 21.

Takehayasusanoono Mikoto212,  de acordo  com Mietto  (1995),  é  o  deus intrépido e

veloz que traz a destruição,  irmão de Amaterasu  e outra divindade importante do panteão

xintoísta. No jogo, seu nome na versão em inglês é Susano  Ele não é uma divindade e sim um

senhor atrapalhado, dorminhoco, que gosta de sakê, usa uma espada de madeira nas costas, é

covarde,  nutre  uma  paixão  pela  personagem  Kushi213 e  não  acredita  nos  feitos  de  seu

antepassado Nagi que há 100 anos derrotou a serpente de 8 cabeças chamada Orochi usando o

212 Seu nome pode ser escrito de outras formas como: Susa-no-wo, deus das tormentas, de acordo Anesaki
(2015). Ou ainda, Susanō-o, deus do mar de acordo com Rodrigues (2018).
213 Na versão japonesa do jogo, Sagurajin Kushinada (酒蔵人クシナダ). Lit. ‘Cervejeira de sakê Kushinada).



98

sakê feito por sua amada Nami Além disso, se diz ser um famoso espadachim, mas prova

ser uma fraude. Ele pode ser encontrado na vila Kamiki do jogo. No livro  Ōkami Official

Complete works ele é descrito da seguinte maneira: 

Descendente  do  famoso  guerreiro  Nagi  que  foi  o  responsável  pelo
desaparecimento original de Orochi há 100 anos. Embora seja covarde, Susano
sentia constantemente o peso de sua famosa e honrada linhagem. Na esperança de
corresponder  às  expectativas  dos  outros  moradores,  ele  recuperou  a  preciosa
espada  de seu antepassado da Caverna da Lua.  Como a espada  era o  próprio
artefato que mantinha o selo de Orochi no lugar, a remoção da espada estimada
resultou na liberação de um mal antigo. 
Embora oprimido e com medo a princípio, a ajuda de Amaterasu e o próprio amor
de  Susano  por  Kushi  despertaram algo  em sua  alma.  No final,  Susano  ficou
vitorioso sobre o inimigo histórico de seu povo. (CAPCOM, 2008, p. 21)215

No xintoísmo, essa divindade possui alguns traços humanos como descrevem Yoshida

e Hashimoto (2018): “o Deus-do-Mar,  rebelde e  destemido, é  aquele  que causa discórdia,

destrói  e  mata,  promovendo a  desordem e o medo.” (p.  9).  No jogo,  porém, ele  é  muito

dorminhoco e covarde, pois sempre é visto dormindo, tendo pesadelos e, sempre que o jogador

tenta acordá-lo, ele começa a fingir que estava treinando com sua espada de madeira. Mas,

semelhante à descrição das autoras,  em  Ōkami,  ele também causa discórdia,  desordem e o

medo, pois, ao não acreditar nas lendas das pessoas da vila, ele acaba retirando a espada que

selava Orochi trazendo todo o mal novamente à Nippon. De acordo com Carter (2018), ele não

teria como ser o avatar do jogador, pois 

Seria difícil transmitir esse personagem complexo e melancólico em formato de
videogame e ainda ter o jogador como ele. O jogador se cansaria muito rápido de
precisar  se  envolver  com o  zumbido  de  Susano-o,  a  ponto  de  provavelmente
evitá-lo por completo. Além disso, como um jogador poderia lidar e simpatizar
com um personagem secundário que odiava o mundo que estava explorando? O
jogador  não  iria  querer  aquele  personagem  no  jogo  de  forma  alguma  -  isso
diminuiria seu desejo de se envolver com o mundo e a história. Portanto, para um
jogo, Susano-o precisa de um personagem totalmente diferente: um pelo qual os
jogadores possam sentir empatia, mas que também goste de estar por perto.216

Ainda, a autora afirma que os produtores do jogo alteram totalmente o personagem

mito existente, mas concorda com o ponto em que Susano também tem uma personalidade

destrutiva no jogo:

214 Na versão em japonês, Izanami (イザナミ).
215 Tradução nossa.
216 Tradução nossa.
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Susano-o em Okami tem traços destrutivos: ele bebe o 8  Purification Sake que
deveria parar Orochi; ele destrói uma árvore e bate em um rio em um ponto; e ele
não  ajuda  na  batalha,  mesmo  quando  acredita  que  está  sendo  supremamente
"heroico" (Amaterasu, na realidade, está fazendo todo o trabalho). Em vez disso,
a história ensina uma lição diferente. Em vez de dizer "aprenda a controlar suas
emoções e prestar serviços aos necessitados", Okami ensina "Você pode ser forte
e lutar contra o mal, mesmo que não seja o 'mais forte' do mundo: se você for
corajoso  o suficiente e  enfrentar  os  seu medos,  você  pode  enfrentar  qualquer
monstro. 
[…]
A mensagem também é relevante porque Susano-o é a razão de Orochi estar de
volta ao mundo: desde que ele quebrou o selo do monstro - tentando provar que a
lenda de Nagi, seu ancestral, era um monte de lixo - ele foi o único responsável
pelas  coisas  ruins  acontecendo  no  mundo.  A história  não  é  apenas  sobre  ele
aprender a ser corajoso: é também sobre ele aprender a consertar seus erros e
assumir a responsabilidade por suas ações.217

A  caracterização  de  Susanoo  realizada  por  Carter  é  pertinente.  No  entanto,  não

impediria que Susanoo protagonizasse um outro jogo, diferentemente do que ela afirma, tão

somente  por  conta  de  sua  natureza.  Personagens  viris  e  nada  nobres  costumeiramente

protagonizam jogos de ação. Há, inclusive, jogos nos quais pode-se optar jogar com o vilão da

história. Exemplo disso é Street Fighter II, também da Capcom, produzido décadas antes218 de

Ōkami. Além disso, a empatia é subjetiva e depende de como o desenvolvedor da narrativa

programa o seu desfecho. A exemplo disso, Krawczyk e Novak (2006) utilizam o personagem

Shrek do filme da  Dreamworks  que é “o protótipo do vilão que na verdade é um herói”219

(p.45). Shrek é um ogro que acabou sendo o mocinho no fim da história. Há vários jogos de

Shrek,  bem avaliados  pela  crítica,  lançados  para  as  plataformas  de PS1,  PS2,  PS3,  PS4,

Nintendo DS, Xbox, entre outros.220

217 Tradução nossa. Ibidem.
218 Lançado  em  1991,  de  acordo  com  o  site  da  IGN  (Portal  de  entretenimento  com  enfoque  em  jogos
eletrônicos). Disponível em: <https://www.ign.com/articles/2009/02/16/ign-presents-the-history-of-street-fighter?
page=1  >  . Acesso em: 28 de outubro de 2020.
219 Tradução nossa.
220 O jogo Shrek 2, por exemplo, obteve nota 71 pelos críticos do site Metacritic (website americano que reúne
críticas  de  álbuns,  videogames,  filmes,  programas  de  televisão,  DVDs  e  livros).  Disponivel  em:
<https://www.metacritic.com/game/playstation-2/shrek-2  >  . Acesso em: 28 de outubro de 2020.
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Figura 14 - Representação da divindade Susanoo

Fonte: Tsukioka Yoshitoshi, 1887. Disponível em: 
https://pm1.narvii.com/7016/502a62b3416368c9550bd5df8286bd83ddb28a77r1-987-599v2_hq.jpg   .   
Acesso em: 03 de novembro de 2020.

Nas  ilustrações  que  se  encontra  do  Susanoo  mitológico,  ele  está  sempre  trajando

roupas brancas, com calças vermelhas, cabelo e barba longos, portando uma espada na mão e

com um ar de guerreiro. Por outro lado, o Susano do jogo usa uma roupa roxa com uma faixa

vermelha,  é  calvo,  mas  sua  barba  é  tão  grande  que  emenda  no  cabelo.  Assim  como  o

personagem da mitologia ele  é  musculoso e  porta uma espada (embora a  do jogo seja de

madeira). De acordo com Kikuchi (2012) 

[…] Em 603, foi estabelecida a “ordenação de 12 posições hierárquicas”,  que
determinava a hierarquia dos burocratas que prestavam serviço na corte. As 12
posições  eram  designadas  de  acordo  com  os  seis  termos  do  confucionismo,
acrescidos de palavras “grande” e “pequeno” para cada um, e essas posições eram
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representadas pela “coroa”, […] de cores roxo, azul, vermelho, amarelo, branco e
preto, com duas tonalidades cada uma [….] (p. 55)

Nesse  sistema,  a  cor  roxo  escuro  representava  que a pessoa tinha grande  virtude,

significando que ela  era  muito importante no governo.  Como Susano,  do jogo, veste uma

roupa dessa cor, podemos supor que a escolha dos produtores tenha sido para dar relevância ao

personagem como pode ser visto no fim do primeiro arco em que ele se torna um herói para

sua vila.

Segundo Mietto (1995),  Takehayasusanoono Mikoto é  filho da divindade de nome

Izanagi  (o  primeiro homem – o  homem que convida).  No jogo,  Susano é  filho de Nagi,

demonstrado a ligação com a mitologia japonesa e a relação entre pai e filho. Na versão em

inglês,  o  nome de Izanagi  foi  encurtado  para Nagi, sendo este  um herói  lendário da vila

Kamiki. Izanagi e Izanami são um casal amoroso tanto no jogo quanto nas narrativas míticas

japonesas.  O  mesmo  ocorre  com  Susanoo  e  Kushinada.  Porém,  na  versão  em  inglês  do

videogame, Izanami teve seu nome reduzido para Nami e Kushinada para Kushi. Ambas são

as produtoras de sakê da vila Kamiki, cada uma a seu tempo. Vale lembrar que na versão

japonesa os nomes são preservados.

No  Kojiki, Susanoo comete vários atos maldosos após sair vitorioso da disputa com

sua irmã Amaterasu. Dentre esses atos, pode-se citar, segundo Mietto (1995), abrir um buraco

na porção central mais alta do forro da sala de tecedura divina e atirar um cavalo que tivera

sido esfolado a partir da cauda (p. 86). No jogo, ele também comete alguns atos maldosos, mas

não por se vangloriar e sim para refutar se as lendas de seu vilarejo eram reais. Para isso

Susano retira a espada que selava Orochi e, com medo, bloqueia a saída da vila com uma

pedra. De acordo com Krawckzyk e Novak (2006) esses atos podem ser classificados como

um sentimento de curiosidade, pois a curiosidade é uma emoção que pode trazer a destruição

(p. 98). Campbell (2007) afirma ainda:

Eis um exemplo de um dos modos pelos quais a aventura pode começar. Um erro
– aparentemente um mero acaso – revela um mundo insuspeito, e o indivíduo
entra numa relação com forças que não são plenamente compreendidas.  Como
Freud  demonstrou,  os  erros  não  são  um mero  acaso;  são,  antes,  resultado  de
desejos e conflitos reprimidos. São ondulações na superfície da vida, produzidas
por  nascentes  inesperadas.  E  essas  nascentes  podem ser  muito  profundas  tão
profundas quanto a  própria  alma.  O erro pode equivaler  ao ato inicial  de  um
destino. […] (p. 60)



102

Desse  modo,  tanto  no  jogo  quanto  na  mitologia  esse  personagem  comete  atos

imperdoáveis. Além disso, como visto no capítulo acerca da história do jogo, Kamiki pode ser

considerada como a Izumo da mitologia japonesa, visto que são os lares de Susano e Susanoo

respectivamente e, como afirma Mietto (1995) “[…] Originariamente Susanoo é considerado

uma divindade de Izumo e seu nascimento a partir de Izanagi, assim como Amaterasu, foi uma

tentativa  de  inseri-lo  no  quadro  da  mitologia  oficial.”(p.  84).  Também é  para  Izumo que

Susanoo é banido e é “onde salva a vida de uma jovem que seria entregue a uma terrível

serpente para ser devorada. Ele destrói a serpente e encontra uma espada em sua cauda, com a

qual  presenteia  Amaterasu.”221.  Como esta  mesma história  sobre uma serpente que devora

mulheres é contada também em Kamiki, esta pode ser situada como Izumo.

Sobre  essa  história  da  serpente  que  devora  jovens,  Yoshida  e  Hashimoto  (2018)

apontam que ao descer para o país de Izumo, o Deus-do-mar cruzou com um casal de anciãos

que chorava abraçando uma jovem e disseram à divindade: 

Tinhamos  oito  filhas,  agora  só  nos  resta  uma.  Todos  os  anos,  nesta  época,
Yamata-no-Oroti, uma serpente gigante de oito cabeças, aparece aqui e uma de
suas  cabeças  devora  uma  de  minhas  filhas.  Este  ano  será  a  vez  da  princesa
Protetora-dos-Campos-de-Arroz,  nossa  última  filha,  e  por  isso  choramos  –
lamentou o ancião.(p. 44)

Outro nome para a princesa Protetora-dos-Campos-de-Arroz é, segundo Chamberlain

(1932),  Maravilhosa-Princesa-de-Inada  (Kushi-[i]nada-hime).  Ela também está  presente em

Ōkami, mas também com o nome encurtado de Kushi. Tanto no Kojiki quanto no jogo, ela é a

amada de Susanoo e Susano, respectivamente,  e,  em ambos, é ela que é marcada para ser

devorada pela serpente. Porém, no videogame, ele não a derrota sozinho, mas sim com a ajuda

de Amaterasu/Shiranui/jogador e pode por fim ter um final feliz com sua amada. Por outro

lado, no Kojiki, segundo Rodrigues (2018) Susanoo transforma Kushinada em um pente e se

prepara para derrotar  a serpente;  e  em  Ōkami,  ela  mesma, a  fim de trazer  o  heroísmo de

Susano à tona, troca de roupa, pega seu sakê que preparou e pede ao jogador para levá-la ao

covil da criatura.

Com relação ao sakê, o jogador é quem derrota a serpente de oito cabeças Orochi,

embebedando-a no sakê que Kushi preparou. Na mitologia, todavia, a iniciativa de pedir para

221 Ibidem, p. 89-90.
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preparar o sakê vem de Susanoo como é observado em Yoshida e Hashimoto(2018): “Vocês

precisam preparar o saquê bem forte. Depois, construam um cercado com oito entradas. Em

cada  uma  delas  deve  haver  um  suporte  para  colocar  vasilhas  cheias  de  saquê.”  (p.  45).

Também é igual ao mito o modo de derrotar a serpente: “[…] Assim que sentiu o aroma do

saquê, seguiu direto para o cercado. Enfiou as cabeças nas vasilhas de saquê e bebeu todo o

líquido.  Embriagada,  estirou-se  ali  mesmo e  dormiu  profundamente.[...]”222.  Mas  no  jogo,

Susano  aparece  de  última  hora  e  corta  as  cabeças  da  serpente  com  sua  espada  Susano

Blossom223,  ou  Susanoo  na  versão  japonesa224.  Ela  é  uma  forma  evoluída  de  sua  espada

Tohenboku225 (a espada de madeira com a qual ele sempre anda) que tornou-se dourada após

ele orar para os céus e Shiranui uivar  fazendo a lua aparecer.  O brilho do luar que foi  o

responsável por essa “evolução”226. Esta mudança de forma de sua espada pode ter sido, para

ele, uma recompensa dos deuses por ele resolver enfrentar seus medos ao tentar derrotar a

serpente. O sakê, segundo Philipi (1968, p. 89) é uma oferenda que consiste em uma bebida

elaborada de vinho e parte importante no culto religioso japonês (apud Pérez, 2017, p. 16).

A serpente do jogo possui uma descrição muito semelhante ao Kojiki como segue:

● Seus olhos estão inchados como cerejas, oito cabeças e oito caudas emergem de seu

tronco, e sua pele está coberta de musgo, cipreste e pinheiros. O comprimento de seu

corpo se estende por oito vales e oito montanhas. E sua barriga, quando ele mostra,

escorre sangue e fica inchada. (PÉREZ, 2017, p.14)227

● Para  saciar  o  apetite  de  Orochi,  uma  besta  terrível  que morava  nas  cavernas,  uma

jovem  donzela  era  oferecida  como  sacrifício  no  festival  anual.  Com  um  corpo

parecendo  uma montanha  e  8  cabeças  montadas  em pescoços  do  tamanho de  três

222 Ibidem.
223 Na versão japonesa do jogo, 凄乃桜（すさのお）.
224 Na realidade, quem faz os cortes nas cabeças da serpente é o jogador, utilizando a técnica power slash (a
técnica de cortar as coisas e uma das primeiras que é aprendida), porém, todo o crédito da derrota da serpente é
dado à Susano.
225 Na versão japonesa é escrita com os kanji 闘片撲（とうへんぼく）.
226 O brilho da lua é uma referência a Tsukuyomi (月 – tsuki = lua; 呼 – yomi = chamar). Tsukuyomi é, na
mitologia  japonesa,  deus  das  luas/noites  e  irmão  de  Amaterasu  e  Susanoo.  Apesar  de  ele  não  aparecer
personificado no videogame,  nas vezes  que  as  espadas  de  Nagi  e  Susanoo se  transformaram, Shiranui uiva
fazendo com que a lua apareça, ou seja, chamando a lua. Tsukuyomi também foi a espada de Nagi que selou a
serpente Orochi na caverna da lua e assim se faz a presença de Tsukuyomi que também teve pouca participação
no Kojiki.
227 Tradução nossa.
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troncos,  dizia-se  que  seus  olhos  vermelho-sangue  amaldiçoavam  qualquer  um que

olhasse para eles. (CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018)228

José Pérez  (2017)  argumenta  que  essa  descrição  refere-se à  flora  típica de  Izumo.

Então no jogo, pode referir-se também à flora de Kamiki ou Nippon. Mais uma justificativa

para Kamiki poder ser comparada à Izumo.

Ainda, o número oito referentes às cabeças da serpente tanto no jogo quanto no Kojiki

é segundo Pérez (2017):

[…] um número cosmológico que representa o todo em todo o seu entendimento.
Nesse caso, as oito montanhas com seus oito vales simbolizam o mundo inteiro
em toda sua largura e comprimento. Mas essa concepção de mundo estruturada
em torno  do número  oito  é  encontrada  em muitos  povos altaicos  (Naumann,
1999: 91). […] (p. 16-17)229

Também não é estranho o fato de Susanoo encontrar uma espada dentro da serpente e

nem de ser conseguida uma espada após a derrota dela, pois como afirma Nauman (1992):

[...] Existe uma relação entre os dois conceitos, espada e serpente, que também
pode ser encontrada na China. Wolfram Eberhard demonstrou que na tradição
chinesa a espada e a serpente eram idênticas: “as serpentes são produzidas como
o dinheiro e o metal do qual as armas são feitas”, junto com que indica ainda
que “mitos sobre a serpente como espada ou serpente como moeda de cobre”(p.
163)230.

Ainda sobre o assunto, Pérez (2017) demonstra que há

[...] uma semelhança entre as ideias de espada e serpente, considerando também
uma  “associação  poderosa  de  espadas  e  seus  gumes  com  veneno”.  Como
consequência, o veneno da serpente, por meio de um caminho mágico, torna as
lâminas das espadas rígidas e afiadas, e portanto mortais. Da mesma forma, a
lógica mágica do isomorfismo também se encaixaria, uma vez que ambos são
estreitos e alongados, com uma ponta no final (p. 25).231

Ainda,  segundo  Rodrigues  (2018),  o  retorno  de  Susanoo  “[…]  ao  seu  lugar  de

origem ocorre na reconciliação com as divindades celestiais com o ato de entregar a espada

Kusanagi, um dos três tesouros imperiais, redimindo-se de seus pecados e demonstrando que,

228 Tradução nossa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Osnm7kbZDxA&t=10662  >   (3m38s).
Acesso em: 15 de janeiro de 2020.
229 Tradução nossa.
230 Tradução nossa.
231 Tradução nossa.
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finalmente, tornou-se um adulto respeitável.” (p.82). Vimos que isso também ocorreu no jogo,

porém de forma indireta.

Após observados  esses aspectos  semelhantes  à mitologia japonesa,  agora é  preciso

classificar  o  personagem Susano.  De acordo com as classificações  de Krawczyk e Novak

(2006), os personagens podem ser classificados no arquétipo na jornada do herói, personagens

auxiliares e como personagens de jogos, bem como já ilustrado no capítulo 2.3. Dentro dessa

série  de  denominações  e  funções  dentro  da  narrativa,  Susano  pode  ser  enquadrado  como

pícaro  (trickster), anti-herói232,  personagem  essencial  (pivotal  character),  aliado  (allie),

personagem não jogável (NPC) e mítico (mythic). Pícaro, pois é aliado de Amaterasu/Shiranui/

jogador, mas o desvia do objetivo principal; Personagem essencial e aliado, pois é ajudante de

Amaterasu e tem uma história  que reflete  a  da protagonista  (faz ela lembrar  do passado),

ajudando-a a crescer; personagem não jogável,  pois não é controlado pelo jogador; mítico,

pois existe na mitologia japonesa. Interessante notar que Lévi-Strauss também classificou o

Susanoo mitológico como trickster:

[...]  Lévi-Strauss  havia  sugerido  classificar  Susanöwo  na  categoria  dos  bebês
chorões,  esses  heróis  incestuosos  que  se  recusam  a  crescer  e  permanecem
submissos à influência da feminilidade. Essa hipótese muito fecunda fornece-nos
um  princípio  unificador  que  vem  resolver  a  heterogeneidade  assinalada
habitualmente na lista de atributos do deus: os caprichos do trickster (trapaceiro),
as  funções  do  herói  cultural  e  as  peregrinações  do  criminoso  cessam  de  ser
contraditórios. [...]. (apud BRUNEL, 1988, p.726-727)

Também pode-se  afirmar  que  tanto  na  mitologia  japonesa  quanto  em Ōkami  há a

presença  do motivo  kishuryuritan.  Segundo Shinobu Origuchi  a  expressão  “kishuryuritan”

serve para 

[…]  designar  um  esquema  narrativo  recorrente  na  literatura  e  na  mitologia
clássicas japonesa. Motivo (tan) das deambulações (ryuri) de um herói de nobre
condição (kishu), esse drama da peregrinação comporta, à época em que o tema
se  cristaliza  na  literatura  de  Heian,  três  elementos  fundamentais:  a  falta  (o
pecado), o banimento e o retorno (ou apoteose) do herói [...]  A punição é tão
ambígua quanto a falta a que ela corresponde [...] o herói-viajante, decaído de seu
anterior  prestígio,  “desce”  no espaço e  na  hierarquia  dos  seres  [...].  O drama
subjetivo  do  arrancamento  à  capital  e  a  evocação  dos  sofrimentos  do  banido

232 Segundo Vogler (2006), anti-herói pode ser um marginal ou um vilão, do ponto de vista da sociedade, mas a
plateia se socializa com ele. Pode se comportar de modo semelhante ao herói mas com um toque de cinismo ou
ferida qualquer ou pode ser como os heróis trágicos que possuem defeitos e são destruídos por seus demônios
íntimos.
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importam muito mais que a gramática das funções narrativas  (apud Brunel, 1988,
p. 728)

Porém em Ōkami, a falta seria a retirada da espada que despertou Orochi; o banimento

são os pesadelos que Susano tem com a serpente pedindo-lhe para fazer um pacto com ela para

aumentar seus poderes; e o retorno é quando ele volta triunfante para sua vila após salvar sua

amada.

Portanto,  pôde-se  notar  que  a  trajetória  de  Susano  foi  bem semelhante  à  de  sua

contraparte  mitológica,  mas com enfoque maior na narrativa do Deus-do-mar e a serpente

gigante  de  oito  cabeças.  Mas  apesar  da  história  dele,  no  jogo,  não  ser  sobre  deuses  ou

semideuses derrotando demônios, ele conseguiu resgatar a donzela na qual ele amava, reparar

seus erros e tornar-se um herói para os habitantes da vila onde morava. Além disso, houve a

utilização das simbologias e esquemas narrativos que se encontravam presentes na mitologia

japonesa. Mas, pelo fato de Susano não ser o avatar do jogador, não foi possível aplicar a

jornada do herói à sua história. Seria possível se fosse, pois ela é aplicável à sua trajetória no

Kojiki/Nihonshoki  como  demonstrou  Rodrigues  (2018)  ao  aplicar  a  jornada  do  herói  de

Campbell nesse personagem e em Ōkuninushi.

3.2.3 Issun (さすらいの旅絵師イッスン)

Figura 15 -  Issun e o local de onde moram seus amigos

Fonte: CAPCOM, 2008, p. 12. Fonte: CAPCOM, 2008, p. 205.
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Issun  é  um  pequeno  humano  e  artista  que  anda  junto  ao  lobo  no  qual

Amaterasu/jogador  utiliza  como avatar.  Possui  vestes  roxas,  uma  capa  verde,  um pincel-

espada que ele chama de Denkomaru233, um chapéu que lembra tanto um inseto234 quanto um

chapéu de palha de viajantes. Ele é um enviado celestial e seu trabalho é espalhar fé para fazer

as pessoas de Nippon voltarem a acreditar nos deuses, além de gravar as formas e ataques

celestiais  por  meio  de  seus  desenhos.  É  ele  que  entrega  o  pincel  celestial  à

Amaterasu/Shiranui/jogador.  Entretanto,  fala  demais durante todo o jogo, e isso de acordo

com Gasi (2016), foi alvo de críticas de alguns dos jogadores com os quais ela trabalhou em

sua tese de doutorado  (p.141).  Issun também tem uma queda  por  cada  garota bonita  que

aparece ao longo do jogo, principalmente pela xamã de grandes seios Rao. Utiliza um chapéu

verde  parecido com uma folha  e  o  povoado de onde  provém possui  casas  com pequenas

entradas que ficam nos caules de uma planta verde, dentro do tronco uma árvore. É descrito da

seguinte maneira no livro de artes da Capcom (2008):

Neto do atual Enviado Celestial, o qual é responsável por registrar as formas dos
deuses e difundir a fé. Ele é um Poncle que fugiu de seu próprio treinamento.
Através de suas viagens com Amaterasu, ele recuperou sua paixão por sua arte e
se tornou um respeitável Enviado Celestial. Ele pode falar demais, mas é honrado
e tem uma queda por donzelas em perigo.235(p. 12)

Os  Poncle236 mencionados  no  trecho  acima  e  o  local  no  qual  vivem chamado  de

Ponc’tan237 são uma referência aos Koro-pok-guru que, como visto no capítulo acerca dos

Ainus,  são  pequenas  pessoas  que  povoam  o  folclore  desse  povo.  É  provável  que  essas

“pessoinhas” habitassem a região de Yezo, atual Hokkaidō. Sobre esses anões, Henry Snow

(1897)238 afirma que: 

Os  Ainu  dizem  que  Yezo  era  anteriormente  habitado  por  um  povo  a  quem
chamam de Koro-pok-guru (habitantes em buracos) e que dizem ter destruído.

233 Na versão japonesa é escrita com os ideogramas 電光丸.
234 De acordo com Mari Shimazaki, uma das ilustradoras de Ōkami, ela projetou todos os habitantes de Ponc’tan
com insetos  e plantas em mente.  De acordo com ela,  “[…] Com proporções infantis  eles têm corpos muito
pequenos  […].  eles  usam  insetos  e  plantas  para  se  tornarem  maiores  na  esperança  de  se  defenderem  de
predadores, como fazem os insetos de verdade. […].” (CAPCOM, 2008, p. 152)
235 Tradução nossa.
236 Em japonês, Koropokuro (コロポクロ).
237 Na versão japonesa do jogo, Ponkotan (ポンコタン).
238 SNOW,  Henry  James. Notes  on  the  Kuril  Islands.  London.  1897.  Disponível  em:
<https://archive.org/details/notesonkurilisl01snowgoog>. Acesso em: 12 outubro de 2020. 
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Eles também se referem a esses habitantes antigos como Koshito (gente pequena),
porque, dizem, eles eram uma raça muito diminuta.
[...]
O interior das habitações do Koro-pok-guru é muito baixo, e a porta de entrada e
a passagem do saguão ainda mais baixas, tendo apenas cerca de 4⅟2 pés de altura,
de modo que um homem comum tem que se curvar consideravelmente ao entrar.
É perfeitamente concebível que os Ainu imaginem que essas moradias só devam
ser usadas por pessoas de estatura muito baixa.
Os Koro-pok-guru eram, sem dúvida, uma raça do norte, que penetrou em Yezo
através das Ilhas Curilas. Eles provavelmente nunca foram muito numerosos, e os
Ainu, quando foram conduzidos pelos japoneses a Yezo, não teriam dificuldade
em exterminar ou expulsar essas pessoas de volta de onde vieram originalmente.
[…] (p. 24-25)239

Além disso,  Batchelor  (1901)  afirma  que,  no  início,  os  Ainu  e  os  Koro-pok-guru

mantinham uma relação  amigável  e  intercambiavam produtos.  Em  Ōkami, pode-se ver  os

Poncles (Koro-pok-guru) e os Oina (Ainu)240 convivendo juntos pacificamente, entretanto o

local de moradia dos Poncles é de difícil acesso para os Oina, pois devem passar por uma

estranha, tortuosa e perigosa floresta chamada Yoshpet241. Uma das Oina que conseguiu ter

acesso à vila Ponc’tan quando pequena (pois  para entrar na vila  é preciso ser pequeno ou

encolher por meio algum de item mágico) afirma que o pólen das árvores da floresta “[…] tem

o poder de confundir bestas” e que os Oina não podem ficar naquela área por muito tempo

(CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018)242. Desse modo, a boa relação dos dois

povos é demonstrada no jogo de Ōkami, apesar de ser de difícil acesso para o povo Oina por

eles serem humanos que se transformam em “bestas”243.

239 Tradução nossa.
240 O nome Oina, como visto anteriormente deriva da divindade dos Ainu de nome Aioina.
241 Na versão japonesa do jogo, Yoshipetai ( ヨシぺタイ).
242 Tradução nossa.  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NslWmA0HooU&feature=youtu.be>
(2h54m19s). Acesso em: 21 de janeiro de 2020.
243 Referência ao fato citado por Batchelor (1901) visto anteriormente sobre viajantes dizerem que os Ainu
descendem de cães.
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Figura 16 -  Kai (direita) e Oki (esquerda) com suas respectivas transformações em “bestas” (cachorros). 
Com uma máscara verde, a personagem Lika.

Fonte: Capcom, 2008, p. 147. Fonte: Capcom, 2008, p. 149.

Apesar disso, o jogador ao encontrar Issun não o vê em sua vila de origem, mas sim o

encontra no início do jogo tirando um cochilo nos seios de Sakuya. É ele quem ensina os

comandos básicos e técnicas ao jogador. Também pode ser visto como consciência ou alter

ego de Amaterasu, pois somente ele que interage com os outros personagens. Mas, somente ao

chegar em Kamui o jogador percebe que Issun é uma figura familiar aos habitantes da área, o

que não ocorre com as pessoas de outras partes de Nippon, pois o chamam de inseto. É nesse

local que descobre-se sobre sua história: seu lar fica no coração da floresta da confusão, em

uma pequena  vila  no tronco de  uma árvore,  onde  vivem pequenos  seres  humanoides.  De

acordo com seu avô, Isshaku244, o antigo Enviado Celestial, seu neto fugiu com uma de suas

pinturas e desistiu de seu treinamento. Desse modo, Issun não quer mais vê-lo por achar que

desonrou sua família. Entretanto, ao fim do jogo Issun cumpre seu destino como enviado, pois

ao ser impedido de subir na arca celestial ele espalha a fé para todos através de palavras e de

244 Na versão em japonês,  jishō densetsu no kenshi  Isshaku  (自称伝説の剣士イッシャク ),  lit.  auto-
proclamado lendário espadachim Isshaku.
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seus desenhos quando Amaterasu perde todos os seus poderes. Ao ver que a deusa ficou bem,

este volta a viver junto com o espírito das árvores, Sakuya, e diz que aumentará o número de

crentes de Amaterasu.

O jogo também cria um vínculo dos  koro-pok-guru com a história de  Issunbōshi, o

herói de uma polegada (aproximadamente 3 cm). Sobre esse herói, Jeremy Roberts (2009), na

obra  Japanese mythology A to Z,  conta a seguinte versão: seus pais não podiam ter filhos e

desejaram um filho a deus, não importasse seu tamanho, então ele lhes deu um pequenino. Ele

media uma polegada, era inteligente e trabalhava duro. Quando ele completou 15 anos foi para

a capital Kyoto, munido de um par de hashi245, uma agulha e uma tigela, os quais serviram de

remo,  espada  e  barco,  respectivamente.  Chegando  à  capital  ele  arranjou  um  trabalho  e

posteriormente conheceu uma garota.  Eles  foram para um templo, mas se depararam com

demônios. A garota fugiu, mas ele conseguiu “esfaquear” um dos demônios com a agulha após

ser engolido por ele. Após isso, foi cospido. Outros demônios tentaram enfrentá-lo, mas o

pequenino  sempre  os  derrotava.  Após  a  partida  deles,  Issunbōshi  encontrou  um  martelo

mágico no chão. Ele pediu que pudesse crescer e ficar do tamanho normal, pois assim poderia

casar-se com a garota.  E no fim, eles casaram-se. (p. 59). O martelo mágico também está

presente em Ōkami, porém faz com que a deusa diminua de tamanho e, segundo Gasi (2016),

baseada no livro de Yanagita (1948), assim como no folclore o pequenino “viaja pelas terras

como acompanhante de uma princesa (ou divindade, no caso de Okami)” (p. 115), e ambos

estão munidos de armas: “Issunbōshi tem uma espada e Issun de Okami tem um pincel”246.

Além disso, em ambos há um desejo de conexão: “[…] Em algumas versões de Issunbōshi ele

se casa com a princesa que o acompanha. Em Okami, Amaterasu volta para o reino celestial,

enquanto  Issun  canta  na  terra  as  palavras  dos  deuses”247.  Por  vezes,  também,

Amaterasu/Shiranui/jogador engole Issun e depois o cospe fazendo uma alusão aos demônios

que comeram o pequeno, deixando-o zangado. Por isso, Ōkami conta de uma forma divertida

as aventuras de Issunbōshi, mas deixa ao final uma mensagem importante de nunca esquecer

de orar aos deuses não somente para pedir coisas, mas para agradecê-los. É importante que se

245 Palitinhos japoneses.
246 Ibidem.
247 Ibidem.
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ressalte que Gasi (2016) e Marinelli (2014) não mencionam a história dos Koro-pok-guru, mas

somente de Issunbōshi.

Apesar de nenhuma das fontes de pesquisadas terem citado, Issun também aparenta ser

uma referência à divindade que ajuda o filho do deus Susanoo, Ōkuninushi248 (Deus-Espírito-

das-terras-existentes) a construir o país. Essa divindade, de acordo com Yoshida e Hashimoto

(2018)  é  o  Deus-pequenino249 que  nasceu  da  Sagrada-Divindade-da-Força-Criadora250 e

escorregou  de  seus  dedos  ao  nascer  de  tão  pequeno.  Segundo  Mietto  (1995)  esse  deus

pequenino pode ser também interpretado como alter ego de Ōkuninushi. Ainda, afirma que “o

soberano de Izumo, Ōkuninushi, entrega seus domínios ao kami dos domínios celestes (ou

seja,  para  Amaterasu  e  seus  descendentes).”(p.  90).  Mas,  no  caso  do  jogo,  não  houve  a

necessidade dos domínios serem entregues a Amaterasu, pois a própria deusa que estava em

missão de fazer o país prosperar e como foi dito anteriormente no capítulo de Amaterasu, é

através de Issun que se pode saber o que ela está pensando. Ela não tem falas ao longo do jogo

e desse modo, assim como o Deus-pequenino para Ōkuninushi, Issun torna-se o alter ego da

deusa.

Figura 17 -  Representação dos Koro-pok-guru (a esquerda) e Issunbōshi (a direita) 

Fonte: OKADA, 2013, p. 1. Fonte: Shiro Kasamatsu , 1993. Disponível em: 
https://kawaiiehon.com/?pid=130380395. Acesso em: 24

248 大国主 em japonês.
249 Sukuna-biko (少彦名神), de acordo com Rubio e Moratalla (2012).
250 Ou Kami-Musubi-no-kami, segundo Rubio e Moratalla (2012).
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de novembro de 2020.

Então,  como  visto,  Issun  passa  a  maior  parte  de  seu  tempo  junto  à  deusa  do

sol/Shiranui/jogador e, dentro das classificações apresentadas por Krawczyk e Novak (2006),

é possível analisá-los conforme o arquétipo da jornada do herói como personagem auxiliar e

personagens  de  jogos,  denominações  já  ilustradas  no  capítulo  2.3.  Dentro  dessas

denominações  e  funções  pode-se  classificar  Issun  como  mentor  (mentor),  auxiliar  que  é

companheiro e ajudante (Sidekick e Game Helper); e personagem não jogável (NPC). Mentor,

pois guia o herói  ao seu destino e fornece informações sobre o que fazer;  companheiro e

ajudante (Sidekick e Game Helper), pois é um companheiro para a protagonista, não vê o peso

que ela carrega, oferece uma parcela cômica ao jogo e fornece informações importantes sobre

como jogar o jogo ou o que está acontecendo na história; personagem não jogável, pois não é

o avatar do jogador. 

A escolha de colocá-lo como mentor é devido à função que este arquétipo desempenha

que é, segundo Campbell (2007),

[…]  um  experiente  iniciado  na  natureza  e  na  linguagem  dos  sonhos,  que
desempenha a função e o papel de um antigo mistagogo, ou guia dos espíritos, o
curandeiro iniciador dos primitivos santuários florestais das provas e da iniciação.
[...] Seu papel equivale precisamente ao do Velho Sábio, presença constante nos
mitos e contos de fadas, cujas palavras ajudam o herói nas provas e terrores da
fantástica aventura.  É ele que aparece e  indica a brilhante espada mágica que
matará o dragão-terror; ele conta sobre a noiva que espera e sobre o castelo dos
mil tesouros, aplica o bálsamo curativo nas feridas quase fatais e, por fim, leva o
conquistador de volta ao mundo da vida normal após a grande aventura na noite
encantada. (p. 19)

Sobre a função de auxiliar, Gasi (2016) afirma que

O papel do ajudante, ou sidekick, é um mitema presente em diversas obras da
cultura.  O companheiro  do  herói  pode  ser  visto  no conto  de  Gilgamesh,  por
exemplo, na figura de Enkidu, que se torna o servo do rei. Sua presença mostra a
magnificência do protagonista, que sempre tem uma posição de maior autoridade
e maior poder do que seu ajudante, mesmo que Enkidu acompanhe Gilgamesh em
suas  andanças.  Em  Don  Quixote,  Sancho  Panza  também  serve  de  suporte
emocional e físico para o protagonista, e pode ser ridicularizado por sua lealdade.
Assumir essa faceta do ridicularizado parece ser uma das responsabilidades do
ajudante. E, às vezes, Sancho pode servir como um tipo de alívio cômico, como a
possibilidade de diversão que o herói não pode ter em sua missão, e estabelecer
uma relação íntima com o protagonista, que pode ficar focado na sua demanda.



113

Ou seja,  sua potência de intervenção no mundo geralmente se apresenta como
menor do que a do protagonista, mesmo que ofereça suporte ao herói. (p. 141)

Quanto ao personagem Issun ser um NPC, em Ōkami há uma peculiaridade: este NPC

torna-se jogável (PC) ao ajudar o jogador a coletar tesouros após encolher de tamanho na

cidade de Sei’an (precisa-se desenhar  uma linha entre ele e o tesouro que o jogador quer

coletar).

Issun ajuda o jogador a tomar decisões durante a narrativa, entrega o pincel celestial

que o ajuda a combater os demônios e faz o jogador embarcar  com segurança na arca de

Yamato para seu combate final, ficando feliz ao saber que a narrativa teve um final feliz.

Esse mentor também teve sua própria jornada, mas à primeira vista, ele embarcou nela

naturalmente ao reconhecer que o lobo que apareceu diante dele era semelhante à Shiranui

como segue:  “[…]  O que  há  com você,  bola  de  pêlo?  Você  parece  meio  deprimido.  Na

verdade... Você me parece  familiar... Já sei! Você parece com aquela estátua de Shiranui!”

(CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE,  2018)251.  Entretanto,  ao continuar  o  jogo,

percebe-se que ele deixou sua vila, pois não queria ser um Enviado Celestial e, por isso, seu

avô recusa falar sobre o assunto como afirma: “Só para constar, não tenho mais neto!  Aquele

patife desistiu de seu treinamento e fugiu com uma das minhas pinturas preciosas!  Ele não é

mais meu neto!” (CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018)252. Sobre isso, um dos

analisados de Gasi (2016) afirma que “Issun é um procrastinador, quer fazer o bem, mas não

o trabalho, só faz quando não tem como”(p.170). Portanto, Issun inicialmente recusa o ritual

que devia fazê-lo amadurecer e ser como seu antecessor. Nos mitos e no folclore, ao cometer

uma recusa,  Campbell  (2007)  afirma que “[…] o indivíduo deixava  de fazer  parte,  como

unidade, da unidade mais ampla formada pela comunidade como um todo [...].”(p. 24-25).

Além disso, essa recusa é “[...] uma recusa a renunciar àquilo que a pessoa considera interesse

próprio. O futuro não é encarado em termos de uma série incessante de mortes e nascimentos,

e  sim em termos da obtenção e proteção  do atual  sistema de ideais,  virtudes,  objetivos  e

vantagens.  [...].”253.  Por  isso,  ao renunciar  essa  recusa  e  aceitar  que  ele  estava  sendo um

251 Tradução  nossa.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=Osnm7kbZDxA&t=10662s  >  
(16m28s). Acesso em: 15 de janeiro de 2020.
252 Tradução nossa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NslWmA0HooU&feature=youtu.be>
(3h09m06s). Acesso em: 21 de janeiro de 2020.
253 Ibidem, p. 67.
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Enviado Celestial após descobrir que o lobo era de fato o avatar da deusa do sol, Issun, ao fim

do jogo, faz vários desenhos indicando a verdadeira forma dessa deusa, fala aos habitantes de

Nippon para não só fazerem pedidos aos deus, mas também agradecê-los e deixa seu avô e sua

comunidade orgulhosos. 

Por vezes, o herói decide ficar no mundo especial onde viveu sua jornada. Sobre isso,

Campbell (2007) afirma que

Terminada a busca do herói, por meio da penetração da fonte, ou por intermédio
da graça de alguma personificação masculina ou feminina, humana ou animal, o
aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu transmutador da vida. O círculo
completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o trabalho de
trazer os símbolos da sabedoria, o Velocino de Ouro, ou a princesa adormecida,
de volta ao reino humano, onde a bênção alcançada pode servir à renovação da
comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil mundos.
[…]  São  igualmente  numerosos  os  heróis  que,  segundo  contam  as  fábulas,
fixaram  residência  eterna  na  bendita  ilha  da  sempre  jovem  Deusa  do  Ser
Imortal.254

Issun conseguiu fazer com que a busca do herói pudesse ser alcançada ao auxiliá-lo

contra  Yami.  Amaterasu/Shiranui/jogador  retorna  vida  para  seu  local  de  origem  em

Takamagahara para que houvesse uma renovação da comunidade de Nippon. Por outro lado,

Issun decidiu não retornar à sua vila e resolveu ficar junto à Sakuya e continuar vivendo suas

próprias aventuras, assim como ocorreu no conto Issunbōshi que também não retornou à casa

de seus pais de criação. 

Além disso, se encararmos a história de Issun como descrito por um dos jogadores

analisados por Gasi (2016), que afirmou que dentro do jogo ele era um leitor que “[…]estava

lendo a história mitológica, de como Amaterasu salvou o Japão, tudo parte da visão dela. Ou

seja, não precisa ser considerado verdade, e se pensarmos que o Issun quem ditava a história,

eu sou um leitor da história que o Issun escreveu” (p. 170), pode-se dizer que Issun é um

orador  assim  como  Hieda  no  Are255 para  o  Kojiki,  mas  essa  história  provavelmente  foi

considerada como real para os outros  NPCs, justificando assim o caráter dela ser mitológica

para esses personagens, pois, os mitos assim como os contos, como visto anteriormente, são

254 Ibidem, p. 195.
255 Segundo Mietto  (1993), Hieda no Are memorizou o conteúdo do  Teiki  (registro  genealógico da família
imperial)  e  do  Kyūji  (coletânea  de mitos,  lendas  e  canções).  Foi  determinado a Ōno-Assomi-Yasumaro que
registrasse à imperatriz Genmei tudo o que Hieda memorizasse. Yassumaro assim o fez, compilando todas as
histórias contadas no Kojiki (p. 107)
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contados  por  um  grande  locutor  anônimo  de  contornos  imprecisos,  porém  o  mito  está

arraigado na tradição. Desse modo, constitui-se um conto para os jogadores e um mito para os

habitantes de Nippon. 

Assim, a história de Issun oferece uma mistura de elementos folclóricos e mitológicos

da  cultura  japonesa,  pois,  como  visto,  sua  narrativa  possui  aspectos  presentes  tanto  em

Issunbōshi quanto na de Sukuna-biko como também na dos Koro-pok-guru. Além disso, tanto

no personagem do conto popular japonês quanto no jogo, há uma jornada de aventuras. 

3.2.4 Outros personagens folclóricos

Dentro  das  classificações  propostas  por  Krawczyk  e  Novak  (2006)  com relação  a

arquétipos  da  jornada  do  herói,  personagem  auxiliar  e  personagem de  jogo,  os  seguintes

personagens  podem  ser  todos  classificados  como  ajudantes  (Helpers),  aliados  (Allies),

personagens  não  jogáveis  (NPCs)  e  ajudantes  do  jogo  (Game  Helpers).  Ajudantes,  pois

ajudam Amaterasu/Shiranui a alcançar seu objetivo e a realizar tarefas difíceis, podem vir de

qualquer lugar e ajudar a causa do herói, mas são dispensáveis; aliados, pois são os ajudantes

ao  longo  do  caminho;  personagens  não  jogáveis,  pois  não  são  controlados  pelo  jogador;

ajudantes do jogo, pois informam sobre o que está acontecendo na história e pode-se voltar a

qualquer  hora  para  interagir  com  eles.  Todos  fazem  parte  do  segundo  arco  de

Amaterasu/Shiranui/jogador,  ou  seja,  do  caminho  de  provas.  Esse  arco,  segundo  Vogler

(2006)  é  o  momento  em que  “Os  heróis  podem entrar  no  estágio  dos  testes  procurando

informação, mas podem sair com novos amigos ou Aliados.” (p. 140). Além disso, a maior

parte dos contos japoneses relacionados aos personagens que serão aqui apresentados, são da

classe dos Honkaku mukashi banashi, ou seja, “mukashi banashi clássicos”. De acordo com a

pesquisa  de  Yanagita  (1957)  que  se  faz  presente  resumidamente  no  artigo  de  Namekata

(2011), neste tipo de história “[…] seus protagonistas são pessoas; quanto ao tema, este gira

em  torno  da  ação  de  um herói,  que  se  apresenta  sob  três  tipos:  nos  shinwa  (mitos),  os

protagonistas são deuses; nos  setsuwa, temos os heróis históricos; e, nos  mukashi banashi,

temos as crianças de nascimento extraordinário.” (p. 57). Dentro das subdivisões dos Honkaku
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mukashi banashi, as narrativas que serão aqui apresentadas têm relação com: narrativas sobre

casamentos  entre  seres  diferentes  (humano  casa-se  com  ser  diferente),  narrativas  sobre

nascimentos/casamentos (criança de nascimento anormal luta contra um oni ou sai em busca

de uma esposa), narrativas sobre agradecimentos de animais.

3.2.4.1 King of the Dragonian’s Wada (龍王ワダツミ)

Figura 18 - As duas ilustrações que estão em cima representam o rei Wada antes (direita) e 
após sua transformação (esquerda) e a imagem de baixo é o seu reino no fundo do mar.

Fonte (acima): CAPCOM, 2008, p. 57.
Fonte (abaixo): CAPCOM, 2008, p. 198.

O rei dos dragões Wada,  em  Ōkami,  é um dragão azul  de longo comprimento que

parece ser um inimigo para o jogador, mas segundo a princesa Otohime256, mulher do rei: “[...]

seria impossível controlar o Dragão da Água, pois, mesmo em seu estado atual, ele ainda é um

256 Na versão em japonês do jogo, ryūjinzoku no chō Otohime (龍神族の長オトヒメ). Lit.’Otohime, a chefe
do deus dragão’.



117

Deus. Ainda há uma maneira de pegar emprestado o poder do Dragão de Água, mas envolve a

recuperação de um tesouro único chamado "Orbe do Dragão" […]” (Capcom, 2008, p. 56). Ou

seja, ele é a divindade guardiã e protetora dos mares que pacificava o caos por onde quer que

passasse. Mas após o surgimento da ilha Oni os demônios atacaram seu palácio, então 

[…] O Dragão de Água veio em seu socorro e facilmente aniquilou os demônios.
Então o líder dos demônios,  Ninetails,  avançou e desafiou o Dragão de Água,
brincando com ele como se ele fosse apenas um bebê recém-nascido. O Dragão
de Água sofreu ferimentos profundos que mais tarde o fizeram perder todo o
sentido de si  mesmo e entrar em fúria.  Os inimigos atacaram seu palácio e o
Dragão D’água apareceu para tentar defendê-lo, mas foi atacado pelo Lorde das
Trevas e o rei sucumbiu ao mal, ficando furioso. (CAPCOM, 2008, p. 57)257

Após Amaterasu/Shiranui/jogador adentrar-se no corpo desse Dragão e retirar de seu

estômago o orbe, esse dragão é morto por seus ácidos estomacais e seu espírito aparece na

forma de um rei gordinho caracterizado com roupas de cor predominantemente roxa em estilo

chinês e com barbatanas no lugar de orelhas, que informa ser o 27º rei dos  dragonians. Ele

consumiu o artefato de nome  Fox Rods, que dava poder ao Lorde das Trevas, e pede para

entregar o orbe à sua esposa Otohime258.

Ambos, Otohime e Wada tem poder para transformar-se em dragão. Mas segundo o

livro  de  artes  oficial  do  jogo,  os  produtores,  inicialmente,  iriam desenvolver  apenas  um

Dragão de Água  “[…] mas conforme o cenário do jogo evoluía, ele foi dividido em dois

dragões - uma "versão Otohime" e uma "versão Wada" - e passou a ser considerado para o

papel de ser a ponte do continente para a Ilha Oni.”259 (CAPCOM, 2008, p. 170). Esse tipo de

personagem que tem poder de mudar de forma é, de acordo com Vogler (2006), “[…] um

arquétipo de mudança. Parecem estar sempre transformando-se em outra coisa, mudando de

forma ou idade, refletindo os aspectos sempre cambiantes do sexo oposto. [...]” (p. 44). Ainda,

o  autor  afirma  que  os  personagens  camaleônicos  induzem  o  herói  (no  caso  de Ōkami,

257 Tradução nossa.
258 Sua fala é exatamente esta: “[…] Eu lutei contra o Lorde das Trevas e consumi o Instrumento das Trevas que
ele possuía. Mas o instrumento se alojou no meu estômago e me levou à loucura.[…] Sem os Fox Rods, o Lorde
das Trevas tem poder limitado. Agora todos os monstros estão fazendo o possível para localizá-los.  […] peço
que você dê a minha esposa,  Otohime, a Orbe do Dragão. É o coração do dragão. Trará paz ao meu povo.
Infelizmente, meu fim está próximo. Eu matei muitos inocentes enquanto estava nas garras da loucura. Oro para
que suas almas descansem em paz nessas profundezas aquáticas, nessas águas azuis profundas que as pessoas da
costa  de  Ryoshima  amam  tanto.  Adeus,  Amaterasu.  Vou  rezar  por  sua  boa  sorte.”.  Disponível  em:
<https://www.youtube.com/watch?v=fxxhs28WV0I> (7h49m52s). Acesso em: 18 de janeiro de 2020 
259 Tradução nossa.
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Amaterasu/Shiranui/jogador)  ao  erro  e  deixam-no  na  dúvida  quanto  à  sua  lealdade.  Seu

propósito psicológico é 

[…] expressar a energia do  animus  e da  anima,  termos usados pelo psicólogo
Carl  Jung.  O  animus  é  o  nome  que  Jung  dá  ao  elemento  masculino  no
inconsciente  feminino,  ao  emaranhado  de  imagens  positivas  e  negativas  de
masculinidade  nos sonhos e  fantasias  de uma mulher.  A  anima  é o elemento
feminino correspondente no inconsciente masculino. [...].260

Vogler (2006) afirma que camaleões são símbolos de transformações e lidar com eles

“[…] pode fazer  com que um herói  mude suas atitudes em relação ao sexo oposto, ou se

harmonize com as energias reprimidas com as quais esse arquétipo lida”261.  Por isso, após

enfrentar  o  rei,  Amaterasu/Shiranui/jogador  muda  o  ponto  de  vista  considerando-o  como

aliado e fica triste por sua morte. Também percebe que a raposa de nove caudas (Ninetails) e

Yami são vilões perigosos com os quais se precisa ter cautela.

Durante  a  jornada  de  Amaterasu/Shiranui/jogador,  pode-se  dizer  também  que

Watatsumi é um guardião de limiar, pois ele possui a chave de acesso à ilha Oni (orbe do

dragão) e um tipo de mentor, pois dá conselhos e informações sobre o que aumenta o poder de

Yami (no caso, os Fox Rods). Guardião e Mentor, pois de acordo com Vogler (2006) 

Não é raro que  um Mentor troque de máscara e passe a Guardião  de Limiar.
Alguns Mentores guiam o herói  cada  vez  mais  ao fundo da aventura.  Outros
bloqueiam seu caminho, em uma aventura que a sociedade poderá não aprovar
por se tratar de uma vereda ilícita, pouco ajuizada ou perigosa. Um personagem
desse  tipo  constitui  uma  encarnação  poderosa  da  sociedade  ou  da  cultura,
advertindo o herói a não ir além dos limites aceitos.[…]262

Além disso, afirma:

Em cada portão de entrada a um novo mundo há guardiões poderosos defendendo
esse limiar, e ali colocados para impedir a passagem e a entrada de quem não for
digno. Eles exibem ao herói uma cara ameaçadora, mas, se forem devidamente
compreendidos,  podem  ser  ultrapassados,  superados,  e  até  transformados  em
aliados.263 

Também se presencia o arquétipo de mentor/doador do rei dragão em outros contos

como o da esposa peixe, presente em Namekata (2011). Esse conto, de acordo com Keigo Seki

260 Ibidem, p. 78.
261 Ibidem, p. 80.
262 Ibidem, p. 119-120.
263 Ibidem, p. 71.
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(1982) “[…] pertence ao grupo denominado kaishin no okurimono, que agrupa contos que se

referem a uma dádiva (tesouro) oferecida pelo deus do mar que, corretamente utilizada, tem

poderes  ilimitados;  no entanto,  se  isso não for observado,  acarreta  na perda dessa dádiva.

[….]” (apud NAMEKATA, 2011, p.127). Nos contos de magia observados por Propp, essa é a

função do doador (ou provedor), que dispõe o objeto mágico ao herói (NAMEKATA, 2011, p.

159)

Por isso, em Ōkami, para ter acesso à ilha Oni e derrotar a raposa de nove caudas,

precisa-se  da  aprovação  do  rei  dragão  (que  entrega  à  Amaterasu/Shiranui/jogador  os Fox

Rods, alertando-lhes o que acontece se esse objeto cair na mão de seres malignos) e também

conhecer sua verdadeira forma que não é má e sim aliada do jogador.

A narrativa do rei dragão em  Ōkami deriva de uma variante folclórica da divindade

Ōwatatsumi264 que de acordo com Mietto (1995) é  a  divindade masculina que governa os

mares (p. 75). No folclore, de acordo com Roberts (2009), esse kami é por vezes chamado de

Ryujin265, ou dragão de água e rei dos dragões. Ele mora em seu palácio onde é esperado por

peixes meio-humanos. Sua residência é construída com corais brancos e vermelhos e possui

diferentes  aposentos.  Possui  diversas  filhas  e  entre  elas  as  mais  famosas  são:  a  princesa

Toyotama  que  se  casou  com o  herói  divino  Hikohohodemi266 e  a  princesa  Otohime  que

aparece na história Urashima Tarō. Também diz-se que ele deu à imperatriz Jingū joias para

ajudá-la a invadir a Coréia (p.99). Anesaki (2015) completa a descrição da seguinte maneira:

Os Ryujins habitam o mar, em um magnífico palácio de cristal e coral, de onde
Ryu-wo, o Rei Dragão governa. Este possui um corpo humano, uma serpente em
sua coroa e seus servos são cobras, peixes e outros monstros marinhos. O Rei
Dragão é um ser nobre e sábio, guardião da religião do Buda e dos budistas. Mas
sua  benevolência  é  frequentemente  aniquilada  pelo  comportamento  tolo  ou
malicioso de seus vassalos ignorantes, e por esse motivo o mundo dos dragões às
vezes  está  envolvido  em  uma  guerra  contra  os  reis  celestes.  Acreditava-se
também  que  as  tribos  dos  dragões  eram  responsáveis  pela  chuva  e  pela
tempestade.  Narravam  repetidamente  histórias  de  sacerdotes  budistas  muito

264 Segundo Mietto (1995), ele nasceu de Izanagi e Izanami, os deuses da criação, após estes gerarem as ilhas
japonesas.
265 De acordo com Anesaki (2015) essa concepção de Ryujin que se fundiu com deus do mar pode ter sido por
conta do Naga, uma criatura de origem indiana que vive no mar e o corpo é como o de uma serpente e que
aparece em livros budistas como guardiões das águas. (p. 92)
266 Um dos filhos de Ninigi-no-mikoto (neto de Amaterasu), que foi um bravo caçador nas montanhas, mas
queria trocar de lugar com seu irmão que era pescador. A troca foi realizada, mas um não conseguiu exercer a
função do outro e Hikohohodemi acabou perdendo o anzol de seu irmão. Então ele acabou tendo que ir até o
palácio do rei dragão onde conheceu a princesa Toyotama (ANESAKI, 2015, p. 89-90).
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sábios que podiam controlar esses monstros marinhos e fazer chover em tempos
de  seca,  e  também  falava-se  de  peregrinos  e  missionários  budistas  que
navegavam entre o Japão e a China, ordenando aos dragões que acalmassem o
mar revolto, e de um budista fanático que, esperando a aparição do futuro Buda,
se metamorfoseou  em um dragão e viveu indefinidamente debaixo  d'água.  (p.
84)267

O autor também acrescenta que para os budistas, este dragão é também um guardião

desta religião e das rotas  marítimas.  Em  Ōkami,  portanto,  também há esse simbolismo do

dragão  ser  guardião  de  algo  (no  caso  do  acesso  à  ilha  Oni  e  dos  mares  do  mapa  de

Ryoshima268) e do poder de metamorfose desse ser. Além disso, pode-se notar no jogo que os

habitantes do palácio são todas criaturas marinhas e sereias. Por outro lado, Otohime não é a

filha  dessa  divindade  no  videogame  e  sim  sua  mulher  e  ambos  são  sábios  e  podem

transformar-se. Além disso, seu castelo, diferentemente do conto folclórico, encontra-se dentro

de uma concha gigante, possui um jardim cercado por corais e é feito de algo que se assemelha

a conchas nas cores azul, vermelho e rosa. Desse modo, pode-se dizer que a parcela mitológica

japonesa na qual ele foi inspirado é mínima, pois seu nome quase não é citado no Kojiki nem

no  Nihonshoki. Por  isso  ele  torna-se  um  personagem  folclórico  inspirado  nas  narrativas

budistas e xintoístas do Japão como mukashi banashi. 

267 Tradução nossa.
268 Na versão em japonês do jogo, Ryoshimaken (両島原).
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3.2.4.2 Fisherman Urashima (漁師ウラシマ)

Figura 19 -  Urashima na versão jovem (à esquerda) e o casal Urashima (à direita)

Fonte: Capcom, 2008, p. 51. Fonte: Capcom, 2008, p. 51.

Ainda dentro das história  folclóricas  que possuem relação  com o rei  dragão e seu

palácio há o conto de  Urashima Tarō. Segundo Anesaki (2015) Urashima Tarō significa “o

filho da areia”. Sua versão mais antiga é encontrada em uma antologia xintoísta do século VII

e narra a história de um pescador chamado Urashima que se encontrava em seu barco, no alto

mar quando viu uma jovem que queria levá-lo para seu palácio no fundo do mar269. Ele então a

seguiu. Ela era filha do rei e Urashima casou-se com ela. Após alguns anos ele sentiu desejo

de voltar para casa, então a princesa lhe entregou um baú com o qual ele poderia voltar ao

palácio, mas pediu a ele que nunca o abrisse. Ele voltou então à seu país natal que estava

269 “Essas histórias das donzelas marinhas não são simples contos de amor, mas narram o mundo que há no
oceano ou além do mesmo. A separação dos casais é resultado do desejo do ser, que abandonou seu elemento
natural por causa de seu antigo lar. Quando a donzela desce do céu, seu retorno é devido à expiração de seu
tempo na Terra, enquanto quando um marido humano desce ao mar, a separação é consequência de uma quebra
na promessa que ele fez. Além disso, a permanência do marido no reino ideal parece muito curta, mas quando ele
volta, descobre que já faz muito tempo. Sua terra natal desapareceu e todos os seus parentes já morreram. Esse
tema, [...],  aponta o contraste entre a existência evanescente da humanidade e a duração interminável da vida
ideal.” (ANESAKI, 2015, p. 79-80 – tradução nossa)
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totalmente mudado, pois havia se passado 700 anos desde que fora ao palácio e, como ficou

mentalmente abalado, abriu o baú, na esperança de retornar ao reino do Dragão, mas somente

saíram fumaças que voaram em direção ao mar e o jovem tornou-se um velho com centenas de

anos de idade e morreu ali mesmo (p.86-89). Essa história possui várias outras versões como a

relatada por Yei Ozaki (1908), em Japanese Fairy Tale, onde ele era um menino com 24 anos

e de bom coração que quando pequeno era caçoado por seus amigos já que ele não machucava

nenhum tipo de criatura. Um dia ele viu um grupo de três crianças maltratando uma tartaruga e

batendo nela  com um pau.  Ele  foi  levado  ao  palácio  do  dragão pela  tartaruga  que  era  a

princesa desse palácio e passou três dias no local, mas ficou triste e com desejo de ver seus

pais. Nessa história também há a presença da caixa, mas nesse caso, 3 dias equivaleriam a 300

anos (p. 18-29). Essa versão também é semelhante com a presente em  A psique japonesa:

grandes temas dos contos de fadas japoneses de Hayao Kawai (2007, p. 115).

Já na versão de Cuentos y Leyendas Japoneses de Angél Fluixá (1982), a tartaruga não

é uma princesa e sim sua serva; Urashima fica três meses no palácio e não três dias (p. 28-37).

Em Japanese Fairy Tales de Teresa Williston (1904) a tartaruga fisga a isca do pescador e ele

a devolve para a água, mas esta transforma-se na princesa do palácio do dragão afirmando que

seu pai quer vê-lo; sete dragões o esperam na entrada do palácio; ele passa 4 anos no palácio

que equivale a 400 anos terrestres (p. 49-56). Florence Sakade e Yoshio Hayashi (2005)270

fazem com que Urashima seja um menino, as crianças que maltratavam a tartaruga sentem

remorso e a devolvem para a água (p. 31-36). Em Yanagita (1948) há uma variante dessa

história com o nome de “A visita ao palácio do dragão”, contada na província de Aomori,

onde um homem resgata um peixe chato. Ele recebe a visita de uma tartaruga que o leva para

uma cidade no mar e também recebe uma caixa que não pode ser aberta e torna-se velho (p.

90). 

De acordo com Márcia Namekata (2011), o enredo dessa história 

[…] suscita certa indignação: por que um homem de “sentimentos nobres” como
Tarō,  que  salva  um  animal  –  sendo  por  isso  recompensado  –  é,  ao  final,
“castigado” dessa forma? A princesa acaba, para muitos, assumindo o papel de
“vilã”,  na medida em que oferece um presente que não poderia ser aberto; há
quem diga  que  ela,  revoltada  com o  desejo  de  Tarō  de  retornar  à  sua  terra,

270 SAKADE, Florence; KUROSAKI, Yoshisuke. As histórias preferidas das crianças japonesas. São Paulo:
JBC, 2006. v. 2.
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manipula sua curiosidade (proibição de abrir a caixa) através do presente que lhe
oferece. Configura-se aqui a questão do tabu do “não ver” […] (p. 21)

Ainda, a autora afirma que a caixa recebida por Urashima lembra “[…] a caixa de

Pandora  da  mitologia  grega,  que  carrega  uma  acepção  negativa  na  medida  em que  seu

conteúdo trazia todos os males da humanidade. No caso do conto japonês, [...], com a abertura

da inadvertida caixa, Urashima é privado da condição de imortalidade. […]”271. Entretanto, na

versão de  Ōkami  a história do pescador ganha um final feliz,  pois não há o tabu do “não

olhar”. 

Kawai  (2007)  aponta  que  no  período  Nara,  a  narrativa  de  Urashima  continha

elementos “[...] de uma lenda que descrevia  um casamento.  Depois, no período Heian, ela

enfatiza as ideias taoistas de longevidade e mortalidade, enquanto no período Muromachi a

história pendeu para o tema da retribuição da bondade, colorida pelos valores do povo.” (p.

116-117). Namekata (2011) observa ainda que a história de  Urashima Tarō, dependendo de

sua versão,  pode ser classificada nos contos dos animais agradecidos ou nas narrativas  do

animal como esposa (p. 63). Essa diferença se deve devido ao tempo, como mostra a autora:

[…] a primeira versão da narrativa é contemporânea ao Kojiki, tendo surgido na
coletânea  Fudoki, do  ano  713  (Período  Nara)  –  um  compêndio  de  registros
históricos, geográficos e culturais de cada província à época. Desde a primeira
versão até aquelas que surgiram por volta do século XV, a tartaruga salva pelo
pescador  é  a  própria  princesa  do  Palácio  do  Dragão,  que  se  oferece  ao
protagonista em casamento, ao que ele aceita, sem objeções. […].”272

Ainda, segundo Namekata, a tartaruga presente no conto é um símbolo de longevidade

no Japão273.  Por isso seria bastante interessante se a ideia de como seria feito inicialmente

pelos produtores de Ōkami tivesse continuidade, de se fazer um submarino em formato de

tartaruga  levar  tanto  Urashima  quanto  Amaterasu/Shiranui/jogador  ao  palácio  do  dragão

(CAPCOM, 2008, p. 199). Mas ela foi substituída pela orca, e esta também poderia servir ao

Rei Dragão visto que também é um animal marinho.

Dando continuidade à relação entre Urashima e a tartaruga, percebe-se que em alguns

contos  há uma distinção  entre  a  princesa e  a tartaruga.  Isso se dá devido à influência  do

271 Ibidem, p. 53.
272 Ibidem, p. 177.
273 Ibidem, p. 119.
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budismo como aponta Hayao Kawai (1988). Além disso, ele ainda afirma que, nas primeiras

variantes desse conto, a princesa é chamada de Kamehime (lit., “princesa tartaruga”), mas nos

períodos subsequentes, Kawai (1988, p. 159) afirma que

[…] os termos sennyo (“fada taoísta”) ou shinnyo (“monja”) eram usados, sendo
referentes  femininos  que  obviamente  mostravam  forte  influência  chinesa.
Interesso-me  especialmente  por  estas  mudanças  na  imagem  de  Kamehime.
Parece-me que, na medida em que a imagem de Kamehime encontra-se próxima à
da sennyo, o tema do casamento começa a desaparecer. Resumindo, quando um
aspecto físico do feminino – que pode ser representado por uma tartaruga – é
cortado,  a  princesa  torna-se  mais  e  mais  próxima  à  sennyo.  Como  resultado,
emerge  uma  imagem de  Otohime  que  não  é  mais  a  de  cônjuge.  A  princesa
tartaruga é dividida em tartaruga e princesa […]” (apud NAMEKATA, 2011, p.
133)

Com relação a isso, a história de Urashima presente em Ōkami está de acordo com a

versão  mais  moderna  deste  conto,  visto  que  a  tartaruga  (que  é  uma  vendedora  no  reino

submarino) e a princesa são personagens diferentes.

Outra narrativa bastante semelhante com a de Urashima é a “esposa vinda do Palácio

do Dragão”,  que,  de acordo com a obra  Ancient  Tales in Modern Japan de Fanny Mayer

(1899), conta a história de uma mulher que morava com seu filho mais novo. Seu filho colhia

flores para vendê-las apesar de não ganhar muito dinheiro. Certo dia ele ofereceu as flores que

não conseguiu vender ao deus Dragão e uma tartaruga conduziu-o ao palácio desse deus. Três

dias  no  palácio  equivaleu-se  a  três  anos  na  Terra.  O  menino  pediu  a  filha  do  deus  em

casamento e o deus consentiu. Ao voltar para casa, o menino descobrira que sua mãe havia

morrido, pois não comera nada. Então sua noiva espalhou um pouco de água em sua mãe e

bateu nela com um objeto chamado Chicote da Vida. Nisso ela ressuscitou. Entretanto não

havia como os três morarem juntos. O jovem começou a cortar árvores para fazer uma casa,

mas sua esposa tirou o pequeno martelo mágico que ela trouxera do Palácio do Dragão e

apareceu uma bela residência. Em seguida, a noiva fez surgir arroz e mantimentos, fazendo-os

ricos. Como a noiva era a mulher mais linda do mundo, o senhor feudal decidiu que a queria

como esposa e deu várias tarefas difíceis ao jovem alegando que se não conseguisse fazê-las,

tiraria  sua  mulher.  A mulher  conseguiu  ajudar  seu  marido  nas  tarefas  e  o  senhor  feudal

terminou morto, com seu corpo levado para o mar (p. 34-36).
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O tempo, tanto nas versões de Urashima dos contos e do jogo quanto na história da

esposa do palácio Dragão são importantes. Esse assunto é discutido em obras de autores que

tratam de mitos segundo Namekata (1998) em O conto japonês Urashima Tarō: uma análise

sob o prisma do mito.  Em seu artigo, ela aborda o aspecto negativo da morte, do fim, de

acordo com o que afirma Elíade (1992), em o Sagrado e o Profano, onde “[...] o Tempo […]

constitui a mais profunda dimensão existencial do homem, está ligado à sua própria existência,

portanto tem um começo e um fim, que é a morte, o aniquilamento da existência. […]” (p. 39).

Ainda,  segundo  Joseph  Campbell  (1990),  “[...]  Não  haveria  vida  sem  a  implicação  da

temporalidade, que significa dor - perda, perda, perda. […]”(p. 68). Porém, a morte também

tem um significado positivo, com afirma Carl Jung (1969)274 que escreve:

[...] o ritual [de iniciação] faz o noviço retomar às camadas mais profundas da
identidade original [...] forçando-o, assim, a conhecer a experiência de uma morte
simbólica. Em outras palavras, a sua identidade é temporariamente destruída ou
dissolvida no inconsciente coletivo. É então salvo solenemente deste estado pelo
rito de um novo nascimento. […]. (p. 130)

Namekata (1988) cita também o crítico literário alemão Wolfgang Kayser (1957), que

a partir do existencialismo também defende que a morte não seria uma negação da vida, mas

uma fase necessária para a sua renovação e rejuvenescimento permanente. “(...) A morte está

sempre relacionada ao nascimento, o sepulcro ao seio terreno que dá à luz. (…)” (BAHKITIN,

1987 apud NAMEKATA, 2011, p. 78). Além disso, para a autora, 

[…] a água simboliza o inconsciente, a imersão teria o significado de regressão
ao pré-formal, à pré-existência, ou seja, ao momento que antecedeu a Criação;
seria  como  uma  “descida  às  trevas”,  uma  morte  simbólica  -  elementos  que
aludem ao ritual de iniciação mencionado anteriormente. E, enquanto processo
contrário, a emersão simbolizaria o renascimento. (NAMEKATA, 1988, p. 78)

No caso de Urashima Tarō do jogo, aconteceria o mesmo: ao se afogar nas águas do

palácio  do  mar,  seria  ressuscitado,  permanecendo  na  condição  de  imortal.  Além  disso,

Namekata lembra-nos que na religião budista, a morte marca o início de uma nova vida275. Por

isso, ao escapar da morte, Urashima pôde ter uma nova chance para viver.

274 JUNG, Carl,  et al.  O homem e seus símbolos. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1969. 316 p.
Disponível  em:  <http://conexoesclinicas.com.br/wp-content/uploads/2015/04/jung-c-o-homem-e-seus-
simbolos.pdf>. Acesso em: 12 novembro de 2020. 
275 Ibidem, p. 79.
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Figura 20 -  Urashima Tarō dos contos retornando para sua cidade em cima do casco da tartaruga

Fonte: Tsukioka Yoshitoshi, 1886. Disponível em: https://www.artic.edu/artworks/53877/urashima-
taro-returning-home-from-the-palace-of-the-dragon-king-urashima-taro-no-ko-kikoku-ju-ryugujo-
no-zu. Acesso em: 30 de outubro de 2020.

No jogo, Urashima é um garoto gordinho de bom coração que usa um bacia cheia de

peixes como roupa, demonstrando seu caráter  humilde de pescador.  Também anda sempre

com arpão ao seu lado e parece estar em posição de “sentido” militar. Quando ele envelhece,

torna-se magro e esguio como se a caixa que continha seus anos perdidos tivesse também

retirado de sua barriga os alimentos que comeu ao longo desse tempo. Porém, como mostra a

ilustração número 20, a representação de Urashima é diferente. Na maioria dos contos, ele é

um adulto, pescador, com roupas de um cidadão comum, magro e alto. Entretanto, em ambas

as narrativas, ele possui um bom coração e torna-se velho ao abrir a caixa que foi trazida do

fundo do mar.

O jogador encontra esse personagem sendo maltratado por um grupo de crianças na

costa de Ryoshima que não acreditam que esse menino foi a um palácio marinho. Entretanto

descobre-se que na verdade ele está dormindo e não se importa com o importuno das crianças.

Mas, no jogo, diferentemente das versões mencionadas, ele é levado por uma orca - e não por

uma tartaruga ou por uma princesa – para o palácio do dragão após ele  ter  se  afogado e

revivido. De acordo com ele, por isso está em um corpo que não envelhece e está a procura de
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uma caixa mágica que pode devolver a ele seus anos perdidos. Após conseguir a caixa, ele

torna-se um homem velho e fica com sua mulher (CAPCOM, 2006 apud LIFEOFHONOUR,

2010)276. Desse modo, no jogo, ele foi levado ao palácio do dragão para ser ressuscitado, não

ficou com a princesa do palácio, mas ganhou a caixa e a utilizou sem remorso pois queria seus

anos de volta para ficar  com a senhora Urashima que era idosa e humana. Ele queria sua

mortalidade de volta. Não se sabe se ele conheceu a princesa do palácio do dragão, Otohime,

mas é  permitido a  Amaterasu/Shiranui/jogador  conhecê-la  após este  ser  conduzido  ao seu

palácio pelo emissário-orca277.

Como visto no início do capítulo, Urashima é um arquétipo de ajudante, pois apoia

Amaterasu/Shiranui/jogador em sua jornada. Entretanto, se pegarmos isoladamente a narrativa

desse personagem, pode-se considerá-lo um herói por ter atravessado a morte já que ele se

afogou e foi ressuscitado. Esse tipo de herói “[...] pode resistir à morte, e adiar seu destino por

um certo período de tempo.”  (CAMPBELL, 2007, p. 343). Além disso, Vogler (2006) afirma

que “Os heróis podem descobrir que, ao vencerem a morte, ganharam novos poderes ou novas

percepções. [...]” (p. 181). Por vezes o herói pode se defrontar também com “[...] uma luta

íntima entre uma estrutura de personalidade velha e confortável, bem definida, e uma outra

nova, que é fraca, incompleta, mas está louca para nascer. Mas esse novo "eu" não poderá

nascer enquanto o velho não morrer — ou, pelo menos, enquanto não se retirar e deixar espaço

no centro do palco.”278. Urashima, em Ōkami, ao vencer a morte, tornou-se imortal (adiando

seu  destino),  mas  sua  mortalidade  foi  trazida  de  volta  através  do souvenir  do  palácio  do

dragão. Ganhou uma nova percepção de vida, pois passou a valorizá-la e ficar mais tempo

junto à sua esposa que já havia se tornado idosa. Também teve uma luta íntima com seu eu

antigo (que no caso era jovem) e seu novo eu (um senhor idoso). 

Conclui-se então que o personagem Urashima possui características compatíveis com

mais de um conto relativo ao Palácio do Dragão, pois, de acordo com Namekata (2011) “[…]

O motivo da ida ao fundo do mar está ligado, de modo geral, à recuperação de um objeto […]”

276 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VE0Q7oqRsws&t=573s  >    (9m32s). Acesso em: 17 de
outubro de 2020.
277 Na versão em japonês, ele possui a denominação de ryū miya no shisha Jachimaru (龍宮の使者ジャチ丸),
ou seja, Mensageiro do palácio do dragão, Jachimaru.
278 Ibidem, p. 173.
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(p. 131) – e Amaterasu/Shiranui/jogador vai ao palácio resgatar a caixa de Urashima e os Fox

Rods. Entretanto, diferentemente do conto Urashima Tarō ele não se casou com a filha do rei

Dragão, pois possuía uma parceira no mundo terreno que só o reconheceu após abrir a caixa

que Amaterasu entrega, devolvendo-lhe seus anos de vida e, desse modo, a versão criada pelos

produtores do jogo teve um final feliz. Além disso, todas as narrativas aqui apresentadas com

relação a esse personagem apresentam os elementos dos contos maravilhosos que, de acordo

com Eliade (1963) se reduz  a  um cenário  iniciático,  onde  encontra-se  “constantemente  as

provas iniciáticas (lutas contra um monstro, obstáculos aparentemente insuperáveis, enigmas a

serem resolvidos, tarefas impossíveis de realizar, etc.), a descida ao Inferno ou a subida ao

Céu, ou ainda a morte e a ressurreição […], o casamento com a princesa.” (p. 166). Também

estão presentes nas narrativas o  ongaeshi que segundo Ruth Benedict (1988, p. 88), “[...] a

palavra que corresponde a ‘obrigações’, cobrindo desde o maior até o menor débito de uma

pessoa é on. […]. Em todos os seus empregos on é carga, débito, ônus que se carrega o melhor

que seja possível [...]” (apud NAMEKATA, 2011, p. 170), pois tanto no conto quanto no jogo,

um animal retribui à bondade de Urashima: no conto a tartaruga leva-o ao palácio do dragão e,

no jogo, Amaterasu/Shiranui/jogador devolve a caixa do fundo do mar para o menino e ambos

se beneficiam – Urashima com os anos perdidos de volta e Amaterasu com pontos de fé e uma

das Stray Beads279 um tipo de contas, componentes de um colar, que estão espalhadas por toda

Nippon  em  Ōkami que  ao  coletá-las  cria-se  um  artefato  poderoso  que  permite  a

Amaterasu/Shiranui/jogador invencibilidade, tinta infinita e poder dez vezes maior.

279 Na versão japonesa, haguredama (はぐれ珠).
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3.2.4.3 Kaguya (月光美人カグヤ)

Figura 21- Ilustração da princesa Kaguya

Fonte: Capcom, 2008, p. 51.

Kaguya, uma das aliadas de Amaterasu, pode ser encontrada na Sei’an do jogo. Ela é

loira, veste um kimono colorido280, em sua roupa está acoplado um capacete feito de bambu e

possui “orelhinhas” verdes parecidas com folhas de bambu281. Ela é um dos poucos habitantes

da lua que restaram com vida (Waka é outro deles). Chegou à Terra por meio de um foguete

em formato de bambu e foi encontrada por um casal de velhinhos que a criaram como se fosse

sua filha. Ela é encontrada por Amaterasu e Issun, trancafiada em um calabouço, por motivos

280 O kimono que ela usa é um karaginumo e uma referência de que o imperador a fez uma dama da corte.
Segundo Camargo (2012), “O karaginumo, que após o século XVI foi chamado de jûni-hitoe (as doze molduras
da pessoa), era usado pelas damas da corte e era formado por doze quimonos (uchiki) sobrepostos feitos de seda
finíssima, cada qual mais curto que o anterior, permitindo que as golas, mangas e barras apareçam em camadas, o
que vai criar um efeito multicolorido. O último uchiki é um sobretudo bordado complementado com um cinto do
mesmo tecido fazendo um laço na frente. A cauda podia ter outra cor ou textura. […] Usava-se os cabelos bem
compridos soltos ou amarrados abaixo da altura do pescoço, com as pontas arrastando sobre a cauda do jûni-
hitoe, no chão.” (p. 65)
281 Suas orelhinhas lembram as orelhas de coelho. Segundo Roberts (2009), nos contos japoneses, por vezes diz-
se que a Lua é o lar dos coelhos. (p. 83).
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desconhecidos, no castelo do imperador e sem memórias de seu passado. Ao salvá-la ela diz

ao jogador que algo a chama e que ela precisa verificar o que é. Descobre-se então que o que a

chamava era sua nave e que ela precisava voltar para o local de onde veio. Assim ela despede-

se de seu avô de criação,  o cortador de bambu, e volta em seu foguete para seu lugar de

origem. Também entrega  ao jogador um item estranho que permite atravessar um mar de

chamas dizendo que é o único item que a liga a seu passado.

A história  original  na  qual  os  produtores  do  jogo  se  basearam chama-se  Taketori

Monogatari,  de autor desconhecido, e escrita no século X. Segundo Yanagita (1948), há um

conto chamado Taketori-no-Okina que possui o seguinte enredo: Há muito tempo, no reino do

imperador Tenchi, um velhinho vendia bambus no pé do monte Fuji. Por isso os cidadãos o

chamaram de velho cortador de bambus. As pessoas o seguiram e descobriram que havia em

sua casa uma linda garota que foi encontrada por ele dentro de um ovo em um ninho. Quando

cresceu a garota foi prometida para ser consorte do imperador e foi chamada de Kaguyahime.

O autor também afirma que há versões em que ela volta para o céu. Existem episódios em que

a poção da imortalidade é queimada no monte Fuji e isso explicaria o porquê de sair fumaça

de lá, sendo estas versões as que correspondem à Taketori Monogatari (p. 9).

Já Roberts (2009) apresenta duas versões do conto. A primeira possui relação com um

mito antigo japonês no qual “o Monte Fuji era simplesmente uma montanha benigna após sua

criação em 286 a.C. Muitos anos depois, um velho encontrou um bebê nas encostas. Ele criou

uma garota, chamada Kaguyahine (sic), como sua.” (p.41-42). Como era bonita, o imperador

se apaixonou e casou-se com ela. Kaguya viveu com ele por sete anos, mas confessou não ser

mortal e que precisava voltar para o céu. Como lembrança deu um espelho que mostrava seu

rosto para que o imperador se lembrasse dela. A partir daí o imperador escalou o Monte Fuji

pensando que chegaria até o céu, mas como não a encontrou seu peito explodiu por conta de

seu amor e o fogo que saiu dele acendeu o monte Fuji282. Na segunda versão da narrativa, ela

282 Ibidem, p. 41-42. Segundo Abreu (2016), o Monte Fuji é associado à divindade “Konohana no Sakuyabime,
cuja figura, de acordo com Hideyoshi Umeyama (1991, p.19-25), confunde-se, em diferentes narrativas, com
figura de Kaguyahime devido à associação com o Monte Fuji Konohana no Sakuyabime e Kaguyahime, uma,
deusa nos mitos de  Kojiki  e  Nihon Shoki  e a outra, heroína de uma narrativa  monogatari. Todavia, através do
Monte Fuji, as duas figuras femininas se cruzam. As lendas que Eiichi Mitani aponta como similares a Taketori
monogatari,  como as que estão presentes em  Shirin saiyōshō,  Honchō jinjakō  e  Fujisan no honji, passaram a
narrar a história da deidade tutelar dos templos Sengen (ou Asama) ao mesmo tempo em que narram a saga de
Kaguyahime, de modo que ambas acabam se fundindo.” (p. 74-75)
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vivia com seu pai, o deus da lua, mas por ser teimosa foi banida para a Terra. Chegando lá, foi

descoberta  e  cuidada  por  um pobre  cortador  de  bambu  que  tornou-se  gradualmente  rico.

Quando ela cresceu, 5 nobres se ofereceram para casar-se com ela, então ela propôs a cada um

uma missão diferente. Nenhum foi capaz de cumpri-las. Ela também recusou-se casar com o

imperador. No fim, ela voltou para sua casa, colocou um casaco de penas e não mais lembraria

da Terra283. 

Em Ozaki (1908), o velho e sua mulher vendem artigos de bambu. As tarefas dos cinco

pretendentes eram: trazer a tigela de ouro que pertencera a buda, um ramo do monte Horai, a

pele do rato de fogo, a pedra que irradia cinco cores da cabeça de um dragão e a concha do

estômago de uma andorinha. A diferença em relação às outras narrativas é que neste, Kaguya

é levada para a lua pelos seres lunares que seguravam um casaco de penas e o Elixir da vida.

Antes, tenta dar ao velho parte do Elixir, todavia é impedida. Assim mesmo, ela consegue dar

parte do Elixir juntamente com uma carta ao velho que por sua vez entrega ao Imperador. Este

último pede que queimem tudo no monte Fuji (p. 64-78). Já em Fluixá (1982), a história é a

mesma, porém as tarefas dos pretendentes são um pouco diferentes como segue: trazer um

galho que tinha uma bola branca e estava pendurada em uma árvore dourada, a ursa de pedra

na qual o grande Buda costumava beber quando viajava pelo mundo, a bola de cinco pedras

preciosas que se encontrava na garganta do Dragão da montanha Horai, a concha de cauri que

a andorinha carrega dentro de si, a pele do rato-árvore da montanha (p. 56-81). 

Ōkami traz um pouco de cada uma dessas narrativas em sua versão, pois o velho que

encontrou Kaguya vendia artigos de bambu, principalmente quando havia o festival da vila

Kamiki como ele afirma: “[…] Oh, como eu gostaria de poder fabricar meus utensílios de

bambu...Eu sou um homem velho e é tudo o que me resta. Para piorar a situação, o festival

está  chegando.  Eu  costumo  vender  meu  trabalho  lá,  mas  estou  ficando  sem  tempo.”
284(CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018). Kaguya foi trancada pelo imperador

(nos contos ela ficava numa sala isolada para os pretendentes não a verem e também para

impedir de ser levada de volta à lua); possuía um objeto como lembrança da sua terra natal que

impediu Amaterasu/Shiranui/jogador de se queimar no fogo que havia no castelo da rainha

283 Ibidem, p. 65.
284 Tradução  nossa.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=Osnm7kbZDxA&t=10662s>
(5h28m45s). Acesso em: 15 de janeiro de 2020.
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Himiko (lembra a pele do rato que no conto ela pede para um dos pretendentes procurar).

Além disso, há, como visto anteriormente, uma fase do jogo em que precisa-se recuperar um

orbe que está dentro do Dragão de Água, remetendo à uma das tarefas dos pretendentes de

Kaguya e também ao Palácio do Rei Dragão. Outras referências à Kaguyahime estão presentes

na  missão  de  recuperar  os  cachorros  guerreiros  da  princesa  Fuse,  pois  dois  deles  são

encontrados dentro de bambus.

Figura 22 - Um dos cães guerreiros dormindo dentro de um toco de bambu (aparece após 
cortá-lo)

Disponível em:
https://www.ign.com/wikis/okami/Princess_Fuse_and_the_Canine_Warriors. 
Acesso em: 29 de outubro de 2020.

De acordo com Namekata (2011), Kaguyahime é um tipo de tennin nyōbō, ou seja, ela

é dos tipos de personagens de origem celeste “[...] que acabam se unindo a um ser humano,

quase sempre mediante  coação  e permanecendo neste  mundo contra sua vontade.”(p.  20).

Como ela é forçada a se casar,  mesmo sem ser de sua vontade, ela é também uma esposa

celestial. Segundo a autora, esse tipo de esposa “[…] em praticamente todas as narrativas em

que surge, é coagida por um homem a casar-se com ele e, no final, ela parte para sua terra de

origem, abandonando-o.”285. Em Ōkami, porém, ela não se casou com o imperador, mas pode

ter sido coagida por ele a se casar quando este estava sob o efeito da doença que lhe afligira,

285 Ibidem, p. 11.



133

pois um de seus soldados diz: “[…] Aquela garota Kaguya foi  presa como você ordenou,

senhor.  Mas  ela  não  fez  nada  errado,  então  eu  não  consigo  entender  o  porquê  [...]”
286(CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018). Ela também confirma o fato: “[…]

Eu vim para a Sei-an para vender alguns itens de bambu do meu avô. Mas o imperador que

mora neste palácio me prendeu.”287.  Mesmo assim, no fim, ela parte para sua casa na lua,

deixando seu avô de criação na terra. 

Ainda sobre o assunto da origem celeste,  Namekata (2011) afirma que o “[…] ser

diferente  é  extremamente  belo,  como se não pertencesse a  este  mundo,  e  a  sua forma de

apresentação em nada difere daquela dos seres humanos comuns.[…]” (p.91). A personagem

Kaguya do jogo, também é bela, porém possui algumas características peculiares em relação

aos outros habitantes de Nippon: cabelo loiro, predominante também em Waka, pois ele assim

como ela pertence à civilização lunar; e, capacete para poder respirar na Terra, mostrando que

ela não pertence àquele local.

Figura 23 - Ilustração da princesa Kaguya do folclore com saudades da lua

Fonte: Kancho Oda, 2013. Disponível em:
https://blog.goo.ne.jp/shizukata1922/e/901479f80bbee252757435fe33005b89. 
Acesso em: 24 de novembro de 2020.

286 Tradução nossa.  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fxxhs28WV0I> (3h24m43s). Acesso
em: 18 de janeiro de 2020.
287 Ibidem.
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O cortador de bambu, no videogame, afirma sentir saudades de Kaguya toda vez que

ele olha para a lua, pois, de acordo com ele, sua neta adorava olhar para a lua. No conto, a

mudança dos comportamentos de Kaguya têm relação às fases da lua, pois é sob a luz do luar

que ela toma consciência de que foi enviada da lua para a Terra, mas que teria de retornar. De

acordo com Abreu (2016)

A Lua é representada como objeto de temor e  admiração (NANBA, 1967,
p.10), elemento opositor à Terra, o mundo de lá, em oposição ao mundo de cá,
o  mundo  espiritual  e  eterno,  diferente  do  mundo  terreno  e  passageiro
(TAKADA, 1993, p.121). A atitude ambivalente em relação ao satélite teria
origem na tradição chinesa que fora emulada pelas primeiras cortes japonesas
e está registrada no início do nono episódio, quando o narrador informa que
Kaguyahime  não  conseguia  evitar  contemplar  a  Lua,  ainda  que  lhe
advertissem que o ato era de mau agouro (OKAZAKI, 2009, p.12). A atitude
temerosa  em  relação  à  Lua  teria  origem  na  crença  de  que  Buda  havia
preferido o Sol. A posterior atitude contemplativa, por outro lado, baseava-se
no entendimento dos antigos que as fases da Lua seriam a representação da
vida  imortal  que  se  renova,  em oposição  à  vida  finita  dos  seres  humanos
(NANBA, 1967, p.10; OKAZAKI, 2009, p.13). (p. 71)

Além disso, há um significado simbólico entre a lua e o feminino segundo Mary

Harding (1985, p. 157):

(...) a deusa Lua era, assim, tanto a provedora da vida e da fertilidade, como a
controladora  dos  poderes  destrutivos  da  natureza.  Para  os  antigos,  seu  caráter
contraditório era um fator essencial e francamente reconhecido. Mas, sob o ponto
de vista racional e causal uma divindade pode ser ou amigável ou maliciosa, mas
não  ambas  as  coisas.  (...)  para  os  adoradores  da  deusa  da  lua  não  havia
contradição. Sua suprema divindade era como a lua, não como o sol. Ela era dupla
em sua  própria  natureza. Vivia  sua vida em fases,  manifestando em cada uma
delas suas qualidades peculiares. Na fase do mundo superior, correspondente à lua
brilhante, ela é boa, gentil e beneficente. Na outra fase, correspondente ao período
da lua escura, ela é cruel, destrutiva e má.(...) (apud NAMEKATA, 2011, p. 186)

Em  Ōkami, Kaguya  não  demonstra  nenhuma faceta  má,  mas  ao  que  parece  suas

memórias foram todas apagadas e ela só sabe que veio da lua ao ir em direção à seu foguete.

Esse objeto, possui uma insígnia com um desenho das fases da lua, conectando a personagem

à esse satélite.
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Figura 24 - Foguete de Kaguya (à esquerda) e o símbolo que consta nele que remete às 
fases da lua (á direita)

Fonte: Capcom, 2008, p. 190.

 

Dentro  dos contos,  o  objeto  que  separa  Kaguyahime  do  povo terrestre  é  o  manto

celeste. Segunda Namekata (2011) esse objeto 

[…] é o meio que lhe permite transitar entre este e o outro mundo (o céu). É
interessante notar que existem, nos contos sobre as esposas celestiais, dois meios
de se alcançar o outro mundo: no caso destas, o manto, que poderia ser tido como
objeto sagrado; e,  no caso  dos seres humanos […], um elemento que permita
estabelecer-se uma ligação entre céu e terra. Trata-se do traslado ao qual Propp
faz referência em sua obra  Las Raices Históricas Del Cuento.  Para ele,  “(…)
todos  os  tipos  de  traslados  revelam  uma  origem  única:  que  se  derivam  da
representação da viagem do defunto ao outro mundo, e alguns refletem, ademais,
com muita  exatidão,  os  ritos  funerários.”  E,  quanto  aos  meios  mecânicos  de
traslado  (escada,  cintas,  cordas,  correntes,  ganchos,  etc.),  são  um reflexo  das
representações  do  passo  ao  outro  mundo  (1974:312).  Podemos  a  isso  ainda
relacionar a imagem do pilar cósmico que, segundo Eliade (s/d: 37), consiste em
um protótipo de uma imagem cosmológica que teve grande difusão, ao mesmo
tempo sustentando o Céu e abrindo a via para o mundo dos Deuses. (p. 112)

Abreu (2016) também afirma que o manto é “a morte simbólica de Kaguyahime” (p.

74),  pois  significa  a  separação  entre  ela  e  o  mundo  humano.  Já  em Ōkami,  o  objeto  de
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separação é um foguete espacial no qual Kaguya foi encontrada e segundo seu avô pensava ser

um bambu gigante: 

Um dia,  muitos anos atrás,  eu vim aqui para cortar  um pouco de bambu. De
repente, este broto gigante de bambu apareceu bem diante dos meus olhos! Seu
corpo frio e quase sem vida desmoronou. Então, esse broto gigante de bambu
desapareceu de volta ao chão. Você estava fria como gelo e parecia que poderia
morrer a qualquer momento. Eu rapidamente te peguei e corri para casa. Minha
querida esposa  falecida e  eu  cuidamos de  você  de volta  até  trazê-la  à  saúde.
Sempre quisemos um filho.  Você era como uma bênção do céu.  Você trouxe
alegria para nossas vidas. Eu não poderia te dizer a verdade. Eu temia que, se
você descobrisse, procuraria esse estranho broto de bambu. Eu temia que isso te
afastasse de nós para sempre! Não vá! Não vá, Kaguya! (CAPCOM, 2017 apud
LONGPLAYARCHIVE, 2018)288

Esse desconhecimento de que aquilo era um foguete espacial é devido ao fato de o

cortador ser uma pessoa muito humilde, de baixa classe e de não haver esse tipo de objeto

“naquela  época”  (pois  a  narrativa  de Ōkami é  baseada  em mitos  e  vários  contos  antigos

japoneses). A figura do cortador de bambu, assim como os ferreiros, de acordo com Mitani

(1957,  p.  22),  ”formavam  grupos  de  profissionais  que  viajavam  de  comunidade  em

comunidade, exercendo seu trabalho, sem se fixar em nenhum desses lugares” (apud ABREU,

2016, p. 65). Eles são profissionais especializados que 

[...]  se  embrenhava[m]  pelos  campos  e  montanhas,  cortando  os  bambus  que
utilizava[m] em vários ofícios”, como a confecção e reparo de joeiras e cestos
eram chamados de  taketori.  Posteriormente, eles passaram a ser tratados como
uma  classe  especial,  mas  originalmente  eram  provavelmente  recebidos  pelos
aldeões com respeito e temor, considerados como sacerdotes que abençoavam a
boa colheita e realizava rituais aos espíritos dos cereais. 289

Ainda, segundo Yanagita (1963), ao afirmar que o cortador de bambus 

[...] se embrenhava pelos campos e montanhas” significa que ele pertencia a uma
camada bastante humilde da sociedade, necessitando cortar bambus até se tornar
idoso.  Acredita-se  que,  originariamente,  os  cortadores de  bambus fabricassem
diversos  objetos  com  material  coletado  na  natureza  que  eram  trocados  por
provisões para suas necessidades, diferenciando-se dos agricultores comuns, que
tiravam o sustento de suas terras.  (apud ABREU, p. 63-64) 

288 Tradução nossa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fxxhs28WV0I> (4h06m37s). Acesso
em: 18 de janeiro de 2020.
289 Ibidem.
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Figura 25 - O avô de Kaguya usa uma roupa verde, casaco laranja, possui 
uma bengala e um utensílio nas costas feito de bambu

Fonte: Capcom, 2008, p. 128.

O avô de Kaguya, em  Ōkami, assim como os  taketori  dos contos, é uma pessoa de

idade avançada, muito humilde, que confecciona objetos com os bambus que corta. Também

possui um bom coração e por essa característica pode adentrar-se a lugares sagrados como o

Santuário Sasa290 que é a moradia dos pardais e possui uma área cercada por uma floresta de

bambus. 

Outra característica presente nos contos mukashi banashi com relação às esposas não

humanas é o tabu do não ver. Segundo Namekata (2011) o conto da Esposa Grua está entre os

contos acerca do miruna – o tabú do “não ver”, pois 

Considerando-se  a  faceta  divina  do  grou,  podemos  relacionar  o  tabu  neste
mukashi banashi  ao isolamento da divindade enquanto objeto de tabu, que não
podia estar  ao alcance dos olhos de pessoas comuns [...];  o  próprio fato  de a
esposa ficar encerrada em um quarto já indica um isolamento, uma condição à
parte. (p.120)

290 De acordo com um NPC viajante:  “[...]O perfume do lugar secreto que acolhe apenas os de bom coração ...
[…]! Tudo o que tenta ir para lá se perde por aqui. Mas esse portão sagrado pode ser uma pista […]” (CAPCOM,
2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018). Tradução nossa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=Osnm7kbZDxA&t=10662s> (5h12m26s). Acesso em: 15 de janeiro de 2020.
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Além disso, sobre esse assunto há um trecho de Kunio Yanagita no artigo da autora:

“[…] Segundo Yanagita Kunio (in Matsui, 1988), o problema está no fato de o marido ter

visto a faceta divina da mulher; e faz um paralelo com as miko (xamãs) que, no Japão, também

não podem se casar com homens comuns devido à sua ligação com as divindades.[…]” (apud

NAMEKATA, 2011, p.  120).  Percebe-se esse tabu na seguinte fala de Issun ao encontrar

Kaguya trancafiada: “[…] Você é aquela garota que ouvimos chorar antes? Soou meio falso,

se você me perguntar. Você não é um monstro inútil tentando nos enganar, né?”291(CAPCOM,

2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018), pois remete ao fato da mulher transformar-se em

animal quando está trancafiada em um quarto. 

Assim,  Kaguya é uma personagem que possui  pontos em comum com os  mukashi

banashi relativos às esposas celestiais, pois ela não pertence a esse mundo – o tabu do miruna,

o  manto  celestial  (no  caso,  foguete),  as  fases  da  lua  e  o  distanciamento.  Além  das

classificações  já  apresentadas  no  início  do  capítulo,  Kaguya  pode  ser  também

mentora/doadora. De acordo com Propp (2010) o doador geralmente 

[...] é encontrado por acaso na mata, no caminho etc.[...]. Tanto o herói-buscador,
como o herói-vítima, recebem dele um objeto (geralmente um meio mágico) que
lhes permite superar o dano sofrido. Mas antes de receber o meio mágico, o herói
é submetido a certas ações bem diferentes entre si, embora todas elas o levem a
tomar posse do objeto mágico. (p. 38-39) 

Como  Kaguya  entrega  a  Amaterasu/Shiranui/jogador  o  meio  pelo  qual  pode-se

atravessar o mar de fogo do palácio da rainha Himiko, ela pode exercer essa função. 

291 Tradução nossa.  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fxxhs28WV0> (2h49m31s). Acesso
em: 18 de janeiro de 2020.
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3.2.4.4 Momotarō (桃太郎)

Figura 26 - Ilustração de Momotarō

Fonte: Capcom, 2008, p. 47.

Em  Ōkami,  Momotarō é  um dos aliados que Amaterasu  encontra  em sua  jornada,

porém sua participação no jogo é reduzida, pois somente pede ao jogador que lhe entregue um

item e não informa quase nada sobre os eventos que estão acontecendo na narrativa. Ele é um

menino meio macaco que carrega uma faixa com os dizeres “um por dia”292. Usa uma calça

semelhante a um pêssego aberto, uma roupa e espada de samurai. Também utiliza uma faixa

na cabeça com o desenho de um pêssego e, segundo o design de personagens de  Ōkami,

Kenichiro Yoshimura, “Seu rosto é um macaco, seu topete é um faisão, e com Amaterasu

como seu  "cachorro",  ele  está  pronto para  enfrentar  a  Ilha  Oni![…]”293 (CAPCOM, 2008,

292 Em japonês, ichinichi ikko, 一日一個.
293 Tradução nossa.
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p.133). Ao falar com ele, o menino afirma que perdeu sua sacola de preciosos bolinhos que

sua avó lhe deu e que estava brincando de um jogo chamado “Demon Hunter” (caça aos

demônios), uma brincadeira onde se deve derrotar os monstros da ilha Oni e chama o avatar

do jogador para se juntar à brincadeira, já que precisa de um cachorro para começá-la. De

acordo com o livro da Capcom de artes oficiais: 

Este jovem anda pelo bairro dos plebeus com uma bandeira que diz "Um por dia"
e se tornou uma espécie de atração local. Ele gosta de fazer um jogo de faz-de-
conta onde derrota os muitos demônios que invadem a terra da Ilha Oni, mas ele
ainda não tem seguidores. A razão para sua falta de seguidores pode ser atribuída
ao fato de que ele perdeu sua sacola de "Bolinhos de Milhete" quando esbarrou
em alguém na rua. Os bolinhos de painço eram algo que sua avó fazia para ele.
(Capcom, 2008, p. 47)294

A história original desse personagem deriva de um conto folclórico clássico de mesmo

nome. Nela, de acordo com Sakade e Kurosaki (2005)295, um casal sem filhos desejava ter um.

Eles encontram um bebê dentro de um pêssego que flutuava em um rio e deram-lhe o nome de

Momotarō. Anos depois ele decidiu viajar à ilha dos ogros (Oni) para acabar com eles, pois

ameaçavam as aldeias do lugar. Seus pais lhe deram então uma espada e bolinhos de milhete,

conhecidos como kibidango. Sua aventura foi  empreendida com a ajuda de um faisão, um

cachorro e um macaco após dar um kibidango a cada um. Ao chegar à ilha eles lutaram com

vários  ogros,  mas  os  derrotaram  e  levaram  de  volta  à  vila  os  tesouros  que  eles  haviam

roubado.  Seus  pais  tornaram-se  ricos  e  eles  viveram  juntos  muito  felizes  (p.7-13).

Diferentemente dessa versão, Mayer (1899) apresenta uma em que o menino recebe uma carta

do inferno,  dada por um corvo, onde os demônios exigem o melhor dango do Japão para

comer. Após comê-los, os demônios se embriagam e adormecem. Então, Momotarō leva a

princesa  do  inferno  para  a  sua  casa  e  casa-se  com ela.  E,  ao  saber  de  suas  façanhas,  o

imperador lhe dá muito dinheiro (p.3-4). Em Ozaki (1908), esse personagem era como um

grande general que liderou um cão, um macaco e um faisão para matar os demônios de uma

ilha e salvar as filhas de um Daimio (p.161-173). De acordo com Mayer (1899), essa diferença

de narrativas pode ser devido à diferença de narradores. Além disso, há uma versão em que o

294 Tradução nossa.
295 SAKADE, Florence; KUROSAKI, Yoshisuke. As histórias preferidas das crianças japonesas. São Paulo:
JBC, 2006. v. 1.
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pêssego rolou para a coxa da senhora idosa (“Momo” pode significar  tanto pêssego como

coxa) e há contos antigos nos quais crianças nascem de várias partes do corpo, assim como 

Yubitaro  (Menino  Dedo),  Suneko  (Menino  Canela)  ou  Mamesuke  (Menino
Calosidade). O garotinho que eles chamam de menino pêssego pode muito bem
ter sido um menino coxa. Outra versão desse conto ainda é transmitida em uma
ilha  do  Mar  Interior.  Nesta  versão,  a  mulher  pega  um  pêssego  que  estava
flutuando  rio  abaixo  e  o  leva  para  casa.  Ela  e  o  marido  comem.  Seu
rejuvenescimento subsequente possibilita que eles tenham um filho da maneira
natural (p. XIII)296

O nascimento de Momotarō também pode ter relação direta com a China, pois James

Polen (2007) afirma que a divindade taoísta Zhongtan Yuanshuai era frequentemente retratada

como uma criança e foi um poderoso guerreiro que derrotou os inimigos do império. Nasceu

de uma almôndega que descansou no ventre de sua mãe por três anos. “As semelhanças sutis

de uma criança guerreira vencendo os inimigos do império e um nascimento único de um

objeto  esférico  eram  evidências  da  influência  que  contos  chineses  anteriores  podem  ter

exercido sobre o desenvolvimento dos motes de Momotarō.”297(p. 13). Além disso, o pêssego

está ligado aos imortais na tradição taoista chinesa e com o tempo também foi associado à cura

e  rejuvenescimento  e,  por  isso,  em uma  das  versões  do  conto,  o  velho  e  a  velha  foram

rejuvenescidos298.

Klaus  Antoni  (1991)  aponta que  a  história  de  Momotarō  serviu como propaganda

japonesa na guerra do Pacífico de 1945. Ele cita que John Dower (1968) “[…] documenta que

em toda uma série de artigos de revistas japonesas, caricaturas e filmes dos anos de guerra,

ninguém além do pequeno Momotarō aparece  no papel  do herói  patriótico  […]”299 (apud

ANTONI, 1991, p. 165), pois “Momotarō é a personificação da coragem heróica japonesa e

consegue vencer um inimigo aparentemente superior, que, em analogia ao conto de fadas, é

um demônio.”300. Sobre isso há um filme que retrata o pequeno menino pêssego como sendo as

“tropas divinas de uma terra oriental”, lutando contra humanos desgrenhados e pálidos que

revelaram  ter  chifres  de  demônios.  Eles  falavam  em  inglês,  remetendo  aos  americanos

296 Tradução nossa.
297 Tradução nossa.
298 Ibidem.
299 Tradução nossa.
300 Ibidem. Tradução nossa.
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(ANTONI, 1991, p. 165). Nesse caso, Momotarō era o "puro herói japonês" e os inimigos

eram "demônios estrangeiros"301

O menino pêssego também pode ser comparado a Minamoto no Tametomo, um herói

de uma das guerras do final do século XII. Antoni (1991) afirma que o destino desse guerreiro

é mostrado no  Hōgen monogatari, "A História da Revolta de Hōgen"302. Tametomo foi um

guerreiro de enorme força física e um arqueiro brilhante. Foi importante nas batalhas pela

sucessão imperial no ano de 1156. Como perdeu, foi 

[…] banido para as Ilhas Izu, no leste do Japão, após a vitória dos partidários do
imperador  GoShirakawa,  liderados  por  Minamoto  no  Yoshitomo,  meio-irmão
deste mesmo Tametomo e de Taira no Kiyomori. Mas mesmo no banimento, o
guerreiro que era temido desde a juventude por sua selvageria não ofereceu paz, e
ele logo colocou as ilhas sob seu controle.303

Nessa história há um paralelo com o conto de Momotarō,  onde Tametomo vê dois

pássaros maravilhosos, uma garça azul e uma branca, voando sobre o oceano em direção ao

horizonte (assemelhando-se a algumas versões do conto  Momotarō no qual o faisão leva-o

através da névoa ou águas agitadas para a Ilha Oni).

Tametomo sobe em um barco com seus companheiros e, de manhã cedo, eles
finalmente  veem os contornos de  uma ilha.  Quando  Tametomo pousa,  vários
seres incomuns e misteriosos vêm até eles. Eles têm mais de três metros de altura,
são cobertos por cabelos pretos – como os de gados, diz a fonte - e usam espadas
ao lado do corpo.304

Ao chegar na ilha, Tametomo percebe que no local não há nada fértil e os habitantes

não conhecem a arte da pesca, nem armadilhas para pássaros. Ele então lhes ensina tudo e

descobre que o nome da ilha é Onigashima305. Tametomo toma posse da ilha e muda seu nome

para "Ilha de Juncos", fazendo com que ela fosse parte das ilhas  Izu306. Há ainda narrativas

posteriores que relacionam a ilha Onigashima às ilhas Ryūkyū (Okinawa) e nelas, Tametomo

se casa com a filha de um príncipe nativo e se torna o rei histórico dessa terra307.

301 Ibidem, p. 166.
302 Ibidem, p. 167.
303 Ibidem, p. 167-168 Tradução nossa.
304 Ibidem, p. 168. Tradução nossa.
305 Ibidem.
306 Ibidem, p. 169.
307 Tradução nossa. Ibidem.
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Yamato Takeru também tem relação com a história de Momotarō, pois segundo Polen

(2007) ele viajou para uma terra distante a pedido de seu líder. “Os “outros” da terra distante

não se submeteram livremente,  mas tiveram que ser  forçados  a  obedecer.  Yamato  Takeru

derrotou seu inimigo, como Momotarō fez em algumas versões de seu conto antes do período

Shōwa.”308(p. 7). Ainda, há um paralelo entre sua história e a de Tametomo, onde a esposa de

ambos atrapalham sua viagem marítima e para fazerem uma viagem segura, elas pulam no mar

(ANTONI,  1991, p.  176).  Sobre  isso,  Antoni (1991) afirma que no romance de Kyokutei

(Takizawa) Bakin,  a  esposa  de  Tametomo possui  o  nome de  Shiranui  e  se afoga  no mar

tempestuoso309. Isso lembra, em Ōkami, quando Amaterasu/Shiranui/jogador precisa enfrentar

o mar tempestuoso, bem como o rei dragão para poder conseguir acesso à ilha Oni.

Outra figura no qual a história de Momotarō se assemelha é, segundo Polen (1999), a

lenda em torno de Minamoto no Yoshitsune (1159-1189) que foi capturado e executado pela

família Fujiwara  e  viajou para Chishima, uma ilha no norte,  antes de sua captura.  Lá ele

subjugou  os  estranhos  demônios  que  encontrou  e  ensinou-lhes  os  costumes  japoneses.

Algumas lendas identificaram esta região do norte como Hokkaidō (p. 16). 

Em qualquer das narrativas,  a ilha Oni refere-se à um local desconhecido para os

japoneses em cada época. Ainda de acordo com o autor, a noção popular de quem era ou não

civilizado  determinava  quem  eram  os  bárbaros  não  japoneses  e  a  localização  da  ilha,

desenvolvendo o motivo de desenhar caricaturas humanas com qualidades demoníacas310. Em

Ōkami, a ilha Oni, situa-se entre as ilhas Kyūshū e Shikoku, inacessíveis ao jogador como

mostram os mapas abaixo.

308 Tradução nossa.
309 Ibidem.
310 Ibidem, p. 15.
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Figura 27 - Ilha Oni (acima) e sua localização aproximada (abaixo)

Fonte (acima): Capcom, 2008, p. 14 e 15.
Fonte (abaixo): FERRER, 2017, p. 46. 

A  narrativa  de Momotarō traz,  de  acordo  com  Polen,  mensagens  didáticas  de

ensinamentos morais e maneiras de se comportar utilizando-se das ideias de lealdade, piedade

filial,  humanidade  e  retidão  em seu  trabalho  (2007,  p.  17).  Além  disso,  a  conclusão  de

Momotarō se deve à ênfase confucionista e taoista em saber o lugar e a responsabilidade de
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alguém para  com  a  família  e  a  comunidade.  Ambos  os  valores  continuam na  sociedade

japonesa até hoje311. Também é possível vê-lo como símbolo de bravura.

Com  relação  às  suas  características,  Momotarō  e  seus  amigos  animais  por  vezes

“aparecem vestidos de samurai ou utilizando um uniforme de um soldado japonês”312. Além

disso, o menino pêssego sempre anda com uma bandeira com os dizeres Nippon ichi313. Porém

em Ōkami, esse personagem aparece vestido de samurai, porém com a bandeirinha parodiando

a frase do original. 

Figura 28 - Representações de Momotarō

Fonte (acima): Ioe Saito (1993). Disponível em: 
https://kawaiiehon.com/?pid=150278609.  Acesso em 30 de outubro de 2020.
Fonte (abaixo): Yutaka Ohno (1988). Disponível em: 
http://wendytour.com.my/blog/okayama-home-of-the-japanese-folk-hero-momotaro-peach-
boy/. Acesso em 30 de outubro de 2020. 

311 Tradução nossa. Ibidem, p. 18. 
312 Tradução nossa. Ibidem, p. 19 e 24.
313 日本一,número um do Japão.
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Entretanto, o jogo transforma esse conto em um tipo de faz-de-conta, pois o menino

afirma que a caça aos demônios é um tipo de jogo no qual ele precisa de um cachorro para

iniciar, mostrando que deveria  haver mais animais para se começar essa brincadeira. Além

disso, ele somente dá um tipo de provação ao jogador: vencer uma corrida com o ladrão que

roubou seus kibidango para poder recuperá-los. Ao fazê-lo, recompensa o jogador com pontos

de  fé,  tornando-se  tanto  ajudante  (na  jornada  de  Amaterasu/Shiranui/jogador)  quanto

mandante. Isso vai de encontro com o que afirma Namekata (2011) que resume as funções de

personagens de Propp (2010), onde o mandante é quem envia o herói de um lugar a outro (p.

159). 

Mas,  ainda  assim,  há  uma  visita  à  ilha  dos  Oni  que  é  feita  por

Amaterasu/Shiranui/jogador sozinha e por isso possui  um enredo e final  diferentes  dos de

Momotarō. Por outro lado, o Menino Pêssego, inicialmente, foi planejado para ter um papel

relevante na história, como afirma o roteirista de Ōkami:

O Palácio do Dragão originalmente fez sua primeira aparição muito  antes em
"Okami", no chamado "Episódio da Ilha Oni" do Capítulo 2. Verdade seja dita,
foi  também quando  Issun  foi  inicialmente  planejado  para  fazer  sua  primeira
aparição.  Os  "Cinco  Uminari"  -  Momotarō,  Urashima,  Otohime,  Issun  e
Amaterasu - foram formados e prontos para sitiar a Ilha Oni! ... Gostei muito de
todo este episódio e fiquei bastante decepcionado quando foi cortado… (Capcom,
2008, p. 199)314

Assim, a história de Momotarō poderia ter sido melhor explorada dentro do universo

do jogo, mas ao abandonarem a ideia inicial, esse personagem acabou ficando com um papel

menor.  Apesar  disso,  as  referências  ao  conto  folclórico  estão  presentes  por  meio  de  sua

aparência, da brincadeira que ele inventou e dos kibidangos que sua avó lhe fez. 

3.2.4.5 Personagens originais

Entende-se  como personagens  originais,  para  o  presente  trabalho,  aqueles  que  não

foram encontradas  com clareza as conexões com as contrapartes  na mitologia e/ou contos

japoneses. Isso não quer dizer que não possam estar ligados a uma (ou diversas) das narrativas

folclóricas ou mesmo na mitologia japonesa. Além disso, dentro das classificações propostas

314 Tradução nossa.
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por Krawczyk e Novak (2006) com relação a arquétipos da jornada do herói,  personagem

auxiliar e personagem de jogo, os seguintes personagens podem ser todos classificados como

ajudantes (Helpers), aliados (Allies), personagens não jogáveis (NPCs) e ajudantes do jogo

(Game Helpers). Ajudantes, pois ajudam Amaterasu/Shiranui a alcançar seu objetivo; aliados,

pois  são  os  ajudantes  ao  longo  do  caminho;  personagens  não  jogáveis,  pois  não  são

controlados pelo jogador; ajudantes do jogo, pois informam sobre o que está acontecendo na

história do jogo, podem vender alguma coisa ou pode-se voltar a qualquer hora para interagir

com eles.  Os  personagens  a  serem  analisados  serão:  Animal  Lover,  o  menino  Kokari,  o

mercador  e  o  mestre  de  lutas  Onigiri-sensei.  Para visualizar  os  demais  personagens,  vide

tabela 3 no apêndice.

3.2.4.5.1 Animal Lover (動物好きの男)

Figura 29 -  Ilustração do Animal Lover

Fonte: Capcom, 2008, p. 43.

Animal Lover é um dos NPCs do jogo. Como personagem não jogável, ele é do tipo

“distribuidor  de  missões”.  De  acordo  com  Henrik Warpefelt  (2016),  esses  tipos  de
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personagens  “muitas  vezes  estão  lá  para  fornecer  […]  ao  jogador  a  missão  e,  então,

recompensar o jogador quando ele tiver completado a missão. […]”315 (p. 38). Esse amante de

animais é um homem com vestes azul-claro316, uma faixa e uma bandana brancas. Ele está a

procura de sua lebre Inaba, como afirma: “Para onde ela foi? Eu simplesmente não consigo

pensar onde minha Inaba poderia ter ido. É um dos perigos de criar animais de estimação.

Você a viu? Para onde foi  minha pequena Inaba? Você não a viu por aí,  não é, filhote?”

(CAPCOM, 2017 apud LONGPLAYARCHIVE, 2018)317. Ao conseguir recuperar sua lebre,

ele recompensa o jogador com pontos de fé e uma das Stray Beads. 

A lebre de Inaba pode ser encontrada somente na parte da noite, sob a luz da lua. O

fato de ser localizado durante a noite pode ser explicado pelo fato da lebre ser um animal

lunar.  Segundo  Rubio  e  Moratalla  (2012),  a  lebre,  sendo  um  animal  lunar  está  “[...]

intimamente associado à vida. Sua imagem pode ser vista nas primeiras pinturas funerárias

chinesas da época Han (I a.C – VI d.C) nas quais se representava uma lebre moendo em um

pilão a erva da imortalidade. […]. Sua troca de pele, representa a lua que muda de pele como

uma serpente em cada ciclo.”318 (p. 83)

Além disso, essa lebre de Inaba está presente na mitologia japonesa e em um conto

folclórico japonês.  No primeiro,  ela  foi  encontrada  pelo genro de Susanoo, Ōkuninushi319,

despelada e com frio. Ele a ajudou ensinando-a como fazer para seu pelo voltar a crescer.

Segundo Yoshida e Hashimoto (2018), a história é como segue:

- Eu estava na ilha de  Oki  e queria muito chegar até aqui, mas não conseguia.
Então, resolvi enganar um tubarão e lhe propus uma disputa: “Vamos fazer uma
aposta? Qual espécie você acha que é a mais numerosa, a minha ou a sua? Traga
todos os da sua espécie e os enfileire desta ilha até o cabo de Keta. [...] Consegui
enganar  o  tubarão!  Enquanto  os  contava,  ia  atravessando  o  oceano.  [...]  Mal
consegui pronunciar a frase e o último da fila me agarrou e arrancou minha pele!
Estava eu chorando, lamentando o ocorrido, quando os deuses que acabaram de
passar me aconselharam a tomar um banho de mar e ficar deitado aqui em cima
até que o vento me secasse. Segui todas as recomendações, mas agora meu corpo
está cheio de feridas! [...]. 

315 Tradução nossa.
316 No artigo de Kikuchi (2012), pode-se notar que a cor azul-claro (no caso, a segunda tonalidade de azul da
qual se refere) representa a pequena benevolência.
317 Tradução nossa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fxxhs28WV0I> (1h19m42s). Acesso
em: 18 de janeiro de 2020.
318 Tradução nossa.
319 Lit. “Digno-Deus-das-Terras” de acordo com Rodrigues (2018).
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Após ouvir o relato, o Deus-das-Grandes-Terras, mostrando sabedoria para ajudar
os enfermos e conhecimento em plantas medicinais, aconselhou:
- Vá rapidamente a um estuário e tome um banho de água fresca. Em seguida,
retire o pólen das flores de taboa, que nascem em abundância por aqui, espalhe-o
no chão e role sobre ele. Assim você voltará a ter pelos.
Ao seguir os conselhos do Deus-das-Grandes-Terras, o corpo do coelho voltou a
ser como era antes e, assim, ele se popularizou como o Coelho Branco de Inaba.
Ainda hoje, é conhecido como Deus-Coelho. [...]
Foi então que o Deus-das-Grandes-Terras ficou conhecido como Oonamudi-no-
Kami, o Digno-Deus-das-Terras. (p. 52-53) 

Rodrigues (2018) afirma que essa história “demonstra a superioridade do homem sobre

o animal” (p. 66), “Cura das doenças com elementos da natureza”320 e “demonstra que um

caminho  de  retidão,  como  ensinado  por  dogmas  filosóficos  como  o  Confucionismo,  traz

recompensas,  sendo  a  desse  personagem  [Ōkuninushi]  a  princesa  tão  desejada

Yagamihime”321.

Já o conto segue relação com a história que a lebre conta sobre enganar o tubarão. Na

versão de Sakade e Kurosaki (2006)322 ela engana um tubarão para atravessar o mar pedindo

que ele e seus amigos se enfileirassem para que ela contasse quantos amigos ele tinha mais

que ela323. Um dos tubarões percebendo que ela os enganara mordeu-a arrancando um pedaço

de seu pêlo e, nesse momento o rei da ilha passou por ali e ajudou-o em troca dela nunca mais

enganar os outros (p. 91-93). 

320 Ibidem, p. 85.
321 Ibidem, p. 95.
322 SAKADE, Florence; KUROSAKI, Yoshisuke. As histórias preferidas das crianças japonesas. São Paulo:
JBC, 2006. v. 1.
323 Segundo Yoshida e Hashimoto (2018), ele conta os descendentes do tubarão.



150

Figura 30 - Estátua de pedra de Ōkuninushi e do coelho branco que se localiza no templo xintoísta 

de Hakuto (Tottori), que é considerada o local do mito

 Fonte: https://www.kokugakuin.ac.jp/en/article/96736. Acesso em: 7 de novembro de 2020. 

Como o personagem Animal Lover aparece ilustrado segurando uma lebre branca com

pintas pretas pode-se dizer que ele é uma homenagem tanto a Ōkuninushi (do mito), quanto ao

rei (do conto) que passava pela ilha. Esse personagem também possui referência ao produtor

do jogo de nome Atsushi Inaba, pois quando seu nome aparece nos créditos do jogo da versão

de PS2, mostra o personagem na tela. Desse modo, Animal Lover é um personagem original

muito provavelmente devido ao nome de um de seus produtores e que a associação com o

coelho de Inaba, e por consequência a Okuninushi, restringe-se a coincidências de nomes. Isto

porque a sua história nada tem haver com ambos, pois o personagem possui poucas falas e é

somente de uma missão secundária do jogo. Suas características  não estão suficientemente

conectadas ao personagem do folclore japonês.
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3.2.4.5.2 Boy of the forest Kokari (森の子コカリ)

Figura 31 - Kokari e seu cão

Fonte: Capcom, 2008, p. 29.

Kokari  é um dos personagens originais do jogo e o aliado de Amaterasu que mais

cresce na história, apesar de não ser um dos personagens principais. Ele vive na densa floresta

de Ágata, tem uma alma gentil e tem medo de não ser tão valente quanto seu pai. Além disso,

veste uma roupa laranja simples, tem um chapéu de coelho e carrega sempre uma vara de

pescar. Segundo o livro de artes de Ōkami, Kokari é

Um menino que mora na Floresta de Ágata. Ele é uma alma gentil e muitas vezes
se preocupa em não crescer e ser um homem valente como seu pai. Depois de ser
inspirado  por  Amaterasu e  um ato heróico de seu cachorro,  Kokari  decide se
tornar um mestre pescador. No entanto, ele ainda precisa prender um barbante e
um anzol em sua vara de pescar … (Capcom, 2008, p. 29)324

Quando o jogador chega a ele, o menino está chorando, pois seu cachorro de nome

Ume Tarō325 sumiu em meio às ruínas que ficam próximas à floresta. Ele e seu cão entraram

um tempo atrás no local, ouviram um rugido, mas somente Kokari fugiu e trancou o lugar. A

324 Tradução nossa.
325 Na versão japonesa, 梅犬郎.
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chave,  porém, foi  perdida  pois um peixe a  comeu.  Ele tentou recuperar a  chave tentando

pescá-lo,  mas ficou sem anzol e linha. Amaterasu/Shiranui/jogador ajuda-o a recuperá-la e

foge com a chave em busca do cachorro. Para isso, o jogador deve enfrentar a mulher-aranha

que atraiu o cão e o comeu. Ao derrotá-la, a aranha transformou-se em uma bela flor e o cão é

achado dormindo no meio dela. Percebendo que seu cachorro teve mais coragem que ele, o

garoto decide que consertará a ponte da floresta que seu pai lhe pediu e que também tornar-se-

á um mestre da pescaria. Isto porque o seu cãozinho lhe deu a coragem necessária, embora ele

sempre se esqueça de colocar um anzol e uma linha em sua vara.

Figura 32 - Kokari vestindo as roupas do povo Oina

Fonte: Capcom, 2008, p. 124.

Em outra situação, seu cão é comido por um peixe que vive no abismo profundo da

floresta, mas o menino consegue pescá-lo de volta. Após esse ocorrido, o jogador encontra-se

com ele em Kamui, pois, segundo ele, está decidido a partir em uma jornada épica assim como

Susano. Mas como sempre ele está pescando sem linha e anzol, acaba por pedir a ajuda de

Amaterasu/Shiranui/jogador. Nesta ocasião, percebe-se também que ele aparenta ter um ar de

estar mais crescido e maduro, além de estar vestido com roupas tradicionais e apropriadas para

o frio. Segundo o design de personagens do jogo, Kenichiro Yoshimura:
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Este foi o primeiro personagem infantil criado para Okami e, como tal, tornou-se
o modelo  para  todos  os  personagens infantis.  Ele  começou mais  alto  do  que
acabou. Como seu pai Karude, ele usa a pele de sua própria presa. […]. Ele ia
parecer mais velho quando aparecesse em Kamui, mas no jogo ele está usando
roupas tradicionais Oina e ainda está  vestindo um coelho. O fato de ele estar
usando as  roupas tradicionais  sugere que ele  foi  aceito  pelo povo  de  Kamui.
(CAPCOM, 2008, p. 124)326

Ele  também é  um  NPC do tipo  “distribuidor de  missões”,  pois  é  um personagem

secundário que sempre pede ajuda à Amaterasu/Shiranui/jogador e o recompensa com pontos

de fé. Entretanto, não se encontrou nenhuma narrativa na qual ele fosse baseado e, por isso,

classificamos  ele  como  personagem  original  do  jogo.  Apesar  disso,  algumas  inferências

podem ser feitas.

O cão que acompanha Kokari é um dos muitos que aparecem na narrativa. São no total

oito. Torna-se possível assim associar à obra de Kyokutei Bakin,  Nansō Satomi Hakkenden,

visto  que  cada  guerreiro/“cão”  representa  uma das  virtudes  do  confucionismo:  jin  ( 仁  -

benevolência, compaixão), gi (義 - razão, retidão), rei (礼 - respeito), chi (智 - sabedoria) chū

(忠 - lealdade, sinceridade), shin (信 - confiança), kō (孝 - amor filial), tei (悌 - obediência aos

mais velhos)327. O cão de Kokari representa jin, ou seja, a benevolência. Uma outra inferência

diz respeito à mulher-aranha que devorou o cachorro. O seu nome em japonês é jorōgumo328 o

que remete à significados pejorativos e seu abdômen se assemelha à flor da camélia (tsubaki

em japonês).  É válido lembrar que existe  a obra de Alexandre Dumas Filho,  A dama das

camélias,  em  que  uma  das  personagens  é  a  cortesã  Marguerite  Gautier  e  que  por  ela  o

protagonista Armand Duval se apaixonou de acordo com Ana Carly e Cunha Bundt em Um

olhar  sobre  o  olhar  da  Dama  das  Camélias.  Nessa  obra  a  cortesã  representa  a  mulher

ilegítima e a intolerância social a este tipo de figura. No entanto, ao ser derrotada, essa flor

desabrocha e passa a aparentar mais com uma flor de lótus que possui significados positivos

tais como a pureza329. No entanto, ao ser derrotada, essa flor desabrocha e passa a aparentar

mais com uma flor de lótus que possui significado como tais a pureza e o renascimento. Não

326 Tradução nossa.
327 KŌJIEN (広辞苑). 5. ed. [S.l]: Iwanami Shoten, 2003. Versão para dicionário eletrônico.
328 Escrito com os kanji, 女郎蜘蛛.
329 Segundo Fernando Chamas (2015), a flor de lótus representa o potencial para pureza absoluta e a perfeição
da  sabedoria  (p.  111).  Disponível  em:  <http://www.revistas.usp.br/ars/article/view/105526>.  Acesso  em:  10
novembro de 2020. 
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por  acaso,  o  cão  de  Kokari  é  encontrado  "renascido"  no  meio  dessa  flor.  Ainda,  há  a

possibilidade de associação com a crença popular “Kokkuri-san”330, mas o presente trabalho

não pretende se aprofundar nesta abordagem.

3.2.4.5.3 Merchant (行商人)

Figura 33 - Ilustração do mercador

Fonte: Capcom, 2008, p. 23.

O mercador é uma figura presente em alguns jogos de ação-aventura e outros gêneros.

De acordo com Warpefelt (2016), esses tipos de  NPCs  possuem funções óbvias: “[...]  eles

compram, vendem e fazem itens.”331 (p. 84). O autor afirma ainda que “[…] nos termos de

Aarseth (2012) eles são provavelmente personagens superficiais ou bots332. [...].”333. Também 

330 Kokkuri-san, de acordo com Michael Dylan Foster (2009), era um jogo parecido com o tabuleiro OUIJA no
qual as pessoas se comunicavam com o mundo dos espíritos e faziam perguntas para a entidade. “A configuração
do Kokkuri era simples três hastes de bambu eram amarradas para formar um tripé e uma bandeja redonda ou a
tampa de um recipiente de madeira para arroz era equilibrada em cima. Três ou quatro pessoas se ajoelhariam em
torno dessa estrutura semelhante a uma mesa, colocando as mãos levemente sobre a tampa” (p. 85 – tradução
nossa). Com a tampa equilibrada no lugar, o aparelho se inclina e o outro lado fica levantado. Então as pessoas
fazem perguntas (p. 85). “Na verdade, a imprecisão do nome reflete a ambiguidade inerente à noção mais ampla
de yōkai, um nome que denota simultaneamente a experiência do sobrenatural, o mecanismo para realizá-lo e os
agentes  fantasmagóricos  por  trás  dele.  Para  fins  de  concisão,  me  refiro  ao  fenômeno  simplesmente  como
Kokkuri,  mas  também era  conhecido  como Kokkuri-sama  ou  Kokkuri-san,  os  sufixos  personificadores  não
apenas sugerindo o respeito que inspiravam, mas também reforçando a sensação de um agente animado por trás
suas operações.”(p. 85-86 – tradução nossa).
331 Tradução nossa.
332 Bots são NPCs sem identidade individual. Ibidem, p. 37.
333 Ibidem. Tradução nossa.
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A apresentação visual e o posicionamento dos NPCs desse tipo geralmente serão
visualmente  distintos,  para  serem mais  visíveis  para  o  jogador.  Seus  trajes  e
arredores irão combinar com seu comércio. [...] O local em que são colocados
costuma  ser  algum  tipo  de  loja  e,  muitas  vezes,  inclui  os  vários  acessórios
encontrados nas lojas, como um balcão e possivelmente uma caixa registradora.
[...] também foi notado que NPCs desse tipo geralmente tinham algum espaço
livre ao redor deles, o que os tornava mais visíveis.334

Por isso, em Ōkami, ele sempre aparecia trajado com vestes diferentes de acordo com

o local em que o jogador está para combinar com o ambiente. Porém, ele também age como

um NPC narrador, já que sempre fornece informações sobre o que está acontecendo no local

em que ele se encontra. Segundo Waperfelt (2016), 

Em relação ao tipo original de Bartle fornecer informações básicas335, este tipo é
mais voltado para fornecer pistas para a narrativa roteirizada (Calleja, 2009) do
jogo.  Em vez  de  fornecer  o  pano  de  fundo,  o  foco  é  fornecer  ao  jogador  a
ancoragem narrativa, que não precisa necessariamente ser coisas que aconteceram
no passado, mas também eventos muito atuais e coisas que precisam de atenção
imediata.[…]336

O mercador de Ōkami  é gordinho, por vezes carrega uma sombrinha consigo que se

assemelha a uma berinjela e pode mostrar seu material de venda em uma toalha ou em uma

tenda. É ele que pede ajuda para retirar a rocha do caminho no início do jogo e, além disso, ao

falar com ele nas diversas regiões, ele pode dar um panorama geral da devastação em que o

local se encontra. Em Ōkami Complete Official works ele é descrito como segue: 

Um comerciante itinerante que percorre o país inteiro, vendendo seus produtos de
qualidade. Ele tem muitos conhecidos nas várias áreas da Nippon e, se seu cliente
for um humano ou um lobo, ele os trata com o mesmo excelente serviço. Às
vezes,  as  armas  divinas  são  incluídas  em  sua  seleção  de  mercadorias  como
testemunho do fato de que as fontes de um mercador viajante  não devem ser
subestimadas337. (Capcom, 2008, p. 23)

Ao tratar bem e igualmente tanto a natureza quanto os homens, pode-se dizer que ele é

praticamente animista, acreditando que até mesmo um lobo possui alma como a humana e por

334 Ibidem. Tradução nossa.
335 Waperfelt  (2016)  afirma  que  “NPCs do  tipo  Fornecimento  de  informações  básicas  atuarão  como
distribuidores  de  conhecimento,  seja  depois  de  ser  questionado  pelo  jogador  ou  contando  forçosamente  ao
jogador o fragmento de conhecimento. Frequentemente, eles terão alguma outra função, por exemplo, distribuir
missões. […]” (p. 39 - tradução nossa).
336 Ibidem, p. 95. Tradução nossa.
337 Tradução nossa.
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isso mostra respeito a todos os seus clientes mesmo que sejam animais. Sobre essa ideia de

que tanto humanos como a natureza possuem alma, Yamakage (2010) afirma que 

[…] O xintoísmo vê tudo na existência como algo gerado e transformado pela
origem máxima da vida, o que é expresso pela ideia de que todos as formas de
vida são espíritos-filhos do  Kami original. Essa ideia também é mencionada no
primeiro capítulo do  Kojiki,  as crônicas antigas do Japão. O primeiro capítulo
trata da origem da história (do Japão), que ainda é encoberta pela mitologia. [...]
Com base nessa ideia de criação, pode-se deduzir que em sua essência os seres
humanos, os animais, as plantas e tudo o que pertence à natureza descendem do
grande espírito do Kami original e universal. [...]A sensibilidade por meio da qual
os japoneses podem ver a energia vital do Kami em toda a natureza também é rica
em espiritualidade, pois ela sente e percebe vários tipos de espíritos. De um ponto
de  vista  ocidental,  esse  modo  de  percepção  é  chamado  de  panteísmo  ou
animismo, que quer dizer uma maneira de notar o espírito em cada organismo
vivo ou em cada formação natural. [...]. (p. 30-33) 

Ao  considerarmos  este  mercador  um  animista  de  Nippon,  talvez  estejamos  nos

referindo a alguém que esteja dentro do contexto xintoísta em seu modo de encarar a natureza

e todo o restante existente. Porém a figura do mercador preexiste ao jogo Ōkami sendo mais

funcional  do  que  necessariamente  um  adicional  que  onde  possa  ser  encontrada  uma

contraparte desse personagem na mitologia ou no folclore japonês. Desse modo, o personagem

é considerado original nos termos deste trabalho embora seja um clichê antigo de jogos de

videogame.
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3.2.4.5.4 Fighting Master Onigiri (小柄流頭首小柄鬼斬斎)

Figura 34 - Ilustração do Master Onigiri

Fonte: Capcom, 2008, p. 23.

O mestre de luta de nome Onigiri338, é um senhor que porta uma espada de madeira339,

camisa branca com labaredas, calça preta e possui um dōjō nas áreas de Campos de Shinshu,

Norte da Costa de Ryoshima e Kamui. De acordo com o livro de ilustrações  Ōkami official

Complete Works, ele normalmente é calmo, mas sua personalidade e expressão facial muda

quando ele está lidando com seus alunos. Seu estilo de vida insondável mostra sua grandeza

(CAPCOM, 2008, p. 26). É ele que treina os ataques ofensivos e defensivos de Amaterasu,

podendo  assim  ser  considerado  como o  arquétipo  de  mentor,  pois  ele  ensina  habilidades

essenciais para derrotar os monstros menores mais rápido e, quando o lobo aprende, lhes dá

bolinhos,  pêssegos  e  outras  coisas  deliciosas  como recompensa.  Além  disso,  é  um  NPC

ajudante do jogo, pois fornece informações importantes (de ataques, por exemplo) e fica em

locais estratégicos. 

Há como considerá-lo também como um NPC do tipo que faz serviços. De acordo com

Waperfelt (2016), esse tipo de NPC “[…] tem muitas semelhanças com o tipo Vendedor e, em

338 Ou na versão japonesa escrito com hiragana, こづかおにぎりさい.
339 Esse tipo de espada, em japonês, é escrito com os ideogramas 竹刀.
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muitos casos, são preenchidos pelos mesmos NPCs. […] Além disso, os NPCs frequentemente

serão equipados de forma que seu papel seja evidente em sua aparência.”340 (p. 85). Por isso,

ele usa vestes apropriadas para ensinar a lutar e é possível comprar as habilidades que se quer

aprender com ele. Desse modo, assim como o mercador, o personagem é considerado original

nos  termos  deste  trabalho  embora  seja  também  clichê  de  jogos  de  videogame.  Não  foi

encontrado nenhum personagem mitológico ou folclórico no qual pudesse ser incorporado a

ele para que seja analisado como tal.

340 Tradução nossa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ōkami,  como vimos, é um jogo criado pela  Capcom,  primeiramente em 2006 para

Playstation 2 e, posteriormente, versões para várias outras plataformas. O jogo é do gênero de

ação-aventura  e  possui  vários  personagens  que  possuem  alguma  relação  com  a  cultura

japonesa.  Sua  personagem principal  é  Amaterasu  que  usa  como  seu receptáculo  um lobo

branco de nome Shiranui que, por sua vez, é o avatar do jogador. Sua missão é pacificar as

terras de Nippon que foram tomadas pelo mal.

A proposta  da  presente  pesquisa  foi  justamente  fazer  uma análise  de  alguns  dos

personagens do jogo Ōkami visto que vários deles aparentemente fazem parte das narrativas

japonesas,  sejam da mitologia  ou do folclore,  a  fim de classificá-los  de  acordo  com suas

presenças  nas  histórias correspondentes.  Para tal,  procurou-se investigar quais destes estão

realmente  presentes  e  inspirados  na  cultura  tradicional  japonesa.  Ainda,  há a  questão  dos

arquétipos dos jogos de videogame, o que fez com que se tornasse necessário reconhecer as

semelhanças e as diferenças entre tais personagens com os da mitologia e do folclore japonês,

pois os jogos, de maneira geral, visam a jogabilidade/entretenimento. Portanto, como corpus,

11 personagens foram escolhidos de acordo com a sua relevância para a pesquisa, de um total

de 220 personagens que estão inseridos no livro de artes oficial. E, para o reconhecimento e a

caracterização de personagens,  O Herói  de Mil  Faces de Joseph Campbell  e  Development

Essentials: Game Story & Character Development de Marianne Krawczyk e Jeannie Novak

foram essenciais para o desenvolvimento e a análise da presente pesquisa, bem como o apoio

de artigos referentes a videogames, mitologia japonesa, História do Japão, contos japoneses,

caracterização de personagens e religião.

Como resultado observou-se as seguintes semelhanças entre a personagem Amaterasu

do jogo com as narrativas japonesas tradicionais em que ela se encontra (vide tabela 4 do

apêndice): seu nome remete diretamente à deusa do sol e sua função é a mesma; a presença
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dos espelhos que a representam, pois seu design se aproxima ao que se conhece do espelho

tradicional japonês341; o local onde reside (Takamagahara), o fato da deusa se importar com

Nippon e as pessoas que lá vivem; a pacificação da terra, sendo que, no mito, ela  envia seu

neto  Ninigi;  a  simbologia  do  ocultamento do  sol,  embora  a  forma  de  se  demonstrar  seja

diferente;  o  fato  de  poder  portar  as  espadas  kusanagi,  apesar  de  não  haver  a  citação  de

Amaterasu (do mito) portar as demais espadas discutidas; e os símbolos utilizados ao longo do

jogo que estão ligados diretamente à linhagem de Amaterasu (ou seja, o espelho, a espada, as

joias). Entretanto, dada a característica da obra analisada, como sendo um videogame, pôde-se

encontrar  algumas diferenças  entre  ela  e  a  narrativa  mitológica,  das  quais  se destacam:  o

receptáculo da deusa é um lobo de nome Shiranui que não possui grandes poderes; a deusa não

tem falas e somente se sabe delas por meio de Issun; ela desce à Terra em busca de criaturas

do mal; a presença do pincel celestial  para modificar  o mundo; a ligação que possui com

Sakuya, pois esta torna-se sua mentora, mas nos mitos ela é a mulher de seu neto e por ele

escolhê-la que os humanos tornam-se mortais; sua protagonização na narrativa, visto que ela é

uma das inúmeras personagens de importância das narrativas mitológicas. Além disso, apesar

de não haver uma narrativa em que Amaterasu participe de algo semelhante ao que há no jogo,

caso o Kojiki fosse um videogame, pode-se dizer que ela faria o papel de mentora (e não de

heroína), dando conselhos a seus descendentes.

Já as semelhanças encontradas entre ambas as narrativas em que Susano(o) participa

foram as seguintes (vide tabela 4 do apêndice): seu nome, a mesma descendência, a pessoa na

qual ele sente atração é a mesma em ambas as histórias; em ambas é uma pessoa desregrada;

nas narrativas ele é espadachim; a derrota de Orochi possui pontos em comum; há a presença

de uma espada especial dentro da serpente que, no videogame, é dada ao jogador remetendo

ao fato de Susanoo ter entregue a espada a Amaterasu na mitologia; o modo de derrotar a

341 Fotos do espelho principal do jogo e dos espelhos sagrados se encontram no anexo.
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serpente é igual, embriagando-a; em ambas as narrativas há o motivo kishuryuritan; ambos os

personagens são tricksters; e, por analogia, Izumo e vila Kamiki podem se equivaler. Dentre

as  diferenças  temos  as  adaptações  ao  jogo:  quem  derrota  realmente  Orochi  é

Amaterasu/Shiranui/jogador, mas a glória é atribuída a Susano pelos populares da vila Kamiki.

Além disso, como ele não é o personagem principal do jogo, a jornada do herói não pode ser

aplicada à sua narrativa como herói, enquanto que nos mitos é possível, pois no Kojiki ele tem

todas as características de herói, sendo que Amaterasu não as têm.

Com relação ao personagem Issun (vide tabela 5 do apêndice), apesar de seu nome

remeter  diretamente  ao  conto  Issunbōshi,  não  há  correspondência  exata  para  tal,  pois  ele

possui as características mescladas de três personagens de narrativas tradicionais: Issunbōshi,

koro-pok-guru e Sukunabiko. Nas quatro histórias, ele é um ser pequenino. Já, com relação às

semelhanças  entre  Issun e o  personagem de  Issunbōshi,  notou-se que ambos viajam pelas

terras, porém no jogo ele é um ajudante de Amaterasu/Shiranui/jogador; a presença do martelo

mágico - utilizado para encolher o avatar do jogador; episódios que remetem aos Oni comendo

Issunbōshi e o fato de ambos os personagens resolverem ficar na terra que foram explorar.

Com  relação  à  Sukunabiko,  a  semelhança  encontrada  foi  o  papel  de  alter  ego  de  uma

divindade. Todavia, Issun é protagonista em sua própria história, mas é mentor na narrativa de

Amaterasu/Shiranui/jogador. Se fosse possível criar um jogo sobre esse Issun, este poderia ter

as mesmas características que estão presentes em Issunbōshi.

Dentro da narrativa referente ao rei dos mares Wada, as semelhanças encontradas

foram (vide tabela 5 do apêndice): seu nome que remete diretamente à divindade Ōwatatsumi;

a função que ele realiza é a mesma; sua morada é o mar; a representação de seu castelo é

muito semelhante ao que se vê nos contos e há a presença da ilha Oni assim como em algumas

de suas narrativas folclóricas. Apesar da existência da personagem Otohime tanto no folclore
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quanto no jogo, neste último a relação deles é diferente. Não há também a presença da kyūbi

nas histórias tradicionais japonesas interligadas a Ōwatatsumi.

Com relação ao personagem Urashima  do jogo, as semelhanças encontradas com o

conto Urashima Tarō foram (vide tabela 5 do apêndice): seu nome; sua ocupação, a presença

de um baú que não se podia abrir; a simbologia da água, ambas são pessoas de bom coração;

há a presença de um animal marinho que os levam ao reino submarino e o envelhecimento da

personagem. Com relação às diferenças encontradas pode-se citar: a tartaruga está presente,

mas a função dela não é a mesma; ao invés da tartaruga é o próprio Urashima que é mal

tratado pelas crianças;  quem leva ele ao mar é uma orca;  ele é casado com uma humana,

enquanto que na narrativa tradicional não aparentava ter laços amorosos antes de ir ao fundo

do mar;  no jogo ele se afoga;  não tem relação com Otohime.  Com tais características  os

personagens de Urashima confluem, ou seja, a do jogo  é semelhante à narrativa tradicional,

embora ele não seja protagonista em Ōkami. Trata-se somente de mais um NPC que agrega

diversidade cultural ao jogo. 

Quanto à personagem Kaguya, suas referências estão espalhadas ao longo do jogo. As

semelhanças encontradas no conto foram (vide tabela 6 do apêndice): seu nome, sua origem

celeste, sua beleza; a presença de símbolos que remetem à história de Kaguyahime como o

bambu em suas vestes, o capacete de astronauta e o foguete (mostrando que ela é uma viajante

espacial), fazendo com que as características da personagem fossem construídas com base em

Taketori Monogatari; sua saudade da lua; a função da pessoa que a adota e a presença do

dragão d’água. Entretanto, no conto tradicional japonês, Kaguyahime não possui relação com

Amaterasu e sim com Tsukuyomi e não há cachorros encontrados dentro de um bambu. No

jogo, não há a presença dos pretendentes de Kaguya, havendo somente a referência a dois dos

objetos pedidos por ela: a pele do rato que não queima e a bola que fica na garganta do dragão.

Também não há referências ao monte Fuji, ao casamento com o imperador e há somente uma
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menção da mulher do cortador de bambu, em sua infância. Apesar de ser somente um NPC,

ela  possui  bastante  importância  no  jogo  e  uma  narrativa  semelhante  ao  conto  tradicional

japonês.

Assim como Kaguya, o personagem do jogo Momotarō apresentou ligação direta com

o conto Momotarō  (vide  tabela  6  do apêndice),  pois seu nome é igual;  suas  vestes  e  sua

aparência remete à do conto, apesar de ser uma personificação dele com seus animais, com

exceção do cachorro – função exercida por Shiranui; a presença da bandeirola, porém com

dizeres diferentes; a presença dos kibidango, sua relação direta com o pêssego, o fato de se

precisar ir atrás de monstros e a presença da ilha Oni bem como de sua simbologia. Porém, a

caça aos monstros é só uma brincadeira, o personagem não é a figura principal e ele é somente

um NPC do jogo.

Considerando-se  que  o  presente  trabalho  classifica  como  personagens  originais

aqueles  que  possuem  somente  uma  ou  nenhuma  característica  com  alguma  narrativa

tradicional, foram analisados quatro personagens (vide tabela 7 do apêndice): Animal Lover,

Kokari,  Merchant  e  Fighting  Master  Onigiri.  Animal  Lover  pode  ser  relacionado  a

Ōkuninushi, porém a única ligação é a presença do coelho de Inaba, não havendo nenhuma

outra  característica  que  possa  identificá-lo.  Kokari  não  pôde  ser  associado  a  nenhuma

narrativa  tradicional.  Seu  cachorro,  porém  pode  ter  sido  inspirado  em  Nansō  Satomi

Hakkenden. Ainda, a aranha que aparece na história de Kokari pode ser associada a outras

histórias, porém sem consistência. No Mercador não foi encontrado nada além dos arquétipos

de jogo. O que poderia ser aproximado a Nippon são algumas vestes, mas nada relacionados a

um personagem específico. Do mesmo modo, em Onigiri também não foi encontrado nada que

pudesse relacioná-lo a algum personagem de outra narrativa tradicional,  sendo este apenas

funcional para jogos.
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No jogo o protagonismo é do jogador,  afetando diretamente na representação dos

demais personagens participantes. Há de se considerar também que sempre que existir uma

mudança de linguagem, seja de romance para cinema, mangá para animação, isso ocorrerá

também nos jogos. E não se trata somente de uma mudança de linguagem: várias narrativas

compõem a do jogo como intertextos importantes. Na presente pesquisa houve a necessidade

de  consultar  a  versão  japonesa  do  jogo  para  que  houvesse  a  associação  entre  nomes  e

narrativas diversas conforme concebido pelos seus criadores e, de acordo com as hipóteses

lançadas  conseguimos  confirmar  que  há  a  caracterização  dos  personagens  com  base  nas

tradicionais de origem seja em seus aspectos físicos, personalidade, elementos da narrativa,

entre outros para compô-las.

Ōkami é uma obra que, como vimos, é muito rica intertextualmente, utilizando-se de

elementos  de  jogabilidade  e entretenimento  para  se  tornar  um jogo  popular.  E,  apesar  de

termos  nos  restringindo  a  análise  de  11  personagens  e  considerações  a  respeito  de  sua

narrativa/roteiro, Ōkami possui outros elementos que podem expandir e enriquecer o trabalho

acadêmico sobre os jogos. A análise de personagens a partir de outras perspectivas, cenário

elementos simbólicos que não necessariamente se conectam a narrativas tradicionais, músicas,

arte  do  jogo,  ou  mesmo  análise  de  caso  de  jogadores  de  Ōkami  podem  frutificar  como

pesquisas agregadoras a este assunto. Outrossim, demais jogos com características similares

podem ser alvo de novas análises futuramente contribuindo deste modo aos estudos sobre a

mídia e o entretenimento japoneses ou mesmo de um modo geral.
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APÊNDICE

Tabela 2 - Prólogo de Ōkami

Há muito,  muito  tempo atrás,  pequena  aldeia  conhecida  como Kamiki estava  localizada  em um

bosque com cerejeiras pomposas e bonitas. Cada uma de todas as árvores ao redor da vila era honrada como

um deus. No entanto, a vila não era despossuída de segredos sombrios. Para saciar o apetite de Orochi, uma

besta terrível que morava nas cavernas, uma jovem donzela era oferecida como sacrifício no festival anual.

Com um corpo parecendo uma montanha e 8 montadas em pescoços do tamanho de três troncos, dizia-se que

seus  olhos  vermelho-sangue  amaldiçoavam  qualquer  um  que  olhasse  para  eles.  Ninguém  se  atrevia  a

desobedecer a horrível besta.

Quando a noite do sacrifício se aproximou... um misterioso lobo branco apareceu do lado de fora da

vila. Esse lobo, de pele branca e brilhante como a neve, era conhecido como Shiranui. O lobo mantinha um

olhar atento sobre qualquer um que se aventurasse fora da vila, e tinha o hábito de patrulhar as ruas à noite. As

pessoas assumiram então que o lobo era um conhecido de Orochi.

Um dos aldeões assumiu a responsabilidade de enfrentar o temível Shiranui. O guerreiro Nagi tentou

várias vezes desafiar o lobo. Mas suas tentativas foram frustradas pelos rápidos movimentos de Shiranui.

Em pouco  tempo,  a  noite  do  festival  amaldiçoado  chegou.  Uma flecha  branca  emplumada  anunciava  o

próximo sacrifício. Perfurando o céu, a flecha afundou seu eixo diretamente na casa de Nami, a mais bela

donzela da aldeia. Nagi, que nutria um amor secreto por Nami, ficou enfurecido com esse sinal. Determinado

a acabar com Orochi de uma vez por todas, Nagi viajou até a caverna da besta no lugar de sua amada.

A caverna da lua, um lugar tão escuro quanto o próprio mal, servia como lar de Orochi. Nagi ficou

bravamente parado diante da entrada ...A besta apareceu, com seus olhos carmesim brilhando e 8 pescoços

agitados.  Orochi  ficou  de  pé  diante  dele,  ansioso  por  outro  sacrifício.  Nagi  saltou  com  incrível  graça,

movendo sua espada valentemente. Uma a uma ele cortou, na noite sem luar ... Mas o couro de Orochi era

como  aço.  A  espada  não  deixou  nenhum  arranhão.  

Finalmente, Nagi, que gastou suas energias na intensa batalha, caiu de joelhos, cansado e sem fôlego. Ele

sabia que estava encarando a morte cara a cara. Foi quando o lobo apareceu. Como se para proteger Nagi,

permaneceu  firme  diante  de  Orochi.  Na  escuridão  da  caverna,  a  pele  do  lobo  reluzia  brilhantemente.

Infelizmente era Shiranui, o lobo que morava fora da vila. Desnudando suas garras assustadoras,  Shiranui

pulou  em direção  a  Orochi.  Orochi  levantou  suas  cabeças  aterrorizantes,  preparando  suas  presas  para  a

batalha. As duas bestas lutaram descontroladamente na escuridão.

Misterioso e aterrorizante, o espetáculo continuou. Shiranui invocou rajadas de vento divino para

combater as chamas de Orochi. Quando Orochi se aproximou de Shiranui, suas garras afiadas brilharam ... De
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repente uma árvore gigante brotou, protegendo o lobo. Shiranui lutou galantemente para ganhar vantagem. No

entanto ... Orochi, protegido por um poder místico, não era facilmente ferido. Shiranui, coberto de cortes, pele

majestosa tingida de vermelho, estava exausto por causa de Orochi.

Orochi viu a chance de desferir o que seria o golpe final. Mas Shiranui se recusou a ceder. Com sua

última gota de força,  o majestoso lobo olhou para o céu e soltou um poderoso uivo. Repentinamente,  as

nuvens negras se dissiparam. A luz do alto cintilou na espada de Nagi como um farol de esperança. Guiado

por sua espada, Nagi, que estava se abrigando nas sombras, ficou impaciente para enfrentar seu adversário.

Canalizando toda a sua força em seus braços machucados e marcados, ele saltou ferozmente em direção a

Orochi, com a espada erguida. A espada de ouro dançava em suas mãos como uma marionete em uma corda.

Uma a uma, as cabeças temíveis de Orochi se separaram de seu dono. O corpo quebrado de Orochi desabou

em um lago de seu próprio sangue. Nesse instante, a maldição que atormentava os moradores se foi. Quando a

batalha cessou, o sol voltou a brilhar no céu. Shiranui sucumbiu ao veneno de Orochi e lutou para respirar.

Nagi pegou a fera nos seus braços e voltou para Kamiki.

Quando  chegaram  à  vila,  Shiranui  não  estava  mais  se  mexendo.  O  ancião  da  aldeia  acariciou

gentilmente a cabeça do lobo. Em resposta, Shiranui soltou um uivo rouco e de lamento ... Então fechou os

olhos e adormeceu.

A paz retornara à aldeia Kamiki. Em honra ao lobo, os moradores da vila ergueram um templo e

colocaram a estátua do lobo nele.

A espada de Nagi foi batizada de "Tsukuyomi" e colocada dentro da Caverna da Lua. Todos os

aldeões vislumbravam para uma era de paz sem fim ... Mas esse não é o fim da história... Há mais desse conto

que  muitas  pessoas  conhecem.  100  anos  se  passaram  desde  as  façanhas  heroicas  de  Shiranui  e  Nagi.

Aconteceu tão rápido que ninguém na aldeia sequer notou.

 Tradução nossa. Disponível em https://youtu.be/Osnm7kbZDxA. (03m10s a 10m11s). Acesso em: 15 de
janeiro de 2020.

Tabela 3 - Lista de personagens

Onde vive (jogo) Personagem Origem

Celestial Plain (Originalmente)(タカマ

ガハラ）

Ōkami Amaterasu (大神

アマテラス)
Mitologia

River of Heaven (天の川)

God of Reincarnation (蘇

神) – dragão
Zodíaco/ Folclore

Rending God (断神) -

rato
Zodíaco/ Folclore

Green Imp (緑天邪鬼) Folclore
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*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Kamiki Village (神木村）

Issun (さすらいの旅絵

師イッスン)

*Ele estava vivendo

dentro dos seios de

Sakuya quando o

encontramos pela primeira

vez

Folclore japonês/ Folclore

Ainu

Flora God of the Lotus

(蓮花神) – macaco
Zodíaco/ Folclore

Wood Sprite Sakuya (木

精サクヤ)
Mitologia/ Folclore

Great Warrior Susano (大

剣士スサノオ)
Mitologia

Sake Brewer Kushi (酒蔵

人クシナダ)
Mitologia

Village Elder Mr. Orange

(長老ミカン爺)
Folclore

Mrs. Orange (ミカン婆) Folclore

Mushi’s Mother (ムシ

カイの母ちゃん)
Jogo

Mushi (ムシカイ) Jogo

 Hayabusa (ハヤブサ

（八犬士忠狗）)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Camille (サザンカ)
Jogo / Outros

(Planta)

Camélia (ツバキ)
Jogo/ Outros

(Planta)

Void Monk (虚無僧)
Outros (Monges da seita

Fuke do Zen budismo)
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Traveling Merchant (行

商人)

*Primeira aparição aqui.

Jogo

Red Imp (赤天邪鬼)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Crimson Helm (赤カブ

ト)
Jogo  

Hana Valley (花咲谷）

Flore God of Blossons (咲

ノ花神) - macaco
Zodíaco/Folclore

Yellow Imp (黄天邪鬼)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Shinshu Fields (神川平原） God of Explosions (火爆

神) - Porco
Zodíaco/Folclore

Fighting Master Onigiri

Sensei (小柄流頭首 小

柄鬼斬斎)

Jogo

Express Messenger Ida

(特急野郎 イダテン)
 Outros (Budismo)

Flaming Pyrotechnist

Tama (炎の花火師 タ

マヤ)

Outros (Mestres dos

fogos de artifício)

Priest of The Moon Shrine

Mika (十六夜神社 神主

ミカヅキ)

Outros (sacerdotes do

xintoísmo)

Nameless Man (名も無 Jogo



181

き男)

Clay Soldier (埴輪戦士)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros (figuras

confeccionadas com

terracota e enterradas

junto aos mortos - kofun)

Clay Samurai (埴輪武

者)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

 Outros (figuras

confeccionadas com

terracota e enterradas

junto aos mortos - kofun)

Clay Drummer (埴輪鼓

舞)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros (figuras

confeccionadas com

terracota e enterradas

junto aos mortos - kofun)

Clay Shogun (埴輪将

軍)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros (figuras

confeccionadas com

terracota e enterradas

junto aos mortos - kofun)

Clay Flyer(埴輪大凧)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

Outros (figuras

confeccionadas com

terracota e enterradas

junto aos mortos - kofun)
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localidades durante o

jogo.

Dead Fish (骸金魚)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Jogo 

Agata Forest （アガタの森）

Newly Dubbed Sleepy (ネ

ムリ)

Jogo/ Outro (baseado em

Totoro)

The Great Fang Trader

Kiba (天下の才商人 キ

バメ)

Jogo

Bone Reader Madame

Fawn (ト骨使い ぼくせ

んババ)

Outros

(Cartomantes xintoístas)

Exorcist Waka (陰陽師

ウシワカ)

História (Minamoto no

Yoshitsune)

Kokari’s Father Karude

(コカリの父 カリウド)
Jogo

Boy of The Forest Kokari

(森の子 コカリ)
Jogo

Ume (梅犬郎(八犬士仁

狗))

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

God of The Bow (弓神) -

Coelho
Zodíaco/Folclore

Tsuta Ruins (ツタ巻遺跡） Flora God of Vines (蔦

の花神) - macaco
Zodíaco/Folclore

Spider Queen (女郎蜘

蛛)
Folclore

Bud Ogre (鬼灯)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

Jogo /Outros (Planta)
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aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Blockhead (答選坊)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Jogo/ Folclore (nurikabe)

Lockjaw (錠前お化け)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Jogo / Outro (The legend

of Zelda)

Taka Pass (高宮平） The Molsters – Moley and

Lil Moley (土竜愚連隊

オオツチトコヅチ)

Outros (toupeira)

The Dreadful Mr.Cutter

(戦慄！舌切りジジ)
Folclore

The Dreadful Mrs. Cutter

(恐怖！舌切りババ)
Folclore

Tea House Owner (茶屋

の主人)

Outros (pessoas das casas

de chá)

Tea House Patron (茶屋

の客)

Outros (pessoas das casas

de chá)

Treasure Hunter Bingo

(発掘屋 備後)

Outros (baseado em

caçadores de tesouros)

Sasa Traveler (笹部郷に

行きたい男)
Jogo

Spring Girl (泉の女) Jogo

Crow Tengu (鳥天狗)
Folclore
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*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Kusa Village – Gale Shrine (クサナギ

村・風神宮)
From The Village of

Wind Princess Fuse (風の

村の フセ姫)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Earth Bound Spirit Yatsu

(地縛霊ヤツフサ)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Canine Warrior Tei (八犬

士悌狗)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Canine Warrior Shin

(八犬士信狗)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Canine Warrior Chi　(八

犬士智狗)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Canine Warrior Rei

(八犬士礼狗)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Canine Warrior Ko

(八犬士孝狗)

Literatura (Nansō Satomi

Hakkenden)

Wind God (風神) -

Cavalo
Zodíaco/Folclore

Ill Fated Beauty Haruka

(薄倖の佳人 ハルカ)
Jogo

Craftsma Bamboo

Harvesting Old Man

Mr.Bamboo (竹細工職人

竹取翁)

Folclore

Mrs.Plum (梅婆) Jogo

Guard (見張り番の男) Jogo

Flower Girl (花畑の女の
Jogo
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子)

Gourd Farmer (ヘチマ畑

の男)
Jogo

Well Woman (井戸端の

おばあちゃん)
Jogo

Blue Imp (青天邪鬼)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Chimera (鵺)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Sasa Sanctuary (笹部郷)
Big Daddy The

Proeminent Jamba (大親

分 ジャンバ太夫)

Folclore/Outros (Anime

Sengokuchojugiga - Oda

Nobunaga)

Flower of Sasa Sanctuary

Chun (竹林に咲く一輪

の花チュンジャク)

Folclore

Sparrow Clan Underlings

(組子分 スズメ)
Jogo

Cry Baby Tai (泣き虫 タ

イジャン)
Jogo

Hotspring Guard (温泉番)
Outros (pessoas das casas

de banho)

 Take (竹ノ分 (八犬士
Literatura (Nansō Satomi
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義狗)) Hakkenden)

Guest (宿屋の客) Jogo

Servant (仲居) Jogo

Mistress (女将) Jogo

Bath Attendant (番頭)
Outros (pessoas das casas

de banho)

Aqueous God (濡神)-

Cobra
Zodíaco/Folclore

Moon Cave (十六夜の祠)
Blazing God (燃神)- Galo Zodíaco/Folclore

Imps of The

Transportation Lift (運び

台の天邪鬼)

Folclore

Head Chef Ajimi (料理長

味美)
Folclore

Traveling Merchants of

The Imps (天邪鬼の行商

人)

Folclore

Black Imp (黒天邪鬼)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Fire Eye (朱目輪入道)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore
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Ice Mouth (氷唇輪入道)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Dogu (守護土偶)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros (figuras

humanoides feitas no

Japão pré-histórico)

Orochi (Giant-Headed

Serpent) (ヤマタノオロ

チ)

Mitologia

City Checkpoint / Ryoshima

Coast (関所・両島原)
The Greatest Archer

Yoichi (当たり屋ヨイ 

チ)

História

Super Fast Hayate (驀地

ハヤテ)
Jogo

Animal Lover (動物好き

の男)

Jogo/Mitologia/Folclore

(estes dois últimos por

causa do coelho que ele

carrega, chamado Inaba)

Fisherman (漁師) Jogo

Tea Customer (茶屋の客)
Outros (pessoas das casas

de chá)

Mrs.Pine (松婆) Jogo

Thunder Ear (雷耳輪入

道)

Folclore
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*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Headless Guardian (首無

し地蔵)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros

(Budismo)/Folclore

Bell Guardian (捨鐘地

蔵)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros

(Budismo)/Folclore

Haloed Guardian (光背地

蔵)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros

(Budismo)/Folclore

Ubume (姑穫鳥)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore
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Bandit Spider (袋狢)

*Inimigo (luta opcional)–

primeira aparição aqui,

apesar de aparecer em

outras localidades durante

o jogo.

Jogo/ Folclore (? -

Mujina)

Sei-An City (Commoners)

(西安京　庶民街)
Flower Guardian Mr.

Blosson (花守人 花咲

爺)

Folclore

Kimono Designer Mr.

Chic (門呉服屋 流行衛)
Jogo

Adoring Fan of Master

Naguri (親方に憧れる

男)

Jogo

Master Carpenter Naguli

(宮大工 ナグリ)
Jogo

Chef of The Flame Yama

(炎の料理人 ヤマネコ)

Literatura (Baseado em -

The Restaurant of Many

Orders – Kenji

Miyazawa)

Traveling Merchant Masu

(素浪人真澄)
Jogo/ Outro 

Blossom and Her Father

(桜子とおっ父)
 Jogo

Group of Three Girls (女

の子三人組)
Jogo

City Man/City Deweller

(都の男)
Jogo

Tao Trooper Soldier

Kamo (陰陽師特捜隊 カ

モノ隊員)

História (Kamo no

Yasunori – Praticante de

ōnmyoudō)
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Taotrooper Soldier Abe

(新未陰特隊員 アベノ)

História (Abe no Seimei –

Praticante de ōnmyoudō)/

Folclore

Lighting Ghost Raiden

(バリバリ幽霊 三太)
Jogo/ Folclore

Momotarō (桃太郎) Folclore

Master of Thieves Hayazo

(スリしらべの 早蔵)
Jogo

Exotic Samurai (Dandy)

(舶来かぶれの侍)
Jogo / Outros 

City Dweller (都の女) Jogo

Soldier (兵士) Jogo

Weapon Dealer (武器屋) Jogo

Tool Dealer (道具屋) Jogo

Mrs.Fan (扇婆) Jogo

Ichiro (一郎丸)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Jogo

Jiro (二郎丸)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Jogo

Saburo (三郎丸)
Jogo
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*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Sei’an City Aristocratic

（西安京　貴族街）

Queen of Sei’an City

Himiko (西安京女王 ヒ

ミコ)

História

Himiko Handmaiden (ヒ

ミコの侍女)

Outros (acompanhante da

rainha Himiko)

Himiko Royal Guard (ヒ

ミコ親衛隊)

 Outros (guardas reais da

rainha Himiko)

Priestess Rao (尼僧 ツヅ

ラオ)

 Folclore (Yao Bikuni)/

Outros (sacerdotiza

xintoísta)

Evil Rao (化け九十九

尾) Folclore (Kyūbi)

Wandering Warrior Monk

Benkei (放浪の破戒僧

ベンケイ)

História (servia

Minamoto no Yoshitsune)

Contraption Marker Gen

(カラクリ発明家 ゲン

ナイ)

História (Hiraga Gennai)

Okuni (阿国) História

Nobleman (貴族の男) Jogo

Noblewoman (貴族の女) Jogo

Imperial Palace (宝帝の屋敷)
Moonlight Beauty Kaguya

(月光美人 カグヤ)
Folclore

The Emperor (宝帝)
Jogo
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Guards/Sentry (衛兵) Jogo

The Faint God (幽神) -

ovelha
Zodíaco/Folclore

Fire Doom Mirror (烈火

雲外鏡)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore (ungaikyō)

Ice Doom Mirror (冷艶雲

外鏡)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore (ungaikyō)

Thunder Doom Mirror (轟

雷雲外鏡)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore (ungaikyō)

Wind Doom Mirror (陰風

雲外鏡)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

Folclore (ungaikyō)
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localidades durante o

jogo.

Blight (エキビョウ)

Folclore (Tamamo-no-

mae)/ Outros (Vergil –

Devil May Cry)

Ryoshima Coast (North) (両

島原北)
Wall God (壁神) - gato

Zodíaco/Folclore

Dragon Palace Emissary

Orca (龍宮の使者 ジャ

チ丸)

 Jogo/ Outros (Orca -

animal)

Fisherman Urashima (漁

師 ウラシマ)/ Old Man

Urashima (ウラシマ 爺)

Folclore

Old Lady Urashima (ウラ

シマ婆)
Jogo

The Watcher From The

Watcher’s Cape (展望岬

の男)

Jogo

Whirlwind Chef Umi (旋

風の料理人 ウミネコ)

Literatura (Baseado em -

The Restaurant of Many

Orders – Kenji

Miyazawa)

Waitress (ウミネコ亭の

女中)
Jogo

Group of Three Bullies

(いじめっ子三人組)
Folclore

Hayate (驀地のハヤテ) Jogo

Fisherman (漁師) Jogo

Girl (女の子)
Jogo
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Earth Nose (天狗輪入

道)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Poltergeist (鎌鼬)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Blue Cyclops (青入道)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Dragon Palace (龍宮)
Leader of Dragonians

Otohime (龍神族の長

オトヒメ)

Folclore

Dancing Girls (踊り子) Jogo

Water Dragon (水龍)/

King of The Dragonians

Wada (龍王 ワダツミ)

Mitologia/Folclore

Mrs. Turtle (亀婆) Folclore

Security Guard (警備隊) Jogo

Chancellor (大臣) Jogo

Tube Foxes (管ギツネ)
Folclore
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*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Oni Island（鬼ヶ島）
God of Onslaught (撃神)

– tigre
Zodíaco/Folclore

Imp Merchant (天邪鬼の行商人) Folclore

Executioner Guardian (首

刈り地蔵)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Red Ogre (赤鬼)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Blue Ogre (青鬼)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Tobi (疾飛丸)

*Inimigo

Jogo
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Ninetails (キュウビ) Folclore

Kamui（カムイ）
Oina Warrior Oki (オイ

ナ族の戦士 オキクル

ミ)

Mitologia dos Ainu

The Troubled Young Man

Wali (悩める青年 ワリ

ウネクル)

Jogo

Namahage (なまはげ)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Blade Namahage (出刃

なまはげ)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Umbrella Namahage (唐

傘なまはげ)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Bucket Namahage (桶な

まはげ)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

Folclore
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aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Cannon Namahage (号砲

なまはげ)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Igloo Turtle (雪童子)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Jogo

Bull Charger (牛頭鬼)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Outros (mitologia

budista)

Wep’keer (ウエペケレ)
Oina Girl Kai (オイナ族

の娘カイポク)
Jogo

Lika (ピリカ) Jogo

Elder of Weep’Keer

Kemu (ウエペケレ長老

ケムシリ爺)

Jogo

Oina Shaman Tsukle (オ

イナ族 祈祷師 トゥス

クル)

Jogo



198

Oina Warrior Samikle (オ

イナ族戦士 サマイク

る)

 Mitologia dos Ainu

Boy With an Other Mask

(カワウソ面の男の子)
Jogo

Great Tengu (大天狗)

*Inimigo – primeira

aparição aqui, apesar de

aparecer em outras

localidades durante o

jogo.

Folclore

Silver Demon Nechku

(白銀魔神コタネチク)
Mitologia dos Ainu

Golden Demon Lechku

(黄金魔神モシレチク)
Mitologia dos Ainu

Ponc’Tan (ポンコタン)
Mono (モンシロ) Jogo/Folclore Ainu

(Koropokkuru)

Kunu (クヌギ)
Jogo/Folclore Ainu

(Koropokkuru)

Ishaku’s Personal Guards

(イッシャクの側近)

Jogo/Folclore Ainu

(Koropokkuru)

Self Proclamed Legendary

Swordsman Ishaku (自称

伝説の剣士イッシャク)

Jogo/Folclore Ainu

(Koropokkuru)/ Outros

(medida)

Shiranui (白野威) Folclore

Seal Crafter Mrs.Seal (落

款職人イッカン婆)
Jogo

Poncle Girl Miya (コロ

ポクロのミヤビ)

Jogo/Folclore Ainu

(Koropokkuru)

Mura (オオムラサキ)
Jogo
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Hotaru (ホタル) Jogo

Item Merchant Gengo (道

具屋 ゲンゴロウ)
Jogo

Kamiki Village – 100 years ago （神

木村　白年前）

Nami (イザナミ) Mitologia

The Greatest Swordsman

Self Proclamed Nagi (古

今無双の大剣士 イザナ

ギ)

Mitologia

Elder Mr.Grapefruit (ハ

ッサク爺)
Folclore

Mrs.Grapefruit (ハッサ

ク婆)
Folclore

Sapling Sprite Shakuya

(苗木の精霊 シャクヤ)
Mitologia/Folclore

Peoni (ボタン) Jogo/Outros (Flor)

Peony (シャクヤク) Jogo/Outros (Flor)

Nazo’s Mother (ナゾカ

イの母ちゃん)
Jogo

Nazo (ナゾカイ) Jogo

Nazo’s Dog (ナゾカイの

犬)
Jogo

True Orochi (真ヤマタ

ノオロチ)
Mitologia

Ezofuji （エゾフジ） Frost God (凍神) - boi Zodíaco/Folclore

Ark of Yamato（箱舟ヤマト）
Azumi(アズミ)

Celestials (天神旅)

Outros (anjos -

cristianismo)

Hakuba (ハクバ)
Outros (anjos -
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cristianismo)

Sado (スサド)
Outros (anjos -

cristianismo)

Marco (マルコ)
Outros (anjos -

cristianismo)

Dark Lord Yami (暗黒

の君主常闇ノ皇)

*Aqui também batalha-

se com todos os outros

chefes anteriores.

Jogo/ Mitologia (baseado

na primeira criança de

Izanagi e Izanami)/

Outros (Crenças do

Induísmo/ eclipse solar)/

Folclore (空亡/Rei do

inferno）
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Tabela 4 - Personagens mitológicos de Ōkami

Amaterasu Susano

Semelhanças Diferenças Semelhanças Diferenças

Nome Lobo Nome Quem derrota Orochi

Função Não possui falas Descendência
NPC/Não é
protagonista

Símbolos ligados à
sua linhagem

Sai em busca de
criaturas do mal

Pessoa amada
Representação

(Objetos)

Residência Pincel Celestial Desregrado

Se importar com
Japão/Nippon

Ligação com Sakuya Espadachim

Pacificação da Terra Protagonista Narrativa de Orochi

Simbologia do
ocultamento do sol

Motivo kishuryuritan

Trickster
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Tabela 5 - Personagens folclóricos de Ōkami

Issun King Wada  Fisherman Urashima

Semelhanças Diferenças Semelhanças Diferenças Semelhanças Diferenças

Pessoa
pequena

Mistura de
narrativas

Nome
Função de
Otohime

Nome
Função da
Tartaruga

Viajante Ajudante Função Kyūbi Ocupação Maus Tratos

Martelo
mágico

Representação Residência
NPC/Não é
protagonista

Baú Orca

Episódios que
remetem aos

Oni
Mentor

Simbologia da
água

Casado com
uma humana

NPC/Não é
protagonista

Bom coração
Não tem

relação com
Otohime

Animal
Marinho

NPC/Não é 
protagonista
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Tabela 6 - Mais personagens folclóricos de Ōkami

Kaguya Momotarō

Semelhanças Diferenças Semelhanças Diferenças

Nome
Relação com
Amaterasu

Nome
Caça aos monstros é

uma brincadeira

Origem celeste Não há pretendentes Vestes
NPC/Não é
protagonista

Beleza Cachorros em bambus Aparência

Símbolos
Referência ao monte

Fuji
Bandeirola

Saudades da lua
Casamento com o

imperador
Kibidango

A função da pessoa
que a adota

Mulher do cortador de
bambu

Relação direta com o
pêssego

Presença do Dragão
D’água

NPC/Não é
protagonista

Presença e simbologia
da ilha Oni
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Tabela 7 - Personagens originais de Ōkami

Animal Lover
Boy of the Forest

Kokari
 Merchant

Fighting Master
Onigiri

Animal Lover =
Ōkuninushi = coelho

de Inaba

Kokari não pôde ser
associado a nenhuma
narrativa tradicional.
Seu cachorro, porém

pode ter sido inspirado
em Nansō Satomi

Hakkenden. Ainda, a
aranha que aparece na

história de Kokari pode
ser associada a outras
histórias, porém ainda

sem consistência.

Nem no Mercador e nem em Onigiri foi
encontrado nada que pudesse relacioná-

los a algum personagem de outra
narrativa tradicional, sendo apenas

funcionais para jogos.



205

ANEXO

Figura 35 - Os espelhos presentes no jogo Ōkami (acima) e os espelhos utilizados para representar 

Amaterasu no Japão (abaixo).

Fonte (acima): CAPCOM, 2008, p. 209.
Fonte (abaixo): ZEKE-SV SHOP. 
Disponível em: https://zeke-sv.shop-
pro.jp/?pid=142631543. Acesso em: 15 de
novembro de 2020. 

Fonte (acima): FIRST4FIGURES. Disponível 
em: 
https://gamesandcomics.it/catalog/62034/okami-
amaterasu-divine-descent-14-statue-44cm-
figure.jpg. Acesso em: 15 de novembro de 2020.
Fonte (abaixo): Isejingū no sōken to yatakagami.
Disponível em: 
http://yamatai.cside.com/katudou/kiroku330.htm
. Acesso em: 15 de novembro de 2020.
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