SHADOW OF THE COLOSSUS

O andarilho e os

16 COLOSSUS!
Sob a escuridão de um céu nublado, uma águia sobrevoa o profundo vale, revelando, na
extremidade da montanha, duas figuras que se destinam aos confins da Terra Proibida

É
WANDER, O PROTAGONISTA
Pronuncia-se “Uander”
e significa “viajante”

COM ESSA CENA DE ABERTURA QUE SOMOS APRESENTADOS AO UNIVERSO DE UM DOS CLÁSSICOS MAIS MEMORÁVEIS DO PLAYSTATION 2: Shadow of the Colossus, lançado em 2005, é um
convite para desbravar a mística Terra Proibida junto à Wander e Agro.
A história se desenvolve quando Wander (errante, andarilho), o protagonista, e sua égua Agro chegam até o Templo da Adoração, uma estrutura em meio à vastidão que abriga 16 estátuas pitorescas.
O objetivo que os levou até ali é a ressurreição de Mono, uma bela jovem sacrificada pela credulidade de que
seu futuro seria amaldiçoado. Para cumprir seu desejo, o protagonista ignora as lendas de seu povo e procura a
entidade Dormin, a única capaz de trazer de volta as almas dos mortos.
A entidade tem a atenção chamada pela Espada Ancestral que Wander carrega, manifestando-se através de
uma voz díade, ribombando com os trovões dos céus. Dormin explana que empunhando tal espada é possível
trazer uma alma mortal de volta - ainda que a lei dos humanos seja outra. Contudo, o jovem andarilho tem de
estar preparado para completar o pedido do ser.

"Neste mundo, é dito que se ele desejar,
pode trazer de volta as almas dos
mortos. Porém, atravessar aquela terra é
estritamente proibido..."
Lord Emon

SERÁ QUE ELE É?

Voz masculina e
feminina: é melhor não
arriscar com Dormin!

“Tu estás correto...
...Nós somos aquele conhecido como Dormin...”
Dormin exige de Wander a destruição de todos os ídolos do templo. Entretanto, eles só cairão
quando suas encarnações correspondentes, os 16 Colossi, estiverem mortos. Por fim o ente elucida que
essa jornada poderá trazer grandes danos e consequências. E então, guiado pela luz de sua Espada
Ancestral, Wander se põe no caminho dos Colossi.

ICO 2?
Dirigido por Fumito Ueda, o processo de criação do jogo se iniciou em 2002, após a conclusão e
boas vendas de ICO, dando continuidade a expansão daquele universo. A proposta inicial era a construção de um jogo online que permitiria a interação dos jogadores com diversas criaturas colossais, para
dar uma idéia de dificuldade: um jogo que somente existam “chefes”, de acordo com Ueda. Além disso, a concepção de ICO já possuia um tom calmo e tranquilo, trazendo o desejo do criador de oferecer
maior dinamismo neste novo jogo.
A mudança de planos caracterizou-se pelo número de pessoas envolvidas. Não sendo o suficiente
para tornar o jogo online, a decisão foi trazê-lo para uma plataforma, como single player. O projeto, a
priori, foi chamado de NICO (Next ICO, ou ainda “N” representando “Ni” - “dois” em japonês) chegando a ter uma apresentação em 2003, onde alguns personagens, similares à criança de ICO, cavalgam
rente a um ser gigante, em meio a um cenário que já traz semelhanças com Shadow of the Colossus.
Mas Ueda não queria uma continuação para ICO: acreditava que o jogo estava completo e o próximo
deveria ser uma nova iniciativa, com maior profundidade e realismo.

Desenvolvimento
A mecânica realista do jogo devia-se a dinâmica de reações dos personagens envolvidos, onde cada ação tinha uma resposta coerente: o movimento de um colosso gerava
uma evasiva em Wander, tanto quanto uma ordem gerava a reação de Agro, que propositalmente não obedecia sempre, como um cavalo real.
Todos esses elementos foram agregados à atmosfera singular da vastidão de
um rico cenário, possuindo cadeia de montanhas, vales e lagos, onde a iluminação
e a saturação se conectam com o silêncio para que o jogador se permita experienciar a solidão de Wander, e sentir-se um andarilho como ele.
As músicas surgem em ascendência ao se deparar com uma batalha contra um colosso, sendo os únicos momentos no gameplay em que se podem apreciar as composições de
Ko Otani, lançadas em 2005 numa trilha sonora chamada “Roar of the Earth” (Rugido da Terra).
Em 2011, foi lançada uma Coleção HD para PS3, trazendo ICO e Shadow of the Colossus remasterizados.

Por que Jogar?
A experiência de jogar Shadow of the Colossus é definitivamente única, proporciona
vislumbres de magníficas paisagens, além da silenciosa exploração, fazendo com que o
jogador integre-se ao ambiente. A jogabilidade exige rápido raciocínio e perseverança,
dando liberdade de cenário em uma distribuição minimalista de elementos.
Isso sem contar a história, cercada de diversas teorias e mistérios.
Para quem procura algo além do entretenimento...
Não dispense a chance de apreciar essa prova de que
a arte se manifesta em todas as esferas: uma verdadeira poesia épica que atravessa gerações.
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