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Resumo:  Uma das obras góticas mais importantes é  Frankenstein (1818), de Mary Shelley.
Entre as diversas inovações que a obra trouxe à literatura, está o fato de se repensar questões
como a personificação do mal em personagens grotescas ou monstruosas. A criação de Victor
Frankenstein se mostra um ser capaz de grandes feitos de altruísmo, mas cuja condição física o
torna um excluído.  Em  A Forma da Água (2017) este arquétipo é revisitado na conturbada
década de  1960 dos  EUA,  cujos  conflitos  são essenciais  para  a  compreensão  da  dualidade
humanidade x monstruosidade presente no filme. Assim, este trabalho busca analisar a releitura
do arquétipo criado por Shelley e sua releitura no cinema, com ênfase em A Forma da Água.
Palavras-chave: arquétipo; Frankenstein; A Forma da Água; Gótico; monstruosidade.

Introdução

Desde  seus  primórdios,  o  Gótico  lida  com  temas  sombrios,  perturbadores  e

transgressivos. Com o advento do Romantismo no século XIX, o Gótico passa a lidar

com tais temas de forma cada vez mais pessoal e psicológica, permitindo a compreensão

destas narrativas como representações sobre conflitos vividos pela humanidade, tanto de

forma individual como coletiva. Uma das obras mais representativas deste período é o

romance  britânico  Frankenstein  ou  o  Prometeu  Moderno (1818),  de  Mary  Shelley.

Entre as diversas inovações que a obra trouxe à literatura, está o fato de se repensar

questões como a personificação do mal em personagens grotescas ou monstruosas. Se as

origens  do  Gótico  são  marcadas  pela  dicotomia  do  bem  contra  o  mal  através  de

personagens claramente representadas como “boas” ou “más”, sendo estas muitas vezes

apresentadas e facilmente identificadas como figuras fantasmagóricas ou monstruosas,

Frankenstein propõe uma nova leitura: personagens tido como monstruosos podem se

mostrar  muito mais afetivos  e  sensíveis  do que aqueles  considerados “humanos”.  A

criação de Victor Frankenstein – criatura a quem é negado um nome, direito inalienável

da condição humana –, se mostra um ser capaz de grandes feitos de altruísmo, mas cuja

condição física o torna um excluído por todos que o enxergam.

O arquétipo da criatura de  Frankenstein foi revisitado diversas vezes no cinema

ao longo das últimas décadas, em filmes como  Edward, Mãos de Tesoura (1990), de

Tim Burton e, mais recentemente, o vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2018,  A
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Forma da Água (2017), de Guillermo del Toro. Este, tendo como cenário os Estados

Unidos  da  década  de  1960,  é  marcado  por  questões  sociopolíticas  que  parecem

tangenciais  à  narrativa,  mas  que  são  essenciais  para  a  compreensão  da  dualidade

humanidade x monstruosidade presente no filme. Mais do que isso, tais questões talvez

tenham  muito  mais  a  dizer  sobre  o  público  do  filme,  do  século  XXI,  visto  que  a

produção do filme ocorre em um momento de polarização política no mundo ocidental,

em que temas que pareciam ter sido resolvidos com os movimentos sociais da década de

1960, parecem estar cada vez mais polarizados e longe de uma resolução em diferentes

países do mundo globalizado. 

Frankenstein ou o Prometeu Moderno

Há  200  anos,  era  publicado,  em  forma  de  livro,  um  dos  romances  mais

emblemáticos  da literatura gótica.  Após uma aposta realizada entre  amigos para ver

quem escreveria  o conto mais assustador – segundo alguns relatos  – a jovem Mary

Shelley  dá  vida  ao  que  viria  se  tornar  um  dos  romances  mais  lidos,  estudados  e

adaptados para outras artes no mundo ocidental. Frankenstein ou o Prometeu Moderno

conta a história de obstinação do jovem estudante Victor Frankenstein pelo mundo da

Ciência com o intuito de ter o poder de criar vida humana. Tal ambição é verbalizada

pelo próprio Victor: 

“Foi com tais sentimentos que me lancei à criação de um ser humano.
(…) Vida e morte surgiam-me, como fronteiras ideais,  as quais eu
deveria, de início, ultrapassar, para então lançar uma torrente de luz
sobre nosso mundo sombrio. Uma nova espécie me abençoaria como
seu  criador,  e  de  sua  origem.  Muitos  seres  de  excelente  e  feliz
natureza  se  sentiriam  em  débito  comigo  por  sua  existência.  Não
haveria  pai  que  pudesse  reivindicar  tamanha  gratidão  de  um filho
quanto a que eu mereceria de minhas criaturas.” (SHELLEY, 2015, p.
126-7)

Após meses de pesquisa e estudo, seu objetivo é finalmente alcançado, quando

Victor vê que sua criação finalmente ganhara vida, ao perceber “o opaco olho amarelo

da criatura se abrir” (idem, p. 131). O que se segue, no entanto, contraria em muito o

espírito  de  ousado  e  curioso  de  Victor.  Tanto  para  o  protagonista  quanto,

provavelmente, para o leitor, há uma confusão de sentimentos sobre como reagir diante

de tamanho resultado. O estudante, sempre tão ávido pela possibilidade de ser o criador
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de uma nova espécie, esperando ser honrado como tal, não consegue sentir nada além de

asco ao ver a criatura que ele mesmo engendrara: 

“Desejara isso com uma paixão que excedia em muito a moderação;
mas, agora que havia terminado, a beleza de meu sonho desvanecia, e
um horror e uma repulsa de tirar o fôlego invadiam meu coração. Sem
conseguir suportar a aparência do ser que criara, corri  para fora da
oficina, e por um tempo caminhei de um lado para o outro em meu
quarto, incapaz de apaziguar a mente e deitar-me” (idem, p. 130)

Horrorizado com sua própria criação, Victor abandona a criatura, gerando uma

série  de  infortúnios  para  diversas  personagens  da  obra,  consequências  diretas  deste

abandono.  Os  conflitos  que  o  romance  propõe  –  homem e  natureza,  humanidade  e

monstruosidade,  indivíduo e  sociedade –  são potencializados  ao  máximo no grande

embate que surge entre criador e criatura.

Embora  o  embate  seja  em grande  parte  físico,  entre  “um  ser  com  a  forma

aparente de um homem, mas de estatura desmesurada” (ibidem, p. 90) e outros seres

humanos, o grande embate do romance é moral, ético, filosófico e simbólico, tornando-

o mais complexo e instigante.

No relato em primeira pessoa feito pela criatura a seu criador, aprendemos um

pouco sobre sua constante  busca por laços  afetivos.  Sendo ele  um ser  de aparência

monstruosa, a única pessoa com quem ele consegue criar algum tipo de contato humano

é  com  um  senhor  que,  por  ser  cego,  não  pode  julgá-lo  por  sua  aparência.  Tal

relacionamento,  no  entanto,  é  encerrado  de  forma  abrupta  quando  os  familiares  do

senhor cego descobrem a existência da criatura, não lhe permitindo qualquer tipo de

defesa ou explicação. 

Excluído  de  qualquer  possibilidade  de  pertencimento,  a  criatura  se  revolta

principalmente contra seu criador, ao confrontá-lo com tais palavras: “Recebera de ti os

dons da sensibilidade e da paixão, para então me lançares ao mundo como objeto de

escárnio e horror da raça humana.” (ibidem, p. 232).

Aterrorizado com sua situação, com a reação dos outros à sua aparência e com o

abandono de seu criador, a criatura, antes dotada de grande ternura e empatia, busca

causar  sofrimento  àqueles  que  o  feriram,  com  base  em  um  julgamento  apenas  na

aparência.  Com isto,  surge uma das grandes discussões que o livro possibilita sobre
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quem, de fato, é o vilão: a criatura ou Victor Frankenstein? A partir desta discussão,

“estaria, então, Mary Shelley nos convidando a pensar de forma mais cuidadosa sobre

uma  sociedade  que  põe  a  aparência  acima  de  uma  ‘visão’  que  leva  em  conta  os

sentimentos e as necessidades dos outros?” (HINDLE, 2015, p. 37), corroborando os

ideais românticos da obra.

O Monstro como Cultura

Além das questões internas à obra, é importante lembrar o tempo e o lugar em

que Frankesntein foi publicado. O romance surge em um contexto político conturbado

para a Europa: a Revolução Francesa, a Independência do Haiti e a Independência dos

Estados  Unidos se mostram como uma ameaça  para  a  monarquia  europeia.  Logo é

importante lembrar que uma das possíveis leituras sobre a obra é a de que 

“O monstro é também uma figura política, uma alusão aos monstros
que proliferaram nos debates sobre a Revolução Francesa (…). Uma
metáfora do motim violento solto em tempos de agitação política, o
monstro, na poderosa crítica que faz das instituições humanas sociais
e  políticas,  também  representa  uma  forma  de  radicalismo  deveras
perturbadora  para  ser  tolerada  pela  ordem  vigente  (...)  acentua  a
monstruosidade dos sistemas da lei, religião e família.” (BOTTING,
2014, p.94, minha tradução)

Os pais  da  autora,  Mary  Wollstonecraft  e  William Godwin,  participaram de

muitos  debates  sobre  a  Revolução  Francesa  e  escreveram  muito  sobre  outros

movimentos políticos da época, permitindo a Shelley um conhecimento mais próximo

sobre  o  que  ocorria  em  seu  tempo.  Na  voz  do  protagonista  Victor  Frankenstein,

percebe-se a exaltação do modelo republicano em oposição ao modelo monarquista: 

“As  instituições  republicanas  de  nosso  país  possibilitaram  que  as
coisas,  aqui,  sejam  mais  simples  e  felizes  do  que  se  observa  nas
grandes  monarquias  vizinhas.  Daí  haver  menos  diferenças  entre  as
diversas classes; os hábitos das pessoas de classes mais baixas, por
não serem elas nem tão pobres nem tão desprezadas e moralmente
aceitáveis.  (SHELLEY, 2015, p.141).

Assim,  diversas  leituras,  incluindo  políticas,  são  possíveis  sobre  a  figura  da

criatura monstruosa em Frankenstein, visto que há elementos internos e externos à obra,
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que nos permitem observar a mesma como um reflexo dos medos e mudanças de sua

época. Mais importante ainda é lembrar que o romance é considerado um dos grandes

exponentes da literatura gótica de todos os tempos,  e que “O Gótico sempre foi um

barômetro  das  ansiedades  que  assombram  certa  cultura  em  determinado  momento

histórico (…)” (BRUHM, 2002, p. 260, minha tradução)

Se  compreendermos  que  o  Gótico  está  intrinsecamente  ligado  à  cultura  e  à

história, podemos também compreender que seus elementos e personagens monstruosos

nada mais são que reflexos das ansiedades vividas pelo contexto cultural de publicação

destas obras. De acordo com Cohen,

“O  monstro  nasce  nessas  encruzilhadas  metafóricas,  como  a
corporificação de um certo momento cultural – de uma época, de um
sentimento e de um lugar. O corpo do monstro incorpora – de modo
bastante  literal  –  medo,  desejo,  ansiedade  e  fantasia  (...).  O corpo
monstruoso é pura cultura.” (COHEN, 2000, p. 26)

Logo,  a  narrativa  gótica  –  em  especial  através  da  personificação  de  seres

monstruosos e fantasmagóricos – reflete, de alguma maneira, os problemas existentes

em determinada cultura  inserida em um determinado tempo e espaço.  Com isto em

mente,  é  possível  perceber  que  quando  o  arquétipo´do  monstro  de  Frankenstein é

recriado em obras posteriores, cada arquétipo é um reflexo de seu tempo. 

Filmes como Edwars Mãos de Tesoura apresentam um protagonista semelhante

à  criatura  presente  em  Frankenstein:  Edward  (interpretado  por  Johnny  Depp),  um

homem com tesouras no lugar de mãos, é acolhido em uma típica vizinha de classe

média norte-americana devido à curiosidade que sua aparência causa em todos. Tão

logo, porém, esses mesmos vizinhos têm um motivo para desconfiar de Edward, este

passa a ser perseguido por esta comunidade aparentemente tão hospitaleira,  em uma

clara alusão ao “American way of life”, que se mostra como convidativo e democrático,

mas que acaba por se mostrar fechado e intolerante àquilo e àqueles que são diferentes.

Assim como em Frankenstein, a relação entre monstruosidade e humanidade passa por

um paradoxo:  aquele  que  é  considerado  um monstro  o  é  apenas  por  sua  aparência

externa, mas é dotado de grande humanidade interna, enquanto que aqueles que são, de

fato, humanos, são capazes de grandes atos monstruosos.
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A Forma da Água

O mesmo tipo de conflito presente em  Frankenstein  e em  Edward, Mãos de

Tesoura pode também ser observado no filme A Forma da Água, que estreou no Brasil

200 anos após a publicação de Frankenstein. O filme tem como cenário uma espécie de

laboratório  secreto  durante  a  Guerra  Fria,  tendo  como  protagonista  Elisa  Esposito

(vivida por Sally Hawkins), uma faxineira muda que se apaixona por um humanoide

anfíbio (Doug Jones), sendo este objeto de estudo nesse laboratório. Por sua aparência e

natureza, o anfíbio causa espanto, admiração e repulsa nas demais personagens da obra,

assim como a criatura de Frankenstein ou como Edward em Edward, Mãos de Tesoura.

Tal  repulsa  serve  como  justificativa  para  que  Richard  Strickland  (interpretado  por

Michael Shannon), um dos diretores do laboratório,  se sinta no direito de torturar o

anfíbio.

O filme se passa em 1962, na cidade de Baltimore. É importante lembrar que,

além dos conflitos externos com a União Soviética pelos quais os EUA passavam, o

país vivia, talvez de forma ainda mais conturbada, conflitos internos extremos, como a

luta pelos Direitos Civis que resultou em diversas prisões, marchas e ataques violentos

ao longo de grande parte da década de 1960. Esse movimento buscou dar à população

negra estadunidense  os  mesmos direitos  civis  que o restante  da população usufruia,

encerrando a segregação racial existente no país desde o fim da escravidão.

Se formos dividir as personagens do filme em “heróis” e  “vilões”, a divisão

poderia ser feita da seguinte maneira: do lado dos “heróis”, temos Elisa, Zelda Fuller

(vivida por Octavia Spencer), Giles (Richard Jenkins) e o anfíbio. Do lado dos “vilões”,

Richard Strickland e o atendente da lancheria (Morgan Kelly). No contexto da década

de  1960,  os  “heróis”  estão  na  pele  dos  grupos  que,  assim  como  o  anfíbio,  eram

excluídos da sociedade por sua condição física: Elisa é muda, Zelda é uma mulher negra

e  Giles  é  homossexual.  Do outro  lado,  os  que  exercem papéis  mais  vilanescos  são

homens, brancos e heterossexuais, podendo exercer diferentes funções de poder naquele

contexto.  Ou seja:  a exclusão nesta obra não resulta apenas de uma monstruosidade

stricto sensu, como é o caso o humanoide anfíbio, mas principalmente das minorias que,

naquele momento, viviam suas vidas como cidadãos de segunda classe.

Uma  das  cenas  mais  emblemáticas  sobre  esta  questão  se  passa  em  uma

lancheria.  Giles,  o  personagem  homossexual,  se  sente  atraído  pelo  atendente  do
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estabelecimento e, apenas para agradá-lo, compra diversas tortas que são, na verdade

ruins. Como o bom vendedor que o atendente precisa ser, ele se mostra cada vez mais

amigável com Giles, à medida que este compra mais e mais tortas. Iludido, Giles faz um

gesto  mais  ousado que  deixa  clara  sua  intenção  para  o  atendente,  que  o  repreende

instantaneamente. No mesmo instante da repreensão, um casal negro entra na lancheria,

mas é proibido pelo mesmo atendente de ali permanecer, algo comum para a época de

acordo  com  as  leis  segregacionistas  de  então.  A  cena  termina  com  a  consequente

expulsão  de  Giles  do  estabelecimento  pelo  atendente  que  diz:  “este  é  um

estabelecimento familiar”.

Tal cena, encerrada por esta fala, mostra como que o processo de exclusão, no

filme, não se dá apenas com um “monstro”, mas com todos os indivíduos que não se

encaixassem no padrão vigente eram vítimas de repulsa social assim como a criatura de

Frankenstein,  Edward  ou  o  anfíbio  o  seriam.  Sem  qualquer  oportunidade  de  se

explicarem, o casal negro é imediatamente expulso da lancheria assim como a criatura

de  Frankenstein fora expulsa no momento em que é vista pelos familiares do senhor

cego. Dentro da sociedade de Baltimore dos anos 60, uma mulher muda, uma mulher

negra e um homossexual são seres tão “monstruosos” quanto o é o humanoide anfíbio,

sendo  eles  vítimas  da  humilhação  e  julgamentos  justamente  de  Strickland  e  do

atendente,  personagens tidos como “defensores da família e da sociedade”. Assim, o

triunfo do filme ocorre

“quando a mulher muda, a mulher negra e o homem gay se unem para
livrar  o  belo  ‘indesejável’  de  sua  prisão,  o  filme  sugere  que  a
criatividade e o humanismo dos excluídos pode prevalecer contra a
crueldade e a corrupção.” (RICHARDSON, 2018, minha tradução)

Mas para que uma leitura gótica do filme possa ser feita, é preciso considerar

não apenas o contexto da narrativa, mas também o de produção. O filme foi indicado a

13 categorias do Oscar e recebeu 4 estatuetas, incluindo a de Melhor Filme. Por ser o

prêmio de maior alcance popular e financeiro que existe na indústria do cinema, ele

reflete que tipo de narrativa cinematográfica está sendo consumida naquele momento, o

que é um consequente reflexo dos valores do momento que produz e consome esses

filmes.
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Em uma cena aparentemente de pouca relevância no filme, Strickland vai a uma

concessionária automotiva comprar um carro novo. Ao chegar lá, o vendedor olha para

ele e o persuade a comprar um novo lançamento, um “carro do futuro”, pois, segundo o

vendedor,  Strickland era “o homem do futuro”.  Do ponto de vista narrativo,  a cena

serve apenas para justificar  que,  mais tarde,  ele fique mais furioso ao ver seu carro

destruído durante a tentativa de fuga de Elisa com o anfíbio do laboratório.  Mas do

ponto de vista temático, esta frase pode significar muito mais. Em um artigo de John

Richardson,  cujo  título  pode  ser  traduzido  como  A  Forma  da  Água:  Uma  Crítica

Alegórica a Trump, o autor faz uma análise sobre como o filme, embora se passando na

década de 1960, é, na verdade, uma crítica à era Trump. Na cena em questão, ao dizer

que Strickland é “o homem do futuro”, a fala é mais complexa que o simples jogo de

palavras de um vendedor de carros:  é a constatação de que homens preconceituosos

como Strickland não se limitaram à década de 60, mas retornam com força – e sem

pudor – no século XXI. Além de se sentir à vontade para menosprezar aqueles que ele

considera  inferior,  como  as  faxineiras,  em público,  Strickland  também  se  sente  no

direito  de  assediar  outras  mulheres  sexualmente  (em  uma  cena,  ele  ameaça  Elisa

dizendo que poderia estuprá-la e que ela não teria como pedir socorro por ser muda; em

outra cena, ele tem sexo de forma agressiva com sua esposa, sendo que esta pede para

ele parar e ele continua o ato com mais força) – sintomas de um momento em que há

uma grande polarização política e quando a discussão sobre o limite do “politicamente

correto”, da liberdade de expressão e do que separa uma “brincadeira” de assédio ou

abuso sexual.

A década de 1960, que parecia ter mudado o mundo para sempre com a corrida

espacial,  o Movimento  dos Direitos  Civis,  Maio de 1968, entre  outros eventos,  não

parece  ter  sido suficiente  para  ensinar  e  transformar  a  humanidade  a  ponto  de não

retornamos para os comportamentos aceitos até então. Na última década se viu, ao redor

do  mundo,  um  ressurgimento  de  grupos  e  discursos  de  ódio,  como  sentimentos

xenofóbicos, intolerantes e racistas, com uma ascensão de políticos representantes de

tais  discursos  –  ou,  no  mínimo,  lenientes  com os  mesmos  –  ocupando  importantes

cargos em diversos países. Mesmo que a intenção de Guillermo del Toro fosse apenas

de focar no racismo da década de 1960, é difícil conceber que, mesmo inconsciente, ele,

que é mexicano, não tivesse querido cutucar o discurso xenofóbico de Donald Trump
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com o filme. Aliás, é importante lembrar que a mesma cerimônia do Oscar que premiou

A  Forma  da  Água também  premiou  outros  filmes  que  exaltam  a  cultura  latino-

americana, como os filmes Viva – A Vida é uma Festa e Uma Mulher Fantástica, filme

este que também luta contra esteriótipos e preconceitos ao ter, em seu papel principal,

Daniela Vega, atriz transexual chilena. E, se pensarmos que a arte tem a função de nos

tornar mais sensíveis aos problemas ao nosso redor, podemos entender porque A Forma

da Água é um filme muito mais sobre 2018 do que sobre 1962.
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