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14 de maio de 2014

Crítica: Godzilla revive a era de ouro dos
monstros gigantes
Filme sobre o icônico monstro gigante se foca nos personagens humanos para nos lembrar
de como somos pequenos em comparação ao Godzilla.

Por: Marco Rigobelli

   

Uma metáfora para a decadência japonesa e uma crítica as armas atômicas, Godzilla perdeu a
significância que tinha na cultura popular para si mesmo. O Rei dos Monstros foi aos poucos se
tornando cada vez mais estúpido, e em certo ponto ele já não fazia mais diferença como vilão ou
herói, era só mais um cara usando uma fantasia de borracha em filmes sem muito sentido e sem o
que dizer. Essa acabou se tornando a característica pela qual seus filmes tornaram-se conhecidos
nos útimos anos, nem Hollywood ou os cineastas de sua terra natal foram capazes de devolver a
antiga glória ao réptil gigante. Por isso fazer um novo “Godzilla” tornou-se tão arriscado e por isso o
trabalho do britânico Gareth Edwards no filme do monstro que estréia amanhã (15) é tão
significante.

Há algum tempo os monstros gigantes deixaram de ser ameaçadores. Durante aquela época pós-
Segunda Guerra, Godzilla e os outros Kaijus sempre pareciam seres absolutamente aterrorizantes,
uma lembrança da fragilidade humana quando somos confrontados pela natureza. Os Super Sentai
de “Changeman” e “Power Rangers” vieram no final dos anos 1970, mudando isso. A ciência humana
(ou alienígena) tornou-se capaz de enfrentar essas criaturas de igual para igual, e mudou a forma
como as enxergamos.

Esse novo “Godzilla” precisava trazer de volta a mística das criaturas, precisava fazer-nos gostar e
temer o réptil gigante e precisava trazer de volta as reflexões que os primeiros filmes do monstro
tinham, sem perder a aura de absurdo que eles transmitiam. Pra começar, este filme novo aboliu a
ideia da primeira incursão de Godzilla a Hollywood: ele não teria sua aparência inspirada em
nenhum animal que existe ou existiu, nada de iguana gigante ou tiranossauro com braços
desenvolvidos. O Godzilla de Gareth Edwards é só um redesign do que todos nós conhecemos, a
aparência é a mesma, ele continua a disparar plasma pela boca e os espinhos que adornam suas
costas continuam ali, mas essa nova versão parece muito mais pré-histórica do que o monstro dos
filmes japoneses, tudo nele emana selvageria, da mesma forma que tudo nele parece muito maior
do que jamais foi.
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Imenso não é um adjetivo que justifica esse novo Godzilla ou qualquer dos outros monstros que
também aparecem no filme. Eles são criaturas antigas e gigantescas que parecem passear em um
playground quando andam por nossos, em escala, tão mirrados prédios. Essa sensação de tamanho
era muito importante para recuperar a essência do monstro, já que os edifícios de hoje olhariam o
antigo Godzilla de cima. Mas a forma como o filme construiu a importância dos monstros foi ainda
mais fundamental para nos fazer voltar a olhá-lo com admiração. Só vemos Godzilla aparecer de
fato com cerca de uma hora do filme já tendo passado e a entrada do monstro faz tudo valer a pena.

E isso faz o filme dar uma guinada importante. Até aquele momento, mesmo com outros monstros
dando as caras, os personagens humanos eram os grandes protagonistas, eles precisavam ser
desenvolvidos e estabelecidos para que pudéssemos temer por eles sempre que essas criaturas
surgiam, a história do filme dependia de que torcêssemos pelas pessoas quando o Godzilla
aparecesse e as tornasse insignificantes, o que por consequência nos faria sentir insignificantes.

As pessoas no filme poderiam ser consideradas paródias do mundo real. A resposta constante
delas aos monstros é a força bruta, com tiros, explosões, armamento pesado e nenhum arranhão.
Todo o pano de fundo envolve a humanidade reagindo com violência sem sequer ferir as criaturas e
insistindo nessas contramedidas porque não sabia mais o que fazer. Godzilla é uma resposta ao
nosso instinto de nos acuarmos quando nos sentimos ameaçados ou enfrentamos algo
desconhecido. Ele também é pura força bruta, mas ao contrário de nós, não teme nada que enfrenta
e isso faz a diferença entre sua eficiência e o nosso fracasso. Ele é a natureza e as pessoas são…
as pessoas tentando domar a natureza.

Enquanto tudo isso acontece, Bryan Cranston no papel de Joe Brody é aquela luz de razão que fica
gritando em nossa mente enquanto fazemos alguma coisa por impulso. Encarnando do cientista
maluco que há em todos os “Godzilla”, ele sabe que há algo de estranho no mundo e dedica 15 anos
a descobrir a verdade depois de um suposto terremoto ter matado sua mulher e acabado com sua
vida. E mesmo assim, ele sempre parece ser a única pessoa que realmente sabe o que está
acontecendo, só não tem certeza do que especificamente é. A tecla na qual o personagem bate
constantemente é de que alguma coisa está muito errada e não vai acabar bem.

O “Godzilla” de Gareth Edwards não é um filme livre de falhas, ele vive daquelas coincidências no
roteiro que fazem a história seguir em frente e nem todas as atuações são dignas de nota – pelo
menos não quando Bryan Cranston está esfregando sua melhor fase na cara de todos. Ele também
exige um grau alto de suspensão de descrença, principalmente na explicação das origens de
Godzilla e as outras criaturas e na forma como a biologia delas se comporta, mas nada disso
realmente importa quando você assiste ao filme.
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