
Contingências e Repetição Conduzindo a Narrativa 

Koyaanisqatsi e Pina 

Pensar em uma relação entre os filmes Pina, de Wim Wenders, e Koyaanisqatsi, de Godfrey 

Reggio, demanda um desprendimento enorme de todas as suas especificidades e relações 

com seus próprios assuntos; à primeira vista, a única relação objetiva que fora 

forçosamente percebida por mim eram as “possíveis” semelhança de gênero entre os 

filmes: ambos são tratados pela crítica cinematográfica – sublinho aqui que se trata da 

crítica habituada a resumos de contracapa de DVD – como documentários.  

Em primeiro lugar, creio ser importante dizer que se, em algum momento, ambos os filmes 

se propuseram realizar documentários, ambos falharam. O primeiro, Pina, poderia ser 

classificado, ainda com muitas resistências de minha parte, como talvez um memorial à 

contribuição de Pina Bausch para a dança-teatro; e o segundo, Koyaanisqatsi, ampliadas 

ainda mais as contradições, sequer poderia ser visto propositor de alguma coisa. 

Pressuponho que, sob a designação de documentário, caibam melhor aqueles filmes que se 

propõem a veicularem informações. São, de maneira mais ou menos geral, registros de 

algum fato ou dado relevante para uma comunidade, e cuja função seria mediar 

informações entre pesquisadores e público. Sem dúvida, ambos os filmes não se 

enquadram muito bem na designação documentário; na verdade, creio que se inscrevem 

num campo de interpretação mais amplo, cujos contornos são mais embaçados e abertos, 

exigindo do espectador uma mudança de critérios e juízos. 

Não me incomoda dizer que sentei frente ao computador e dei play nos filmes esperando 

mesmo documentários. Creio que deva ser o que todo espectador descomprometido faria. 

Ao decorrer de ambos os filmes, a sensação era de que as narrativas haviam se esgarçado, 

de que não haviam dados a serem apreendidos e que, ao final, nada havia sido esclarecido. 

Mas então onde estariam então as dimensões narrativa e explicativa desses filmes?  

Não estavam em lugar nenhum. Percebi apenas quando ambos os filmes terminaram.  E ao 

assistir a um e outro mais uma vez, ali estavam as resoluções: o começo era como o fim, a 

parte era o todo, e a sequência, ou mesmo a lógica, portanto, eram elementos a serem 

desconsiderados em ambos os casos.  

A dinâmica da organização do tempo, tanto em Koyaanisqatsi quanto em Pina, reside em 

uma suposta divisão de ambos em capítulos – se levarmos em consideração a duração das 

músicas, e as faixas de divisão do próprio disco –, como se estes fossem atos. No entanto, a 

divisão de capítulos não sugeria nada de fato, apenas uma organização, que poderíamos 



inferir como arbitrária e facilmente reorganizável. Creio que, neste momento, os 

conhecedores de ambos os filmes me perguntaria: e quanto à música? Não estaria esta 

conduzindo a narrativa? Pois eu responderia que não exatamente, visto que cada “faixa” - 

se assim posso chamar – é autônoma, não depende das outras para realizar-se. 

Independentemente da organização desses subtempos, ou faixas, ou atos, que seja, a 

narrativa nada perde ou ganha em sua apreensão. O que quero dizer é que, em ambos os 

filmes, a narrativa é conduzida pelas contingências das ações. Não se propõe ali uma 

compreensão linear, visto que todas as partes contêm o todo em si mesmas. O notável é 

exatamente o tempo fragmentado, representado em cada reunião de situações cujas 

relações são apenas consecutivas, questionando uma possibilidade de conduzir o tempo 

pela causalidade.  

No entanto, nesse contexto, o elemento da repetição, tanto na coreografia de Pina como na 

própria narrativa de Koyaanisqatsi, aparece como parte constitutiva do desdobramento 

encerrando as ações em si mesmas, enquanto contribui – paradoxalmente - para compor a 

linguagem comum do filme. Tanto na coreografia obsessivamente repetitiva dos 

dançarinos, quanto na repetição dos movimentos dos corpos na megalópole de 

Koyaanisqatsi, a repetição torna-se um recurso de acento expressivo e subjetivado.  

Pensemos, por exemplo, no caso de Koyaanisqatsi, cujo cerne está em distender e reduzir 

as repetições, atribuindo-lhes novos tempos e aparências. A imagem frenética da 

repetição, em Koyaanisqatsi, assim como a trilha sonora minimalista, conduzida pelo 

padrão do ostinato - cujas fórmulas rítmicas são repetidas de forma “obstinada”-, aparece 

sempre em contraste com a expressividade vazia dos indivíduos de uma cidade pós-

moderna. Por entre o tempo alterado e a repetição intensificada ou reduzida, entrevemos 

a carga subjetiva de uma cidade onde os indivíduos circulam violentamente, alimentando 

um grande organismo com a agilidade e destreza de máquinas. 

Opostamente, em Pina, a subjetividade é realizada por meio da repetição dos gestos, que 

vão tornando-se cada vez mais violentos e obsessivos. No teatro-dança de Pina, abandona-

se a concepção clássica de narrativa, consequentemente eliminando a progressão de 

cenas. As repetições e as diferenças, portanto, guiam a apreensão, deixando ao corpo do 

dançarino- suas expressões, fragilidades, forças e especificidades – todo o potencial 

subjetivo que emerge de cada gesto obsessivo. 

Em ambos os casos, os indivíduos parecem inabaláveis em sua solidão, cada um 

concentrado na linha que tem de seguir. As energias de cada indivíduo estão concentradas 

nas suas individualidades, cada um realizando o gesto que lhe compete, dentro de um 



ritmo frenético de colisões, encontros, esbarrões, repetições. Diria que Pina Bausch, assim 

como Wim Wenders e Godfrey Reggio captaram algo de extraordinário nessa visão de 

repetição, despiram-se de todo o clichê modernista que via apenas repetição como 

seriação, maquinação e robotização, e passaram a ver algo de expressivo na repetição. Que 

fique claro, não acredito que seja uma romantização da repetição e da seriação dos 

indivíduos condicionados pela máquina o que a obra dos cineastas e da artista defendem. 

Por outro lado, existe um esforço em perceber a timidez e a expressividade melancólica 

por debaixo de atos mecânicos executados por máquinas e pessoas.  


