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Resenha crítica dos filmes "Koyaanisqatsi" e "Pina" 

 

Koyaanisqatsi, que significa "vida louca" ou "vida desequilibrada" faz uma crítica à 

condição humana atual, inclusive critica ao circuito comercial. Um ponto 

importante a destacar no filme é a crítica à quebra da harmonia existente ente 

homem e natureza, com o cresimento das grandes metrópoles modernas em 

detrimento do meio ambiente. Também é possível  ver o contraste entre a 

natureza bela e as fábricas repegnantes através das imagens; hora, na natureza, 

mais lentas, representando o ritmo da vida selvagem; hora, na cidade, mais 

rápidas, representando o ritmo do homem que segue as trilhas da cidade sem um 

rumo definido. O filme, de certa maneira, pode servir de reflexão. Afinal, para onde 

estamos caminhando? Ao que parece, não temos um rumo definido e isso será a 

nossa destruição. O crescimento desmedido das cidades, a exploração dos bens 

naturais, o desmatamento, o consumismo sem motivo; esses e outros motivos 

estão levando à sociedade moderna para um caminho sem volta. Além da 

mensagem passada pelo filme, vale destacar a produção deste; a trilha sonora, a 

fotografia e a direção que, juntas, se transformaram em "Koyaanisqatsi". Podemos 

considerar o filme uma síntese da história humana, desde a pré-história até os 

dias de hoje. E, particularmente, a mensagem transmitida pelo filme, apesar de 

não possui nenhum diálogo, é muito clara e dificilmente será esquecida. 

O documentário "Pina" pode ser considerado um gênero um pouco mais leve do 

que "Koyaanisqatsi". Afinal, Pina Bausch é uma dançarina de renome mundial que 

tem uma caracterítica única em suas coreografias que misturam Dança, Teatro, 

Arte e, principalmente, Vida. Vida que acontece em todos os cantos do planeta, 

que nem sempre é tão bela, mas é tão viva e acontece sem percebermos. Apesar 



da dança de Pina Bausch não agradar a todos, ela nos apresenta um panorama 

da vida moderna: os encontros, os desencontros, alegria, raiva, calmaria, barulho. 

Ou seja, todos os sentimentos humanos através da dança única representada por 

seus bailarinos.  

"Koyaanisqatsi" nos apresenta um filme denso, mudo, porém cheio de 

significados, no qual o mundo em que vivemos é o protagonista."Pina" nos 

apresenta um filme um tanto cuiroso, uma dança que nos remete à vida 

contemporânea, a qual podemos chamar "dança da vida moderna", com 

movimento coordenados, porém, descoordenados. Assim como "Koyaanisqatsi", 

"Pina" também remete à ideia do homem que possui uma vida "desequilibrada" e 

qe precisa dançar para reencontrar este equilibrio consigo mesmo e com a 

natureza ao seu redor. Ambos os filmes buscam remeter à quem o assiste a ideia 

de reflexão e reencontro em busca de sua verdadeira essência antes que seja 

tarde demais e a vida, representada pela natureza, cobre o seu preço pelas ações 

sem medidas que temos optado. 


