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1. Introdução 

“Do que vale tanta teoria se não aplicarmos na prática? E a prática sem 

teoria? Não quero passar a vida pensando em teorias inaplicáveis, tampouco 

viver sem criticar minhas ações”.  De vez em quando temos esses momentos 

filosóficos que são essenciais, neste caso, esse pensamento irá nortear esse 

relato crítico, que pretende fazer uma análise sobre os filmes Koyaanisqatsi 

(1982) e Pina (2010), a partir de acontecimentos do cotidiano: as 

manifestações conta o aumento da passagem no Brasil. 

Gostaria de enfatizar que não é minha intenção posicionar perante 

esses fatos de forma contraria ou a favor. E sim, somente, analisar sob um 

ângulo diferente, discutindo questões sobre o “outro” e sobre o “eu”, ou seja, 

teorizar a partir da linguagem do cinema (percebida por mim) esses 

acontecimentos com esse viés temático. 

Primeiramente, é válido começar a análise sobre o primeiro filme. 

Koyaanisqatsi é uma produção impressionante e cheia de significado desde o 

próprio nome que trás o conceito de “vida em desequilíbrio”. A partir da 

cinematografia de Ron Frick e música de Phillip Glass, é perceptível uma crítica 

ao homem moderno, a partir do acompanhamento da sua intervenção na 

natureza e a o dia-a-dia frenético que conquistou. Não uma narração durante o 

filme, somente a sequência de imagens significativas históricamente e repletas 

de valores simbólicos como por exemplo: o pictograma fremont localizado no 

Parque Nacional de Canyonlands (Utah), o foguete Saturnos V em lançamento 

nas missões Apollo, paisagens naturais como ondas e nuvens, Lago Powell, a 

Estação Geradora de Navajo, a Represesa Glen Cayon, as bombas atômicas, 

a Estação Gerado Nuclear de San Onofre, dois Boeings 747 da United Airlines, 

a ‘hora do rush’ em Los Angeles, os tanques soviéticos, o avião B-1 Lancer em 

voo, alguns marinheiros da USS Enterprise, o relfexo das nuvens nos prédios 

em Nova York, a demolização do projeto habitacional de Pruitt-Igoe, e também, 

do Edifício Mendes Caldeiras em São Paulo, o retrato da vida moderna com 

grandes aglomerações de pessoas em constante correria no dia-a-dia. 
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Devo ressaltar o ponto que me chamou a atenção: o distanciamento e a 

aproximação que o filme causa ao público. Primeiramente, ocorre o 

distanciamento causado pela câmera distante, pela visão macro, pela questão 

da idéia de “neutralidade”, já que demonstra fatos históricos, e posteriormente, 

pela demonstração da perspectiva a patir do outro, ou seja, as pessoas são 

multidões ou um ou outro individuo representado a partir desse distanciamento. 

Por outro lado, é a partir desse distanciamento que se produz a aproximação 

com o público, não pela subjetividade de quem está sendo retratado, mas sim, 

pela problemática em comum: o homem moderno. É a partir disso, que o 

público se aproxima, e pode se identificar, mesmo no anonimato das pessoas 

que são mostradas em sua correria cotidiana. 

Por outro lado, podemos considerar que Pina é a ênfase na 

subjetividade, nas emoções, nas sensações, demonstrados no filme, 

principalmente pela dança e pelos relatos, que se aproxima do público e faz 

com que cada um projete na imagem do que vê toda essa pessoalidade. Essa 

dimensão é inflada, a partir da tecnologia do cinema 3D, que possibilita um 

contato mais real com essa projeção. 

Ambos os filmes são impressionantes e inspiradores. A crítica de 

Koyaanisqatsi e a sensibilidade de Pina, o distanciamento e a aproximação, o 

“outro” e o “eu”.  

Analisando sob esse enfoque, vejo que as manifestações no Brasil são 

reflexos desses paradoxos da modernidade, o “outro” é sempre o errado, onde 

há a crítica, o caos, a falta de esperança. Há um lado que considera o outro é a 

repressão, as políticas públicas mal geridas, o diferente, ou seja, o que “eu” 

não faria. Do outro lado, há a crítica de um “outro” agressivo, bardeneiro que 

causa a desordem, da mesma maneiro, o diferente, o que “eu” não faria. 

Não importa o discurso, o “outro” é o diferente do “eu”. Mas, é a partir de 

Koyaanisqatsi que percebemos, de algum modo, o “outro” é ao mesmo tempo o 

“eu”. É a partir do distanciamento do outro, juntamente da visão macro ao longo 

da evolução histórica que percebemos a aproximação. 
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É válido ressaltar que, o “outro” só é tão distindo, porque o “eu” é muito 

exaltado, ou seja, é a partir do filme de Pina que vemos essa necessidade de 

exaltar a subjetividade do público a partir da sua projeção na tela. E essa 

necessidade de aproximação tão intensa, acaba produzindo esse afastamento. 

Quem diria, há visível de causa e conseqüência cíclica entre o “outro” e 

o “eu”, como se essas imagens fossem uma projeção simultâneas uma da 

outra que se constroem simultaneamente e se reconstrói a partir das 

interferências entre si. 

Para mim, nessa manifestação, há muito mais o “outro” no “eu” e o “eu” 

no “outro” do que se imagina. A relação entre “Pina” e “Koyaanisqatsi” é 

essencial para refletir para esses acontecimentos tão significativos, atualmente, 

e quem sabe para a história. Mas para isso, é preciso ter auto-reflexão sobre o 

momento, ter conscientização, teorizar a pratica. 
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