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 Inspirado por dois documentários, separados por quase 30 anos e ainda 

assim tão próximos em suas ideias, o trabalho visa relacionar além desses filmes o 

conteúdo apresentado durante a disciplina Estados e Formas da Cultura na 

Atualidade e a experiência que o ato de viver proporciona a cada um. 

 Com a proposta de uma breve biografia de Pina Baush, bailarina 

contemporânea, o filme Pina1 mostra, por meio de apresentações das coreografias 

elaboradas pela dançarina, um panorama do que é viver. O documentário se permite 

elaborar mais incertezas e novas questões do que respostas, transmite através de 

elementos naturais - como água, terra e areia -, de elementos fabricados pelo 

homem - como a cidade -, do movimento da dança e da música levantamentos que 

vão muito além da vida de Pina, são questões referentes à vida de todos.  

O mais interessante é notar como as pessoas falam sobre ela, são 

dançarinos que conviveram com ela durante anos e participaram das coreografias 

sempre a seu lado e agora convivem com a sua ausência. Win Wanders, diretor do 

filme, se utiliza de uma técnica muito sutil para fazer o documentário passar para o 

espectador todos os sentimentos daqueles que depõem diante à câmera, você sente 

que está ouvindo o pensamento dos dançarinos, que está sentindo a dor da perda 

deles, e percebe que a saudade dela é desconcertante. É através do movimento e 

da música que o filme pergunta, a cada um de nós, qual o sentido da vida e nos 

deixa ali, com mais essa incerteza. 

Já Koyaanisqatsi2 é um documentário produzido na década de 80, que 

combina música (trilha sonora de Philip Glass) e imagens em sequências únicas, 

intercalando a intensidade do que transmite por meio da velocidade da música ou 

das imagens, utilizando todas as formas de linguagem, menos a fala como diálogo. 

Se inicia partindo do ambiente natural, chega ao caos da cidade e como a vida do 

homem está alheia ao natural, que a modernidade da rotina foge totalmente do eixo 

                                                
1 Pina (2011). Direção de Wim Wenders, 103 min. 
2 Koyaanisqatsi (1982). Direção de Godfrey Reggio, 86 min. 



do ambiente natural. Tem na combinação da trilha sonora e das imagens 

questionamentos e constatações mais profundos do que muitos textos conseguiriam 

expor. 

 Ao mesmo tempo que ambos os filmes questionam as formas da existência 

humana eles também colocam a questão do alienamento que os seres humanos 

chegaram, o fato de que evoluíram tanto que já não param suas rotinas, que não 

percebem a música da natureza e tão pouco tem equilíbrio durante a vida. Estão 

mais preocupados com a individualidade do ser humano, com a individualização da 

sociedade. 

 O momento da cidade, nos dois filmes, é sempre o mais caótico, o mais 

conturbado e até mesmo violento, pois é ali que está o símbolo máximo da evolução 

da espécie, é ali que a modernidade desenvolvida até o último segundo se 

demonstra. Não é feita, no entanto, uma crítica à evolução tecnológica, mas sim 

mais um questionamento: “para onde irá essa evolução?”, “para onde iremos 

evoluindo dessa forma?”. Não podemos deixar que o viver na cidade se torne algo 

banal, que tome conta e nos afunde em rotinas mecânicas e inorgânicas, onde 

locais perdem seu sentido e existem apenas por existir, para servir a um único e 

simples propósito que não irá agregar nada ao conhecimento humano. 

 O que quero dizer é que há um equilíbrio natural nas coisas, uma linha que 

delimita diversos mundos que coexistem em nossas mentes, em nossas vidas. Viver 

é um ato contínuo de dança, de movimento em busca de respostas e de evolução, 

mas principalmente um movimento em busca de sentimentos e um movimento 

guiado pelos sentimentos. Estar em equilíbrio com tudo isso é o primordial para 

compreender o sentido da vida, e talvez seja essa a maior questão: qual o sentido 

em tudo isso? Será que não é melhor dançarmos para não nos perdermos, como diz 

Pina?3  

                                                
3 “Dance, dance… otherwise we are lost.” 


