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KOYAANISQATSI, A MÚSICA MINIMALISTA DE PHILIP GLASS NA CONSTRUÇÃO 

DO SENTIDO NA TRILOGIA QATSI 

“A vida sem balanço, sem equilíbrio", "a vida em transformação" e "a vida como uma 

guerra": são algumas das possíveis traduções para os filmes que compõe a aclamada trilogia 

Qatsi, a saber: Koyaanisqatsi (1983), Powaqqatsi (1988) e Nagoyqatsi (2002), 

respectivamente. Todas estas frases são de origem Hopi, tribo oriunda do noroeste do Estado 

do Arizona, nos EUA. 

É neste mesmo cenário que a sobreposição de sons e filmagens é retratada. À caótica vida nas 

grandes cidades americanas o diretor Godfrey Reggio contrapõe cenas da natureza e, entre 

uma e outras, leva o espectador a refletir sobre a interação homem/ ambiente sob a 

perspectiva da tecnologia. 

Dentre os vários exemplos ao longo do filme Koyaanisqatsi, podemos destacar a primeira 

cena, que consiste em tomadas em close de pinturas rupestres do Parque Nacional de 

Canyonlands, Utah. Em seguida, temos um close do foguete Saturno V, das missões Apollo, 

em lançamento. Cenas insólitas que, em comum, têm a trilha sonora que, na composição da 

obra, é de caráter indissociável a elas.  

Cenas fragmentadas, música idem: esta é a importância da minimal music (ou música 

minimalista) do compositor Philip Glass – dar a um todo fragmentado o sentido de unidade, 

de síntese. No exemplo citado acima, as cenas das pinturas rupestres e do lançamento do 

foguete apresentam ao fundo o “basso profondo”(tom grave, profundo e às vezes mesmo 

assustador), característico dos cantos dos mosteiros russos, no entanto, em idioma hopi é algo 

que sugere quase o transe, a suspensão do momento no ar. 

A exemplo do homem moderno que transforma a natureza, quem assiste Koyaanisqatsi não o 

faz de forma passiva. Aliás, este é um dos propósitos de Reggio, para quem caberia ao 

espectador a construção ou descoberta da narrativa subjacente em uma obra que, 



aparentemente, não a possui. “Ao espectador cabe decidir o que o filme significa para ele ou 

ela”, afirmou Reggio. 

Tal qual na obra "Déjeuner sur l’Herbe", óleo sobre tela de Édouard Manet, Koyaanisqatsi 

nos convida a participar da produção, tal qual a personagem da pintura o faz. Tal qual o 

observador também é provocado a fazer parte da obra “As meninas”, de Velásquez, como 

bem observou Foucault, em “As palavras e as coisas”, sendo quase compelido a participar da 

concepção da obra, a ela dando sentido. 

De igual maneira, a composição de Philip Glass nos provoca e nos instiga para que façamos 

isso de igual maneira. Embora o recorte de imagens seja limitado, bem como as notas 

musicais e as possíveis combinações melódicas e tempos, Koyaanisqatsi faz com que o 

espectador mergulhe na subjetividade e as infinitas formas que dar sentido às coisas, na 

multiplicidade de percepções, em contraponto com o cinema e a música de massa, nos quais 

os sentidos são impostos. 

Ora a imagem tem ritmo frenético e a música apresenta uma pulsação lenta, quase um 

continuum de uma única nota; ora o ritmo acelera e as imagens, por sua vez, permanecem 

quase estáticas. Ainda assim Glass foi capaz de manter os fragmentos como um todo, como 

um mosaico sonoro, a ponto do espectador se perguntar se a trilha foi composta para o filme – 

como tradicionalmente ocorre – ou se o filme foi rodado para materializar a obra de Philip 

Glass. 

A exemplo do que fizeram os pós-estruturalistas com seu método de desconstrução ou 

deslocamento do centro, Glass – bem como os demais músicos minimalistas – foi capaz de 

desconstruir a música: o conceito de tonalidade, cadência, evolução, a polifonia, o ritmo, tão 

caro à música ocidental, é nele desconstruído, experimentado e fragmentado para, novamente, 

dar forma a um corpo de novas possibilidades, a exemplo do que, décadas depois (e de forma 

experimental ainda nos anos 80, com os samplers), viriam a fazer os DJs. 

Um filme de muitos filmes e uma trilha de muitas trilhas, assim se poderia classificar (no 

entanto, sem rotular) a importância do estilo de Philip Glass na trilogia Qatsi. Em um filme de 

caráter sensorial, no qual linguagens tradicionais não dariam conta da complexidade da 

narrativa, a experimentação visual e sonora se fundem em uma nova proposta que provoca e 

convida o espectador / ouvinte a um universo sensorial de infinita possibilidades criativas. 
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