
Movimento e simbologia 

“Dance, dance, ou estaremos perdidos”. O mantra inicial de Pina, lançado em 

2011, retrata bem o que o filme representa em relação à arte e ao mundo pós-

moderno. Apresentando trechos de algumas das mais importantes peças da histórica 

coreógrafa alemã Pina Bausch, o documentário 3D de 106 minutos extrapola o campo 

da dança e atinge a esfera da produção artística e cultural como um todo. Ao trazer à 

telona a história de vida e o soberbo trabalho da artista, Wim Wenders, que escreveu e 

dirigiu o filme, presta um grande sentido à sociedade no sentido da compreensão da 

nova função da dança como parte do movimento artístico e como elemento de 

contracultura. 

 Vale ressaltar que Pina Bausch morreu de forma completamente inesperada 

durante a preparação do documentário. Apesar Wenders ter demonstrado interesse 

em cancelar a produção, a direção do Tanztheater Wuppertal insistiu que o filme fosse 

realizado. Sendo assim, o longa acabou por se constituir não só como um relato 

preciso e transcendente da obra de Bausch como também acabou sendo 

materializado como um tributo à vida da coreógrafa, responsável pela criação, a partir 

dos anos 1970, do tipo de peça conhecido como teatro-dança, originando assim a 

expressão Tanztheater (“dance theater”). 

 Pina leva ao público a arte única e inspiradora da coreógrafa alemã, de modo a 

demonstrar como o seu trabalho era uma forma de subversão às formas já 

estabelecidas e de inovação cultural. O documentário cativa o público não só pela 

beleza visual e sensorial como também pela maneira prática por meio da qual ele 

capta e registra os espetaculares movimentos de dança. As cenas criadas por Wim 

Wenders seguem os dançarinos não só no palco como também nas áreas externas 

teatro, em toda a cidade de Wuppertal. 

 Ao trazer ao público todo o trabalho coreográfico e dançarino de Pina Bausch 

no formato 3D, o documentário transcende a simples narração da história e passa a 

fazer com que as pessoas sejam inseridas no espetacular mundo da artista. Mais do 

que tudo, o filme é uma elegia às pessoas que se expressam através do movimento. 

Além disso, os corpos em constante ação e troca sensorial trazem à tona a impressão 

de transfiguração dos sentidos e criam um divertido espetáculo. Nesse sentido, o 

destaque é a seção do filme intitulada Kontakthof, que mostra as diversas ocasiões e 

grupos de pessoas - da década de 1970 até os anos 2000, de adolescentes até idosos 

- que apresentaram a coreografia homônima. 

 A maneira como os corpos se movem e se alternam em Pina fazem com que 

as cenas contem uma espécie de narrativa moderna incompleta. Tais movimentos 

relacionam-se diretamente aos conceitos de fluidez e transformação constantes 

apontadas por Zygmunt Bauman no livro Modernidade Líquida. Segundo o autor, a 

condição humana vive no limiar fluido do conflito entre sólido e líquido, entre 

estabelecido e inconstante. Em uma vida social baseada na economia, há uma 

realocação de poderes, e o cidadão fica ao mesmo tempo mais volátil e mais livre no 

sentido da inércia, da padronização e da atomização individual.  



Tomando-se Pina e Modernidade Líquida como referência, pode-se dizer que o 

movimento intenso e a liquidez acabam por se tornar como forma de poder e de 

afirmação do discurso que se quer disseminar. Na visão de Bauman, “mover-se leve, e 

não mais aferrar-se a coisas vistas como atraentes por sua confiabilidade e solidez – 

isto é, por seu peso, substancialidade e capacidade de resistência – é hoje recurso de 

poder (p. 21)”. 

 Os conceitos de fluidez e incompletude apontados por Bauman também podem 

ser aplicados às mensagens e às narrativas construídas por outro documentário: 

Koyaanisqatsi: Life out of Balance, produzido e dirigido por Godfrey Reggio e lançado 

em 1982. Constituindo-se basicamente de imagens de arquivos em câmera lenta e em 

time-lapse, o filme mostra cidades e paisagens naturais dos Estados Unidos, sem 

qualquer diálogo ou narração. O tom do longa é construído pela justaposição de 

imagens e música. Ao longo dos 87 minutos de produção, o espectador pode observar 

diversos e contrastantes aspectos das relações entre humanos, natureza e tecnologia. 

“Vida maluca, vida em turbilhão, vida fora de equilíbrio, vida se desintegrando, 

um estado de vida que pede uma outra maneira de se viver” é o significado da palavra 

Koyaanisqatsi no idioma Hopi. Apesar de ter sido lançado há mais de 30 anos, o filme 

ainda demonstra com precisão e qualidade a maneira como o home se relaciona com 

a tecnologia e faz dos objetos e das configurações econômicas a base de sua vida.  

É importante lembrar que o longa é o primeiro e mais aclamado filme de uma 

trilogia. Na sua sequência vieram Powaqqatsi: Life in Transformation (1988) e 

Naqoyqatsi: Life as War (2002). Juntos, os três filmes constroem a mensagem de que 

a vida no mundo pós-moderno é um desequilíbrio constante, em que as divisões são 

fluidas, as transformações são partes do dia-a-dia e a guerra, independentemente do 

tipo, é um forte mecanismo de construção de parâmetros e de majoração do poder. 

Ademais, Koyaanisqatsi faz uma grande denúncia e crítica à maneira como o 

homem, ao pautar totalmente sua vida nos mecanismos da tecnologia, acaba sendo 

extremamente letal ao meio ambiente. Ao se mover entre pedaços da natureza e 

construções do homem, as cenas passam a mensagem de que o progresso e o ritmo 

de vida estabelecidos pela vida moderna (ou pós-moderna) acabam sendo uma tolice 

que tende apenas a prejudicar ambas as partes. Nesse sentido, o movimento dos 

corpos pende muito mais para o lado do ser humano do que para a natureza, 

provocando então o referido desequilíbrio da modernidade em que tudo é relativo e 

pode ser modificado. 

O filme como obra de arte de subversão e contracultura também precisa ser 

valorizado. Apesar de não apresentar linguagem falada e nem construir uma estória 

com início, meio e fim, o documentário de Godfrey Reggio desperta reflexão no público 

e o afeta de uma maneira com a qual não estamos acostumados. Para realçar sua 

força, o diretor ainda utilizou uma trilha sonora composta inteiramente para 

Koyaanisqatsi. A música de Philip Glass é uma das principais forças condutoras do 

documentário.   

Após os lançamentos dos filmes e a forte repercussão que as três obras 

obtiveram no meio cultural e artístico, principalmente no campo mais alternativo, o 

diretor Godfrey Reggio afirmou que “estes filmes nunca foram sobre o 



efeito da tecnologia, da indústria nas pessoas. Foi que todos: políticos, educadores, 

coisas de estrutura financeira, a estrutura da nação, linguagem, a cultura, religião, tudo 

existe dentro de um conjunto de tecnologias. Então, não é o efeito de, é que tudo 

existe na tecnologia. Não é que nós usamos tecnologia, nós vivemos tecnologia. 

Tecnologia se tornou tão ubíqua quanto o ar que respiramos”. 

A afirmação de Reggio vai de encontro ao que Pierre Bordieu afirma no livro A 

Economia das Trocas Simbólicas sobre as motivações econômicas para o poder das 

classes soberanas e favorecidas e sobre a importância dos bens simbólicos para a 

constituição do ser humano, incluindo aqui o uso da tecnologia e a exploração da 

natureza. Na visão dele, “ao duplicar as diferenças puramente econômicas pelas 

diferenças criadas pela mera posse de bens simbólicos como, por exemplo, as obras 

de arte os as distinções simbólicas na maneira de usar tais bens, as classes 

privilegiadas podem realizar o sonho, que antes tinha como alvo sua própria 

dominação, de um novo mandarinato capaz de reconciliar, à maneira da antiga 

democracia, o poder temporal e a grandeza espiritual ou a elegância mundana (p. 

281)”. 
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