
 
 

Os corpos estão cansados 

 

E não têm vergonha de cair.  
Talvez estejamos loucos ou doentes, mas é normal, somos humanos. Temos controle 
total dos nossos corpos? Talvez não. Eles caem, desabam pesados, ou se desesperam e 
trememos as mãos numa tentativa de descarregar aquela energia. Dançamos, como 
quem apenas respira ou anda, dançamos em palcos de teatro ou nas ruas da cidade. 
 

Koyaanisqatsi é como um espetáculo de dança: a coreografia se desenrola através de 
movimentos ora orgânicos, ora mecânicos, em um ritmo que acelera e retarda. A trilha 
sonora parece querer nos assustar, é como se estivéssemos no caminho para a 
destruição total, a queda final. Prédios que desabam, bairros degradados: a câmera 
nos coloca numa posição de privilégio através da tomada panorâmica e enxergamos a 
decadência com distanciamento . 
 
Em Pina, a decadência nos parece familiar. Estamos de frente para a cena, às vezes até 
fazendo parte dela. O palco está à altura dos olhos, a falência dos braços e das pernas 
se mostra como algo potente e não débil. Os dançarinos se sentam na frente da 
câmera e contam suas histórias como alguém que pensa alto: somos convidados a 
entrar. 

 

----- 
A cidade 

 

Estamos cansados, não sabemos nos relacionar com o nosso espaço. A escala da 
cidade não corresponde aos nossos corpos: não cabemos em alguns espaços embora 
outros nos pareçam absurdamente gigantes. A cidade não nos pertence. As imagens 
de Koyaanisqatsi tentam ilustrar o imaginário coletivo em relação ao espaço urbano e 
suas dinâmicas, o distanciamento é tal que em um certo momento as luzes dos carros 



que circulam nas avenidas tornam-se uma imagem abstrata. Pessoas subindo escadas 
rolantes e salsichas enfileiradas numa máquina cortante: em alta velocidade, a imagem 
é quase a mesma. Então é isso, nossos movimentos são tão mecânicos quanto a 
engrenagem de uma máquina, ainda estamos nesse ponto: homens-máquina. Talvez 
por ser de 1982 o filme afirme isso com tanta certeza, em alguns momentos são cenas 
bonitas de serem vistas, mas a sensação de jogo perdido é fortíssima. Somos parte 
desse novo mundo frenético, nosso corpo se adapta às suas exigências, não temos 
para onde fugir. 
Em Pina, 2011, o corpo aparece com muito mais autonomia. Foi o tempo que passou? 
Ou só no campo da arte conseguimos nos libertar do ritmo da cidade? Mais que uma 
libertação, uma apropriação. Os dançarinos fazem das ruas o espaço da coreografia, 
talvez guiem seus gestos pelo som dos carros e escolham a direção dos passos em 
relação ao sentido do trânsito, mas o fazem de uma maneira tão leve e consciente, que 
fica óbvia a condição de autonomia. Dançamos, não estamos subjugados à dinâmica 
urbana, temos a consciência de estar ali e buscamos ativar aquele espaço. É o que 
busca a arte: ativar. 

 

O movimento é o Fio condutor de ambos os filmes, embora se apresente sob 
perspectivas bem diferentes, não podemos ignorar o intervalo de 30 anos. 
Enquanto um apresenta a coreografia do sistema, o outro apresenta a coreografia do 
indivíduo: não temos o controle total de nossos corpos, mas sabemos que, apesar do 
cansaço, somos fortes.  

 

 


