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Relato de Koyaanisqatsi (1982) e Pina (2011) 

 

 
De uma paisagem natural, árida, sem vida, sem interferência nenhuma do ser 

humano a uma paisagem artificial, construída, dotada de uma vitalidade frenética que 

acompanha o ritmo e a temporalidade da sociedade que a constrói. É sobre isso o 

primeiro filme da trilogia Qatsi do diretor Godfrey Reggio: a relação, a interferência do 

homem na natureza, no ambiente. 

Se utilizando somente de sequencias de tomadas e da trilha sonora o diretor 

nos conduz às, de certa forma, etapas da relação que estabeleceu-se entre homem e 

natureza e as consequências disso. De principio temos somente a natureza dada, 

lapidada e moldada somente pela ação do tempo. Após imagens do vento arrastando 

as nuvens, de corredeiras de rios, com uma trilha que auxilia no efeito de 

representação do processo, da mudança que esta ocorrendo, somos introduzidos a 

elementos de interferência humana, uma plantação de flores, o trabalho de um 

caminhão de mineração retirando material do solo, uma instalação de torres de 

energia no deserto. 

Na sequência chegamos às grandes cidades, às grandes avenidas, ao circular de 

carros entre arranha-céus, em uma paisagem artificial por excelência. Chegamos à vida 

moderna, à industrialização, ao tempo hiper ágil, ao alimento processado, à 

massificação cultural, à massificação identitária, à constante construção e 

reconstrução do mesmo ambiente, à construção da degradação do ser humano.  

Chegamos à concretização do ser moderno, um ser artificial por excelência. 

As sequências de pessoas trabalhando em fábricas, atuando em linhas de 

produção, em movimentos repetitivos; milhares de pessoas entrando e saindo de trens 

e estações de metrô; milhares de pessoas circulando pelas grandes avenidas desse 

ambiente; chegamos ao tempo das multidões. Não há espaço para individualidades, e 

não há imagens melhores do que a da sociedade norte-americana para deixar isso bem 

claro.  



É impressionante vermos todo este processo em uma obra que utiliza-se do 

potencial máximo da linguagem cinematográfica. Quem precisa de diálogos quando se 

tem um encadeamento de imagens e sons tão significativo? A montagem de 

Koyaanisqatsi é extremamente cuidadosa, bem pensada, carrega um tom crítico e ao 

mesmo tempo totalmente compreensível. Uma sequência, no mínimo, merece 

destaque pra explicitar a crítica ao modelo de sociedade moderna que a própria 

montagem carrega: há em uma grande avenida um outdoor com algo do gênero 

escrito: “Garanta seu lugar ao sol!”, e a marca de um produto qualquer; na sequência 

aparecem inúmeras pessoas em uma praia tomando banho de sol, como se dissesse 

“Este é o lugar ao Sol que o sistema pode te proporcionar”, como se desconstruísse a 

ilusão que o capitalismo tenta vender de poder dar lugar à todos.  

Indiretamente, o filme de Godfrey Reggio funciona como material muito 

interessante para pensarmos como a linguagem não verbal – neste caso a 

cinematográfica -, quando trabalhada de forma plena, possui um enorme potencial 

comunicativo e expressivo nas sociedades contemporâneas, já acostumadas há 

décadas a não serem obrigadas a ler para compreender, captar a mensagem, e sim 

visualizar, decodificar as imagens e símbolos já tão difundidos na cultura de massa.  

Este debate sobre o potencial da linguagem não verbal pode também ser 

encontrado em Pina (2011), documentário de Wim Wenders sobre o trabalho de Pina 

Bausch como coreógrafa. Neste filme são apresentados diversos espetáculos e 

números dos bailarinos do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch - companhia de dança 

contemporânea dirigida por Pina - e também performances individuais em diversas 

cenas da cidade, espécie de tributo pessoal de cada bailarino à Pina. 

No filme vemos como todos os bailarinos dirigidos por Pina foram 

profundamente marcados pela capacidade da coreografa de trabalhar o movimento do 

corpo de forma que exteriorize e transmita de forma plena o sentimento mais íntimo e 

profundo do individuo. A leveza e a intensidade dos movimentos são de uma 

expressividade ímpar e conseguem dar conta da narrativa que se propõem de forma 

muito bem feita.  



A dança orquestrada por Pina nos leva também ao questionamento de que 

deve haver uma razão, um porque nas artes e especificamente neste caso, na dança? 

Será que nossa ânsia racionalista nos impede de apreciar, sentir, contemplar a beleza 

do movimento sem a preocupação em entender, racionalizar, sistematizar o gesto?  

Esta discussão pode ser apontada também em Koyaanisqatsi. Até onde a 

capacidade de decodificarmos estas duas linguagens (cinematográfica e corporal) é 

fruto das formas de pensamento que se desenvolveram a partir da modernidade. O 

advento das sociedades de massa, das sociedades de consumo instantâneo e a 

crescente necessidade de comunicação mais rápida nos tornaram ‘especialistas’ em 

atribuir sentidos a qualquer imagem? Como se dá pelo nosso inconsciente a atribuição 

de valor e de significado a determinada associação de imagens e sons ou de gestos e 

atitudes? Extremamente interessante pensarmos em como nossas estruturas 

cognitivas foram e continuam sendo moldadas pela sociedade em que nos inserimos. 

 

 


