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Introdução 

Neste trabalho será realizada análise crítica dos filmes Pina, do diretor 

alemão Wim Wenders (2011) e Koyaanisqatsi (Reggio, 1982). Também será 

feita uma aproximação dos assuntos de ambos os filmes, assim como 

apresentadas relações com os conteúdos trabalhados na disciplina “Estados e 

Formas da Cultura na Atualidade”. 

 

Pina 

O filme Pina mostra um pouco do trabalho da bailarina e coreógrafa 

alemã Pina Bausch. Através de números encenados em teatros, na natureza e 

em meio à cidade, assim como de depoimentos dos dançarinos de sua 

companhia o diretor mostra quem foi Pina e a importância de seu trabalho 

como artista contemporânea. O diretor Wim Wenders faz um trabalho que ao 

mesmo tempo em que homenageia a dança e o teatro de Pina, faz de sua obra 

um espetáculo cinematográfico. Com o uso da tecnologia 3D, que ultimamente 

voltou a ser muito utilizada por Hollywood e agora começa a ser inserida no 

circuito artístico de cinema. 

Pina é um filme pós-moderno em vários aspectos o primeiro a ser 

destacado é a aparente globalização, universalidade da obra. O filme é falado 

em vários idiomas, apesar de o principal ser o alemão, e conta com dançarinos 

de várias partes do mundo, assim como canções também. Parte disto se deve 

a própria arte de Bausch ser global, mas também se deve a opção do diretor de 

colocar os bailarinos falando em suas próprias línguas. O trabalho também se 

mostra sem fronteiras de espaço e tempo, ao apresentar as danças em locais 

inusitados. O que deveria estar no teatro está na natureza livre, ou no centro do 

caos de uma cidade, não há um lugar específico para aquelas coreografias, 

assim como não há tempo também, a arte de Pina pode ser considerada 

atemporal e no filme de Wenders, tampouco tem um espaço definido. 

 

 



Koyaanisqatsi 

Koyaanisqatsi é um filme produzido por Francis Ford Coppola e não tem 

um roteiro tradicional, é feito de várias imagens que muitas vezes remetem à 

vida moderna, ao impacto que o homem causou na natureza e às grandes 

cidades. Pertence a uma trilogia que também contém O longa se tornou tão 

aclamado por ser uma junção muito interessante de música e imagem, um 

trabalho realmente audiovisual, pautado não por uma história linear ou um 

relato, mas apenas de imagens impactantes acompanhadas por uma trilha 

sonora de mesmo impacto.  

O título do filme vem da língua indígena Hopi e segundo o próprio 

significa: 1. vida louca. 2. vida tumultuada. 3. vida desequilibrada. 4. vida em 

desintegração. 5. Estado de existência que clama por outro modo de viver. 

Esta definição é a única parte em que há algo escrito-falado (além do 

koyaanisqatsi entoado na canção) e esta é mostrada ao final do filme. É 

também uma constatação do que ele mostra: nossa existência e relação com a 

natureza, deixando muito claro pelas imagens e trilha sonora que precisamos 

mudar a maneira como vivemos. 

Koyaanisqatsi é uma crítica feroz a como a modernidade transformou a 

sociedade, ao terminar de ver o filme o espectador não consegue sair 

indiferente. A pós-modernidade é retratada com verossimilhança e de uma 

forma pessimista e por isto o filme causa tanta comoção no espectador. 

 

Conclusões 

Podemos estabelecer algumas relações entre ambos os filmes, uma 

delas é que os dois documentários esbarram no tema do homem 

contemporâneo, porém enquanto Pina não faz julgamentos , Koyaanisqatsi 

elabora uma grande crítica em forma de espetáculo audiovisual.  

Ambos também tem como característica pertencerem à chamada arte 

erudita, assim os dois parecem querer inovar a maneira de se fazer o cinema. 

Pina é um documentário diferente e inovador, onde até mesmo o uso da 

tecnologia 3D é uma ferramenta resgatada há pouco tempo e que ainda não 



havia sido utilizada pelo cinema de arte. Já Koyaanisqatsi quebrou padrões de 

sua época, sendo um filme ousado e crítico com a integração de imagens 

arrebatadoras e uma trilha sonora impressionante. 

O mais interessante dos dois filmes é que ambos fazem refletir sobre a 

situação do homem contemporâneo, cada um à sua maneira, porém não é 

possível assistir a estes documentários e não pensar sobre o que os diretores 

quiseram transmitir com estas experiências tão diferentes e interessantes.   
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