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Pina e Koyaanisqatsi 

 
Koyaanisqatsi é um filme inquietante. A partir de uma conjugação coerente de 
imagens embaladas por uma trilha sonora que dita seu ritmo, nos leva a uma viagem 
que parte da natureza estática e morta, remetendo aos primórdios da Terra (bioma), e 
chega à tentativa de conquista do espaço, passando pelas cidades, pela rotina, pelas 
intervenções humanas e pela tecnologia (antroma). Sem que haja nenhum tipo de 
narrativa verbal consegue transmitir, sem dificuldade alguma, toda a idéia inspiradora 
do filme e ensejar diversas reflexões no telespectador. 
 
A primeira coisa que me chamou a atenção foi o aparente aumento gradual de 
velocidade: no começo se privilegia o uso de panorâmicas com pouco movimento em 
cena – geralmente motivado pela ação do vento sobre outros elementos naturais – e a 
exibição de pessoas em tarefas pouco dinâmicas. O ritmo cresce junto com o 
aparecimento das cidades, passando a focar em pessoas presas em seu cotidiano e 
abusando do uso de carros em trânsito e, após a inserção do digital, representado por 
videogames, e a apresentação à nova cultura do consumo e do espetáculo há uma 
aceleração enorme, em uma seqüência vertiginosa que acaba em explosões. Depois 
disso há, aparentemente, uma mudança no foco do filme, que a partir de tomadas 
aéreas realiza uma comparação sutil entre as cidades e chips, topograficamente 
similares, e leva a sua cena final após a exibição de pessoas em situações que fogem 
do cotidiano: o foguete decolando e explodindo, enquanto acompanhamos uma parte 
de seus destroços retornando à Terra. 
 
No entanto, o mais perturbador de tudo é a constante oposição entre criação e 
destruição. Sempre que se finaliza a representação de um “ciclo evolutivo”, temos a 
exibição de armas, de máquinas de guerra e, principalmente, de explosões. Isso me 
causou a impressão de que tudo é provisório, e que todo o esforço de “domesticação 
da natureza” empreendido pelo homem pode ser facilmente destruído. E se tudo é 
provisório, não há sentido na imersão nesse estilo de vida claustrofóbico e opressor, e 
em tanto empenho humano pela evolução da civilização. 
 
A conclusão a que se chega, após os quase 90 minutos de filme, é a mesma expressa 
por seu título, traduzido no final: a vida na sociedade pós-moderna é turbulenta e 
desequilibrada, está se desintegrando e clama, urgentemente, pela opção por 
alternativas menos loucas de vida. O preço a se pagar, como as cenas constantemente 
nos lembram e como é profetizado nos créditos, é o desastre, a destruição, catástrofes 
similares ao que se considera o Apocalipse nas culturas cristãs ocidentais. 
 
Pina, por sua vez, é uma narrativa sobre uma das principais coreógrafas do século XX: 
Pina Bausch, que representou no mundo da dança o mesmo que os artistas plásticos 



modernos – destacando-se Duchamp – representaram em sua arte: a quebra com as 
tradições clássicas, referenciadas principalmente no balé, superando a busca pela 
perfeição das formas e das representações pela busca de outra coisa. No caso de Pina, 
“o que me interessa não é como as pessoas se movem, mas sim o que as move”. Ao 
abdicar do objeto primário de sua arte, o movimento, por um objeto mais profundo, 
ela realiza uma experiência equiparável à de Cézanne, que utilizava uma técnica de 
pintura baseada nas cores ao invés de se apegar a técnicas correntes em sua época, 
como a perspectiva. 
 
A narrativa de seu filme não é evolutiva como em Koyaanisqatsi, mas como é próprio 
da pós-modernidade junta elementos diversos em uma narrativa única e singular. 
Estão presentes, em suas coreografias, os elementos naturais (biomas), o balé clássico 
(modernidade) e a dança contemporânea (pós-moderna), todos em constante 
interação e conexão. 
 
Ao lidar com emoções e se basear na vida de seus bailarinos, Pina abre um mundo 
novo de possibilidades para a dança e para as artes. Vemos coreografias que remetem 
à alegria, ao desespero, à leveza, ao desequilíbrio. No entanto, o que me parece uma 
constante é a onipresença de obstáculos: quando se corre, se bate de frente com uma 
parede; ou é necessário pular uma cadeira; ou transpor um elemento natural; ou lidar 
com outro dançarino. A impressão que isso me passou, ao fim, foi equiparável à do 
filme de Reggio: a impossibilidade da fuga dessa prisão inescapável em que estamos 
imersos. 
 
Como todo o curso que fizemos, esses filmes geram enormes questionamentos, porém 
sem nenhuma resposta aparente. Vemos a narrativa, o desenrolar das coisas, abrimos 
os olhos, percebemos alguns erros no percurso, refletimos sobre nossa vida, mas as 
dúvidas continuam. É um passo importante – essencial – no pensamento crítico à 
contemporaneidade e nos desperta para uma série de questões normalmente 
ignoradas, mas aparentemente ainda respostas. Pelo menos nenhuma geral e aplicável 
ao todo. Talvez caiba a cada um achar as próprias. E nesse ponto o caminho está 
apenas começando. 


