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Resumo 
 

O trabalho propõe uma reflexão sobre o discurso cinematográfico em um documentário que 
tem por mote o corpo em movimento dançante. Pina (2011) de Wim Wenders, evidencia um 
discurso calcado em uma montagem coreográfica que aposta em intensos e abruptos cortes, 
repetição e fragmentação de gestos/movimentos na reelaboração e subversão do espaço e do 
tempo da forma fílmica. Os deslocamentos de sentido provocados pelos procedimentos de 
falso-raccord fazem convergir as duas linguagens – cinema e dança – na tessitura de um 
documentário poético e subjetivo: o corpo em movimento temporal contínuo na 
(des)continuidade das geografias espaciais. Como procedimento metodológico, adoto na 
revisão bibliográfica, fontes primárias conectadas ao cineasta, além da análise de excertos do 
objeto empírico da investigação.  
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Introdução 

O presente trabalho parte de um desdobramento da atual pesquisa da autora – Análise 

do Discurso Cinematográfico em Filmes que Dançam – ao revisitar um dos subcapítulos de 

sua tese de doutoramento3 que, por sua vez, se debruça sobre um documentário de/com dança. 

O documentário, atesta Guy Gauthier (2011, p. 210), “como qualquer outro filme, tem 

um autor, isto é, ele tem uma marca pessoal, ou seja, é subjetivo”.  

A opção do cineasta Wim Wenders, pela subjetividade em Pina (2011)4, quanto à 

montagem fragmentária, quanto ao modo estilístico poético e quanto à utilização das variadas 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL - GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutora em Comunicação e Linguagens – Estudos de Cinema e Audiovisual pela UTP. Professora Adjunta da Universidade 
Estadual do Paraná (UNESPAR) – campus de Curitiba II/FAP, Centro de Artes. Líder do GP CINECRIARE (UNESPAR) e 
membro do GP GRUDES (UTP). Email: cristiane_wosniak@yahoo.com.br 
 
3 A autora defendeu a sua tese de doutoramento ‘O documentário poético performático e a voz do corpo dançante como 
inter(trans)texto de si mesma: pas de deux Wenders-Bausch’ no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens 
(PPGCOM) da Universidade Tuiutí do Paraná, em 2015. 
 
4 Com duração de 106 minutos e parceria conjunta entre a Alemanha, França e Reino Unido, o filme documentário foi 
realizado pela produtora de Wim Wenders, a Neue Road Movies (Berlin), em colaboração com o Wuppertal Tanztheater - 
ZDF/ZDF theaterkanal und ARTE e teve sua estreia oficial em 23 de março de 2012.  
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perspectivas das vozes assertivas atuantes, completa a informação do discurso e da narrativa 

documental. Presente e memória da personagem homenageada – Pina Bausch/Wuppertal 

Tanztheater – revisitam-se a partir de uma (des)continuidade espaço-temporal. 

Observando-se a questão formulada por Jacques Aumont em seu artigo Pode um filme 

ser teoria? (2008), seria possível afirmar que alguns filmes carregam traços teóricos ou o 

pensamento autoral e subjetivo colocado em práxis cinematográfica? Ainda, segundo Aumont 

em As Teoria dos Cineastas (2004), para se traçar um percurso teórico, o filme/ato em si, 

deveria apresentar características de especulação, coerência e explicação. O documentário 

dançante – filme que dança (?) – de Wim Wenders especula sobre a arte da dança, sobre o 

gesto fragmentário, sobre o processo coreográfico bauschiano em si e sobre o ícone cinético 

por excelência: a dança só teria sentido se dançada? Penso que, se estas questões atribuídas 

para a linguagem da dança são mapeadas e discutidas em um filme/documentário, a 

linguagem cinematográfica faz-se presente como formulação teórica, técnica e também 

estética. Procedimentos utilizados por Wenders – falso-raccord, montagem-cut, repetições e 

fragmentações de blocos de imagens/gestos, tornam-se recorrência de um raciocínio 

coreográfico-cinematográfico autoral.  

O documentarista expõe no traçado fílmico os seus conceitos acerca destas duas 

linguagens em diálogo constante, sem que uma seja submissa à outra.   

O objetivo da investigação é realizar uma reflexão analítica a partir dos supostos 

deslocamentos de sentido provocados pelos procedimentos de uma montagem calcada no 

falso-raccord fazendo convergir o cinema e a dança em um documentário memorial e poético. 

A pergunta norteadora recai sobre a questão: de que forma e com que meios, Wenders 

faz seu filme ‘dançar’ acionando – teoria e(m) práxis – o procedimento cinematográfico 

significante do falso-raccord? 

 

A Lógica das Imagens em falso-raccord: possibilidade poética para filmar a dança 

 Algumas aventuras cinematográficas inusitadas, potencializadas pelo advento de novas 

tecnologias, têm sido realizadas na atualidade para se filmar o corpo em movimento dançante. 

 O cineasta brasileiro Evaldo Mocarzel, por exemplo, em seu ensaio crítico Cinema e 

dança: diálogos linguísticos em casamentos artísticos marcados pelo movimento (2016), 

parece se aperceber desta instância fragmentária na captura do gesto/movimento 

transformando-o em potência polissêmica sempre em devir. Afirma o autor que, na 

atualidade, existem possibilidades inusitadas “para se filmar o corpo, fragmentá-lo, 

perspectivá-lo sob incontáveis pontos de vista, imprimindo na imagem o ritmo, a cadência, o 
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batimento e a respiração de quem dança” (MOCARZEL, 2016, p. 38). Mais adiante, o 

cineasta admite que com a criação destas novas possibilidades de captura e tratamento de 

imagens ocorre, pela repetição e fragmentação espaço-temporal do gesto na cena, uma 

“reorganização coreográfica da ‘presença’ de bailarinas e bailarinos no processo de 

montagem” (MOCARZEL, 2016, p. 38). 

 A reorganização cinematográfica-coreográfica, da presença a que se refere Mocarzel, 

assenta-se sobre o procedimento do falso-raccord. 

 Na montagem de um filme existem duas possibilidades de relações espaciais e 

temporais entre os planos: a continuidade e a descontinuidade. E ao se tratar de processos 

espaço-temporais fílmicos, o termo que surge em primeiro plano é o raccord.  

O raccord refere-se a qualquer elemento relacionado à continuidade entre dois ou mais 

planos da unidade fílmica e pode ser de três níveis, segundo Noel Burch (2011): a) nível dos 

objetos; b) nível do espaço; c) nível do espaço-tempo.  

Para Burch, o raccord em continuidade está a serviço de uma espécie de ‘cinema 

realista’ onde a questão é “tornar ‘imperceptíveis’ as mudanças de plano com continuidade ou 

proximidade espacial” (BURCH, 2011, p. 31).  

 Entretanto, a narrativa cinematográfica, como atesta Ismail Xavier (2012), há muito 

tempo se libertou dos pressupostos de um cinema clássico da ‘transparência’ em prol de sua 

‘opacidade significante’, apostando cada vez mais em sua autonomia formal.  

 Jacques Aumont e Michel Marie (2003), discorrem sobre o falso-raccord e o associam 

a um ponto de vista estético do cineasta que ‘escapa’ do argumento/articulação lógica de um 

encadeamento sequencial de planos. Para os autores, “o falso-raccord é um raccord, pelo fato 

de ele assegurar uma continuidade mínima de narrativa: ele não impede a compreensão 

correta da história contada, e só é ‘falso’ na visão de uma ‘veracidade’ convencional, a de 

uma certa continuidade do visível” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 116). 

A leitura atenta de A Lógica das Imagens5 (1990) e das entrevistas/depoimentos em 

variados suportes midiáticos permite um acesso particularizado ao pensar-fazer cinema de 

Wenders. O diretor salienta constantemente a sua ênfase na captura de imagens simbólicas: 

“no fundo, as imagens sempre significaram mais para mim do que as histórias; sim, as 

histórias não eram, às vezes, nada mais do que um pretexto para encontrar imagens.” 

(WENDERS, 1990, p. 38). Estas imagens estão intimamente ligadas a um olhar intenso e 

                                                
5 Este livro consiste numa compilação de textos, entrevistas, sínteses de conferências, anotações pessoais, sinopses e projetos 
de filmes, atribuídos a Wim Wenders e organizado por Michael Töteberg. As referências a essa obra, nessa investigação, 
seguem a edição de 1990, da Edições 70 – Lisboa/Brasil, cujos textos foram traduzidos por Maria Alexandra A. Lopes. 
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subjetivo para as paisagens, cidades, veículos de transportes variados... Como atesta o diretor: 

“as minhas histórias [filmes] começam sempre com lugares, cidades, paisagens ou ruas” 

(WENDERS, 1990, p. 75).  

Sobre esse olhar afirma Wenders: “é mais o olhar do que o transformar, ou mover, ou 

encenar que me fascina na realização. Que possamos descobrir alguma coisa [...] isto é que eu 

acho mais importante do que tornarmos nítida alguma coisa” (WENDERS, 1990, p. 13).  

A sugestão aberta, flexível e sem pressa para o olhar contemplativo das imagens 

cinematográficas em seus filmes, é ainda ressaltada na seguinte passagem:  

 
... as imagens não conduzem necessariamente a qualquer coisa; existem por si só. 
Julgo que uma imagem pertence sempre a si própria, enquanto que a palavra tende 
geralmente para um contexto, para uma história, justamente. As imagens não têm, 
quanto a mim, automaticamente a tendência para se dispor numa história. Para 
funcionarem como palavras e frases, têm primeiro que ser ‘violentamente’ levadas 
a isso, isto é, manipuladas. As imagens [...] não querem levar nem transportar nada: 
nem mensagem, nem sentido, nem objetivo, nem moral. As histórias é que querem 
isso. (WENDERS, 1990, p. 75-76). 

 

Em Pina, portanto, os longos travellings constantemente convidam o espectador a ir 

ao encontro das chamadas frestas temporais. Olha-se para o espaço documental 

frequentemente à procura de tempos (in)determinados acionados pela montagem calcada no 

falso-raccord. 

 

A montagem como elemento narrativo e expressivo: o falso-raccord em excertos fílmicos 

Pina, é um documentário panegírico em que Wenders aborda a vida e o trabalho 

artístico da coreógrafa, Pina Bausch (1944-2011), falecida durante as filmagens. O 

documentário foi filmado com o elenco de base da atual companhia Tanztheater Wuppertal,6 

em uma homenagem à coreógrafa e seu legado artístico.  

Wenders recorta quatro coreografias emblemáticas do repertório bauschiano: 1) Das 

Frühlingsopfer/Sagração da Primavera – exposta na abertura do filme; 2) Café Müller – com 

bailarinos atuais da companhia dançando entre as imagens de arquivos de Pina Bausch; 3) 

Kontakthof/Pátio de Contatos – com uma mescla (a)temporal de três elencos em faixas etárias 

diferenciadas e 4) Vollmond/Lua Cheia – com a companhia dançando em meio a uma torrente 

de água caindo do teto, no chão do palco e inundando a cena.  

                                                
6 O Tanztheater Wuppertal é a companhia criada por Bausch no início dos anos 1970, na Alemanha e que propõe a fusão da 
dança com o teatro, daí a aplicação do termo dança-teatro/tanztheater às suas obras.  
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O cineasta utiliza o recurso de depoimentos espontâneos de cada integrante do elenco 

– em voz-off, e em voz corporalizada dançante – em relação à personagem homenageada. O 

recurso de voz-off a que me refiro é aquele, cuja fonte imaginária do som/voz está situada no 

espaço fora-de-campo/tela. 

Memórias afetivas, imagens históricas de arquivos documentais audiovisuais, 

sobrepõem-se às imagens gravadas, não apenas no palco, no filme, mas também, nas ruas da 

cidade de Wuppertal, na Alemanha e em seus arredores, onde Bausch viveu. Nesses 

ambientes – uma celebração de elipses espaciais – fragmentos de depoimentos dançantes 

aludem a outros excertos de obras repertoriais da companhia [além das quatro obras 

principais] e podem ser visualizadas, por meio dos intérpretes que performam em esquinas de 

ruas movimentadas, parques, piscinas cobertas, colinas desertas, um galpão envidraçado, 

galerias subterrâneas, pátios de indústrias e em transporte coletivo, como é o caso do 

monotrilho suspenso [schwebebahn], que perpassa toda cidade, vista do alto e que, no filme, 

surge em cenas inusitadas.  

O filme foi lançado no Festival de Berlim, de 2011, e, em 2012, concorreu ao 84th 

Academy Awards [Prêmio Oscar] de Melhor Documentário.  

Nos excertos analisados, a seguir, o dispositivo metafórico utilizado – a partir do qual 

a memória bauschiana se presentifica – é o fator fluxo, explorado por meio do elemento água 

e do elemento trem suspenso/schwebebahn.  

Inicio a análise e a reflexão, a partir do segmento fílmico [minutagem – 1h:18min.:12’ 

até 1h:22min.:24’], em que se percebe a execução/encenação coreográfica de Vollmond/Lua 

Cheia (2006).7  

A identificação alusiva de Vollmond em Pina, faz-se pelo (re)conhecimento tácito do 

elemento cênico/rocha inerte colocado ao fundo do quadro fílmico, além dos figurinos e 

movimentos característicos da obra. Cinco cadeiras dispostas ao longo do imenso palco, com 

fundo escuro e chão recoberto por um linóleo na cor cinza, são focalizadas em plano geral e 

aberto em plongée (Imagem 1). Cada cadeira é ocupada por um dançarino, enquanto o elenco 

feminino executa corridas em todas as direções do palco, mantendo-se fixo o posicionamento 

da câmera. As cadeiras são constantemente trocadas de lugar. Os dançarinos sentam-se nas 

cadeiras e as dançarinas, alternadamente, tentam subir/escalar em partes de seus corpos 

imóveis (Imagem 2). 

                                                
7 Vollmond (trad: Lua Cheia) é uma peça coreográfica de Pina Bausch, que estreia em 2006. Tanto o cenário de Peter Pabst 
quanto o projeto de iluminação contribuem para a atmosfera ritualística da obra. Para maiores informações sobre Vollmond, 
consultar o endereço: <http://www.pina-bausch.de/stuecke/vollmond.php>. Acesso em 20, mar, 2017. 
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          Imagem 1 – Vollmond/Lua Cheia                            Imagem 2 – Vollmond/Lua Cheia 
   Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)               Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 
 

Pouco a pouco, o elenco se retira do palco, mostrando em cena, por meio de um 

enquadramento médio e levemente plongée, somente quatro intérpretes: dois homens e duas 

mulheres. Os homens iniciam movimentos deslizados/glissements, pelo palco. 

A ação continua, em ritmo vibrante, ao som de um trecho musical específico, da trilha 

sonora8 de Vollmond/Lua Cheia. Um fluxo intenso de água começa a cair do teto até atingir o 

chão do palco enquanto os dançarinos mergulham e deslizam no chão molhado (Imagem 3). 

Em um procedimento de elipse temporal provocado pelo falso-raccord, uma dançarina 

vestida com camisola branca e com os cabelos soltos, surge na cena, sobrepondo-se – fade in 

– aos demais personagens que, aos poucos desaparecem do enquadramento (Imagem 4). A 

nova intérprete – Azusa Seyama – é focalizada por meio de um enquadramento aberto em 

plongée. Embora ocorra uma elipse na imagem visualizada – ocorre um salto entre as 

sequências coreográficas – a música não se altera, tendo garantida a sua continuidade 

enquanto paisagem sonora.  

 

        
            Imagem 3 – Vollmond/Lua Cheia                             Imagem 4 – Vollmond/Lua Cheia 
   Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)                  Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 

 
 

                                                
8 A música instrumental utilizada por Wenders nesse segmento fílmico é Lillies of the Valley [05:29’] – do compositor Jun 
Miyake e que faz parte da trilha de Vollmond/Lua Cheia. Trata-se da música número 2 do cd da trilha sonora/original 
soundtrack do filme Pina. 
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 Os elementos cênicos que agregam material à montagem expressiva da/na cena – 

cadeiras, água torrencial, rocha inerte – contribuem no realce da perspectiva de vencer os 

obstáculos aparentemente intransponíveis. As mulheres em suas trajetórias de corridas 

eufóricas pelo espaço de re(a)presentação, procuram transpor os obstáculos masculinos que 

ora ocupam os territórios posicionados no palco – as cadeiras.  

A câmera, ao se deslocar para uma angulação em contre-plongée, focaliza somente um 

pedaço/fragmento da rocha – no canto inferior direito do enquadramento –, enquanto Seyama, 

sendo coberta pelo fluxo de água que cai em profusão olha para uma direção fixa e exclama: 

“eu sou jovem! Meus ouvidos ouvem promessas! Minha mente é poder! Meus olhos veem 

sonhos! Meus pensamentos voam alto e meu corpo é forte [grifo meu]” (PINA, 2011). A 

palavra forte/strong é pronunciada com uma espécie de ‘careta estilizada’ de Seyama. 

O possível discurso cinematográfico – relação semiótica aludida – entre o signo verbal 

– strong/forte – a rocha inerte e o fluxo/movimento da água torrencial, são trazidos à tona, 

flexionados pela presença de Seyama com seu rosto jovem, potente e focalizado em close-up, 

após ter performado uma sequência repleta de movimentos vigorosos, acrobáticos e que 

propõem a quebra da aparente passividade frente aos obstáculos que pretendem imobilizar a 

ação dançante ou cercear a trajetória de movimentos do elenco feminino.  

Seyama, nesse momento da narrativa poética, simboliza a potência – forma e 

sentimento – da negação da (i)mobilidade: sua força anseia por outras paragens; outros 

ambientes onde possa encontrar condições mais favoráveis para se mover/expressar. Seus 

‘olhos veem sonhos’ e nesta potência onírica, a força do movimento a descola de um 

ambiente para outro, a partir do procedimento de montagem-cut.9 

Por meio desse corte abrupto, o espaço da narrativa encenada é desviado em um falso-

raccord, para um ambiente subterrâneo, debaixo de algum pavimento que possui diversas 

vigas de sustentação, nas cores predominantes verde e preto. Em um enquadramento em plano 

fechado, Seyama parece executar flexões de braços, exibindo seu músculo bíceps. Essa 

pequena ‘farsa cômica’ é acompanhada de caretas estilizadas pela dançarina, simulando 

grande emprego de força/esforço (Imagem 5). A potência do signo verbal/strong, novamente 

impregna a estrutura imagética que se presentifica no fragmento de cena.  

Os cortes e as imagens alternam-se, seguindo a (i)lógica do rompimento da linearidade 

diegética.  

 

                                                
9 Montagem-Cut – chama-se corte seco à passagem de um plano a outro por uma simples colagem, sem que o raccord [regra 
de continuidade] seja marcado, por um efeito de ritmo ou truques estruturais. A passagem de um segmento fílmico a outro é 
marcada por corte abrupto, propositalmente a fim de evitar encadeamentos lógicos e efeitos de transparência na narrativa. 
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     Imagem 5 – Seyama em Falso-Raccord                            Imagem 6 – Falso-Raccord 
   Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)                  Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 
 
 

A performance dançante é acompanhada da voz sonora de uma música que se constitui 

no recurso sonoro da cena.10 A música tem início nessa pequena cena e percorre, de forma 

contínua e ininterrupta, os quadros – montagem-cut –  a seguir, penetrando em narrativas 

imagéticas superpostas em locações diferenciadas. O ritmo da cena é mantido.  

Fabien Prioville, ocultado pelo corpo de Seyama, em um determinado momento da 

cena, evidencia sua presença, saindo detrás da dançarina, onde estivera oculto (Imagem 6). O 

dançarino a segura pela cintura, amparando-a, com a lateral de seu corpo e, juntos, iniciam 

uma espécie de dueto dançante, com muitos giros. 

A câmera, em um movimento de travelling, percorre o espaço/locação que se 

assemelha às instalações de uma estação, com vagonetes em movimento, de um lado a outro 

até se deparar com a imagem de um dançarino sentado no chão de tábuas de madeira. Trata-se 

de Franko Schmidt. O dançarino surge na cena por meio de um procedimento de inserção 

cinematográfica – fade in – em camada transparente e em sobreposição às vigas e tábuas da 

locação externa. Ele é focalizado em plano médio, a partir de uma câmera central (Imagem 7). 

Nessa encenação, cuja metáfora está possivelmente associada ao trânsito, ao 

transporte, ao fluxo intenso de movimento, Schmidt encontra-se, paradoxalmente, alijado de 

sua locomoção. Sua performance consiste em mover – com o auxílio da manipulação de suas 

mãos – as pernas, flexionando-as e estendendo-as em diferentes posições e com essa ação, 

mudar as direções e o enquadramento de seu corpo, que gira em torno de um eixo fixo. 

Em um determinado momento da ação performativa, ocorre um efeito de superposição 

imagética, que imprime sobre o corpo de Schmidt, deitado imóvel e com os olhos fechados, 

sobre a plataforma de madeira, uma paisagem externa que é composta por longos trilhos de 

trem (Imagem 8). 

                                                
10 A voz sonora utilizada por Wenders nesse segmento fílmico é a música instrumental Mémoires du Futur I [05:01’] – do 
compositor René Aubry. Trata-se da música número 11 do cd da trilha sonora do filme Pina. 
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          Imagem 7 – Movimento em pausa                        Imagem 8 – Dissolução de Imagem 
   Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)                  Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 
 
 

Aos poucos, a imagem do dançarino é completamente diluída e o que se percebe é o 

movimento contínuo de uma câmera – possivelmente acoplada na parte frontal de um veículo 

suspenso/trem em movimento – a descortinar novas paisagens urbanas – cidade de Wuppertal 

– delineadas pelo trajeto de longos trilhos (Imagem 9). 

 

       
  Imagem 9 – Falso-raccord/Montagem-cut                Imagem 10 – Montagem-cut - trem 
    Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)                Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 

 
 
O corpo inerte de Schmidt é ‘percorrido’ –  procedimentos de montagem-cut e falso-

raccord –, pela imagem do trem em movimento. A matéria-prima do movimento na(da) dança 

– o corpo humano – torna-se, a partir dessa evocação poética e expressiva – a base do fio 

condutor da narrativa documental. O trem suspenso, que conduz o olhar para diferentes 

paragens e associações visuais, perpassa o corpo (i)móvel de Schmidt,  em uma celebração do 

fluxo contínuo do movimento. Wenders, neste momento, faz o seu filme dançar. 

Seria o trem/veículo forjado metaforicamente à imagem do corpo/movimento na 

dança? Essa seria uma das possíveis leituras polissêmicas aplicadas ao discurso 

cinematográfico wendersiano em falso-raccord? 

 O que se segue a este segmento fílmico, parece afirmar esta hipótese. A partir de um 

corte abrupto – novo falso-raccord – na narrativa, a figura do dançarino Dominique Mercy é 
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visualizada na tela, tendo por cenário/locação, o  interior do trem suspenso. Saliento que sua 

imagem é inserida, de forma recortada, diversas vezes na montagem da narrativa 

documentária wendersiana, por procedimentos de fragmentação, colagem e repetição. Mercy 

porta um inusitado adereço: orelhas pontudas em sua cabeça, que se torna visível a partir de 

sua imagem recortada em plano médio (Imagem 10).  

Ao se aproximar a câmera do rosto de Mercy, em plano fechado, ocorre um novo 

jump-cut e a imagem se desloca para uma nova locação, onde se percebe o casal composto por 

Seyama e Prioville, performando/encenando o seu pas de deux, na esquina de uma rua 

movimentada (Imagem 11). O casal traja o mesmo figurino com que foram filmados na 

locação subterrânea da estação de trem e o único movimento dançado em meio ao trânsito 

urbano é o giro sobre um eixo fixo, que Prioville executa, mantendo Seyama sustentada na 

lateral do seu corpo.   Nesse momento, a trajetória do trem suspenso, percorrendo uma linha 

reta – trilho – é contraposta aos giros do casal, que performa no mesmo local, enquanto o trem 

se afasta deles (Imagem 12). 
 

      
    Imagem 11 – Pas de deux no meio da rua             Imagem 12 – Pas de deux no meio da rua                         
    Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)               Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 
 
 

Com que objetivo e com que meios, Wenders, nesse excerto fílmico, se apropria do 

modo documental poético, a partir do uso intensivo da montagem-cut e do falso-raccord? 

Alguns dos meios poderiam ser o uso expressivo da re(a)presentação dos corpos 

dançantes/depoentes em diversas locações; da fragmentação da narrativa; da justaposição e 

repetição/reiteração de imagens e tomadas em diferentes momentos;  da impressão parcial e 

subjetiva da realidade; dos saltos temporais e espaciais, por meio de atos aparentemente 

incoerentes e associações poéticas e semióticas.  

A montagem, neste segmento específico, teria a função expressiva? As passagens – 

fluxo entre um corte e outro, entre uma cena e outra –, são atravessadas por elipses 

cinematográficas metafóricas na geração de sentidos dialógicos e abertos.  
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A água que cai e inunda a cena e os personagens que encenam o imaginário 

bauschiano em Vollmond são levados pelo movimento e a metáfora do trem suspenso/fluxo 

para outras locações, onde também encenam a si mesmos em seus depoimentos 

corporalizados dançantes.  

 Com esses recursos estilísticos, o cineasta define sua poética documental como o 

encontro de seu ponto de vista social a partir de todos os recursos de que dispõe. Assim, 

decisões sobre como e quando fazer os cortes e elipses na cena; como montar a sua impressão 

subjetiva, sem priorizar os aspectos lógicos, invisíveis e transparentes da narrativa de 

continuidade; sobre que tipos de planos, contraplanos e enquadramentos mesclar na 

composição da narrativa; que efeitos de iluminação – artificial ou natural – utilizar; que tipo 

de som diegético ou extra-diegético utilizar para proporcionar o caráter afetivo impresso no 

documentário, são decisões que Wenders deve tomar e ter em mente no momento que 

explicita sua voz – teoria e(m) práxis – autoral.  

 

Montagem-cut, falso-raccord e fluxo (des)contínuo: a água como metáfora imagética? 

 No segundo excerto fílmico a ser analisado [minutagem – 1h:22min.:25’ até 

1h:24min.:24’], os elementos metafóricos e poéticos utilizados – trem suspenso e fluxo da 

água – são novamente acionados, embora a água, nesse novo contexto, seja virtualizada em 

diferente locação, daquela do teatro onde Vollmond/Lua Cheia se pronuncia no filme.  

Uma jovem dançarina de olhos fechados, com vestido cor de rosa e cabelos soltos, 

enquadrada em plano médio, gira sobre seu eixo corporal, com os braços abertos na lateral do 

corpo. Trata-se da dançarina Thusnelda Mercy. A câmera posicionada frontalmente no 

interior do trem suspenso em movimento, mostra, ao fundo do quadro fílmico, diferentes 

passageiros, adolescentes, sentados nos bancos, sem darem atenção à performance que está 

sendo executada naquele momento (Imagem 13).  

 

       
      Imagem 13 – Trem suspenso/dançarina                    Imagem 14 – Voz-off/depoimento 
   Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)                  Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 
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Destaco que, embora as locações tenham sido cortadas e coladas em outras instâncias, 

a voz sonora/trilha permanece a mesma, alinhavando os segmentos fílmicos em questão.  

Em um determinado momento da ação, o trem estaciona, as portas se abrem e a 

dançarina, mantendo os olhos fechados e continuando a girar, sai do trem, dirigindo-se a uma 

plataforma com chão de madeira. A partir desse movimento, ouve-se em voz-off o início de 

seu depoimento: “como filha de Dominique e Malou,11 fui a primeira criança na 

companhia...” (PINA, 2011). Após esse depoimento a imagem que surge é o close-up de 

Thusnelda Mercy, que olha fixamente para a câmera (Imagem 14). O depoimento prossegue: 

“cresci dentro do Tanztheater. A vida sem Pina? Não sei o que é...” (PINA, 2011). 

A partir do um novo procedimento de falso-raccord, a dançarina é focalizada, em 

plano geral e aberto, executando o mesmo movimento – giro sobre si mesma, mantendo os 

braços abertos na lateral de seu corpo. Entretanto, a (i)lógica da narrativa documental poética 

dançante é acionada por Wenders nesse momento: além dos braços serem visualizados em 

uma angulação mais alta que a imagem anterior – noventa graus – o impacto imagético é 

garantido pelo recorte da locação que é transferida, agora, para uma paisagem externa. Trata-

se de uma colina verdejante com muitas árvores e um sistema de contenção com pedras 

empilhadas nas bordas do riacho. A dançarina é filmada performando seu depoimento 

dançante em meio ao riacho, cujo fluxo das águas é incessante (Imagens 15 e 16).  

 

        
           Imagem 15 – Montagem-cut                                        Imagem 16 – Montagem-cut                           
   Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora)                   Fonte: (Frame/PINA (2011) - recorte da autora) 
 

 

Os giros cambiantes na dança permitem a mudança de foco e perspectiva visual, 

enquanto o corpo se movimenta e performa ao som da mesma melodia anterior, porém 

reforçada pela inserção de novo som intra-diegético:  o ruído da água corrente.  

                                                
11 Thusnelda Mercy é filha dos dançarinos Malou Airaudo e Dominique Mercy que, conforme explicitado anteriormente, são 
dançarinos da primeira geração do Tanztheater Wuppertal. 
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Seria, talvez, esta perspectiva poética a ser explorada pelo cineasta? A metáfora visual 

do giro com a mudança radical de perspectiva poderia aludir à mudança na paisagem, mas 

talvez o sentido mais profundo instituído pelo fato de ser a intérprete Thusnelda Mercy, 

escolhida por Wenders, para ‘girar entre as locações’, indique o ciclo repetitivo da própria 

história da atriz social, que tem sua vida completamente envolvida pela estrutura que rege o 

Tanztheater Wuppertal. Sua vida ‘gira em torno’ da companhia e de Bausch. A resposta seria 

afirmativa se considerarmos que seus pais são figuras fundantes da instituição.  

Seu depoimento em voz-off corrobora – cobertura de imagem cinematográfica 

denotativa – a possível leitura que as imagens aludem: viver sem Pina? Sem o Tanztheater? 

Seria impensável. Memória dançante e documental presentificada. 

 

Considerações Finais 

 Na descrição dos segmentos/excertos fílmicos, inseridos durante o bloco da 

apresentação wendersiana para a obra coreográfica bauschiana Vollmond/Lua Cheia, as 

premissas fundantes do modo documental poético são acionadas. Variadas colisões espaço-

temporais, cortes, elipses, colagem e justaposição de diferentes geografias espaciais e 

depoimentos em voz-off, diluídos em meio aos depoimentos corporalizados e outras vozes 

assertivas e dialógicas, são montadas, a partir do argumento da montagem-cut em 

(des)descontinuidade: presente virtualizado e passado memorial.  

O tom familiar da voz, no caso da dançarina Thusnelda Mercy, evoca a diluição do 

enunciado em subjetividades que, muitas vezes, atravessam o quadro fílmico, 

re(a)presentando os atores sociais como membros de um grande núcleo afetivo e parental. 

Nesse caso, a célula familiar potencializada por Thusnelda Mercy em seu depoimento, ao se 

referir aos pais, dançarinos do Tanztheater, conduz o texto documental por uma linha com 

efeitos de descendência, de legado, de pertencimento à história do(no) mundo vivido.  

Em seu trânsito ininterrupto a água, ou antes, o fluxo e o refluxo da água, 

presentes/inseridos nos excertos analisados, por variados procedimentos de falso-raccord, 

vislumbram uma possível relação ao que Gaston Bachelard alude em seu ensaio crítico 

dedicado a esse elemento.  

Em A água e os sonhos (1998), o filósofo francês apresenta a água como um fator de 

transição que se transforma/metamorfoseia de forma constante e como elemento de misturas  

e maleabilidades inusitadas. Enquanto materialidade poética, a água presume um ser “em 

vertigem. [que] morre a cada minuto, alguma coisa de sua substância desmorona 



	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
40º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Curitiba	  -‐	  PR	  –	  04	  a	  09/09/2017	  

	  

 14 

constantemente” (BACHELARD, 1998, p. 1). Em várias passagens de seu texto, Bachelard 

refere-se, também, ao caráter ‘feminino’ da água. 

Essas associações poéticas, que parecem permear os excertos fílmicos analisados, 

podem ser corroboradas pelas premissas de que o entendimento poético do elemento água, 

fortemente aludido em Pina, agregue sentidos ligados à fluidez da passagem do tempo, da 

(des)continuidade transformadora da narrativa, das paisagens (des)conexas do filme.  

A partir de uma citação de Fernão Pessoa Ramos (2008, p. 108), permito-me deduzir 

que nesse segmento de Pina, a “ação não está mais aberta para interagir com o mundo que 

transcorre fora da tomada, mas é sugada pelo funil da encenação, para e pelo espectador 

[grifo meu]” que, em última instância, estabelece diferentes processos de construção de 

sentidos a partir de suas associações, relações e nível repertorial particularizados. 

  Água, terra, rocha, trilhos, movimento, fluxo. Essas são algumas das metáforas 

flexionadas por Wenders nesses excertos específicos do texto documental. A subjetividade e 

os aspectos derivados do sensível e do afeto parecem narrar os ‘acontecimentos documentais’ 

de formas singulares. A câmera wendersiana parece perscrutar os locais, imagens e situações 

mais recônditas e inusitadas, para aí instalar os mecanismos de construção de sentidos 

polissêmicos. 

 Na utilização da montagem-cut, os planos e contraplanos, as elipses e os falsos-

raccords se sucedem explorando os traços das vozes em off em combinação com as vozes 

corporalizadas dançantes. Os possíveis efeitos do corpo dançante – ícones cinéticos – em Pina 

passam a ser lidos/sentidos/ouvidos e pulsam em uníssono com as demais vozes dialógicas 

presentes no texto documental. 

Os deslocamentos de sentido provocados pelos procedimentos de falso-raccord, 

portanto, fazem convergir as duas linguagens – cinema e dança – e na tessitura de um discurso 

cinematográfico/documental wendersiano o filme parece, enfim, dançar.  
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