
     Koyaaniqatsi e Pina 

    Expressões de novas perspectivas  

 

  Existe uma transformação estrutural na sociedade ocidental que ocorreu a partir dos anos 

sessenta. 

 Perspectivas linguísticas, artísticas e epistemológicas se deslocaram das lógicas tradicionais 

e ao fazer a crítica a elas deram abertura para o debate da linguaguem em si. 

 Koyaaniqatsi é um dos filmes que exemplificam essa mudança de perspectiva e sua 

potencialidade libertadora. Até 1983, ano em que o filme foi lançado, vários experimentos de 

linguagem cinematográfica já haviam sido feitos(não tantos no cinema americano), porém o que 

chama atenção no filme de Godfrey Reggio é a construção total da obra, para além de um 

experimentalismo em si, Koyaaniqatsi consegue trabalhar uma discussão de linguagem profunda 

inserindo trilha sonora, feita pelo famoso compositor minimalista Philip Glass, fotografia, 

movimentos e luzes. 

 O movimento tem um compassado frenético que reproduz muito bem a sociedade líquida 

que vivemos e que tomava liga no início dos anos 80. Nesse movimento social a luz assume uma 

centralidade como expressão da sociedade moderna. Os carros em movimento, o movimento dos 

rastros de luzes, o ligar e desligar da luz de um quarto de prédio. 

 A falta de narrativa e diálogo, recursos clássicos do cinema “moderno” é bem impactante. 

Tanto quanto observar um concerto de 4:33 de Cage a falta de uma fala, que direcione as 

interpretações, faz com que automaticamente o espectador faça uma reflexão do que é o cinema e 

quais os limites dessa linguagem, ao mesmo tempo que nos dá dimensão da força que uma imagem 

em movimento tem combinado com o som. 

 Dada as devidas proporções de momento e espaço o filme Pina de Win Wenders nos dá uma 

visão, através do cinema,  do mesmo movimento de contestação que a coreógrafa Pina Bausch  fez 

da dança clássica. 

 Nesse caso a exposição de perspectivas linguísticas diferentes acontecem em dois planos, 

um cinematográfico, o outro da dança. Wenders não faz apenas um documentário sobre o impacto 

indiscutível da arte de Bausch, ele também monta as apresentações de dança em frente a câmera. 

Dessa forma Pina é uma discussão não apenas contemporânea, no sentido de expressar duas formas 

artísticas com linguagens inovadoras, o filme também é pós-moderno, no sentido que enfrenta o 

desafio de entrelaçar cinema e dança. O que vemos não é um espetáculo de dança gravado por uma 

câmera, e sim um filme divido em atos que expõe a dança, mas discute a linguagem das duas 

formas artísticas com o objetivo de sintetizá-las em uma espécie de “arte relacional”. 

 Importante observar a profundidade da discussão da linguagem e como isso tem relação com 



o próprio papel da intelectualidade de críticar e reestruturar novas formas de compreensão e 

interpretação do mundo. 

 

 

Cauê Teles do Nascimento 

nºusp: 6389478 


