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Pina e Koyaanisqatsi: da falta de sentido da palavra à ausência de sentido no mundo 

 

 

O que diferencia o homem dentre outros animais é a palavra. Ao afirmar isso, 

Rousseau (2008, p. 97) diz que,  

No momento em que um homem foi reconhecido por um outro como um ser 

sensível, pensante e semelhante a ele, o desejo ou a necessidade de 

comunicar-lhe os próprios sentimentos e os próprios pensamentos fez com 
que procurasse os meios de fazê-lo. Esses meios somente podem ser 

extraídos dos sentidos, os únicos instrumentos através dos quais um homem 

pode agir sobre o outro. 

 

Para o filósofo suíço, só há dois meios pelos quais podemos agir sobre os sentidos alheios: o 

movimento e a voz. O primeiro pode ser feito pelo tato ou pelo gesto, embora não possa ser 

transmitido a distância, porque está limitado pelo comprimento do braço; mas a voz, tendo 

longo alcance, pode chegar tão longe quanto o raio visual. Desse modo, “[...] restam apenas a 

vista e o ouvido como órgãos passivos da linguagem entre homens dispersos.” (ROUSSEAU, 

2008, p. 98).  

Ao tratar da relação linguagem–silêncio, Steiner (1988, p. 30) ressalta que  

[...] O mais elevado e puro grau do ato contemplativo é aquele em que se 

aprendeu a abandonar a linguagem. O inefável encontra-se além das 
fronteiras da palavra. Somente com a ruptura das muralhas da linguagem a 

prática visionária poderá penetrar no mundo da total e imediata 

compreensão. Quando se alcança tal compreensão, a verdade não precisa 
submeter-se às impurezas e à fragmentação que a fala necessariamente 

acarreta. Não precisa ajustar-se à lógica ingênua e à concepção linear de 

tempo implícitas na sintaxe. Na verdade final estão compreendidos, 

simultaneamente, o passado, o presente e o futuro. É a estrutura temporal da 
linguagem que os mantém artificialmente distintos.  

 

Relacionando as obras cinematográficas Koyaanisqatsi e Pina com os 

entendimentos de Rousseau, sobre a palavra, e de Steiner, acerca do repúdio à palavra, tem-se 

na ausência do discurso falado, presente tanto num documentário quanto noutro, a revelação 

de que o homem pós-moderno – diante da vida em desintegração, da aceleração 



2 
 

contemporânea – não mais reconhece o outro como seu semelhante a ponto de querer 

comunicar-lhe os seus pensamentos e sentimentos.  

Da palavra, que não mais descreve o mundo em que vivemos, ao repúdio da 

palavra, que transforma o silêncio em ato contemplativo, o homem pós-moderno caminha, 

acreditando que a linguagem verbal esconde as coisas mais belas, por não mais ser capaz de 

expressar verdadeiramente sentimentos, como os de amor e liberdade, nem revelar as mais 

tristes, como a sensação de ser um estrangeiro em seu próprio país. 

A vida pós-moderna, com seu frenesi, também faz da palavra um sem sentido, por 

não mais poder ser honrada. Com as atribulações do dia a dia, o homem corre para pegar o 

seu lugar no futuro
1
, pedindo perdão, em nome dos negócios, pela pressa com que fala a quem 

encontra pelo caminho, e fazendo promessas de encontros que não se confirmarão.  

Nesse cenário – bem ilustrado pelos documentários –, em que a linguagem passa a 

ser a do movimento dos corpos, seja por meio da dança, seja por meio da andança do dia a 

dia, a pós-modernidade promove, de um lado, o silêncio ao status da contemplação do 

inefável e, de outro, como resposta à completa falta de interlocução entre os homens. 

Dentro desse contexto, cabem as palavras de Kracauer (2009, p. 149):  

[...] eruditos, homens de negócios, médicos, advogados, estudantes e 

intelectuais de todo tipo gastam parte dos seus dias na solidão das 

grandes cidades. E uma vez que estão sentados em escritórios, 

recebendo clientes, dirigindo negociações, dando palestras, no alarido 

das atividades eles certamente esquecem com frequência o seu próprio 

ser interior, e acreditam estar livres do peso que secretamente 

carregam. Mas, quando se recolhem da superfície para o centro do seu 

ser, são acometidos por uma profunda melancolia, que se origina do 

reconhecimento do seu confinamento [...] em uma situação 

espiritual/intelectual particular, uma melancolia que, no final, sufoca 

todas as camadas do seu ser. É o sofrimento metafísico pela falta de 

um sentido mais elevado no mundo, um sofrimento que se deve a uma 

existência em um espaço vazio e que torna as pessoas companheiras 

de infortúnio. 
 

Com a intensificação da vida nervosa
2
 e a inexistência de um sentido mais 

elevado no mundo, o homem pós-moderno busca a sua “barrel of fun”
3
 nas coisas

4
 que sonha, 

______________ 
1 A música “Sinal fechado”, de Chico Buarque, ilustra bem o que foi dito acima.   
2 Expressão utilizada por Georg Simmel, na página 4 de As grandes cidades e a vida do espírito.  
3 No filme Koyaanisqatsi, essa expressão foi mostrada em um letreiro luminoso.  
4
 Não havendo o som da fala para comover os nossos ouvidos, os objetos, por serem constituídos de formas mais 

expressivas, passam a impressionar os nossos olhos. 
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e o que ele sonha está no mercado. Na verdade, o que ele busca com a aquisição de objetos é 

mais identidade do que posse. Nesse sentido, Sarlo (2000, p. 28) diz que,  

[...] quando nem a religião, nem as ideologias, nem a política, nem os 

velhos laços comunitários, nem as relações modernas da sociedade 

podem oferecer uma base de identificação ou um fundamento 

suficiente para os valores, ali está o mercado, um espaço universal e 

livre, que nós dá algo para substituir os deuses desaparecidos. 
 

Em síntese, as obras cinematográficas Koyaanisqatsi e Pina traduzem o mal-estar 

do homem moderno com o seu tempo, marcado pelo vazio de sentido da palavra, que não é 

mais capaz de expressar os sentimentos, sendo o movimento (da dança, por exemplo) a 

maneira mais fiel de traduzi-los. Além disso, as duas obras ilustram a falta de um sentido mais 

elevado no mundo presente no homem moderno, seja pela mostra de dançarinos que caem em 

queda livre no chão, como se mortos estivessem; seja pelas imagens da massa de anônimos 

que caminham freneticamente não se sabe para onde.  
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