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Relações Internacionais 

Entender a modernidade de Marshall Berman como a mutabilidade constante, podemos 

entender a necessidade de ressignificação de termos de tempos em tempos. Tal 

ressignificação pode se dar pela reapropriação do termo com o câmbio de ser significado ou 

pela desconstrução e/ou esvaziamento de seu significado. Faz-se necessário tal processo de 

reapropriação de termos linguísticos, exatamente no sentido de adaptar o vocabulário social 

de maneira a diminuir a ocorrência de anacronismos vocabulares. Vale pontuar que a 

linguagem está também em constante disputa. As desconstruções e reconstruções linguísticas 

representa sempre o resultado de um tencionamento prévio. 

Nesse sentido, Koyaanisqatsi é pautado pela falta de fala, o que representa uma quebra de 

paradigma ao cinema feito na era moderna. Ainda assim, o filme não se passa no silêncio, 

sendo pontuado por musicas e pela “entoação” da palavra Koyaanisqatsi, que quer dizer “vida 

fora do equilíbrio” na língua hopi. Evidencia-se, por tanto, mais um dos paradigmas da vida 

moderna: o viver constantemente fora do eixo, acompanhado pela constante mudança, o que 

pode ou não ser uma ameaça. 

Dentro da análise do uso da linguagem, é relevante apontar que consta como linguagem não 

só a fala ou a escrita, mas é possível incluir também o corpo, por exemplo. O filme Pina, de 

2011, atenta ao uso da performance, do uso do corpo como instrumento de comunicação. 

Godfrey Reggio descreve Koyaanisqatsi, criado entre 1975 e 1982, como uma crônica que 

retrata o contraste absoluto entre a tecnologia com a vida urbana e o meio ambiente. Dirige-

se à exposição do impacto destrutivo da tecnologia no mundo moderno e no meio ambiente, 

interessando grandemente pela invasão de privacidade e pelo controle comportamental 

promovido pela tecnologia. Evidencia-se o caráter contraditório da vida moderna no sentido 

da exposição entre aquilo que é simultaneamente original e massificado, belo e bestial. 

A noção de que “nós não usamos tecnologia, nós vivemos a tecnologia” é explorada por Jean 

Baudrillard em Tela Total. Baudrillard expõe a confusão entre o real e o virtual, tendendo ser a 

realidade virtual que domina o universo real. É a própria realidade que dá o espetáculo, ou 

seja, a própria realidade é o espetáculo, o tempo perde a profundidade que define presente 

passado e futuro e passa a ser uma sincronização e justaposição de todas as épocas. A 

atualidade aboliu a diferenciação entre palco e plateia, sendo todos simultaneamente atores e 

espectadores. É aqui possível exemplificar e compreender o filme Pina à luz de Baudrilard, por 

apresentar exatamente essa confusão entre o que constitui o palco e quem é a plateia, 

expondo mais uma vez paradigmas da modernidade, baseados no conflito. 

 A apropriação do meio pelos corpos performáticos é fortemente retratada em Pina. As 

performances e danças são executadas nos lugares mais diversos, tanto na natureza quanto no 

meio urbano, passando por palcos. Evidencia-se a hostilidade do meio para com os corpos e 

atividades humanas, contrastando com a proposta em Koyaanisqatsi e a decorrente adaptação 

do corpo e de seus movimentos ao meio. 



Reggio declara ainda não acreditar que a arte deve ter algum significado intrínseco, sendo este 

o seu poder e, simultaneamente, sua miséria e atrativo. A arte, livre, estimula o receptor a 

apropriá-la da forma que lhe for melhor, atribuindo a ela um significado pessoal e tão válido 

quanto qualquer outra significação elaborada. “Koyaanisqatsi é aquilo que você quiser que 

seja, essa é sua força”. Tal tendência encontra respaldo em princípios modernos da 

pluralização dos sujeitos e da ampliação da possibilidade de apropriação da arte. 
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