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A modernidade pode ser entendida como o tempo da criatividade, da 

generalidade, da restauração dos elementos singulares, do local, dos dilemas, da 

abertura de novas potencialidades. Esse tempo é visto como um mergulho das 

novas tecnologias, irreversibilidade da globalização e um alto grau de estetização da 

política. Ela também pode ser caracterizada pela pouca solidez e superficialidade 

das relações. Nela dá-se lugar a uma sociedade informatizada onde o “longe” se 

torna “ perto” a partir da noção da familiaridade com esses espaços. De acordo com 

Baumann, “Próximo é o espaço dentro do qual a pessoa pode-se sentir à vontade, 

um espaço no qual raramente, se é que alguma vez, a gente se sente perdido, sem 

saber o que dizer ou fazer. Longe, por outro lado,é um espaço que apenas se 

penetra ocasionalmente ou nunca.”(BAUMANN, 1999 p.20). 

É neste espaço informatizado, que se estabelece as relações sociais, na 

medida em que os indivíduos se submetem a essa acessibilidade tecnológica, que 

caracterizam a sociedade moderna. A apresentação da realidade a dessas novas 

relações sociais é um tema constante em muitos filmes da modernidade: os conflitos 

afetivos, as ilusões, os sonhos de consumo, a moda, o dia-a-dia no trabalho, as 

formas de se entreter, os dramas familiares, a solidão entre outras questões 

referentes à vida social. Entretanto, esses filmes oferecem apenas um recorte para 

análise desse fenômeno cultural, político, econômico e social que mudou os modos 

de ser e estar no mundo.  

O homem moderno é caracterizado num ambiente onde existe o apelo à 

imagem, a construção de uma realidade hiper-real. A representação do real é um 

elemento caracterizador da modernidade. O cinema, a televisão e internet 

funcionam como espaço e transporte para a concretização desse espaço pós-

moderno.  

A modernidade é um tempo no qual a visão prevalece sobre os demais 

sentidos. Diante da indiscutível predominância das imagens na sociedade 

contemporânea, é natural que o campo da arte também reflita sobre os caminhos e 

descaminhos desse paradigma estético. O cinema, talvez a mais moderna entre 

todas as artes, já apontava para uma possível falência das palavras presente em 

diversos filmes. Filmes com narrativas, permeadas de silêncio, que retratavam o 

declínio dos valores culturais pautados na oralidade e na escrita diante da 

emergência assustadora da publicidade e das novas tecnologias. 

Em Pina, Wim Wenders questiona constantemente o caráter visual da vida 

contemporânea. No filme, o gesto extraído na coreografia de Pina Bausch significa a 

escassez, a precariedade, a fragilidade do corpo datado e criado para desaparecer. 

Exatamente o oposto do tradicional significado do corpo desenhado pela dança 



clássica, que representa não apenas o belo, mas a permanência, a eternidade do 

gesto cristalizado num conceito de arte. Ao extrair o gesto da queda de corpos que 

buscam, no desespero, a verdade tocando em locais sagrados como a memória, o 

medo, o sonho e a dor, Pina se contrapõe ao engessamento imposto ao corpo pela 

realidade da sociedade industrial, e seus elementos de sociedade do espetáculo. 

Assim, em seu filme o diretor ambienta o gesto desesperado no caos de 

indústrias, trânsito, ruas, edifícios. Esse contraponto ou identificação de 

contemporaneidades entre a dança alucinada e a urbanidade é onde Wim Wenders 

mostra o impacto que a dança coreografada por Pina teve sobre sua percepção.  

O filme de Wenders, mostra o deslocamento da dança em relação à palavra. O 

gesto é a palavra muda, tão sugestivo quanto ela, funcionando também como 

sínteses de realidades interiores. 

Cenas como a coreografia coletivo de salão,  a pessoa que formata abraços e 

beijos no casal, homens e mulheres que não se tocam, prisões de braços e pernas, 

mergulhos em espaços exíguos, passos trêmulos, a mulher que se entrega por meio 

da queda, tudo isso representa os gestos sociais engessados.  

Pina é mais do que uma dança filmada, ele faz parte dos gestos extraídos da 

nossa vida exposta nesse mundo moderno. O filme consegue exprimir em pouco 

tempo diversos sentimentos. Pina é um retrato moderno que acaba nos levando a 

apreender inúmeras sensações e nos faz refletir um pouco mais sobre o mundo que 

estamos hoje. 

Outro filme que reflete sobre a condição do homem no mundo moderno é o 

filme Koyaanisqatsi, dirigido por Godfrey Reggio. O filme, que não contém nenhum 

diálogo ou narração, consiste basicamente de imagens em câmera lenta e em time-

lapse, mostrando cidades e muitas paisagens naturais. O seu tom é estabelecido 

pela justaposição de imagens e música. De acordo com o diretor o filme não contém 

diálogos porque para ele, a linguagem não descreve mais o mundo atual em que 

vivemos.  

O filme mostra como o mundo foi evoluindo rumo ao que conhecemos hoje 

como contemporaneidade, e faz um paralelo entre os movimentos da natureza, 

a forma de organização do homem e construção das máquinas. A dança que a 

natureza faz com o mundo também nos a fazemos, mas a diferença que está bem 

clara no filme, é que não nos integramos à ela. Quando Koyaanisqatsi mostra ao 

que chegamos, o ritmo frenético das grandes metrópoles, é impossível não refletir 

sobre tudo que aí está e a ordem que acabamos por naturalizar na vivência ofegante 

de nossas rotinas. 



Koyaanisqatsi faz a relação do homem com seu meio e com a tecnologia que 

cria e aponta como essa relação está distorcida e desbalanceada. E assim ele nos 

mostra estados da vida que são imperceptíveis à cegueira tecnológica do ser 

humano, e tenta explicar por que nossas vidas estão fora do rumo.  
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