
 

 

Dançando o amanhã 
A arte da dança como indicadora de tendências 

 

 

Como era sua vida há 15 anos?  
Provavelmente você conseguirá perceber uma mudança de hábitos e de 
comportamentos motivados pela adesão das tecnologias nos processos 
empresariais e pessoais. Enquanto alguns especulavam que as tecnologias 
de informação e comunicação iriam nos poupar tempo para viver o ócio, nos 
vimos deslumbrados com as possibilidades e potencialidades de soluções e 
facilidades que aceleraram ainda mais os processos. E com isso, encurtaram-
se os prazos, ampliou-se a pressão por resultados e produtividade - uma 
sede crescente por práticas mais ágeis de planejamento e de tomadas de 
decisões para não perder o “timing”.  

O espaço social e relacional, de porte desses dispositivos eletrônicos e 
digitais, refletiu esse “modus operandi” acelerando a atividade mental, 
modelando um novo sistema de crenças em escala global. Certos valores 
foram deturpados, ao ponto da necessidade de “descanso” e de “sono”, 
serem associados à preguiça, fraqueza e fragilidade, gerando com isso, culpa, 
cansaço extremo e consequentemente, doenças físicas e psicológicas; o 
“status quo” é “não ter tempo”; sentimentos positivos como “amor”, “amizade” 
e “afeto”, são banalizados por estarem empregados em contextos 
incoerentes e esvasiados de sentido; “felicidade” virou mercadoria; e as 
relações, líquidas. Esta característica social, foi evidenciada pelo sociólogo 
polonês Zygmunt Bauman, em “Modernidade Líquida” nos anos 2000, e 
esteve corporalizada numa das obras mais difundidas da bailarina e 
coreógrafa alemã, Pina Baush, em Café Muller, 12 anos atrás, em 1978. 



 

 

 

Pina  
Pina Baush (1940 – 2009) é a precursora da Dança-Teatro, conhecida por 
“contar histórias” através de suas obras. A realidade humana é o ponto de 
partida desse estilo que insere elementos do teatro à dança. Pina valoriza, 
portanto, o “humano” que existe em cada corpo, não o tratando somente 
como um instrumento do coreógrafo. Esse posicionamento é a sua marca 
como bailarina, coreógrafa e pedagoga da dança, caracterizando seu 
processo criativo, em incluir os bailarinos na criação, estimulando-os  à escuta 
do corpo, à repetição como forma de aprofundar na pesquisa de movimento, 
e dar espaço para o desconhecido emergir, a partir de diferentes estímulos 
com a leitura de textos, sons, músicas, conversas, bate-papos, imagens. Essas 
dinâmicas corporais, tão presentes nas aulas de dança contemporânea, no 
teatro e contato e improvisação, poderiam ser associadas aos processos 
terapêuticos que trabalham com o inconsciente na tentativa de fazer emergir 
imagens para a mente consciente. Como afirma o psicanalista Jung,  

“estímulos sensoriais são capazes de causar o efeito de 
desencadeamento, isto é, trazer para o consciente, imagens e 
memórias do inconsciente.” 

Criar um ambiente passível para a liberdade de expressão, cuidando-se para 
não julgar ou redimir os tipos de movimentação, traz à tona, resultados 
inesperados e próprios de cada corpo dançante - sujeitos, possuidores de 
corpos psicológicos, afetivos, técnicos e culturais; que se movimentam e se 
(re)conhecem através da dança. Essa pseudo-técnica, que encoraja o 
improviso e o fluir através do sentir e do “não-pensar” pode ser comparada à 
técnica pessoal terapêutica de Freud, a livre associação, onde o paciente é 
orientado a dizer o que lhe vier à cabeça, sem deixar o consciente interferir, 
ao tentar criar um sentido lógico. 

Além dessas inferências a respeito do processo criativo, podemos observar 
que a cenografia do espetáculo, é reflexo das memórias de Pina. 

Vitória Savini, pesquisadora em dança, descreve, na passagem abaixo, a 
estrutura cênica da obra Café Muller: 

Um cenário de pouca luz, três portas altas de fibra de vidro 
transparente: uma à direita baixa do palco, outra igual mas à esquerda, 
uma ao fundo mais larga precedida por uma porta giratória e uma 
passagem delimitada também por um vidro à esquerda alta; milhares 
de cadeiras espalhadas e algumas mesas remetem ao restaurante que 
o pai de Pina tinha quando ela era criança. Por isso é uma das poucas 
obras que Pina atuou como bailarina e diretora, revisitando um lugar 
tão íntimo. Não é à toa que a coreógrafa valoriza tanto a subjetividade 



 

 

dos bailarinos/atores, colocando-os no lugar de intérpretes-criadores, 
pois é só com a história e memórias de cada um que haverá 
personagens inteiros em cena, se redesenhando e reconstruindo-se 
nos movimentos.  

Como se vê, Pina parece reconstruir um ambiente de sua memória, onde ela  
permite a interferência genuína de outros sujeitos criadores.  Eles interagem 
entre si, interpelam-se, somando ou misturando suas memórias corporais, 
tecendo assim, uma nova história que se faz polêmica, curiosa, excêntrica e 
atual, mesmo depois de quase meio século. 

 

Claustrofobia global 
O contexto pandêmico atual, evidencia as matizes presentes em Café Muller, 
quando em sua estreia, fez refletir sensações e emoções do pós-guerra, ao 
transmitir “as dificuldades das relações interpessoais, melancolias e um 
sentimento claustrofóbico perene no momento”. (Savini, 2017) 

O rompimento das relações, o confinamento em casa como medida 
preventiva à disseminação do vírus e o uso de máscaras de proteção, nos 
obrigou a olhar nos olhos das pessoas, um convite para ampliar nossa escuta 
e o nosso olhar observador, no lugar da fala disparatada que é freada pela 
dificuldade de respirar. 

O homem contemporâneo paga o preço de uma falta de introspecção. 
Apesar de sua racionalização e eficiência, continua à mercê de “forças” 
fora do seu controle. Seus Deuses e demônios têm apenas novos 
nomes: inquietude, apreensões vagas, pílulas, álcool, alimento, 
neuroses. - Carl Jung em O Homem e seu Símbolos, pág. 103) 

As famílias, então, tiveram de recriar um novo viver  e encontrar maneiras para 
viabilizar a convivência, exercitando, diariamente, o afeto, o amor, a aceitação, 
a resiliência, a simplicidade, valores e momentos esses, poucos dias atrás, 
invisíveis, inexistentes e/ou ignorados. 

 

O amanhã 
As manifestações culturais estão presentes desde à antiguidade, se 
ressignificando ao longo do tempo, ampliando suas formas de expressão e 
também os seus objetivos.  

A dança, como as demais expressões sociais e culturais, deixa impresso em 
nosso corpo, formas de pensar e expressar os acontecimentos de cada 
época.  



 

 

Imersos numa tessitura de acontecimentos e elementos que se afetam, 
criam-se predisposições para a criação e a expressão artística que refletem 
histórias do passado bem como inferências sobre o futuro.   

A obra Café Müller é uma metáfora sobre a solidão, sobre a falta de contato 
profundo. Um lamento de amor ao retratar, por 6 bailarinos/intérpretes, a 
dicotomia inerente nas relações entre homem e mulher, assim como o 
individual e o grupal, o maligno e o benigno, a comédia e a tragédia, o 
encontro e o desencontro. 

A WGSN, empresa londrina de previsão de tendências, lança, todos os anos, 
um rico material que prevê mudanças no comportamento humano em 
resposta aos acontecimentos sociais e à evolução das tecnologias.  

2020, por exemplo, marca o início da década “conectada”. E com isso, 

 “os índices de contágio emocional digital também devem crescer, um 
traço comportamental no qual as pessoas imitam os sentimentos de 
quem está próximo”. 

A WGSN identificou quatro características que vão marcar os sentimentos 
dos consumidores até 2022: 

Medo: o medo se modela como um unificador global e demográfico, ligado 
às incertezas ambientais e financeiras. A “EcoAnsiedade” é o termo usado 
para se referir à uma preocupação crônica com as consequências geradas 
pelo aquecimento global. A volatidade do mercado financeiro e a alta do 
desemprego, impulsionados pela pandemia do coronavírus, abastecem 
sentimentos de incerteza e insegurança. As redes sociais e os dispositivos 
conectados aceleram o contágio emocional de emoções mais facilmente 
disseminadas, como o espanto, o medo e a raiva. 

Dessincronização social: os avanços tecnológicos, nos oferecem 
comodidade e produtividade, mas em outra medida, estão criando uma 
sociedade dessincronizada. Isso quer dizer, que o ritmo de cada um é 
diferente e variado, não podendo mais afirmar que temos o mesmo hábito de 
assentar no sofá às 21h para assistir novela na TV. A consequência disso, é a 
falta de interação consistente entre as pessoas, uma vez que os momentos 
comunitários que antes aconteciam nos mesmos horários – ir ao trabalho, ir 
ao correio, à academia, ao supermercado – estão desaparecendo cada vez 
mais rápido, gerando comunidades fragilizadas.   

Resiliência equitativa: A resiliência está sendo um tema de atenção global. 
Refere-se à capacidade de resistir, absorver, se recuperar e se adaptar à 
adversidade ou à mudança. Embora o medo seja o sentimento 
predominante, todos estão tentando imaginar um futuro mais positivo. 
 



 

 

Otimismo radical: Em nível global, estamos em meio a uma crise epistêmica. 
A era da pós-verdade, das fake news e das fábricas de rumores que estão 
nos levando a acreditar em informações falsas e imprecisas. A sociedade está 
mais polarizada em suas opiniões, gerando a ascensão do catastrofismo: a 
ênfase contínua em tudo o que há de errado e ruim. A mídia está com um viés 
bem mais negativo, o que só abastece essa crise epistêmica. 

Sabendo disso, faço agora o convite a você para (re)assistir Café Muller. (50 
minutos de duração). Quais desses indicadores você consegue extrair a partir 
dessa performance? Você identifica outras características para acrescentar a 
esta lista de tendências para 2022? O que mais vem à sua mente? 

Nossa atuação (no mundo) 
O estilo de Pina e a mensagem presente na obra Café Muller, baseiam-se no 
elemento humano e pretendem cumprir um papel social, que prime pela 
sensibilização e reflexão do público. 

Pina procura sempre um diálogo e um impacto no sentido de que ele 
[o público] possa se lembrar de uma memória de si, despertando suas 
nostalgias e individualidades. (Savini, 2017) 

No palco da vida, neste contexto de isolamento social, somos, ao mesmo 
tempo, atores e espectadores. Vivemos, mundialmente, o caos grupal. Às 
vezes, mais se assemelha a uma dramaturgia constante de incompletude e 
transformação do pensar, do sentir e do nosso fazer repetitivo e fragmentado.  

Quais memórias foram reacesas?  
Quais incoerências resolvemos abandonar?  
Qual modelo de vida vamos assumir a partir de agora, que reflita, 
genuinamente, a nossa humanidade? 
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