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Pina Bausch foi uma coreógrafa alemã, falecida em 2009 aos 68 anos, que – como dizem seus 
inúmeros admiradores – revolucionou o modo de dançar ao transformar o balé clássico em 
teatro-dança e ao contar histórias de amor, dor, solidão, alegria apenas com os movimentos 
dos bailarinos. Entretanto, o que ela mesma não sabia, ou – como mulher de poucas e 
tocantes palavras que era – até sabia, mas transmitia de um modo sutil, é como suas danças 
também revelam bastante do tempo em que vivemos e dos dilemas do ser humano. 
 
Nas primeiras cenas em que os bailarinos dançam na terra, podemos notar como é difícil lidar 
com o estranho, desconhecido, o outro, na peça representado primeiro pelo pano vermelho e 
depois pelo homem que se destaca do grupo. Também percebemos quão amedrontadora é a 
sensação de ser alguém fora do grupo, de pertencer somente a si mesmo e não aos outros; 
isso, por sua vez, é representado pela coreografia repetitiva e ritmada, principalmente do 
grupo feminino. 
 
No fabuloso e renomado espetáculo Café Müller, temos a noção de dimensão do corpo e do 
ambiente apenas pelos sentidos com exceção da visão, já que toda a apresentação é elaborada 
com os bailarinos de olhos fechados. Tal atitude nos faz refletir: como seria a nossa vida sem o 
bombardeio de tantas imagens? Como superar os obstáculos (cadeiras) do cotidiano sem elas? 
Ainda em Café Müller, notamos mais uma vez a rotina repetitiva que insiste em estar presente, 
simbolizada aqui pela cena do abraço. O curioso é que essa cena faz lembrar 
instantaneamente do movimento repetitivo de Charles Chaplin dentro da fábrica em “Tempos 
Modernos”. Ou seja, será que agora – além do trabalho – até sentimentos nobres como o 
amor e a amizade exigem a frieza da rotina? 
 
Repetitivas também, porém bem menos graciosas, são as imagens do filme “Koyaanisgatsi”, de 
Godrey Reggio. Lançado em 1982, o documentário já traz a infinidade de movimentos iguais 
repetidos todos os dias pelo homem moderno, parte da sociedade capitalista. A hora certa de 
acordar todos os dias, a entrada e saída do metrô, a pausa para o café, a hora do almoço, o 
momento de voltar para casa, etc, tudo se repete dia após dia na vida de um homem comum. 
E os movimentos repetitivos se expandem para multidões inteiras, carros, avenidas luzes. 
Como num grande organismo prestes a explodir e desequilibrado. É impossível não notar 
como o filme de Reggio continua absolutamente atual 30 anos depois de sua realização. 
 
O filme Pina também retrata três cenas para nós avaliarmos o peso do contraste entre o 
moderno, o contemporâneo e o clássico: as danças dentro do trem, os movimentos tendo a 
rua e o trem como fundo e a dança tendo a piscina de natação como cenário. Trata-se da 
ocupação da cidade, da transformação dela em um lugar ávido por cultura; ela deixa de ser um 
não-lugar, como coloca Marc Augé. O choque entre o moderno e o antigo fica bem claro 
também na cena do baile, em que o velho se torna novo – e vice-versa – em um piscar de 
olhos ou frame de cena. Mas, para (sobre)viver em um lugar tão rápido e, pois, turvo como 
este, é preciso ter equilíbrio  - simbolizado pela cena do dançarino com os galhos por todo 
corpo. 



 
Na peça Lua Cheia, os próprios bailarinos revelam que Pina Bausch se vale dos elementos de 
cena – pedra, água, terra, cadeira, tinta, grama, ferro e até hipopótamo – a fim de formar 
obstáculos. Assim como na vida, cada um deve superá-los, lutando contra eles, integrando-se a 
eles, sobrepondo-se a eles, arrastando-se a eles. Com eles ou contra eles, não importa: o 
desafio é seguir em frente, de qualquer maneira, pois as estações do novo já chegaram de 
novo, pedindo mais uma dança diferente.  
 


