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DANÇA-TEATRO E DIFERENÇA: UM RELATO INTERCULTURAL 

ATRAVÉS DA ANÁLISE LABAN EM MOVIMENTO 

Ciane Fernandes1 

 

Resumo: Através de uma análise dinâmica, o artigo conecta espetáculos, apresentações 
musicais, exposições, arquitetura, cinema, publicidade, aulas de dança e o cotidiano 
(trânsito, transporte, supermercado, idiomas, etc.) em uma metrópole multicultural 
(Berlim). O Sistema Laban/Bartenieff atravessa todas estas instâncias, impregnando o 
discurso escrito com a natureza interrelacional do movimento corporal, presente tanto 
nas diferentes tradições culturais quanto na contemporaneidade cênica e cotidiana. 
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ACERTOU!!! A divindade indiana da dança é SHIVA [Figura 01]. Você acaba 
de ganhar dois ingressos para assistir ao espetáculo de dança clássica Indiana 
que vai acontecer hoje à noite no Staatliche Museen-Dahlem, aqui em Berlim. 
Parece que cada movimento significa alguma coisa. Mesmo que você não 
entenda nada, não faz mal: é beleza pura!  (Estação de Rádio Multikulti,Berlim, 
novembro de 2001) 
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04 de setembro. “Ick liebe dir fuer sempre” (“Eu te amo para sempre,” 

misturando alemão berlinense e português) está pintado em letras garrafais em um 

viaduto caindo aos pedaços na Rua York de Berlim. Uma peruana me ajuda a encontrar 

a estação de metrô. Uma chilena me ajuda a comprar o bilhete. Uma colombiana me 

ajuda a achar o caminho da estação até o Instituto. Um venezuelano é meu colega de 

carteira durante quarto horas de aula de alemão. O almoço é em companhia de outro 

colega de classe, um mexicano. An Englishman in New York, An American in Paris, e 

apenas mais uma latina em Berlim. No Brasil, nossas temperaturas estáveis não 

permitem a queda das folhas no outono, mas não têm ajudado nossa economia. “Você 

está sempre andando e caindo. A cada passo, você cai para frente um pouco”, canta 

Laurie Anderson em seu show esgotado na Hochschule der Kuenste dia 18 de outubro. 

Junto com outros fãns, pude escutar parte do show pelos auto-falantes do saguão, antes 

que os seguranças nos mandassem embora. Enquanto a temperatura cai drasticamente 

durante a noite, Berlim vai ficando coberta de folhas laranjadas. Meus dedos azulados 

se aquecem fazendo mudras indianos neste cenário de Barba Azul de Pina Bausch 

(Figura 02, foto de Francesco Carbone).  

 

Meus cabelos brancos eu venho tingindo de henna Indiana. Corra Lola (e Ciane) Corra.   

15 de setembro. “Zug nach Rathaus Steglitz: Einsteigen bitte!” (“Metrô para 

Rathaus Steglitz: Entre, por favor!”). Ao meio-dia de sábado, as pessoas andam pelas 

ruas de bicicleta ao imponente som de vários sinos de igrejas, sobreposto ao de um 

helicóptero. Talvez como boa brasileira, estou atrasada para minha aula de dança 



clássica sul-indiana no sudoeste berlinense. Segundo minha mestra de Bharatanatyam, 

Rajyashree Ramesh (Figura 03), a pelvis é o centro de energia para todo e qualquer 

movimento, por isso devemos mantê-la perfeitamente imóvel ao dançarmos.  

 

 

Pela mesmíssima razão, nós brasileiros movemos principalmente a pelvis, e o 

resto do corpo segue. Como na Rotação Gradual, um dos Princípios Corporais do 

Sistema Laban/Bartenieff, as pernas em Bharatanatyam movem-se a partir de uma 

rotação profunda na coxo-femural, ao invés de simplesmente flexionando os joelhos. 

Em direção à boquinha da garrafa, na dança de rua da Bahia, a pélvis desce mais e mais 

fundo para o chão. Na dança indiana clássica, ela permanence estável, mas a imagem 

usada é a de que afunda também. E Ramesh fala com veemência enquanto suamos 

muito: “Tiefer, tiefer gehen!” (“Mais fundo, vão mais fundo!”) E é justamente esta 

imagem de enraizamento, com o cóccix caindo para baixo enquanto a cabeça cai para 

cima (Laban/Bartenieff) que permite a estabilização da pélvis enquanto alternamos com 

rapidez os movimentos de uma perna e outra. Sino alemão, quadril brasileiro, ritmo 

indiano: “Tah tai taaaahm – pausa. Tah tai taaaahm – Knie beugen (joelhos 

flexionados), Fuss hoch (pés altos), Ellbogen hoch (cotovelos altos), Armen fest (braços 

firmes)”!!!  “Jetzt machen wir die Nattadavu, Hände im Tripataka (Agora fazemos o 

exercício Nattadavu, gesto das mãos: Tripataka)”.   

Bharatanatyam e alemão têm algo em comum:  no começo do primeiro 

semestre, a sala é cheia de alunos, que vão saindo gradualmente até o final do semestre, 

e a cada semestre o número de estudantes é tão menor que mal se consegue juntar uma 



turma. A conexão entre sânscrito e alemão, que acontece alí a cada aula, é um bom 

exercício para minha comunicação nada-verbal. Este é um truque para tornar alemão 

um idioma fácil e familiar: encontrar algo ainda mais estranho e distante, que reforce a 

estética da forma pura, puríssima.   

15:00hs. Enquanto almoço em um restaurante iraniano, repasso na memória 

cada exercício da aula de dança indiana, agora sob o pomposo fundo musical do Bolero 

de Ravel.  O suco de laranja feito na hora finalmente me faz sentir em casa. O climax do 

Bolero acontece quando um iraniano me pergunta algo em alemão, e eu o olho com a 

expressão facial n.4 de  Bharatanatyam (Adbhutha: admiração). Enquanto minhas mãos 

seguram os talherem com cuidado no gesto indiano Kataka-mukha, sinto falta de um 

pouco de significado centro-americano: onde estaria o “avocado”?  

Meu experimento mais recente é encaixar passos de dança clássica Indiana no 

ritmo da salsa. Isso já tinha dado certo no samba, numa festa brasileira no bairro 

internacional de Kreuzberg: Em uma organização corporal homóloga (superior/inferior), 

dancei samba da cintura para baixo, enquanto realizava movimentos de dança indiana 

com a parte de cima do corpo. Isto produziu algumas faces n.4, e outras n.9 (Shantam / 

tranquilidade), ou melhor, inexpressivas mesmo. Tenho reparado o talento norte-

europeu para esta face (ainda) não classificada no repertório indiano, e que é quase 

impossível para mim. O efeito interessante de uma festa brasileira aqui fora é a mistura 

de duas tendências: brasileiros subitamente tão orgulhosos de saber sambar 

“perfeitamente”, e não-brasileiros interpretando este ritmo, vibrando diferentes partes 

do corpo em algo que poderíamos chamar de “centro” difuso de energia. Ou seja, 

estrangeiros se sentem “nativos”, e “nativos” europeus se sentem estrangeiros no seu 

próprio país. 

Demorei um ano, quando morei em Nova York nos anos de 1990, para aprender 

o ritmo da salsa sem cair no ritmo do samba. Agora, graças ao ritmo sincopado da salsa, 

espero conseguir aprender os indianos. Além disso, tenho conseguido aumentar minha 

difícil sensação de enraizamento através dos tão famosos sapatos ortopédicos alemães, 

que fazem mais sucesso no Brasil, onde custam uma fortuna e servem de modelo para 

outros mais acessíveis e bem mais elegantes. Após dez anos de ajuda desta fábrica 

alemã de sapato, posso bater com mais força no chão, usando toda a sola dos pés e 

criando sons, como exigido em Bharatanatyam. Esta foi a contribuição alemã para 

meus esforços contemporâneos em aprender a tradição indiana.   



Pelo pouco que sei de alemão, parece que sempre temos que pensar se uma frase 

se refere a algo estável (acontecendo em um lugar específico) ou a algo dinâmico (indo 

para algum lugar). Porisso, ao construir uma frase, sempre nos perguntamos “wo” 

(“onde” – caso estável, dativo) ou “wohin” (“para onde” – caso dinâmico, acusativo), 

antes que façamos qualquer conjugação de artigos, pronomes, nomes, enfim, antes que 

ousemos abrir a boca e cometer erros inevitáveis. Como posso dividir minha 

compreensão em “movimento” e “não-movimento” se, segundo Rudolf von Laban, 

ambos estão sempre presentes em todos os lugares e coisas?! E como posso, como uma 

(ainda) boa brasileira, deixar o verbo, a ação, para o final da minha frase, da minha linha 

(tridimensional) de pensamento, como se faz em alemão?! Brasileiros não poderiam 

nunca fazer isso, porque a regra é ser interrompido antes de terminar a frase, como um 

bom sinal de interação. Se queremos nos comunicar verbalmente, a última coisa que 

faremos é deixar o mais importante para o final!! Além disso, prefiro que a forma gere o 

significado, e não o contrário. Eu penso ao mesmo tempo – e talvez até depois – de 

falar. É impossível organizar todas as declinações de uma frase conforme algo que vem 

depois de tudo!!  

Sábado à noite, Rádio Multikulti. Estou ligada nas Drogas Genéticas, programa 

com duas horas de música techno indiana, como se Gandhi de repente fosse DJ de 

música eletrônica. “Takajini Takajani Takajunu Tarakthaka Taraktum Taka... tu tchi 

tum tu tchi tum...”  Na festa de abertura do Festival Ásio-Pacífico, um DJ mistura 

música de ciganos da Índia e do Oriente Médio com sons eletrônicos, enquanto um 

video mostra a vida cotidiana daqueles povos, limpando animais domesticados, 

cozinhando e dançando numa paisagem seca e quente. Na pista de dança, rasta-faris 

loiros, vestidos com várias camadas de roupas de inverno coloridas e soltas, dançam 

com movimentos fragmentados e simultâneos de diferentes partes do corpo. Em um 

clube techno, numa pequena sala no subsolo, de teto baixo e luz cor-de-rosa cintilante, 

garotos performam movimentos (propositalmente?) descoordenados, com o tal difuso 

“centro” de energia, ao som ensurdecedor de batidas eletrônicas. Três pessoas japonesas 

me chamam para ir para um clube de salsa, e se intimidam com meus beijinhos em suas 

bochechas solitárias. A Cinesfera brasileira é ainda menor que essa salinha no subsolo, 

ou que aquelas câmeras japonesas alugadas para dormir por algumas horas, onde só 

cabe uma pessoa deitada. 

08 de novembro. Congresso de Dança na Akademie der Kuenste. Gabriele 

Wittmann apresenta sua palestra intitulada Dançar Não é Escrever. Completemos esta 



idéia inicial: Dançar não é apenas escrever, uma vez que também é compreender, 

caminhar, conversar, assistir, analisar, e ler. Com qual olho, preferencialmente, você 

está lendo essas palavras? Em outra aula de Bharatanatyam num sábado, fazemos o que 

poderia ser chamado de Escalas Espaciais Laban com os olhos. Com o corpo na posição 

Sthanaka (pernas juntas e retas, pés paralelos, mãos na cintura, pescoço longo), 

movemos os olhos para o alto, para o centro (olhando para frente), para baixo, de volta 

ao centro, para a esquerda, centro, para a direita, e para o centro (Escala Dimensional do 

Octaedro); depois para a direita alta, para a esquerda baixa, para a esquerda alta, para a 

direita baixa, e de volta ao centro (Plano Vertical do Icosaedro). Só então percebi quão 

pouco uso meu olho esquerdo.  

Em Rainbow Melodies (Melodias de Arco-Íris), no Staatliche Museen-Dahlem, a 

mestra Rajyashree Ramesh e suas dançarinas (em sua maioria não-indianas) flutuam 

pelo espaço com perfeição ritmica em delicadas nuances faciais e gestos manuais. A 

obra de dança clássica indiana conecta as notas da música clássica indiana a divindades 

hindús à estória de cada planeta do sistema solar, interagindo com imagens abstratas 

projetadas em todo o espaço do teatro, visíveis principalmente no palco. Como na 

Harmonia Espacial de Laban, percursos conectam o micro e o macrocosmo, desde a 

relação entre composições bioquímicas até o espaço tridimensional ao redor do corpo e 

os planetas. Em perfeita técnica indiana clássica, Rajyashree Ramesh descreve Escalas 

Circulares completas (escalas do Icosaedro semelhantes aos anéis de Saturno, mas ao 

redor do corpo), ou desliza de modo surpreendente ao longo de uma das diagonais do 

Cubo, descendo até sua direita-embaixo-atrás. E como já havia me avisado o locutor da 

radio Multikulti, a empatia com que Ramesh descreve personagens e estórias cativa a 

mim e a tantos outros espectadores, talvez ainda mais estrangeiros.  

Segunda-feira, 17:00hs. Eu perco o trem de propósito e fico olhando para o alto, 

admirando os 180 graus de arco-íris na estação Savigny-platz, enquanto outros correm 

olhando para a frente. “Zug nach Flughafen Berlin-Schoenefeld: Zurueckbleiben, bitte!” 

(“Trem para o aeroporto Berlim-Schoenefeld: Por favor, mantenha distância!”). Em 

outro trem, continuo minha observação em movimento. Os olhos das pessoas fazem a 

dança do medo, evitando-se reciprocamente enquanto dois músicos sobrepõem seus 

sons aos dos anúncios mecânicos:  “Próxima estação: Lehrter Stadtbahnhof,” próxima 

ao centro politico da cidade. O trem flutua sobre uma Berlim desconstruída, com seus 

cabos expostos e blocos de cimento concreto da mesma cor do céu. Márcia 

Strazzacappa certa vez me contou que decidiu voltar da França para o Brasil quando sua 



filha, de três anos, apontou uma blusa cinza na vitrine e disse: “Mamãe, quero aquela 

cor-de-céu”.    

Os prédios caem, as folhas caem, pessoas caem, mas o muro (entre as pessoas) 

ainda está esperando por uma declinação gramatical mais acusativa, dinâmica.  

 

 

Em meados de setembro, muita gente se juntou no Portão de Brandenburgo (Figura 04), 

em uma demonstração contra a palavra mais falada no radio: terrorismo (um exercício 

constante em poesia minimalista e a única parte compreensível de reportagens alemãs, 

croatas, turcas, húngaras, russas, chinesas, e outras ainda piores que Labanotação).  

Seguranças fecharam todas as possibilidades de se atravessar de um lado para outro do 

portão, e fiquei presa do lado ocidental (justo eu que adoro o oriente). Enquanto um 

coral afro-americano cantava um blues num pequeno palco à frente, à minha esquerda 

cinco operários trabalhavam numa construção subterrânea, numa perfeita forma de 

dança funcional, e maquinárias gigantes flutuavam distantes no céu (Figura 05). 

 

 

 

O Portão de Brandenburgo  tem estado coberto desde que cheguei aqui, no 

começo de setembro. No plástico enorme, vemos impressa a imagem do portão com um 

clima de eterno verão, com dois turistas posando à frente com suas mochilas 



É interessante comparar os supermercados em diferentes regiões da cidade. Cada 

um tem produtos, preços e organização completamente diferentes dos outros. O excesso 

de quantidade de carne de porco provoca minha face n. 7 (Bibatsia / nojo), desafiada 

pela peça Gelage fuer Langschweine (Festa para um Grande Porco), direção de Helena 

Waldmann, apresentada no Podewill em meados de Novembro. Guiados por dois 

estrangeiros, entramos no palco após caminharmos por cada passagem e escada do 

prédio, com pouquíssima luz, casualmente assistindo à paisagem de prédios em 

desconstrução pelas janelas. No palco, tiramos nossos casacos de inverno e deslizamos 

em cadeiras rolantes até a platéia, que de fato é organizada conforme um grande 

banquete. Sentamos ao redor de duas mesas longas, ao lado de desconhecidos que, 

durante a performance, serão colegas de jantar.  

Nos supermercados, desconhecidos passam rapida e diretamente por mim, 

empurrando seus carrinhos, enquanto eu fico alí horas a fio, tentando entender os 

ingredientes de uma variedade imensa de produtos, sem dicionário. Existe até um creme 

de chocolate e nozes para passar no pão, chamado “Samba”. Tento inutilmente cheirar 

ou apertar o que não consigo entender (quase tudo), mas as embalagens impecavelmente 

impermeáveis são como o plástico ao redor do Portão de Brandenburgo, ou como as 

intermináveis camadas de roupas que temos que usar e ainda assim congelamos como 

carne de porco.  

Num contraste coreográfico, corpos nús são insistentemente expostos em 

imensos posters, às vezes giratórios ou ambulantes, por toda a cidade, em prédios, 

caminhões, outdoors e, obviamente, estações de metrô. Esta pop arte de mercado de 

carne também é comum no Brasil, mas se derrete no contexto de peles reais super 

expostas. Além disso, as partes enfatizadas são diferentes, coerentes com os respectivos 

centros de energia (“pélvico” no Brasil e “difuso” na Alemanha).  

Curiosamente, os tempêros nos supermercados são organizados de acordo com a 

origem: francês, chinês, indiano, grego, mexicano, italiano. Os estrangeiros gerenciam a 

maioria dos restaurantes, e podemos assistir àquelas mãos ágeis preparando comidas 

exóticas que dominam outras nacionalidades economicamente dominantes em suas 

entranhas. Esta luta de poder é um dos jogos sutis de Langschweine. Comemos carne de 

porco e bebemos água mineral enquanto assistimos a imagens cliché de uma ilha 

paradisíaca, e um casal representa uma disputa entre ocidente e oriente. Representando 

os EUA e Europa está a loiríssima Elke Czischek falando de modo bem sexy, 



especialmente ao produzir sons de porco. Já Adnan Maral, com seu estereotipo 

terrorista, representa os estrangeiros imigrantes, e atua com total carisma. 

No natal berlinense, Papai Noel também é um estrangeiro. Mas primeiro ele tem 

que mostrar seu visto e passar num teste de alemão. Tempos difíceis!! Todos os anos, 

em dezembro, uma empresa contrata Papai Noéis para entregarem presentes nos 

endereços de seus clientes. É um free-lancer que rende algum dinheiro para os 

estrangeiros, especialmente os estudantes. Afinal, quem é que quer andar pelo frio 

entregando pacotes para desconhecidos?! Que decepção: Papai Noel não é de verdade! 

E, de repente, uma surpresa (literalmente) grande: o Grande Porco, esquecido na escura 

parte do palco durante nosso banquete terrorista não é parte do cenário, ele é real!! 

Tentando escapar do insistente cameraman, nosso big star – no caso, pig star – gira 

vagarosamente e nos mostra a parte posterior de seu “centro” de energia pélvica. Como 

ele, a diretora Helena Waldmann e vários dos meus novos amigos (colegas de banquete) 

também vão virar de costas em breve e fugir do frio, indo para o tal sonho paradisíaco, a 

saber: a Bahia. 

“Naechste Station: Amrumer Strasse” (“Próxima estação: Rua Amrumer”). 

Caminho até a Auslaender-Behoerde, um prédio que mais parece uma grande caixa 

cinza como uma prisão em uma paisagem gélida. Alí, estrangeiros recebem seus vistos 

para ficar na Alemanha, ou uma notificação para deixarem o país em 24 horas.  

Também somos avisados em cima da hora de que temos que deixar o quarto que 

alugamos. Morei em quatro lugares diferentes em duas semanas, carregando malas e 

sacolas entre baldeações intermináveis de metrô e prédios em eterna reconstrução e 

renovação. Dança (e turismo) funcional: procurar apartamentos por toda a cidade me 

ajudou a compreender as intersecções entre diferentes linhas de metrô, multicoloridas 

como as peles das incontáveis pessoas que passam de um lado para outro nessa cidade 

subterrânea.  

Em um clube africano sexta-feira à noite, todos os casais são de estrangeiros 

negros e nativos brancos; mais ou menos como no carnaval baiano, mas na composição 

oposta (estrangeiros brancos e nativos negros). “No pensamento indiano, nada nunca é 

totalmente branco ou preto, sim ou não”, diz Ramesh abrindo um sorriso sutil (face n.1: 

Shringara / amor) e balançando sua cabeça levemente em um gesto indecifrável entre 

sim e não. Resistência brasileira: Não posso nunca respeitar o sinal de tráfego ao 

atravessar a rua, e acabo cometendo infração de pedestre e provocando faces n. 8 – 

Raudra / Raiva. 



Minha palavra favorita em alemão é “Uebergang” (transferência, transição, 

baldeação) e “uebersetzen” (traduzir; literalmente: sentar por cima).  As preposições e 

conjunções são particularmente atraentes e me ajudam a conectar essas peças de dança 

estrangeira. Berlim é uma corrente significante subterrânea: pessoas de diferentes raças, 

roupas, costumes, alfabetos, idiomas, entrelaçando-se como gens ao longo de túneis e 

escadas abaixo de ruas ordenadas e frias. Este cenário inspirou-me a criar o solo 

Uebergang – Una Latina en Berlin (2002), onde sobreponho gestos, figurinos, idiomas 

e imagens de vários locais e culturas (Figura 06, foto de Artur Ikishima). 

 

 

 

A obra de dança-teatro foi apresentada também em espaços públicos, como no andar 

subterrâneo do Mercado Modelo de Salvador (Figura 07, foto de Marcos MC). 



 

 

Mapas genético-geográficos: Meu Self-Unfound (Ser-NãoEncontrado) procura 

pelo Self-Unfinished (Self-Inacabado) do coreógrafo francês Xavier Le Roy, numa vila 

chamada Braunschweig.  Por cerca de uma hora, este Ph.D. em biologia molecular 

desfaz e refaz o tempo e o corpo em detalhes microscópicos sob lentes macroscópicas.  

Meu mapa de Berlim está cansado de ser dobrado e redobrado e reaberto o dia 

todo, e rasgou em dois pedaços: Não mais ocidente e oriente (estes já estão integrados 

no meu corpo de conhecimento Laban-Bharatanatyam), mas norte e sul – duas cidades, 

acima e abaixo do chão; dois corpos, acima e abaixo da pélvis; dois horários e estações 

distintas, acima e abaixo do equador. Penso no calor que deve estar fazendo na Bahia 

enquanto ando (supostamente sendo carregada mas de fato) carregando pesadas botas 

impermeáveis para a neve.  

Em uma das aulas de canto clássico indiano, praticamos o Jantai Varisaigal com 

notas duplas: “Na filosofia Indiana, tudo vem em pares, até mesmo as células”, diz 

Rajyashree Ramesh.  Enquanto praticamos o estável ciclo rítmico Aditala (8 tempos) 

com nossa mão direita, ela nos pergunta sobre passos de Bharatanatyam, e nós tentamos 

não mudar o ritmo básico (tala). Fala e gesto, pensamento e movimento, não são uma 

coisa só, mas não são separados: são ações simultâneas, autônomas e independentes.  

No Altes Museum, esculturas chinesas do Buda do século VI estão expostas sem 

algumas partes de seus corpos – dedos, pernas, braços, cabeças (Figura 08).  



 

Desafiando a gramática e a arquitetura alemãs, aqui se mostra o movimento do não-

movimento, a perfeição da imperfeição: em um prédio clássico e pomposo, ideogramas 

mutilados fazem mudras variados e misteriosos para corpos em trânsito também 

estrangeiros e fragmentados. Um Buda sem a cabeça me esclarece a dificuldade de 

minha face n.9 (Shantam / tranquilidade): “Der Kopf ist verloren” (“a cabeça está 

perdida”) avisa a legenda ao pé da estátua. No vôo para o Rio de Janeiro, uma das 

imagens projetadas do Brasil enfatiza apenas o torso e topo das pernas de uma mulher 

de biquini. Uma legenda redundante diria “Algo além da cabeça está perdido”. No 

coração de Berlim, entre as estações Zoologischer Garten e Tiergarten, podemos ver a 

imagem das Asas do Desejo da Siegessaeule (Figura 09. Foto de Euler Paixão). 

 

 

No topo deste mo(nu)mento, flutuamos ao centro do cruzamento de cinco avenidas, 

como no encontro de cinco arestas numa das esquinas do Icosaedro nas Escalas 

Espaciais de Laban (Figura 10). 



 

 

04 de fevereiro. “Flug nach Salvador da Bahia” (“Vôo para Salvador da Bahia”): 

apaguem seus cigarros e não prestem atenção na posição das cadeiras, pois não irão 

conseguir sentar em pleno carnaval. A cidade está tão cheia de estrangeiros que sou 

apenas mais um Estranho no Ninho. No carnaval brasileiro, como na última cena de 

Langschweine, sons cada vez mais fortes de gargalhadas contaminam a platéia 

participante em faces n.5 (Hasia / Risada).  Da Ásia até a América do Sul, através da 

Europa e África, a dança-teatro recompõe uma passarela “co-movente” de diferenças 

em destaque. 


