
é uma publicação comemorativa da Cia. Nova DaNça 4,  realizada durante o segundo semestre de 2011. 
Integra o projeto Tráfego de Influência —a trilogia em revista, contemplado pela 
X Edição do Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo.

is a commemorative publication from the Cia. Nova DaNça 4, produced during the second half of 2011. 

The project includes “Tráfego de Influência —a trilogia em revista”, which received funds from the 

10th edition of the Fomento à Dança Program for the city of São Paulo.

Cia. Nova DaNça 4
Intérpretes: Alex RAtton CRistiAno KARnAs Diogo gRAnAto 

ÉRiKA MouRA gisele CAlAzAns líviA seixAs isABel tiCA leMos Performers

Músicos: CláuDio FARiA e nAtAliA MAllo Musicians

Desenho de Luz: MARisA BentivegnA Lighting Design

Treinamento de Parkour: Diogo gRAnAto Parkour Training

Direção e Concepção: CRistiAne PAoli Quito Direction and Conception

Assistência de Direção: MAuRíCio PAoli vieiRA Direction Assistance 
Consultoria Dramatúrgica: RuBens RewAlD Dramaturgy Advisory

Produção: CiA. novA DAnçA 4  Production

Administração: PLATÔProduçōes Management

Pensamento Corporal da Cia: isABel tiCA leMos The Company’s Bodily Thinking

Concepção Geral: CRistiAne PAoli Quito General Conception

trilogia revista
Comissão Editorial: CiA. novA DAnçA 4 Editorial Board

Coordenação da Publicação: MARiAnA vAz Publishing Coordination

Projeto Gráfico e Direção de Arte: AnnA tuRRA Graphic Design and Art Direction

Preparação de Textos: MARiAnA vAz Text preparation

Revisão: MAízA CostA neivA Revision

Tradução: PAtRíCiA DAvAnzzo Translation

Produção Executiva Editorial: DoRA leão Editorial Management

cianovadanca4.com.br

trilogia revista
Apresentação

PRiMeiRo MoviMento — soBRe A tRilogiA inFluênCiA e A CiA. novA DAnçA 4: DAnçA, teAtRo e CineMA

trilogias, influências (amores) e resistências — Marina Guzzo
Improvisando o Beijo – A dramaturgia em movimento da Nova DaNça 4  — Silvana Garcia
A respiração se faz pelo pé, o corpo começa na memória: O Tráfego da Nova DaNça 4 — Silvana Garcia
Dramaturgia do improviso —O conceito e o corpo — Rubens Rewald

Nova Dança ON EARTH/NA TERRA — Steve Paxton

trilogy review —eNgLiSH TeXTS

segunDo MoviMento — A tRilogiA inFluênCiA PelA CiA. novA DAnçA 4

...vontade de ... contar (uma) história ... — Cristiane Paoli Quito
Pensamento corporal e improvisação —Escolhas, composição, jogo e cena — Isabel Tica Lemos
O treinamento de Parkour da Cia. Nova DaNça 4 — Diogo Granato
A trilha sonora de o Beijo —Indução de emoções e condução narrativa — Natalia Mallo
A construção e invenção da música em Tráfego  — Cláudio Faria
Keep the shape! (Mantenha a forma!) — Cristiano Karnas
Opções — Diogo Granato
Dançar a trilogia = conjugar + dialogar + jogar — Érika Moura

teRCeiRo MoviMento — CiA. novA DAnçA 4 e A tRilogiA inFluênCiA

Cia. Nova DaNça 4
Repertório + Prêmios, bolsas e fomentos

Por dentro da TriLogia iNfLuêNCia
iNfLuêNCia —primeiroS eSTuDoS 
o Beijo 
Tráfego

Colaboradores Collaborators

sumário
04 —

08 —

10 —

16 —

20 —

24 —

25-55 —

58 —

62 —

64 —

65 —

66 —

67 —

78 —

70 —

74 —

75 —

76 —

77 —

78 —

80 —



16 17

Para o estudioso americano Marvin 
Carlson, o teatro é, no seu âmago, uma 
máquina da memória. A cada vez que o 
fenômeno da cena se realiza, ele, o teatro, 
atualiza as muitas camadas de memória que 
o compõem.  Assim também é o ator, que 
acumula as experiências sensíveis durante sua 
trajetória artística e as armazena no corpo, 
que se constitui como acervo memorioso.  
Essa memória sempre se manifesta, de uma 
ou outra maneira, toda vez que o ator aciona 
o seu corpo cênico. Isso faz parte de sua 
técnica e a maturidade artística certamente 
tem a ver com o modo como ele acessa, põe 
em movimento e renova esse corpo-memória. 
Isso contraria a ideia de que o teatro é sempre 
uma primeira vez; na verdade, ele é sempre 

muitos em um mesmo que sempre se manifesta 

pela primeira vez – diferença sutil, mas, ainda 
assim, diferença.

Por outro lado, esse corpo-memória 
também pode ser intencionalmente 
construído e fomentado, como ponto de 
partida de um processo de criação. O corpo 
atua como operador de uma mimese: algo que 
foi observado/ vivido e que é trazido para o 
corpo, não necessariamente como cópia, mas 

transformado, mimese como recriação. A 
memória é o ninho da criatividade do ator. 
Ela é o centro nervoso que ativa a máscara, 
que enforma o corpo na máscara.

Em um trabalho de base improvisacional, 
esse acionamento da memória corporal é 
circunstância primária para a instalação 
da dinâmica do jogo, seja nas formas mais 
codificadas, como nas máscaras tradicionais 
da Commedia, seja em uma experimentação 
contemporânea no terreno das artes 
fronteiriças como a dança-teatro.

Em sua TriLogia iNfLuêNCia, a Nova 
DaNça 4 realiza um empreendimento que 
tipifica essas relações, a começar pela própria 
ideia de abrir, como campo temático, 
as referências externas que inspiram o 
trabalho dos atores-bailarinos. Para compor 
a TriLogia, o coletivo traçou um caminho 
que partiu do referente cinema, passou 
pelo teatro e retornou ao cinema, agora em 
chave cômica. Instalados ambos na tradição 
cinematográfica, iNfLuêNCia —primeiroS 
eSTuDoS (2008) sustentava-se na exploração 
dos clichês do melodrama e do gênero 
do suspense, enquanto Tráfego (2011) 
apropria-se de algumas máscaras cômicas, 

em especial a criada por Jacques Tati22. Neste 
último espetáculo, a diretora Cristiane Paoli 
Quito buscou dar continuidade à investigação 
de uma dramaturgia da cena a partir da 
improvisação, agora relacionada com o 
corpo-cômico.

Diferentemente de o Beijo, que se 
apoiava na trama de Nelson Rodrigues, 
Tráfego apresenta uma narrativa, mas não 
conta nenhuma história. Sua construção 
dramatúrgica tem por base séries de 
ocorrências, à maneira dos lazzi e das gags 

cômicas, urdidas sobre um eixo narrativo 
constituído simultaneamente pelos 
deslocamentos, ações e interações dos atores, 
pela sonoplastia e pela iluminação, executadas 
ao vivo.  O trabalho dos atores revela-se na 
emergência das máscaras cômicas, momentos 

22  Tati e o filme do qual o coletivo toma emprestado 
o título são a principal referência, mas no processo de 
pesquisa, como aponta Quito, há também remissões 
a Chaplin, Buster Keaton, Harold lloyd, Jerry lewis, e 
também palhaços nacionais, como oscarito e Didi Mocó 
(renato Aragão). Cristiane Paoli Quito, entrevista à autora, 
são Paulo,  16 de março de 2011. Todas as citações 
atribuídas à diretora, a partir de agora, referem-se a essa 
mesma entrevista. 

em que discernimos os atributos das figuras 
que os inspiram: o trotear de M. Hulot, o 
acrobatismo de Lloyd, o semblante impassível 
de Keaton, a desorientação de Lewis. 

Há um roteiro, um canovaccio que sustenta 
o esqueleto das improvisações, talvez 
perceptível para quem assiste mais de uma 
vez ao espetáculo. Ele sugere a duração de 
um ciclo solar: da entrada dos músicos, que 
anunciam a aurora assoviando uma canção, 
seguido do despertar preguiçoso dos atores 
bailarinos, até o último bocejo que anuncia o 
cair da noite, quando todos se põem a dormir 
num amontoado coletivo.  Entre uma ponta 
e outra, os clowns – suas roupas coloridas e 
extravagantes não deixam dúvidas sobre a 
natureza de suas presenças – realizam suas 
partituras e seus deslocamentos, sempre em 
ritmo marcado, às vezes frenético, cruzando 
o palco em todas as direções, abrindo e 
fechando composições coletivas à maneira das 
imagens de um caleidoscópio.

Como nos trabalhos anteriores, a 
iluminação e a sonoplastia dialogam com 
os atores, ora dando-lhes os caminhos – às 
vezes literalmente desenhando-os com a 
luz e também oferecendo o clima rítmico 
e melódico –, ora dando sustentação aos 

motivos que os atores desenvolvem. 
Essa estrutura feita de fiapos narrativos 

e células cômicas assemelha-se nitidamente 
àquela que encontramos nos filmes de Jacques 
Tati: nos termos do próprio clown, trata-se 
apenas de “realidades evocadas” por meios de 
diálogos que são também eles apontamentos, 
fragmentos de conversas ordinárias23. No 
palco, como na tela, as figuras vagueiam, 
espreguiçam, apertam-se as mãos, andam 
de bicicleta, de ônibus, dançam, organizam 
o trânsito e realizam outras tantas ações 
que remetem a situações que são parte 
do cotidiano, das relações sociais, da vida 
urbana – o cômico se instala folgadamente 
no transcorrer dos acontecimentos mais 
corriqueiros.

O fleumático M. Hulot que inspira os 
atores bailarinos é a grande criação de Tati 
e figura central da melhor porção de seus 
filmes. Em Trafic (1971), M. Hulot é o 
projetista de um veículo utilitário adaptado 
para camping que o personagem está 

23  em entrevista que integra o documentário Nos passos 
de M. Hulot (1989), de sophie tatischeff, in Jacques tati, 
Trafic, DvD, Magnus opus, 2008.

encarregado de acompanhar em viagem de 
Paris a Amsterdã, onde se realiza uma feira 
de automóveis. No desastrado trajeto até a 
feira, durante o qual acontecem sucessivos 
acidentes, Tati faz da câmera um observador 
sensível e malicioso da relação do homem 
com a máquina. Mesmo estando o filme 
situado a maior parte do tempo nas zonas 
rurais e urbanas periféricas de uma Europa do 
começo da década de 1970, ainda assim Tati 
extrai  humor daquilo que se anuncia como a 
calamidade do futuro: acidentes de trânsito, 
engarrafamentos, desatinos sobre rodas.

Em Tráfego, a transposição das figuras 
da tela para o palco se dá por meio de breves 
partituras, ou núcleos de cena, coletivamente 
codificados e executados – estrutura que 
em sua essência reproduz a dinâmica do 
jogo improvisacional já presente nos dois 
trabalhos anteriores da TriLogia. Preparadas 
por entradas e caminhadas pelo palco, essas 
ocorrências, a partir do momento em que 
se configuram, remetem ao repertório de 
situações cômicas assimiladas dos filmes e 
rearticuladas pelos atores. 

Reconhecemos ali retalhos de situações 
que arrematamos com vestígios de nossa 
própria memória: são passantes que se 

A respiração se faz pelo pé, 
o corpo começa na memória 
O Tráfego da Nova Dança 4 | Silvana Garcia
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cumprimentam reverentemente, diligentes 
guardas de trânsito com seus apitos e 
braços esticados, às vezes girando sobre 
o próprio eixo, policiais correndo atrás 
de supostos meliantes. Reconhecemos 
também a pantomima da luta de boxe, 
grande hit da carreira de Tati no teatro de 
variedades, e a corrida de bicicleta de Escola 

de carteiros (1947). E, para quem assistiu aos 
dois espetáculos anteriores da TriLogia, 
identificamos ainda referências a o Beijo, 
por meio da figura estatelada no chão com 
a mão alçada para o alto, e a iNfLuêNCia 
—primeiroS eSTuDoS, por suas figuras de 
capa que se deslocam sub-repticiamente pelo 
espaço, valendo-se da luz penumbrosa ao 
som do solo de trompete. As situações estão 
apenas sugeridas, como diz Tati, “oferecendo 
imagens ao espectador”, sem contudo 
pretender “decifrá-las” 24. Isso requer sutileza 
e concisão, qualidades que o grupo vem 
amadurecendo a cada nova etapa.

Em Tráfego, a construção da presença é 
trabalho delicado. Não é fácil o corpo cômico. 
Naturalmente, o trabalho com o palhaço, 
o conhecimento da Commedia e o domínio 
do jogo improvisacional que constituem 
a linguagem do grupo fornecem a base 
necessária para o desenvolvimento do cômico. 
Porém, fora do âmbito mais estruturado da 
mímica e da pantomima, o que faz rir em um 
corpo-que-dança? 

Os clowns de Tráfego exploram com 
consciência os jogos de cena, as substituições 
paródicas, as repetições e redundâncias, 
as exibições ridículas, e toda a série de 
procedimentos que compõem o repertório 
dos tratados cômicos, Bergson à frente25, 
sempre em triangulação com a plateia. Para 
a tradição do palhaço, o erro e o imprevisto 
são elementos que trabalham em favor da 
ocorrência cômica. A habilidade do ator 
revela-se na engenhosidade como o acaso, o 
acidente, o equívoco, são por ele abraçados 
e insuflados, “até se tornarem um problema 
maior”, como diz Quito. Em Tráfego, essa 
condição está muito bem resolvida, em 
especial em sua dimensão mais complexa, 
que é a ordenação dos motivos cômicos em 
uma dinâmica coletiva. Ao espectador se 
oferecem performances individuais – um 
ator que tropeça sem querer em um refletor 
e fica obrigado a “resolver” a cena – mas os 
momentos de maior hilaridade são sempre os 
que resultam de imbróglios coletivos, seja os 
pas de deux românticos que se transformam 

24  ibidem. 

25  refiro-me ao clássico O Riso, de Henri Bergson (são 
Paulo: Martins Fontes, 2001).

em desajeitados corpo-a-corpo, seja a disputa 
pelas janelas de luz projetadas no piso em 
ritmo de reboleante rock and roll.

No entanto, os momentos coletivos e as 
partituras compartilhadas não empanam as 
individualidades, as construções particulares. 
O conjunto fica ressaltado pela composição 
das diferenças, às vezes sutis, da gestualidade, 
da extensão do corpo, da expressividade 
própria de cada um. É preciso para tanto um 
corpo desdobrado, expandido, que preserva 
seus motivos, ao mesmo tempo em que 
compõe com o outro. O espectador atento 
verá formarem-se em cena os momentos 
corais, acompanhando cada bailarino na 
armação dos uníssonos. 

Em um espetáculo de natureza 
improvisacional, esse é um resultado desejado 
e cuidadosamente construído. Na Nova 
DaNça 4, a cada espetáculo, ao acervo de 
técnicas já acumuladas (contato-improvisação, 
parkour, aikidô), acrescentam-se novas 
práticas que se insinuam como o melhor 
caminho para se superarem os obstáculos e 
as dificuldades. Na preparação de Tráfego, 
buscando solucionar a equação corpo 
cômico/dinâmica coletiva, Quito explorou o 
movimento de pés/pernas – essencialmente, 
o caminhar – associando-o à respiração: “A 
respiração é uma fonte de conexão; quando 
todo mundo respira junto, a gente começa 
a andar junto, começa a ter uma escuta 
maior”. Para Quito, trabalhar a dinâmica do 
movimento a partir da respiração promove 
um resultado mais orgânico e coeso, no que 
concerne ao coletivo, e mais fluente, do ponto 
de vista da evolução no espaço. 

Essa respiração que move os pés é a 
mesma que aciona o processo de mimese. 
Não é da cópia do que foi visto que nasce 
o desenho da personagem; a criação vem 
da dinâmica dos exercícios, que trazem 
para o corpo a memória das referências 
armazenadas. Foi por meio desse jogo que 
chegaram aos “passos” tão característicos das 
personagens de Tati. 

A relação não é causal; na verdade, esse 
processo de construção encontra-se em um 
contexto mais complexo, de longa experiência 
de apropriação de técnicas, de descobertas e 
experimentações. Tangencia também outras 
noções e processos, que instrumentam o ator 
no momento da criação, em chave pessoal e 
em seu empenho em reelaborar de uma forma 
própria tanto aquilo que absorve durante 
o processo quanto aquilo que se encontra 
acumulado em sua memória corporal. Para 
Quito, quando esse mecanismo é acionado, 
“todo um sistema gerencial do corpo passa 
a oferecer camadas de memória”. Essa visão 
sistêmica está associada ao fenômeno da 
propiocepção, a percepção de si mesmo e do 

corpo em movimento: “no momento em que 
você realiza um desenho externo do corpo, 
você procura internamente qual é a sensação 
que isso provoca e isso leva a uma questão de 
memória, memória que é percebida, vivida, 
mas memória que é também de um externo, 
de um coletivo – eu posso não ter passado 
pela mesma dor que você, mas eu percebo 
você em dor, percebo você em extensão”, 
esclarece a diretora.

Para além do trabalho de construção da 
performance dos atores, no particular e no 
coletivo, esse processo de criação também 
se encontra desenhado no espaço da cena. 
Trabalho igualmente facilitado por estar 
focado na performance do andarilho Tati e no 
modo como a personagem se desempenha no 
tempo-espaço do filme. “Tati é composição, 
ele está em composição o tempo todo, com 
o espaço e com os outros”, diz Quito. De 
fato, quem assiste a Trafic (ou a As férias 

de M. Hulot, ou a Meu tio) percebe como os 
planos abertos de Tati estão pontuados por 
detalhes, pequenas ações ou eventos que se 
sobrepõem aos que ocupam o primeiro plano 
e toda a cena encontra-se assim desenhada/
coreografada por essas intervenções, que 
dialogam entre si, seja por eco ou por 
contraste. Essa seria uma das chaves cômicas 
do diretor, que deixa o olhar e a atenção 
do espectador em permanente alerta. É 
essa tensão que alimenta as expectativas do 
espectador e que os eventos do espetáculo, 
seguindo as soluções clássicas do humor, 
satisfazem ou contrariam, em ambos os casos 
levando ao riso.

Em um espetáculo como Tráfego – do 
mesmo modo que sua fonte de inspiração 
fílmica – o riso não é escancarado, apesar 
da incidência dos procedimentos do cômico 
farsesco por excelência – o cômico do 
mecânico, do desajeitamento, do desacerto, 
do alheamento ridículo das personagens. 
Há, como já foi dito, uma delicadeza no jogo 
entre os atores que, mesmo nos momentos 
de maior frenesi, tempera nosso riso com 
o encantamento pela percepção do próprio 
jogo: as soluções que se armam para as 
dificuldades do imprevisto, a prontidão e 
a destreza com que os bailarinos executam 
suas partituras e constroem os momentos 
coletivos, enfim, aquilo que revela a própria 
natureza do espetáculo e que nos converte 
em espectadores expertos, aptos a perceber 
os urdimentos da cena. E quando, por fim, 
esses clowns bailarinos se recolhem ao som 
de Dream a little dream of me, e nós relaxamos 
na cadeira, ainda nos acomete um suspiro 
de enternecimento ao percebermos, na 
penumbra que cai, nos corpos encolhidos e 
amontoados,  pares de pezinhos suspensos a 
um palmo do chão... •

TRÁFEGO
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