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Abstract
This article presents RUBRICAS (2010), an interactive work involving musicians, dancers,
actors and video artists. The aim of this work was to create a performance anchored in the
notion of textural discourse and in the use of rubrics for commenting, stimulating and
broadening the scope of interaction within the performance agents. This article evaluates the
potential of collective actions, improvisation and technological support in multimodal
performances.
Palavras-chave: interação; improvisação; som; imagem; movimento.

Introdução
A motivação para realizar RUBRICAS foi produzir graus de interatividade num
campo de ação interdisciplinar entre agentes de diferentes áreas do
conhecimento artístico.

A obra foi um encontro de linguagens e o suporte

tecnológico mediou elementos estruturais vindos de diferentes pontos de vista.
Para aglutinar os agentes num campo de ação comum e propiciar um espaço
de experimentação e improvisação, a obra foi criada a partir do conceito
homônimo rubricas ou didascálias. Estas são tradicionalmente usadas como o
suporte secundário do texto dramático, ou seja, tudo o que no texto não se
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destina a ser dito pelos personagens e que surge diante dos espectadores
como objetos, guarda-roupa, cenário, ação dos atores, etc.
A performance RUBRICAS ocorreu no dia 25 de Novembro de 2010 como
parte das atividades do II Seminário de Pesquisa em Artes, realizado pelo
programa de Pós-graduação em Artes da UFU. Com o tema Artes e
Tecnologias, realizaram-se palestras e a performance RUBRICAS. Para
articular o processo criativo, foi convidado o compositor Jônatas Manzolli da
UNICAMP. A sua experiência na criação de performances envolvendo
diferentes linguagens artísticas e tecnologia foi fundamental para realizar a
obra.
As próximas sessões deste artigo foram elaboradas com o mesmo foco
interdisciplinar. Cada um dos agentes tem voz no texto e o artigo comenta
elementos estruturais, conceitos interpretativos e os processos interativos
desenvolvidos em RUBRICAS.
1.Elementos Estruturais da Performance
As rubricas podem ser descritas como um meta-texto, no qual o autor fornece
indicações de ações relacionadas ao texto da obra e os intérpretes seguem
estas instruções. No século XX, o uso de rubricas foi diversificado e, em caso
extremo, foram utilizadas para dirigir ações sem palavras, como na obra “Actes
Sans Paroles” de Samuel Beckett. Na performance aqui reportada as rubricas
foram explicitamente projetadas para o público e para os agentes, de maneira
inversa ao uso tradicional, estimulando o entrelaçamento de linguagens e uma
leitura sensível do espetáculo.
1.1. Agentes
A performance montada em oficinas de interatividade e em ensaios com os
agentes, envolveu quatro grupos:
1) Compositor: Jônatas Manzolli criou o roteiro, regras de interação articuladas
por patches em Pure Data e os excertos musicais. Atuou na projeção de
imagens e no controle de eletrônicos e do controlador Wiimote.
2) Grupo Música Aberta da UFU (MAMUT): cinco integrantes do MAMUT
participaram de RUBRICAS executando instrumentos de percussão, sopros,
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violão, theremin, controlador Wiimote, espacialização, síntese/processamento
sonoro em tempo real.
3) Atores: dez alunos do curso de Teatro da UFU dirigidos pela professora
Mariene Perobelli, que coordenou a interação entre espaço e movimento.
4) Artista de Vídeo: Sandro Abreu manipulou vídeo em tempo real utilizando o
programa Max/Jitter.
1.2. Discurso textural: articulação dos materiais
A performance RUBRICAS foi realizada a partir da noção de discurso textural
entendido como a costura de elementos sonoros, visuais e movimento. Foi
desenvolvido um jogo de materiais que se encadearam e se encaixaram em
novas estruturas, mais complexas, a partir de materiais elementares. Os
materiais de partida, cinco excertos criados por Manzolli, foram estruturados
em pares (vide figura 1), cada excerto foi seguido por uma rubrica que levou os
agentes à improvisação. Os pares fomentaram a diferenciação onde som,
imagem e movimento desenvolveram-se como desfigurações do eixo inicial.
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Figura 1: Roteiro original utilizado como suporte para a ação dos agentes.

1.3. Espaço de performance
A distribuição dos agentes, instrumentos musicais, atores e equipamentos
foi feita de forma livre. Evitou-se a noção de palco italiano e o público se
posicionou no entorno do espaço sem separação entre ação e observação.

Figura 2: Mapa do espaço de performance descrevendo a interação entre os agentes e as
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áreas de performance para instrumentos musicais e movimento.

Os sons eletrônicos stereo gerados por dois dos computadores foram
duplicados, resultando em quatro canais de áudio por computador. Com uma
interface controladora de oito faders (quatro por computador), foi possível
manipular a espacialização e instaurar uma mobilidade sonora como
contraponto imaterial ao movimento dos corpos dos atores. Um microfone,
colocado na área de movimento, captou o som gerado por eventuais
sonoridades produzidas pelos atores.

Figura 3: Diagrama da captação de áudio e espacialização em sistema quadrifônico.

O espaço de performance descrito nas Figuras 2 e 3 foi subvertido no “Jogo de
Interfaces”, no qual dois músicos portando controles Wiimote (Nintendo) se
aproximaram dos atores e controlaram remotamente a geração de sons
eletrônicos articulados por gestos. O acelerômetro de cada Wiimote captou os
movimentos corporais e os transmitiu como dados para dois computadores via
bluetooth. Esses dados, mapeados para o controle de parâmetros sonoros nos
módulos de síntese dos computadores, possibilitaram que dois agentes
articulassem os sons eletrônicos através de seus corpos. Um terceiro controle,
utilizado por uma das atrizes, articulou sonoridades diretamente a partir de
movimentos corporais. Houve, portanto, uma fusão entre o gesto musical
(entendido aqui como o gesto que articula o som via interface) e o gesto cênico
da dança.
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Sob o ponto de vista de material sonoro, o “Jogo de Interfaces” (vide figura 1)
explorou sons sintetizados de três tipos distintos: a) sons que simulam a voz
humana (voz sintetizada); b) sons que simulam instrumentos de percussão
(berimbau e caxixi); e c) sons eletrônicos (abstratos), resultantes de síntese
granular em quatro canais.
1.4. As rubricas
No decorrer da performance, as rubricas projetadas na tela tanto aos agentes
quanto ao público, pontuaram as passagens entre os pares (vide na figura 1).
Estas dirigiram os agentes não univocamente, uma vez que foi destinada a
cada grupo uma área de atenção na tela dividida em quatro regiões. Palavras
diferentes emergiam de cada região em temporalidades diversas, confluindo
para ações semelhantes, ou contrapondo características opostas.

Figura 4: Projeção das rubricas. À esquerda os quatro campos de interação dos agentes, à
direita o sentido de leitura de cada setor da tela.

Para o público, as rubricas tornaram-se o texto do espetáculo. A interpretação
dos sons, imagens, movimentos corporais e das palavras projetadas podiam
variar da sensação de um processo determinado anteriormente até a
percepção de uma grande improvisação coletiva.
Os agentes seguiram tanto indicações estruturais, que determinavam os pares
de RUBRICAS, quanto indicações específicas dentro de cada seção e
transições, tornando a ação de cada um convergente para uma unidade. Para
os agentes, a percepção de simultaneidades, também notadas pelo público,
tomou o caráter de coincidências significativas, definidas por Jung como
sincronicidade “no sentido especial de uma coincidência no tempo de dois ou
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mais eventos não relacionados causalmente, que possuem o mesmo
significado ou similar” (Jung, s.d.: 35).
1.5. Programação, conexão em rede e eletrônicos
Em RUBRICAS o trabalho em rede foi explorado artisticamente. O termo “rede”
tem grande popularidade nos dias atuais e designa uma enorme variedade de
objetos e fenômenos. O extraordinário avanço nas comunicações e a
valorização e transformação das relações, seja entre as pessoas ou entre
pessoas e coisas, fez com que este conceito fosse estendido como forma de
apreender as interconexões do mundo contemporâneo.
RUBRICAS é uma rede com interligações físicas (computadores trocando
dados em tempo real) e abstratas (gestos, olhares e sonoridades). Esta obra
evidencia um novo olhar sobre composição e performance, pois não é
simplesmente o fruto de vários agentes interagindo simultaneamente e sim o
resultado da própria arquitetura em rede. Tal arquitetura permitiu a circulação
de elementos materiais e imateriais de forma única, onde o processo de
elaboração artística foi diretamente associado ao fluxo informacional na rede.

Figura 5: Patches básicas de comunicação em rede utilizando-se o protocolo OSC. Cada
estação de processamento foi identificada por um host acessado a partir da estação de
processamento de conectividade.

As alturas geradas pelos instrumentos acústicos foram identificadas pelo objeto
fiddle nativo do software Pure Data (Pd). O perfil das notas gerou uma
distribuição de ocorrências de classes de altura, a qual foi compartilhada entre
as estações de processamento de áudio e vídeo utilizando o protocolo OSC
(Open Sound Control – ver Wright et al. 2003). Cada estação mapeou esta
informação de forma diferente gerando assim elementos novos de tratamento
de áudio e geração de imagens.
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Figura 6: Patch em Pd utilizada para conexão em rede.

A última rubrica, um solo de sons eletroacústicos, configurou-se como a
memória sonora da performance. Como toda memória, não foi exata e sim o
resultado de pontos de vista dos diferentes agentes que rememoram. Os
trechos gravados durante a performance foram apresentados com leves
transformações, resultantes de processamento do áudio digital. Os sons
ocorreram como uma polifonia de lembranças, às vezes marcantes, outras
vezes tênues, mas guardaram alguma relação com aquilo que ocorreu até
aquele momento.
Após essa rubrica, os dançarinos/atores dialogaram com o espaço no Epílogo,
que recapitulou a sonoridade e a visualidade do Quadrado Mágico do início,
encerrando a performance com a improvisação de todos os agentes.
2.Leitura interdisciplinar: interação, sonoridade, novimento e imagem
No início do século XXI cresce o número de performances que envolvem a
interação entre diferentes linguagens artísticas. Esta interação, apoiada no
desenvolvimento tecnológico atual, tem ampliado as possibilidades e
aumentado o número de experiências interdisciplinares.
Ainda existe certa resistência por parte de alguns artistas em relação à
interação de estímulos sonoros e visuais durante a interpretação de uma obra.
De outra forma:
longe de ser uma interferência ou uma muleta, a união da visão com a audição no momento da
escuta tem sido um meio de presentificar uma forma de percepção cuja base está assentada
sobre a comunicação entre os sentidos (Caznok, 2003: 216).
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A professora Mariene Perobelli e alunos do curso de Teatro da UFU ao
participar como agentes de movimento em RUBRICAS, foram estimulados a
ampliar sua percepção sensorial a partir das regras do jogo. Muitos foram os
estímulos: visuais, sonoros, espaciais, sinestésicos, temporais e rítmicos. Ao
entrar no jogo, os corpos começaram a perceber que tudo era estímulo,
provocação, desafio. Foi preciso abrir-se e entregar-se ao risco.
[Num] ambiente em que as percepções estão alargadas, a noção de tempo ganha novas
configurações, a relação com matérias orgânicas e não-orgânicas tornaram-se interativas e
onde o corpo (que dança) adquire novas conformações, sejam elas imagens próximas ao
assumido como ‘real’ ou distanciadas no leque de opções de avatares possíveis. É com esse
mundo transformado, a que todos nós pertencemos, que a dança com mediação tecnológica
ocorre (Santana 2006: 43).

O corpo tornou-se território de passagem. As informações captadas pelos
olhos, ouvidos, tato percorreram-no e causaram sensações e impulsos que
tornaram-se movimentos em composição com os músicos, os instrumentos, as
máquinas, os fios, os cabos e o software. Incontáveis possibilidades de
conexões entre as partes formaram o todo. E assim, cada parte contemplou o
todo, já que tornaram-se corpos-instrumentos territórios de passagem.
O sujeito da experiência seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície
sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve
algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos (Larrosa 2002: 24).

Para Larrosa, o sujeito da experiência é o espaço onde os acontecimentos têm
lugar (Larrosa 2002). Pode-se, assim, pensar RUBRICAS como um espaço de
acontecimento que reuniu corpos, aqui entendidos como pessoas, máquinas e
instrumentos, que abriram espaços em si para afetarem e serem afetados
simultaneamente. Santana considera que “as informações estão no corpo e
também no mundo e conformam-se como instâncias interligadas; dentro e fora
do corpo podem se comunicar” (Santana 2006: 32). Forma-se, assim, uma rede
entre os agentes por onde as informações passam e provocam estímulos,
gerando deslocamentos que se reconfiguram em novas redes de interligação e
afetação sensível.
Na performance RUBRICAS, o corpo também manifestou-se nas imagens
projetadas. Um corpo continuamente desconstruído e recomposto através da
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manipulação de efeitos e filtros de vídeo em tempo real. As imagens
apresentaram, assim, traços de corpos, que se transformavam no tempo,
influenciados por dados captados do ambiente. As imagens de vídeo utilizadas
foram randomicamente lidas de um banco de clips de vídeo (coleção de
iomagens de corpos em movimento). A orquestração do entrelaçamento entre
os vários elementos da geração de imagens (som captado, clip de vídeo
selecionado aleatoriamente, filtros de imagem) foi orientada pela leitura das
rubricas e pela interação com os demais agentes do espetáculo.
3. Improvisação
Além das novas tecnologias de processamento digital, a improvisação foi um
dos principais recursos utilizados na concretização da arquitetura em rede de
RUBRICAS. Segundo Costa, “a improvisação, genericamente falando especialmente a coletiva -, é um fazer musical com características específicas,
onde muitas linhas de força convergem” (Costa 2003: 27). Na montagem da
obra, pequenos excertos musicais foram inicialmente apresentados como tema
a ser desenvolvido pelos instrumentistas. Os estímulos visuais funcionaram
como unidade de referência temporal, substituindo a marcação metronômica.
Cada nova imagem/palavra desencadeou uma nova proposta musical e cênica
dos participantes.
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Figura 7: Trechos das bifurcações criadas por Manzolli para serem desenvolvidas pelos
agentes em RUBRICAS.

Os agentes interagiram como num jogo. Havia algumas regras a serem
seguidas, mas todos estavam “livres” para interpretá-las, possibilitando o
surgimento de novos caminhos interpretativos a serem desenvolvidos, ou não,
pelos membros do grupo. Para Costa, em um jogo
“todas as jogadas são possíveis, pois cada lance inventa suas regras. Sem a intenção de
dividir o acaso em um número de jogadas distintas, o conjunto de jogadas afirma todo acaso e
o ramifica em cada jogada (Costa 2003: 41).

O acaso está presente de diversas maneiras em toda a duração de
RUBRICAS: desde momentos mais controlados, onde os fragmentos musicais
ocorreram simultaneamente, até a não coincidência como resultado do acaso
produzido pela improvisação livre.
Embora

numa

primeira

aproximação

possa

parecer

que

RUBRICAS

desenvolveu-se linearmente, as intervenções visuais abriram um leque de
possibilidades improvisatórias onde cada agente interpretou os estímulos
visuais e sonoros subjetivamente, que, ao serem incorporadas ao todo,
produziram integração, homogeneidade e identidade ao grupo.
O acaso em RUBRICAS, além de elemento unificador e estruturador, ensejou a
sua própria oportunidade de realização, conferindo liberdade aos agentes para
a interação, diálogo, percepção, atenção e errância, construindo territórios
provisórios

e

estabilizando

texturas

emergentes,

proporcionando

experiência real do caráter intersubjetivo da realização artística.

uma
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Figura 8: Mosaico de fotos da performance RUBRICAS.

4. Discussões e conclusões
A multiplicidade de instrumentos musicais tradicionais e virtuais, aliados aos
dispositivos eletrônicos e as imagens, as palavras e a dança, criaram um
ambiente ideal para a improvisação coletiva. O gesto musical tornou-se não
mais o da percussão, dos eletrônicos ou dos atores, mas sim o “gesto do
grupo”. O gesto musical de cada um, à medida que se contagia com os
estímulos, interfere, contamina os demais. Para Lazzetta,
[gesto] é, portanto, um movimento dotado de significação especial. É mais do que uma
mudança no espaço, uma ação corporal, ou um movimento mecânico: o gesto é um fenômeno
de expressão que se atualiza na forma de movimento (Lazzetta 1997: 33).

Quando percebemos brotar na performance RUBRICAS “o gesto do grupo”,
abrimos

espaço

para

a

intercorporalidade

e

a

intersubjetividade.

A

intersubjetividade ocorreu como um sistema de trocas entre o corpo e o mundo,
e revelou um sujeito atravessado pela própria experiência. Perobelli comenta
que
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um poema, um quadro, uma música, uma dança, o trabalho de um ator são seres em que não
se pode distinguir a expressão do expresso. Seu sentido só é acessível por um contato direto,
que irradia sua significação sem abandonar seu lugar temporal e espacial (Perobelli 2009: 82).

Nesse sentido, nosso corpo é comparável à obra de arte: “ele é um nó de
significações vivas e não lei de um certo número de termos co-variantes”
(Merleau-Ponty 2006: 210).
Por fim, este trabalho postula que para interpretar obras que envolvem
interação com dispositivos eletrônicos em tempo real e utilizam improvisação
e/ou partituras abertas, há a necessidade de um pensamento adaptativo e de
aprendizagem contínua. Em RUBRICAS houve um processo de aprendizado
em tempo real que foi articulado nas relações entre agentes interconectados
em rede. RUBRICAS não foi somente um objetivo a ser alcançado, uma obra
de arte restrita ao tempo e ao espaço, um objeto. Foi um processo, um assunto
a ser compartilhado, uma (con)vivência.
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