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COMO (DES)CONTINUAR O MESMO APÓS ENTRAR NO LABIRINTO DE 
PEQUENOS FRAGMENTOS DE MORTES INVISÍVEIS?   
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Resumo 
 
Este artigo apresenta uma análise da instalação coreográfica Pequenos Fragmentos de 
Mortes Invisíveis (2009) de Vera Sala (SP), de modo a evidenciar como esse trabalho opera 
uma reinvenção dos artistas que o compõem, do público que o visita e de si próprio por meio 
das relações que se estabelecem entre corpos e o ambiente criado.  
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Abstract 
 
This article shows an analysis of the choreographic installation Pequenos Fragmentos de 
Mortes Invisíveis (2009) by Vera Sala (SP), putting in evidence how this work operates a 
reinvention of the artists that compose it,  of the public that visit it and of itself through 
relations between bodies and environment created. 
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Considerações iniciais 
 

Corpo instalação, instalação coreográfica, living installation? Por ora, 

chamarei de instalação coreográfica - noção que tem sido mais utilizada no meio da 

dança contemporânea no Brasil - o trabalho de Vera Sala, assim como de outros 

artistas da dança que transitam pelo território das artes visuais, produzindo 

instalações, ou melhor, performances? Como é complexo nomear trabalhos 

artísticos híbridos!  

Neste texto, deter-me-ei a apresentar um estudo realizado sobre o trabalho 

Pequenos Fragmentos de Mortes Invisíveis (2009) da artista Vera Sala (SP), que, se 

tratando de uma obra de arte híbrida, acredito que mereça ser examinada por 

diversas lentes, oriundas dos estudos realizados pelos pesquisadores de dança, das 

artes visuais, da arquitetura, entre outros, de modo a enriquecer essa poética que se 

situa nas bordas de algumas disciplinas artísticas. 
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É interessante destacar que as instalações coreográficas de Vera são 

apresentadas em centros culturais, galerias, entre outros lugares, mas nunca 

acontecem em palcos.  

Ao pensar em ambientes como estratégia para instaurar um processo de 

reinvenção de si, Vera Sala promove diálogos e trocas entre, pelo menos, dança, 

artes visuais e arquitetura, questionando limites, sejam entre artes, entre artista e 

público, entre arte e vida, vida e morte, etc.  

Para iniciar a abordagem sobre o trabalho artístico de Vera Sala, utilizo 

algumas palavras de Félix Guattari que sugere que se iniciem processos de 

engendramento de novas realidades – que rompem com alguma realidade 

dominante - a partir da invenção do espaço, o que inventa a vida que nele habita. 

“Apenas uma experiência bem-sucedida de novo habitat individual e coletivo traria 

conseqüências imensas para estimular uma vontade geral de mudança” 

(GUATTARI, 1992, p. 175). Vera Sala parece estar em consonância com tal 

pensamento de Guattari, quando cria, em 2003, sua primeira instalação coreográfica 

- Corpo Instalação - um trabalho onde a movimentação corporal ocorria em 

andaimes feitos com chapas de vidro.  

Pensar em ambientes foi uma estratégia para testar esse corpo, para 
provocar outras formas de organização do mesmo numa temporalidade 
diferente da que se propõe tradicionalmente entre palco-platéia e de 
estabelecer uma outra relação com o público. (SALA, 2009) 

A artista vai descobrindo que tipo de relação ela pode constituir com um 

determinado ambiente e com isso, vai tecendo um outro corpo, o qual se contrapõe 

à hegemonia de um corpo idealizado e padronizado. Vera Sala parece propor por 

meio de seus trabalhos uma retomada de “sua dor no encontro com a exterioridade, 

sua condição de corpo afetado pelas forças do mundo.” (PELBART, 2003, p. 72) 

Sala apresenta um corpo que se fragiliza e que parece exigir uma outra forma de 

vida, “mas uma forma-de-vida sem forma, e, precisamente, sem sede de forma, sem 

sede de verdade” (PELBART, 2003, p. 76), de uma verdade absoluta. De acordo 

com Greiner, Vera Sala 

(...) não está interessada em uma coleção de representações simbólicas ou 
numa composição de movimentos moldados com significados específicos 
(...) para representar sua subjetividade. E sim, mais que qualquer outra 
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coisa, numa complexa organização de estados corporais (...)
1
 (GREINER, 

2009, p. 310) 

Com isso, a artista parece também querer fugir da operação de reproduzir 

modos de viver que se submetem alienadamente a subjetividades dominantes, onde 

subjetividade pode ser definida como “uma das possibilidades dadas de organização 

de uma consciência de si” (FOUCAULT, 1984, p. 137).  Félix Guattari e Suely Rolnik 

escrevem que: 

A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 
tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos 
em suas existências particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem 
essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e 
opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, 
ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se 
reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo que 
eu chamaria de singularização. (1986, p. 33)  

 

Esses processos de singularização são chamados por Guattari também de 

microprocessos revolucionários que, segundo ele, “podem não ser da natureza das 

relações sociais” (GUATTARI e ROLNIK, 1986, p. 47). Guattari fala que a relação de 

um indivíduo com a música, com a pintura - e acrescento -, com a dança e com 

outras artes “pode acarretar um processo de percepção e de sensibilidade 

inteiramente novo” (GUATTARI e ROLNIK, 1986, p. 47), como é possível evidenciar 

em Vera Sala, que, em seu movimento artístico, parece se interessar pelo que está 

emergindo no corpo de forma inédita.  

No corpo de Vera é investida uma técnica particular de movimentação, o que 

faz emergir questões referentes às técnicas de si estudadas por Michel Foucault, ou 

seja, o trabalho de si para consigo mesmo, no sentido de alcançar a liberdade em 

relação a qualquer forma de dominação. Os movimentos do corpo de Vera fazem 

aflorar sensações, outros movimentos, outros corpos, outros comportamentos e 

diversos agenciamentos. Movimentos que indicam ou obstruem passagens no 

labirinto de Pequenos Fragmentos de Mortes Invisíveis (PFMI). Essa estrutura 

labiríntica de vidro e metal, que foi criada pelo arquiteto Hideki Matsuka, instaura 

conexões e novas possibilidades para a pesquisa corporal processual de Vera Sala. 

Nesse trabalho artístico, a relação entre corpos - não só os performers, mas os 
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espectadores que entram no labirinto - e ambiente é permeada por idéias de Félix 

Guattari, Suely Rolnik, pelo diálogo com Helena Katz, Denise Sant‟Anna, David 

Lapoujade e Cassiano Quilici.  

A análise do que o trabalho sugere como “mortes invisíveis” converge para o 

entendimento de que pensar a morte incita inversamente o repensar a vida, as 

formas de vida e de morte. 

Acepções de labirinto propostas por Omar Calabrese e Charles Feitosa são 

estudadas, uma vez que tanto os corpos como a estrutura labiríntica da instalação 

tornam-se espaços de experimentação.  

(Re)inventando corporeidades 

Novo edifício do Museu Judaico de Berlim, Alemanha, desenhado pelo 

arquiteto desconstrutivista judeu-polonês Daniel Libeskind. Nesse lugar, os sentidos 

são acionados e assim as percepções dos visitantes remetem-nos ao mito do 

Holocausto, uma história que é contada por meio da vivência do espaço 

arquitetônico do museu. Medo, angústia, dor, morte, a todo o momento, as pessoas 

que visitam o museu são levadas a perceber o massacre de milhões de judeus em 

campos de concentração nazistas. Os ambientes que compõem esse equipamento 

cultural foram projetados e construídos de modo a provocar sensações que levem os 

visitantes a conhecerem por meio dos sentidos. 

Galeria Olido, São Paulo, Brasil. As pessoas sobem as escadas ou tomam um 

elevador em direção ao segundo andar e, ao entrarem em uma sala com pouca luz, 

ou melhor, com uma iluminação mais intimista, deparam-se com uma estrutura 

labiríntica, feita de ferro e placas de vidro que quase alcançam o teto - algumas 

delas com uma película aplicada possibilitando o reflexo de imagens. Caixas de som 

penduradas no teto, com as bocas dos alto-falantes viradas para baixo, emitem 

ruídos de vidro e metal.   

Os visitantes entram nessa estrutura cuidadosamente, ora vêem suas 

imagens sendo refletidas, ora enxergam através dos vidros e vão se movendo em 

partes mais ou menos iluminadas. Dentro do labirinto de vidro e ferro, essas 

pessoas se deparam com uma mulher, uma moça, um homem e um rapaz que já 
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estavam lá, se movimentando. Tremores, desequilíbrios, quedas, pequenos 

movimentos acontecem nos corpos desses quatro artistas, colocando-os em 

constante desestabilização.     

Artistas e público partilham esse mesmo espaço, onde pode ser observado 

um embate dos artistas com a estrutura construída, fazendo surgir movimentações, 

sensações, estabelecendo-se relações e envolvendo os espectadores.  Sensação 

de fragilidade, que pode suscitar medo, medo da fragilidade das paredes de vidro 

que podem se quebrar a qualquer movimento mais brusco, medo de uma possível 

colisão com as paredes do labirinto, ou mesmo de machucar alguém, trazendo à 

tona a necessidade de saber se relacionar com esse meio e com as outras pessoas 

que ocupam esse espaço; medo de perceber e ter que vivenciar a fragilidade, medo 

este também acionado pelos movimentos dos corpos dos artistas que remetem a um 

estado quase que doentio.  

Vera Sala, Thiane Nascimento, Paulo Henrique Alves e Marcos Sobrinho 

realizam sua performance, compondo o trabalho Pequenos Fragmentos de Mortes 

Invisíveis (PFMI) – acima descrito - que costuma ter, no mínimo, uma hora de 

duração e que integra um grupo de três obras interligadas. São elas: Disposições 

Transitórias ou Pequenas Mortes (2007), em que Vera Sala desenvolve sua 

performance deitada sobre cacos de vidro; Pequenas Mortes (Procedimento dois) 

(2008), em que Sala “está em um ambiente sem dentro nem fora, uma pura 

arquitetura da ambivalência criada por Hideki” (KATZ, 2008), em que placas 

metálicas formam convexidades, concavidades e confundem quem a observa, 

porque fazem proliferar imagens que multiplicam e deformam o corpo da artista e o 

do observador (KATZ, 2008) e, Pequenos Fragmentos de Mortes Invisíveis - aqui 

analisada -, todas criadas em parceria com o arquiteto Hideki Matsuka.   

Durante a pesquisa que culminou com a realização de Pequenos Fragmentos 

de Mortes Invisíveis (PFMI), Vera Sala esteve no Museu Judaico de Berlim2 e visitou 

o novo edifício desse equipamento cultural que, segundo ela traz em sua arquitetura 

toda a vertigem do Holocausto (SALA, 2009). Vera descreve ambientes desse 

museu, tais como paredes e chão inclinados, sem que essa inclinação seja 

perceptível aos olhos humanos; cita um portão de ferro que se fecha atrás das 
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pessoas que visitam certa parte do museu; fala que o visitante tem que caminhar em 

um espaço estreito, sem saber para onde está indo e o que o espera logo em 

seguida; conta que as paredes não têm janelas, apenas frestas, as quais fazem uma 

analogia “ao transporte dos judeus em carros de boi rumo ao campo de 

concentração, onde, durante o percurso, eles só podiam visualizar o mundo a sua 

volta por meio das pequenas frestas entre as tábuas de madeira que vedavam o 

veículo” (GOMES, 2007).   

Edifício novo do Museu Judaico de Berlim (2001) e Pequenos Fragmentos de 

Mortes Invisíveis (2009), obras conectadas pela proposta de fazer interagir corpo e 

ambiente, ambientes que incitam determinadas sensações, determinados 

movimentos corporais; sensações e movimentos corporais que remetem a 

determinados tipos de ambiente. Ambas as obras interessadas nas relações entre 

ambiente, corpo e movimento e nas sensações e agenciamentos que aí e daí 

surgem.  

PFMI é a mais recente obra resultante do processo de pesquisa realizado a 

partir de 2003, que engendrou também outras instalações coreográficas de Sala e 

que dialogam entre si, como: Corpo Instalação (2003), ImPermanências (2004), 

Disposições Transitórias ou Pequenas Mortes (2007) e Pequenas Mortes 

(Procedimento Dois) (2008). Sobre PFMI, a crítica de dança Helena Katz (2010), 

escreve que:  

(...) o espaço que Hideki Matsuka criou com as angulações que inventou 
para as paredes de vidro e ferro que formam o labirinto, e o modo como as 
ilumina, nos fazem perder a perspectiva renascentista na qual estamos tão 
bem treinados. Os percursos dos sons que vão caminhando lá dentro e lá 
fora, produzidos por Daniel Fagundes, adensam a sensação de que um 
mesmo corpo pode, sim, estar em distintos locais ao mesmo tempo.   

 

Em PFMI, cada um dos módulos - em torno de 35 no total - que forma o 

labirinto, possui aproximadamente 85 x 85 cm de largura por 245 cm de altura. 

Matsuka (2010) relata que os módulos foram feitos em estrutura tubular de ferro 

lixado e desmontável de quatro por quatro centímetros. Dois lados da estrutura são 

constituídos de vidros temperados de seis milímetros de espessura. Uma das faces 

é transparente e a outra é revestida com insufilm espelhado. O arquiteto ressalta 

que “esse filme permite o espelhamento ou transparência dependendo da posição 
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ou luz. Não há regra para colocação dos vidros nas faces da estrutura. Elas podem 

ser paralelas ou lado a lado.” (MATSUKA, 2010) Os módulos da estrutura são 

sempre colocados sobre uma malha de 85 x 85 cm e adaptados conforme o espaço 

a ser apresentada a instalação coreográfica.  

A iluminação é sempre fria para o reforço das qualidades dos materiais 

utilizados na instalação e para conseguir a atmosfera desejada para o trabalho. “Na 

iluminação sempre tento reforçar a multiplicação das estruturas e a criação de um 

espaço labiríntico e misterioso”, fala Matsuka (2010). O uso de gelatinas Lee 201 - 

corretivos azuis - nos refletores remove o tom amarelo das luzes tornando a 

iluminação fria e branca e também reforça a dimensão sensória da instalação e o 

efeito espectral do labirinto. Matsuka é quem opera essa iluminação, “intensificando 

ou reduzindo a luminosidade dos refletores. Nos refletores laterais não usamos 

gelatinas. Elas (as luzes) são quentes e acionadas em uma freqüência não 

programada. Porém, o uso dessa iluminação depende do espaço que a instalação é 

realizada” (MATSUKA, 2010).  

Sobre a instalação sonora que Daniel Fagundes criou para PFMI, ele relata 

que nas apresentações ocorridas no SESC Ipiranga da cidade de São Paulo (estréia 

de PFMI), em abril e maio de 2009, ele trabalhou com 18 microfones e 33 auto-

falantes, espalhados pelo espaço e pendurados no teto,  

(...) criando um espaço-limite, onde o movimento das pessoas pelo espaço 
e dos bailarinos afetava diretamente a interação entre os microfones e os 
auto-falantes, pois a proximidade entre o captador de som e o emissor de 
som, cria um efeito acústico denominado feedback, gerando uma freqüência 
exponencial. Nesta proposta meu principal trabalho era a de tentar controlar 
este crescimento exponencial da freqüência sonora, para evitar estourar os 
auto-falantes. Além disso, os microfones captavam os sons emitidos pelos 
dançarinos e pela platéia, que eram processados ao vivo por mim. Para dar 
corpo à composição preenchendo o espaço, trabalhei com mais três caixas 
posicionadas no chão, para os sons mais graves. (FAGUNDES, 2010) 

 

Na versão ocorrida na Galeria Olido (junho de 2009), Daniel trabalhou com a 

trilha sonora pré-gravada e apenas com caixas de som. Utilizou seis caixas de som, 

todas penduradas no teto, com as bocas dos auto-falantes viradas para baixo, 

“dando literalmente um banho de som no espaço” (FAGUNDES, 2010). As caixas 

eram ligadas de tal forma que ele tinha controle independente delas, podendo 

separar cada trilha. Daniel Fagundes trabalhou com seis trilhas independentes que 



3522 

 

juntas formavam uma única composição. A matéria-prima da composição constituiu-

se de sons extraídos das estruturas de ferro e vidro projetadas por Hideki Matsuka, 

além de sons extraídos de vidros se quebrando, chaves sendo chacoalhadas, entre 

outros. 

A utilização de materiais como o vidro e o metal, recorrentes nos trabalhos 

artísticos de Sala, e o modo como os corpos se relacionam com os ambientes 

constituídos por esses materiais, dá pistas sobre as questões que afligem a artista. 

Esses materiais são amplamente utilizados em ambientações cotidianas – em 

equipamentos hospitalares, meios de transporte, shopping centers, aeroportos, 

restaurantes, residências, etc. – e a resistência da artista - evidenciada pelo modo 

como apresenta seu corpo e como desenvolve sua movimentação - instaurada com 

relação à espacialidade construída, problematiza o uso desses espaços e as 

relações que neles se estabelecem. Helena Katz escreve, por exemplo, que 

Pequenas Mortes (Procedimento dois) - instalação coreográfica imediatamente 

anterior a PFMI - devolve o corpo de Vera Sala “para a cidade que o produz, e que o 

torna cada vez mais invisível.” (KATZ, 2008) Corpos invisíveis, vidas invisíveis, 

mortes invisíveis... PFMI continua a fazer reverberar a vivência crítica do espaço 

pela artista que o habita.  

Os artistas em PFMI vestem várias camadas de diferentes tecidos nas cores 

cinza, preta e branca. Os homens usam camisas soltas por cima de calças folgadas; 

nas mulheres, tules conferem volume a saias e vestidos; babados escondem o 

pescoço de Vera Sala; meias ou calças cortadas cobrem parte de suas pernas. 

Apenas os pés de todos eles estão nus. Os rostos descorados e as expressões 

faciais denotam cansaço, esgotamento, esqualidez. 

“Estamos cheios de restos”, diz Vera (2009). As vestimentas, edificações, 

comportamentos, saberes, etc., que são conservados sustentam sistemas de poder 

que atravessam todas as instâncias de nossa vida em sociedade, e, se o desejo é 

romper com poderes hegemônicos e padronizações cristalizadas, o que se deve 

conservar, de acordo com Suely Rolnik (apud SANDER, 2009, p. 394) é a “vida em 

seu processo infinito de diferenciação”. 
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Tanto no âmbito da arte, como no âmbito do cotidiano, existem padrões de 

movimentos, comportamentos, mentalidades, valores que se estabelecem, então, 

Vera Sala lembra que o importante é perguntar: “Que novas informações são 

acessadas, quais as possibilidades que se oferecem para desestabilizar esses 

padrões?” (SALA, 2009)  

Em PFMI, os artistas habilitam-se para dialogar com o risco, com o 

imprevisto, para resolverem situações novas a cada apresentação dessa instalação 

coreográfica.  Assim, os artistas reinventam seus corpos como uma realidade “em 

vias de se constituir, se definir (territorializar) e, ao mesmo tempo, em vias de se 

desmanchar (desterritorializar).” (ROLNIK, 1990) Félix Guattari lembra-nos que no 

ato de arriscar “há uma possibilidade de experimentação da realidade.” (GUATTARI 

e ROLNIK, 1986, p. 174) 

Estados de prontidão precisam ser acionados nos corpos que entram e se 

movem no labirinto de PFMI, que incita um caminhar atento, dado ao risco que se 

corre quando se está dentro do labirinto. Risco também presente nos grandes 

centros urbanos da contemporaneidade, onde atentos corpos entram nos vagões 

dos metrôs, nos ônibus, são transportados por escadas rolantes, elevadores, etc., 

mas, quase que ao mesmo tempo, incorporam o ritmo apressado dessas grandes 

cidades, deixando-se levar indulgentemente, meio a sacudidelas que os fazem 

tremer, experimentar estados que oscilam entre desequilíbrio e equilíbrio, por vezes 

quedas, corpos em constantes desestabilizações...  

Transitando pelos espaços vazios, pelos corredores do labirinto de PFMI é 

possível perceber distanciamento entre espectadores e artistas, entre os próprios 

espectadores que ocupam o mesmo espaço, entre eles e esse espaço 

desconhecido – porém, de alguma forma, familiar. Ambiente de estreitas passagens 

que talvez se aventurem a promover encontros, estreitar relações entre as pessoas 

que experimentam esse espaço. 

Sem um fio condutor, os visitantes de PFMI (im)permanecem a entrar e a sair 

do labirinto envidraçado, o qual incita a caminhar devagar, a parar e até a pensar. 

Esse tempo lento contrapõe-se ao ritmo acelerado que rege grande parte das 

relações estabelecidas na atual sociedade globalizada, o qual impinge 
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deslocamentos além de rápidos, precisos e orientados, bem diferentes da 

movimentação dos quatro artistas nesse trabalho e das pessoas que participam 

desse ambiente. 

Na estrutura labiríntica, os artistas se debatem contra as paredes de vidro e 

metal, seus movimentos fazem-nos oscilar de um lado para o outro, como que 

pendurados, a tremerem, caírem, desequilibrarem-se e restabelecerem-se.  

Cair, ficar deitado, bambolear, rastejar são atos de resistência. É a razão 
pela qual toda doença do corpo é, ao mesmo tempo, a doença de ser agido, 
a doença de ter uma alma-sujeito, não necessariamente a nossa, que age 
nosso corpo e o submete às suas formas. (LAPOUJADE, 2002, p. 89)  

Vera Sala fala de um esvaziamento do corpo pelo excesso: “as diferentes 

formas de violência, implícitas e explícitas, esvaziam a ação do corpo”, relata a 

artista à pesquisadora Marcela Benvegnu (2009). 

Assim, as mortes invisíveis sugeridas por Vera podem se configurar como 

“exploração invisível de um bem visível, a vida” (ROLNIK, 2005, p. 311), incitando-

nos a encontrar vida onde ela se encontra diluída, mortificada, paralisada e 

conectando-se à reconstrução artaudiana do corpo, que passa “pela quebra dos 

mecanismos de „tranquilização‟ e esquecimento da morte, tão estimulados pela 

cultura contemporânea.” (QUILICI, 2004, p. 53) Pode ser que Vera Sala procure, 

como Artaud, “alguma forma de apreensão transformadora do próprio sofrimento” 

(QUILICI, 2004, p. 81).  

 

Thiane Nascimento em PFMI, 2009, Foto: Rogério Ortiz. Acervo particular de Vera Sala. 
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A movimentação dos artistas em PFMI denuncia corpos que não agüentam 

mais, onde o “eu não agüento mais” não é “signo de uma fraqueza da potência, mas 

exprime, ao contrário, a potência de resistir do corpo.” (LAPOUJADE, 2002, p. 89).  

Resistência necessária para permanecer no percurso-jogo instaurado pelo 

labirinto, que requisita uma observação aguçada, necessária para percorrer os seus 

trajetos – sejam estes externos ou internos ao corpo. Corpo-labirinto.  

Para Calabrese, os labirintos “são antes representações de uma 

complexidade ambígua. Por um lado (a perda de orientação inicial), negam o valor 

de uma ordem global, de uma topografia geral. Mas, por outro, constituem um 

desafio em encontrar ainda uma ordem (...)” (CALABRESE, 1987, p. 147)  

Os labirintos costumam ser unilineares ou multilineares. No labirinto unilinear 

não há opções, nele um único caminho conduz o percurso entrada – centro – saída. 

Pequenos Fragmentos de Mortes Invisíveis instaura uma atitude de resistência a um 

único caminho, a um único destino a seguir, à medida que a obra se realiza no 

percurso escolhido e praticado pelos visitantes e artistas dentro do labirinto de vidro 

e metal.  

O labirinto multilinear possui várias entradas, vias, alternativas, instaurando 

diversas possibilidades de escolhas, porém essas vias conduzem, em sua maioria, a 

becos sem saída. (FEITOSA, 2002, p. 53) Sendo assim, conecta-se a uma forma de 

vida que se constitui a partir do “resultado de escolhas, decisões do sujeito que o 

percorre.” (FEITOSA, 2002, p. 54)  

Para percorrer o labirinto de PFMI é necessário decidir se se quer entrar, por 

onde entrar, por onde caminhar, o que ver, quanto tempo olhar, parar, continuar, 

sair, ficar... “A existência impõe escolhas que desencadeiam um processo de 

diferenciação. Saímos da indeterminação do mundo das possibilidades para o 

mundo da ação que implica sempre em opção.” (QUILICI, 2004, p. 74) Mas este 

mundo, no qual fazer escolhas se tornou “uma experiência individual e solitária” 

(SANT‟ANNA, 2001, p. 26) e onde “a iniciativa se tornou um valor maior” 

(SANT‟ANNA, 2001, p. 26), está produzindo indivíduos que se tornam deprimidos 

e/ou compulsivos, aos quais somos remetidos quando vemos os artistas se 

movimentando no labirinto de PFMI.   
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PFMI, Vera Sala, 2009. Foto: Rogério Ortiz. Acervo particular de Vera Sala 

Vera Sala constrói um labirinto que pode “funcionar” como um fragmento de 

outras espacialidades e como a noção de fragmento contém a idéia de 

incompletude, de ruptura e de micro-acontecimento, nos fragmentos está sublinhada 

a “ruptura em relação aos inteiros, sem qualquer hipótese ou desejo de reconstrução 

dos mesmos” (CALABRESE, 1987, p. 97). De acordo com Calabrese, o fragmento 

como material criativo exprime o caos, a casualidade, o ritmo, o intervalo da escrita 

e, evitando a ordem das conexões, afasta para longe “o monstro da totalidade” 

(1987, p. 101). Fragmento-caos, labirinto-caos. Mas caos-germe que nos é colocado 

pela arte, quando esta exerce a sua potência de criação (SANDER, 2009). É a arte a 

promover: 

(...) a descoberta de novos possíveis. Ou ainda limiares. Pois as artes nos 
dão pistas das zonas limítrofes, das bordas. No caso das artes do corpo, 
elas podem indicar pontos de encontro e de desencontro entre pensamento 
e corpo, e dessa forma nos auxiliarem a problematizar a dimensão intensiva 
de nossos corpos-subjetividades. (SANDER, 2009, p. 390) 

 

PFMI configura-se como uma estratégia possível à invenção do corpo 

enquanto uma série de práticas, ou - como escreve Jardel Sander em relação às 

experimentações realizadas no âmbito da dança contemporânea - à invenção de 

outras corporeidades. (SANDER, 2009)  
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Considerações Finais 

Em Pequenos Fragmentos de Mortes Invisíveis o labirinto de vidro e metal 

cria possíveis contextos à movimentação dos corpos, permitindo uma diversidade de 

agenciamentos que incluem os corpos dos espectadores que, instigados a se mover 

dentro dessa estrutura, ocupam seus espaços vazios, fazendo e refazendo 

trajetórias. O labirinto torna-se corpo que recria os corpos que transitam por ele. 

Nesse processo, os movimentos dos corpos podem acionar outras possibilidades de 

sentir, de ver – ver de modo diverso, promovendo a resistência a mapas pré-

estabelecidos. A instalação coreográfica PFMI vai sendo coreografada pelos corpos 

que a atravessam, possibilitando o surgimento de situações inesperadas à medida 

que esses corpos se atualizam nos espaços-tempos construídos dessa instalação 

coreográfica (MILIOLI e DALTRO, 2010). Enquanto Pequenos Fragmentos de 

Mortes Invisíveis acontece, os corpos que se movimentam no labirinto, nem que seja 

por instantes, podem se desprender de suas continuidades. 

Assim como Hélio Oiticica propôs a participação do corpo no ambiente 

material onde se insere, modificando-o, afetando-o3, Vera Sala constrói seus 

labirintos praticando-os, questionando-os e percebendo os questionamentos que 

deles surgem.  

Dessa maneira, PFMI apresenta-se como um espaço de experimentação que 

articula um possível redimensionar e reorganizar de corpos e ambientes, ambos 

entendidos como labirintos que nos desafiam a percorrê-los e apreendê-los de 

renovadas maneiras, de modo a encontrar espaço para a criação de outras formas 

de existir.  

 

1
 Tradução feita por mim. O trecho original traduzido é: “She is not interested in a collection of symbolic 

representations or a composition of patterns of movements with specified meanings (…) to represent her 
subjectivity. It is, more than anything else, a complex organization of bodily states (…)”  

2
Imagens do Museu Judaico de Berlim podem ser acessadas no site 

<http://agitprop.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.081/273>. 

3
 Os vários Penetráveis e Parangolés são trabalhos desse importante artista brasileiro que instigam a 

participação do corpo. 

                                                           
 

http://agitprop.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.081/273
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