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Resumo  
Motivada por informações e experiências do campo de estudos do corpo, venho 
empreendendo, nos últimos cinco anos, uma série de trabalho com enfoque no corpo-
artista e no corpo-atleta, sobretudo em práticas que exploram o esforço físico como 
meio de investigação da relação corpo-ambiente.  Este texto expõe, através de relatos 
dos processos vividos, os percursos, tanto da investigação prática, quanto da pesquisa 
teórica, dos quais resultaram as operações plásticas e elaborações conceituais dos 
trabalhos “Quere Viver” (2003-04), Os Riscos de E.V.A - Experimentos em Vôos 
Artísticos- (2003-05) e PLUS ULTRA (2006-2008). 
Palavras-chave: processo artístico – corpo e ambiente – arte e esporte – performance 
 
 

Abstract 

Over the past five years, stirred by information and experiments from the field of study 
surrounding the human body, I have produced a series of works focusing on the body-
artist and the body-athlete, particularly in practices that explore physical effort as a 
means of investigating the relationship body-environment. Through personal accounts, 
of both the practical and theoretical research, this  text illustrates the routes undertaken 
throughout the entire artistic process, from which resulted the artistic operations and 
concepts of the works “Querer Viver” “The desire to Live” (2003-04), Os Riscos de 
E.V.A - Experimentos em Vôos Artísticos - (2003-05) The Risks of E.A.F. – 
Experiments in Artistic Flights, and PLUS ULTRA (2006-2008).                            
Key words: artistic process – body and environment  – art and sport – performance 

 
 
 

 
 

Há cinco anos atrás, enquanto realizava uma performance que exigia 

esforço físico, fui surpreendida por um considerável mal-estar: estados de 

alteração psico-motora, seguida de insuficiência respiratória e por fim, perda 

dos sentidos. Recuperada da situação, resolvi fazer do susto sentido um abrir 

de possibilidades para ir “mais além”i na inesperada experiência. Primeiro, 

busquei explicações das causas do que supunha uma forte vertigem, e hoje, 
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através deste texto, pretendo expor o quanto fui seduzida pelas respostas 

encontradas.  

O que me ocorreu naquela tarde de maio de 2002, na cidade de Faxinal 

do Céu, enquanto vestida de vermelho e de braços abertos subi 

vagarosamente, passo a passo, uma das vias existentes nas íngremes serras 

do local, foram as primeiras sensações da “hipoxia”, que é a falta de oxigênio 

no organismo. Trata-se de um efeito fisiológico conhecido como principal causa 

do "mal das montanhas" que, por sua vez, compõe um conjunto de reações 

nocivas ao ser humano em grandes altitudes, podendo mesmo ser fatal.  

Ao obter essas informações percebi o esboçar, ainda que turvo, de um 

lócus de investigação artística. Contudo, o desdobramento esperado ocorreria 

somente ao conhecer curiosa história sobre as sensações da hipoxia enquanto 

causa para, na Grécia Antiga, o Monte Olimpo ser um local sagrado, reservado 

apenas aos Deuses, fora do alcance de mortaisii.  

Ora, por meio desta antiga crença percebi a potencia das metáforas 

constituídas nas relações corpo-ambiente, capazes de permanecerem ao longo 

dos tempos se perpetuando por recriações de novas e variadas experiências. 

Intui que chegara o momento de entrar em um novo território, cujo caminho 

seria iluminado por idéias presentes no campo de estudos do corpoiii. 

A oportunidade de me lançar em processo neste campo, ocorreu um ano 

após a fatídica performance “Um Risco no Céu”iv. Foi em 2003, ao ser 

premiada no concurso de “Bolsa de pesquisa em artes visuais - 460 Salão 

Pernambucano de Artes Plásticas”, com a proposta “Os riscos de E.V.A 

(Experimentos em Vôos Artísticos)”. Projeto girando em torno da realização de 

duas performances, denominadas E.V.A I e E.V.A. II, durante a prática de 

modalidades esportivas reconhecidas como radicais.  

O objetivo de pesquisar situações que buscavam na fisiologia do corpo e 

na superação emocional a matéria prima da arte se justificou tanto pelo 

explorar da temática corpo-mente, quanto pela quebra de fronteiras territoriais 

no fazer artístico. No primeiro caso, estreitando as relações fisico-ambientais e 

psico-fisiológicas dos acontecimentos performáticos, expondo o corpo do 

artista a desafios em ambientes extremos. No segundo, hibridizando arte e 

esporte, ao tomar o radicalismo esportivo como ação radical artística, de modo 

a tramar similaridades pelas diferenças, pois, em ambas, a superação de 
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limites e o reconhecimento de estados de suportação máxima são reinventados 

em práticas subjetivas. 

Entre o início da pesquisa em junho de 2003, até a exposição dos 

resultados em dezembro de 2004, outra série de trabalhos surgiu de exercícios 

laboratoriais intensos. Sendo o chão firme da explosão sensorial que vivia ao 

conhecer de possibilidades de um corpo, essa produção ganhou independência 

da pesquisa (mesmo que ampliando sua apreensão), de modo que, faltando 

dois meses para finalizar E.V.A., a expus na individual “Querer Viver”. 

Tomada pelo desejo de explorar o corpo-mente em situações de 

resistência e enfrentamento, desenvolvi laboratórios no intuito de perverter o 

meu cotidiano fitnessv. Empreitada necessária, pois ao encarar locais de treino 

como meu atelier, meu corpo como minha matéria-prima, e um personal trainer 

como meu assistente, me impregnei de discussões sobre auto-referencia, 

maleabilidade de si, plasticidade e descartabilidade do corpo, dentre outras 

que, apesar de férteis à produção imagética, não me interessavam como 

repertório condutor de experiências.  

Deste pensar, foi elaborado o delicado processo do qual emergiu “A 

Selvagem Sabedoria”, uma imagem (fotografia em plotter no formato 190 x 

120cm) que faz explicita citação a obra “Le Violon d’Ingres” de Man Ray, por 

sua vez, já citação de outra obra. Interessei-me por esse palimpsesto da 

história da arte para atrever-me a fazê-lo auto-retrato: nua, de costas, com uma 

cobra deslizando sentido à tatuagem no coccix com a inscrição “Querer Viver”vi. 

Na sua realização, tanto me tatuei, quanto vivi por duas semanas com a 

cobra na minha casa. Também sonhava frequentemente que minha coluna 

vertebral era uma cobra e fiz uma série de desenhos com esta imagem. 

Comum na zona da mata brasileira, a “cobra-cipó” (chironius bicarinatus), é 

espécie muito popular por se camuflar nos ambientes. Aqui vale lembrar que o 

mimetismo (camouflage), uma conhecida estratégia dos animais para 

sobreviver, é noção empregada aos corpos que perdem sua particularidade. 

Estranhamente, na minha casa, a camuflagem se dava nos livros das estantes 

e na luminária da mesa de desenho.  

A decisão de realizar a fotografia foi antes a necessidade de registrar o 

momento vivido, do que a experiência em si. Também influenciaram desligar as 

câmeras de vídeo, as várias performances com cobras existentes, algumas 



 17° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
Panorama da Pesquisa em Artes Visuais   –  19 a 23 de agosto de 2008 –  Florianópolis 

 1997

ícones da arte do século XX. De certo modo, quis viver o que tantas vezes vi, 

preservando a intimidade de um processo voltado, sobretudo para 

experimentar o mais recorrente dos medos primitivos. Acreditei com isso, 

aproximar-me do que estava por vir – as alturas das performancesvii.  

Já outra série de trabalhos denominada “Me Animalizando” – instalação 

e trilogia de vídeo-performance -, o intimo desapareceu no explorar da imagem-

clichê em atividade física como jogo de sedução entre artista e público.  

Frutos dos laboratórios de esgotamento físico em treinamentos de alto 

impacto, os trabalhos assumiram a superexposição como estratégia de imergir 

no universo da performance física, que é mesmo experimentar aceleração 

espacial em cristalização temporal (espaço-tempo do corpo atleta).  

A trilogia de vídeo-performance usou disto pelo alternar de imagens que 

variavam nas ações empreendidas, nos tempos de suas realizações e nos 

cenários de suas ocorrências. De permanente somente a minha imagem como 

performer, inalterada pela roupa e acessórios utilizados. Assim, por 28 minutos 

fui treinada a soquear e chutar um saco de boxe até a exaustão das forças; em 

20 minutos fabriquei 5 litros de perfume “almíscar selvagem”, e por fim, em 23 

minutos disse repetidamente: “eu só queria fazer um poema”.  

A instalação, por sua vez, foi pensada como palco de exibição do 

público: lugar de reflexos. Cenário heteróclito: encontro de hospital, boate e 

ringue de luta. Ao centro um grande saco de pancada e luvas de boxe 

disponibilizadas ao público; nos cantos aparelhos nebulizadores soltando vapor 

de perfume.  

Ao término da exposição, o saco de boxe foi praticamente destruído, me 

dando a certeza que a exibição do público havia ocorrido como imaginara. Mas, 

para minha surpresa, quando este saco de boxe retornou ao meu atelier, 

muitas outras experiências haviam decorrido de E.V.A. e novos 

desdobramentos já pulsavam no meu corpo, agora irreversivelmente outro.   

Em março de 2005 foi entregue o último relatório da bolsa que continha 

o texto que retomo a seguir. Um texto que ressalta as idéias que persigo como 

artista no instante de calor que desperta o vivo do corpo no mundo. E a 

escritura deste relato se deu no calor de E.V.A. viii  
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A SELVAGEM SABEDORIA, 2004. 
Fotografia. 120cm x 190cm.                                   
Coleção Gilberto Chateaubriand – MAM-RJ 
 

 
 
 
ME ANIMALIZANDO , 2004 . Vídeo Digital, 28’ . Frames do vídeo 
 

 
 
 
 
OS RISCOS DE E.V.A. (EXPERIMENTOS EM VÔOS ARTÍSTICOS), 2004 
fotografias - 20 x 30cm/ cada  
esquerda: “Riscando E.V.A. em mim”/ direita: “10 dia após o salto” 
Coleção particular, Brasília-DF 
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I. É que não se rasga paisagens impunemente 
 

 Quando tudo passou e me dei conta que estava, novamente, lá em cima, 

foi que percebi que E.V.A. apenas começara. Passei a mapear o que era outro 

em mim: a ilusória sensação do vazio (na mente) associada ao inchaço (real) 

de um corpo-pele todo riscado, todo atravessado por ruídos primitivos.  

 Foi um longo processo no qual pude desfrutar o que há de melhor numa 

pesquisa, que é mesmo uma imersão em ambientes/atmosferas antes 

inescrutáveis, abismais. Vivi silêncios desdobrados na invisibilidade do meu 

corpo. Passei meses em uma rotina estranha de trabalho (tornei-me atleta): 

quatro horas por dia esticando-me, dependurando-me, apertando-me. Dor na 

carne espessa, carne guardada. Passei meses sentindo sem ver. Até a carne 

tornar-se força, tornar-se postura, tornar-se rígida, tornar-se escancarada, para 

ser vivida e fazer E.V.A.. 

 Pela proposta de E.V.A. - que é a sigla para Experimentos em Vôos 

Artísticos – quis realizar três performances durante a execução de três 

modalidades de esportes radicais, sendo estas, um salto (no vazio) de bungee-

jumping, uma descida (numa rocha) de rappel, e uma subida (em paredão 

íngreme) de escalada. As performances ocorreriam enquanto estava 

praticando tais esportes e resumia-se em gestos mínimos de demarcação de 

território: sementes de flores (orquídeas) lançadas do meu corpo durante o 

salto e inscrições efêmeras com giz nas superfícies de subida e descida.  

 Mas o que estava em jogo, o que me interessava de fato, era a 

possibilidade de lançar meu corpo à práticas de esportes radicais.Cabe aqui 

ressaltar que o uso do termo “radical” dado a certas modalidades esportivas 

refere-se à exposição de seus praticantes ao desafio à força gravitacional.  

 Sim, este foi o motivador da minha proposta de pesquisa: experienciar 

situações de corpo que desafiassem os limites impostos pela natureza. 

Desdobrar a forma-força humana em mim e enfrentar a gravidade. 

Foram quinze meses de preparação, entre julho de 2003 e outubro de 

2004. Ao longo deste período-processo, ocorreu desdobramentos diversos de 

pesquisa. Aponto aqui apenas alguns que ora lembro: após vinte e dois anos 

parei de fumar; risquei no meu biceps direito a sigla E.V.A. em tipografia 

eletrônica- (WP Greek Century) para fazer desta a inscrição das performances 
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em escalada e rappel; passei a ler Clarice Lispector; fiz uma exposição dois 

meses antes de realizar E.V.A, pois sentia-me tocando em alguma fronteira e 

denominei tal lugar de “Querer Viver” (também esta frase risquei no meu corpo 

fotografado com uma cobra); descobri coisas interessantes sobre a 

sexualidade das orquídeas; somei mais duas tatuagens em mim; fiz quatro 

avaliações físicas e dois check-up; mudei de forma e de tamanho de cabelo. 

Enquanto fazia E.V.A., ao longo do mês de novembro de 2004, surgiram 

outras possibilidades de apreender a pesquisa. Soube disto logo na primeira 

performance durante o salto de bungee-jumping. Neste me ocorreu o 

inesperado: enquanto caia num abismo de noventa e dois metros meu corpo 

explodiu pelos meus olhos. Sim, eu flutuava e algo de estranho estava 

acontecendo em mim. Eu não sabia do que se tratava, achei que fosse meu 

cérebro – questão de confusão entre neuro-transmissores. No vôo, as imagens 

sequenciavam-se em slow motion. Não, não era cerebral apenas. Era meu 

corpo que apontava o limite para meu vôo: eu simplesmente não poderia 

manobrar, pois manobras em descidas abismais são de fato radicais. O que 

aconteceu? Tive uma reação à gravidade negativa, ao “bungee” propriamente 

dito, que é a puxada do corpo que precede a finalização do salto no vazio. 

Fiquei dependurada pelos pés com a cara e com os olhos estourados, sob o 

silêncio de uma ponte de ferro e sobre um rio barulhento. Por cinco minutos 

conheci a solidão de um acidente, ali, suspensa em posição fetal. 

Vinte e oito dias depois, razoavelmente recuperada (cessada a 

hemorragia intra-ocular e com apenas algumas cicatrizes na retina) pude fazer 

o rappel e a escalada. Primeiro a escalada, em um paredão íngreme de 

noventa graus na qual eu chorei muito, pois minhas mãos doíam ao agarrar a 

rocha rugosa. Fazendo-me de largata preguenta, saí toda ralada, mas meu 

corpo estava ali, subindo, desafiando o peso que é um dos limites do gesto. 

Vez ou outra minha mente flutuava e ouvia o grito das pessoas lá embaixo. 

“Vai, escalar é isso, você acha que não consegue, mas consegue. É técnica. É 

vontade.” E eu tinha um trabalho de arte para fazer e a parede rochosa era 

quente e estava engolindo areia e não suportaria outra queda e o giz que 

usava para escrever E.V.A. caia do meu corpo e minha mão tremia. Subi 

aqueles vinte metros em vinte e oito minutos. E no rappel pude ser veloz, 

cinqüenta metros em sete minutos. Performance perfeita, com força e beirando 
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os limites da experiência a que me propus. Paisagem perpendicular. Olhava 

para os meus pés e sentia meus ossos tremendo. Lembrei que havia um 

esqueleto em mim. Vi o medo à minha frente e percebi que faltava “ele” para 

vivenciar o que me levou a fazer este trabalho. Estranha coincidência que me 

fez lembrar as “heterotopias” de Foucault: o paredão que desci de rappel 

localizava-se em meio à um engenho de fogo-morto, um lugar de acesso 

restrito e difícil no litoral de Pernambuco chamado “Abismo do Canavial”. 

(Recife, março de 2005) 

 

 
OS RISCOS DE E.V.A. (EXPERIMENTOS EM VÔOS ARTÍSTICOS), 2003-04. 

Performances. videoprojeção DVD, 24’ em looping 
 
II. Flutuar com Força 
 

Enquanto me recuperava segui os processos finais de pesquisa e edição 

dos vídeos das performances para, por fim, expor os resultados alcançados em 

uma vídeo-instalação, constituída de duas áreas, sendo estas, uma pequena 

sala de vídeo que aproximava o público da projeção em grande dimensão, e 

uma ante-sala que remetia a sala de espera de consultório médico. 

O Vídeo. A concepção da edição do vídeo “Os Riscos de E.V.A.” buscou 

expressar a tensão entre as diversas performances explorando os movimentos 

do corpo nas subidas e descidas dos esportes radicais. Fragmentadas em 

tempos variados, as performances foram aos poucos apreendidas nas suas 

especificidades. Assim, o esforço e a entrega à verticalidade, são 

experienciados pelos vinte e seis minutos do vídeo, nas posturas, gestos e 

expressões das sensações vividas. Força física, cansaço, fragilidade, coragem, 

medo: estados e sensações de corpo que se espalham e se confundem com 

ambientes naturais, pedras, rochedos, matas e, por fim, uma grande obra de 

engenharia - uma ponte de ferro suspensa entre canyons atravessados por um 

rio. Dimensões mundo e dimensões corpo. A cor vermelha é utilizada na roupa 

das performances destacando o corpo nas paisagens. O áudio do vídeo 

alterna-se entre som ambiente captado na performance em escalada (voz do 

instrutor, carros em auto-estrada e comentários de observadores da cena) e 
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um som de ventania produzido em estúdio. Ao fim, o silencio e uma escritura 

na imagem: “aos segredos que movem o mundo”.  

A instalação.  Com um ventilador de grande porte lançando um vento 

constante no ambiente, a “sala de espera” dispunha um pequeno sofá para o 

público desfrutar da série de livros de artista “Os cadernos de E.V.A.”: um 

arquivo do projeto em pastas suspensas contendo desenhos, cronogramas, 

exames médicos, fichas de avaliações físicas e parte da bibliografia 

pesquisada (xérox de textos, ensaios e matérias jornalísticas) sobre esportes, 

alterações estéticas, cirurgias plásticas, medicina nutricional, funcionamento do 

cérebro, etc. Ao lado do sofá uma velha vitrina de farmácia continha a roupa 

utilizada nas performances, luvas de proteção, giz, remédios de contusão e 

uma farmacêutica de body bulding (suplementos alimentares, vitaminas, etc.). 

Nas paredes, duas fotografias: uma, de título “Riscando E.V.A. em mim”, a 

imagem do bíceps da artista tatuado com a escritura das performances. Outra, 

intitulada “A artista dez dias após o salto”, a imagem de um rosto inchado, um 

dos olhos indicando hemorragia pela cor vermelha, e a expressão vazia dos 

acidentados. Sob a imagem o texto: “Por que faço? Isto não conto. São fatos 

da vida e preciso de segredos para viver.” 

O ano de 2005 seguiu com a realização de vários trabalhos desdobrados 

desta experiência, e somente em julho de 2006 dei início a outro processo com 

performances em esporte. Desta vez procurei experienciar o campo horizontal, 

ainda que mantendo o interesse na leveza, na flutuação do corpo. Para tanto, 

escolhi o remo como objeto de pesquisa.  

Este é o trabalho que atualmente desenvolvo e de titulo PLUS ULTRA. 

Trata-se de um conjunto de operações artísticas que resultam em vídeo-

instalação, cuja proposta é a imersão do observador em experiência geo-

virtual, conduzida pela minha imagem remando por rios diversos. A idéia é 

constituir imbricações de paisagens diferenciadas ao longo do fluir constante 

do remar entre rios, de modo a conectar, imageticamente, territórios 

fisicamente distantes. 

As operações PLUS ULTRA ocorrem por rios que cortam e/ou margeiam 

cidades e/ou povoados, sendo registrada em vídeos, e desdobradas em fotos, 

desenhos e textos; processo e execução do acontecimento, abarcando 

também todo o processo de realização que aqui engloba, também, a 
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negociação com clubes esportivos de remo e nas relações entre a artista e os 

atletas participantes da proposta (ampliação de referentes simbólicos – 

culturais- da relação corpo-ambiente).  

  Até o momento, “Plus Ultra” resultou em série de obras apresentadas em 

exposição individual no Recife (março de 2007), em coletiva com a vídeo-

instalação “Plus Ultra - A via vermelha” no Rio de Janeiro (julho de 2007), e 

preparo nova “remada” para individual em Belém do Pará (novembro de 2008).  

A operação PLUS ULTRA se desdobra imbricando paisagens de outros 

rios, de outras remadas, a remada mais recente. Fluir de águas, nuvens, 

vegetações, pessoas, animais, constructos urbanos, enfim, tudo que se passa 

diante de um barco que passa. A exposição em novembro marca o início desta 

operação em vídeo, e irá imbricar paisagens e águas de Recife e Belém do 

Pará. Trata-se de uma operação acumulativa, de modo que a próxima cidade e 

suas águas virão a imbricar-se a estas e assim ad infinitum. 

A imagem da performance é um deslizar entre bordas, atravessada por 

paisagens mutantes. A imagem se faz e refaz no devir de um mesmo 

acontecimento: sobre um barco uma mulher remando. Mesmo outro 
acontecimento, pois nunca será o mesmo rio, nem nunca será o mesmo barco 

e mesmo a mulher, pelo delinear mutante do seu corpo em ação, nunca será a 

mesma. Imagem que se atualiza no deslocamento silencioso de corpos (corpo-

barco) flutuantes.   
Interessante resultante imagética possui o remar: potencia da ação 

corpórea pelo surgir continuo de paisagens desveladas. Do que realizo 

remando, a câmera capta o que desconheço - minha face posterior: cabelo-

linha- trança, a musculatura das costas em esforço, o abrir e fechar dos braços 

manejando pás de remo. O exercício técnico é repetição do mesmo – imagem 

cristalizada em silencio minimal - não fosse esta imagem imbricada ao seu 

oposto: a paisagem em mutação. 

  Paisagem-corpo que, sutilmente, domina a atenção ocorrendo um 

gradativo deslocar do observador à situação: como um remador que já não 

sente o esforço, se concentra no que passa a sua frente - é que remadores, por 

não enxergarem o que estar por vir, não possuem escolha - só resta seguir, 

sempre.  
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Considerei PLUS ULTRA o momento apropriado da pesquisa artística no 

campo de estudos do corpo para desenvolver minha tese homônima, onde meu 

interesse é experienciar processos que exploram a relação corpo-artista e 

corpo-atleta, no que venho denominando “práticas de superação”ix. Isto porque, 

neste último projeto, desdobrado pelo que me ocorreu há cinco anos, reconheci 

que minha busca na arte é o afetar do corpo, e preciso conhecer mais sobre 

isso.  

Conhecer para me sentir a vontade com minhas perseguições, pois 

persigo o que é estranho, persigo ter espanto, vivo em busca disso. E o 

espanto é o corpo, corpo do mundo, corpo do tumulto, do barulho, da 

inquietude contemporânea.  

Estou mergulhada no corpo e deslizo por infinitas camadas de 

superfície. 

  

 

 

 

 

 
PLUS ULTRA,  2006-  

Performance. Frames de vídeo. DVD, 12’ em looping 
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Notas 

                                                 
i Venho empregando o termo plus ultra – “mais além” - em trabalhos desde o início destas pesquisas. O 
termo possui forte relação com o campo das ciências – era a expressão de Francis Bacon à sua crença 
no potencial científico (Horgan,1998:46). Mas meu interesse é o ilimitado de plus ultra lançado no campo 
da arte, suas novas e contínuas possibilidades livres dos rigores de um método para exame da natureza. 
ii ASHCROFT, Francês. A Vida no Limite: a ciência da sobrevivência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001 
iii O campo de estudos do corpo aqui é entendido como proposto na “Teoria do Corpomídia”, pesquisa que 
vem sendo desenvolvida pelas professoras Dra. Helena Katz e Dra. Christine Greine : “a mídia à qual o 
corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o 
corpo como uma aliança entre natureza e cultura”. A bibliografia transdiciplinar que busca o entender 
destes processos de transmissão entre corpos “relaciona pesquisas na área das Ciências Cognitivas e da 
Filosofia da Mente, Semiótica e dos estudos da cultura, entre outras. (GREINER, Christine.O corpo: pistas 
para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume,2005) 
iv O título parecia prever o inusitado da performance, mas na verdade era uma remissão ao lugar- Faxinal 
do Céu – onde ocorreu o maior projeto de residência artística do pais em maio de 2002. Hoje é comum 
entre os artistas participantes comentar sobre o quão especial foi este projeto nas suas produções, no 
meu caso ocorreu o que considero uma ruptura de procedimentos e campo de pesquisa. 
v No início, os treinos existiam apenas para garantir o desempenho nas performances, mas o preparo 
físico necessário, sobretudo à escalada, me submeteu a rotina de um rígido programa de exercícios 
elaborado por um personal trainer pelo período de nove meses do projeto. 
vi A fotografia exposta na mostra Querer Viver faz parte de um ensaio composto de doze imagens cujas 
diferenças recaem sobre o percurso da cobra nas minhas costas.  
vii O laboratório se nutriu de informações sobre a emoção humana, em especial, o medo. Cobras e altura 
são dos objetos mais temidos que permaneceram ao longo da história evolutiva, assim como o comum de 
suas reações – um animal desencadeia o ímpeto de fugir, mas um precipício faz a pessoa ficar 
petrificada. Ao saber que o medo foi a emoção que motivou nossos ancestrais a lidar com os perigos que 
tendiam a encontrar (Pinker,1998:407), propus experimenta-lo com a cobra como preparatório para a 
altura a ser enfrentada nas performances em esportes radicais. 
viii No total foram realizados 3 relatórios entregue a comissão de pesquisa da Secretaria de Educação e 
Cultura de Pernambuco. O texto “é que não se rasga paisagens impunemente”  fez parte do 30 relatório e 
foi publicado no livro “Quadragésimo quinto e quadragésimo sexto salões de artes plásticas de 
Pernambuco”. Recife: Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco/ FUNDARPE, 2005. 
ix Em março de 2008 iniciei doutorado com este tema no curso de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, 
na linha de pesquisa “cultura e ambientes midiáticos sob a orientação da profa. Dra. Cristine Greiner”. 
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