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Resumo 
 
Motivada por informações e experiências do campo de estudos do corpo, venho 
empreendendo, nos últimos nove anos, uma série de trabalhos 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 o desenvolvimento da série de 
experiências PLUS ULTRA, pela qual realizei performances remando por diversas cidades 
do Brasil. 
 
Palavras-chave: processo artístico – corpo e diferença – arte e esporte 
 
 
Abstract 
 
Over the past nine 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. This text displays the development of the 
series of experiences PLUS UTRA, for which I carried through performances rowing for 
diverse cities of Brazil. 
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PLUS ULTRA (III): INVENÇÕES EM PROCESSO OU 05 QUESTÕES E UM 

BREVE RELATO SOBRE UM CORPO-BARCO. 

 

Preâmbulo. Vias diversas me motivaram, ao longo dos últimos nove anos, à 

lançar-me numa intensa reflexão sobre minhas práticas artísticas. De inicio, talvez 

pelo fato de não haver suspendido minha produção, não dei por conta do que 

ocorria. Somente quando senti náuseas enquanto me assistia no vídeo-registro de 

uma performance, aí sim, percebi que algo em mim havia... como dizer? Por não 

saber [dizer], recorro à imagem de uma rachadura por onde sai estranhos insetos - 

aqui lanço mão de um pensar imagético que é mesmo uma dobra prá fora de uma 

pergunta feita por Gilles Deleuze: “E o que são as Idéias, com sua multiplicidade 

constitutiva, senão essas formigas que entram e saem pela rachadura do Eu?”1 
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Parte I: 05 questões introdutórias de um inventar em processo. 

I. Difícil empreendimento. Vergar-se sobre o próprio fazer artístico, antes de 

tudo, exige se precaver de não recuar aos primeiros contornos da paisagem aberta à 

sua frente. Trata-se de uma árida paisagem, composta por um horizonte lateral 

esboçado na cor cinza. Sim, tal paisagem bem pode ser apreendida enquanto 

imagem de um corredor, de um túnel, de um buraco (fundo), qualquer uma dessas 

imagens cabe como metáfora da re-invenção. Contudo, tais imagens, ou paisagem, 

não encerram o que está em jogo nesta empreitada, de modo que aqui cabe lançar 

mão de outra, especial e inspiradora imagem, extraída de um pensar filosófico 

acerca da diferença: 

Alguma coisa do fundo sobe à superfície, e sobe sem tomar forma, 
insinuando-se entre as formas, existência autônoma sem rosto, base 
informal. Na medida em que ele se encontra agora na superfície, se 
decompõem quando elas se refletem nele, tudo o que é modelado se 
desfaz, todos os rostos morrem, subsistindo apenas a linha abstrata como 
determinação absolutamente adequada ao indeterminado, como relâmpago 
igual à noite, ácido igual à base, distinção adequada à obscuridade inteira: 
o monstro.

2
 

II. As verdadeiras intenções (I). É preciso, ainda neste inicio, esclarecer algo 

do título “Plus Ultra (III)”. Trata-se de um título, de fato, usado pela terceira vez 

consecutiva, desde o ano de 2008, no encontro anual da Anpap.3 O que abordo 

nestes textos, por diferentes perspectivas, gravita em torno das minhas experiências 

artístico-atléticas que venho desempenhando desde o ano de 2003. O mais 

importante, contudo, é que este seqüenciar de textos foi acionado como uma 

estratégia de constituir um encadeamento reflexivo, dado no devir dos anos que 

estou realizando a minha tese de doutorado “Plus Ultra: o corpo no limite da 

comunicação”4. Quis, com isso, não apenas registrar um pensamento em processo, 

mas antes o atrelamento entre teoria e prática através de um viés que privilegiasse a 

experiência cotidiana e suas conseqüentes mudanças – em mim – como dispositivo 

do fazer artístico.  

III. Verdade e precipitação ou a voz que afirma “sou uma artista-atleta”. 

Paulo Afonso, Bahia, em algum dia de novembro do ano de 2004, as 6:35h: estou 

voando. Meus braços abertos asseguram-se por uma corda, feita de uma tonelada 

de borrachas que amarram meus pés a uma monumental estrutura – uma ponte de 

ferro construída em 1952 entre um cânion e sobre um rio. Plaino por idas e voltas 
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verticais [sou um ioiô] e três câmeras captam a desmesura de um corpo humano 

tentando voar. Mas isto não é voar! E escuto a risada dos deuses por entre os 

assovios cortantes do vento norte – é quando Boreas5 beija minha face; é quando 

sinto despencar por noventa e dois metros; é quando meus olhos enxergam o 

branco do vazio. Mas as três câmeras de vídeo captam apenas o visível da 

insuportabilidade do corpo, e assim saberei que meus braços abertos se fecham por 

segundos e logo em seguida me refaço e acordo em meus braços: sou forma aberta. 

Vivo, e disto invento-me. Agora sou arte – permaneci, suportei, seja o que for, 

sobrevivi a um pequeno acidente vascular, momento limite que vivi enquanto meus 

olhos quase saltam da minha face. Tanto naquele momento quanto agora dou tudo 

de mim por uma boa performance. Agora me pergunto: por quantas vezes irei contar 

essa história? E por quantas vezes irei retomar um riso próprio de quem sabe não 

estar contando a mesma história, mas sim multiplicidades dizíveis e visíveis de um 

instante? Por vezes escuto me mentindo, uma escuta muito próxima da que Clarice 

Lispector assim contou: 

“Comecei a mentir por precaução, e ninguém me avisou do perigo de ser 
precavida, e depois nunca mais a mentira descolou de mim. E tanto menti 
que comecei a mentir até a minha própria mentira. E isso – já atordoada eu 
sentia – era dizer a verdade. Até que decaí tanto que a mentira eu dizia crua, 
simples, curta: eu dizia a verdade bruta.” 

6
  

Essa mentira dita crua, mentira verdade bruta, é aqui posta enquanto verdade 

poética. Verdade que todo artista persegue, pois é ela a matéria-prima das suas 

expressões. Caberá ao artista lidar com ela de modo a tal verdade não sucumbir. 

Disto poderíamos dizer que mentira na arte é o que dá forma, ou melhor, informa? 

Como constituir verdade sem atravessar fronteiras? 

IV. As verdadeiras intenções (II). No primeiro texto “Plus ultra”, escrito em 

2008, apresentei as operações artístico-atléticas por reflexões das suas 

implementações.Tratava-se de um relato do meu fazer artístico acerca da forma, da 

técnica e das experiências corpóreas presentes no surgir das propostas e nos seus 

resultados plásticos. Um relato exaustivo, reconheço, pois condensou sete anos de 

produção e, claramente, expôs a angustiante urgência de registrar diversos 

acontecimentos. Disto escorrer, por todo o texto, a suspeita de um iminente 

desaparecimento do que eu havia vivido; disto também a minha insistência em fincar 

rastros dos processos em suas potencias de me transformarem, de incomodar meu 
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mundo exigindo de mim uma reinvenção, ou seja, outro modo de agir. Já no 

segundo texto, apresentado em 2010, me ative a reflexões sobre o corpo, dadas 

pelo difícil angulo dos dispositivos de assujeitamento implicados no fazer artístico. 

Para tanto me servi de alguns teóricos da cultura contemporânea, num esforço de 

fazer emergir uma força desviante, um ponto de fuga, uma instancia de liberdade 

alcançada por um empenho de realizar a vida enquanto arte.7 Para esse terceiro 

movimento-texto, amplio o desejo de vida-arte revirando o vivido por um exercitar da 

memória, mas de uma memória acionadora de processos de subjetivação. Trata-se 

da memória do futuro, tal como entendida por Deleuze – memória de atualização 

através de escrituras, memória enquanto verdadeiro nome da relação consigo, ou do 

afeto de si por si.8 E disto, apresentarei o relato predecessor da série Plus Ultra 

realizada no ano de 2009, quando remei em cinco cidades do país.9 

V. Autores: Nietzsche e Deleuze, ou como constituir uma invenção de si 

enquanto tese. Primeiramente, é preciso cruzar espadas com a própria besteira, o 

que é o mesmo que enxergar abismos e dobras, fazer-se timoneiro e remador, saltar 

cumes e vergar superfícies; insistir numa escuta ínfima, mas capaz de estourar 

tímpanos; aguçar todos os sentidos até que fiquem fininhos, com gosto de tamarindo 

e cheiro de jardim aguado. E desse aguçamento dos sentidos, que é mesmo 

aguçamento de si, escrever-corpo. É isso: escrever-corpo exige insistência, pois no 

inicio o traçado é pouco tosco, é feito tentando inserir retas, coordenadas, 

meridianos, paralelas. De inicio é próprio se escutar por estetoscópios viciados: 

Tumtum – Tumtum- Tum – Tumtum- Tumtum- Tum. Mas após algumas marés é 

preciso notar a traição, própria dos instrumentos técnicos, e o destruir, a marteladas! 

E assim os relatos pulularão dos mecanismos estilhaçados pelo chão. E lá do fundo, 

outro ritmo se fará escutar: Turicutebuvazuco – Tico- Tituribetu- Tucu- Tuziribeta 

Parte II: Breve relato sobre o corpo-barco. 

Acordar. Inventei tudo isso para permanecer, ficar aqui, de um lado para o 

outro só por mais um tempo. Todos nós fazemos isso o tempo inteiro, isto se houver 

esse inteiro, pois as coisas são como são e essa flecha (do tempo) está apontando 

pra lá, ela não volta e ela não fica. Sou eu que, vez ou outra volta, e volto pra um 

ponto que simula um ponto inicial, um marco zero qualquer só pra ter a impressão 

do quanto este carrossel girou. Noite passada sonhei o mesmo pesadelo que sonho 
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há dez anos. Dez anos que já não deixam o pesadelo ser o mesmo. Agora se trata 

apenas de uma imagem insistente num corpo que já não se espreme ao travesseiro 

com a mesma força - penso nos travesseiros que tive, na impregnação de aromas, 

nas suas efêmeras dobras bordadas por finos e longos fios negros dos meus 

cabelos que crescem e caem e crescem e caem-, mas algo desses pesadelos crava 

outro algo na inexorável passagem. Estranho que só uma reação permaneça em 

meu corpo, uma sensação que é a reação ao pesadelo e não é minha respiração de 

naufraga, mas sim uma brisa fria no meu joelho direito, que se estende até a altura 

da cintura me levando o entender que é o pesadelo que está acontecendo e me 

acordo e a flecha risca na sua passagem uma fala: “vou cruzar o meu vôo até um 

outro pesadelo pra te acordar lembrando que possuis membros inferiores e que 

estes, também, são frágeis e podem sentir a poderosa força gravitacional agindo por 

sobre sua humana estrutura”.  

 

 

Treinar. Corpo todo doido. Sinto muita dor e um prazer que intuo decorrer da 

exaustão. Hoje já não posso fazer mais nada. Dia longo feito por uma longa hora 

passada num barco-escola: um simulador, dentro de um tanque, rodeada de 

espelhos. Que lugar! Remar com horizontes inversos, com um horizonte que sou eu 

ou a minha imagem. Um espelho enorme me ensina a tecnização de um corpo que 

precisa desempenhar elegância e força. O espelho é enorme e intimida. Tento me 

concentrar nos meus braços – cabos de força. A timidez desaparece aos poucos 

com o entusiasmo que o esforço físico causa. A repetição do movimento traz uma 

hipnose vertical, impedindo o mergulhar no campo horizontal – campo do risco, 

campo das múltiplas possibilidades. Estranho pensar que num barco aprendo a 

objetivar -, é que por momentos esqueço que não estou em um barco qualquer, 

estou em um barco-escola, o treino é aula. 
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Será que posso fazer isso? 

Minhas costas estão ardendo, minhas pernas estão tremendo. E eu só penso 

em sorrir, gargalhar disso tudo. Meus braços estão ótimos – o que já não me 

surpreende. 

Esqueci de relatar a solidão vivida no barco-aula.  

Será que sei dizer isso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que estranha criatura me tornei: esquartejada de unhas vermelhas. Será que 

alguém nota? Nota que sou um barco? 

 

 

 

Lá vem o corpo. Lá vem o barco. Lá vem o corpobarco. 
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Hoje sinto que exagerei. Sinto na carne, que arde e dói. Em certo momento, 

olhei para minhas mãos e lá estavam elas esquisitas, latejando, inchadas e sujas. A 

pegada na pá do barco-escola foi muito longa, e as extremidades que toco são 

revestidas de uma borracha que grava o preto nas palmas das mãos. Acho que 

fiquei cerca de quarenta a cinqüenta minutos treinando no barco-escola antes de ir 

para a água. Preciso treinar mais para acertar a virada da pá no retorno. A pá 

esquerda causa mais problemas, e a água está pesando muito por isso; e o pior é o 

efeito na imagem, onde se vê meu corpo torto, caindo pra esquerda. A fotografia 

ficará terrível, ainda que evidencie as distancias entre meu corpo-artista e corpo-

atleta. Agora minhas mãos voltaram a ser mãos limpas e não tão finas. Mãos vividas 

que sei, não precisavam ser tão calejadas. Mãos que me assustam, pois são mãos-

espelhos. Há momentos cujo deslocar ocorre tão rápido ao ponto de me provocar 

vertigens, ao que reajo tentando me locar temporalmente. Por isso preciso saber 

onde colocar minhas mãos? 

Começo apreender outra imagem desse trabalho. Imagem que antes fora 

suposição, agora realiza-se: meu corpo responde riscando outros ângulos na 

paisagem. Tenho uma semana para mergulhar neste “mais além”: devo me 

alimentar muito bem e esquecer o abdômen e dormir cedo e acordar cedo e,e,e... o 

mais importante: implementarei uma média de sono de oito horas diárias para 

adestrar meu metabolismo à situação que está por vir.  

Hoje estou assustadoramente descabelada. Ainda que tudo esteja bem, 

estou atenta ao processar dessa pesquisa de toda vida. Muitas informações ainda 

precisam de lugar e de tempo para perder bordas, sair de compartimentos, desfazer 

fronteiras. Voltei a ler autores-alimento dos meus desmesurados atravessamentos. 

Hoje um amigo leu um trecho de um livro que eu havia lido muito tempo 

atrás – oito, dez anos? – e ao escuta-lo percebi haver incubado aquelas palavras. 

Incubação percebida já bem depois da explosão produtiva-criativa pós-incubação! 

Após sua leitura achei por bem consultar o meu volume, e lá estava ele com suas 

páginas cheias de riscos que risquei quando já não sei, ainda que pudesse ser 

agora, ou uma hora atrás, ou mesmo amanhã, logo cedo ao me acordar, quando me 

virarei prá esquerda ligando a luminária ao lado da cama, ajeitarei os travesseiros e 

abrirei o livro  onde um grifo vermelho me leva á releitura de um texto: 
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 “Como tornar um momento do mundo durável ou faze-lo existir por si? 
Virginia Wolf dá uma resposta que vale para a pintura ou a música tanto 
quanto para a escrita: “saturar cada átomo”, “eliminar tudo que é resto, 
morte e superficialidade”, tudo o que gruda em nossas percepções 
correntes e vividas, tudo o que alimenta o romancista medíocre, só 
guardar a saturação que nos dá um percepto, “incluir no momento o 
absurdo, os fatos, o sórdido, mas tratados em transparência”, “colocar aí 
tudo e, contudo saturar”. Por ter atingido o percepto como “a fonte 
sagrada”, por ter visto a vida no vivente ou o vivente no vivido, o 
romancista ou o pintor voltam com os olhos vermelhos e fôlego curto. São 
atletas: não atletas que teriam formado bem seus corpos e cultivado o 
vivido, embora muitos escritores não tenham resistido a ver nos esportes 
um meio de aumentar a arte e a vida, mas antes atletas bizarros, do tipo 
“campeão de jejum” ou “grande nadador” que não sabia nadar. Um 
atletismo que não é orgânico ou muscular, mas “um atletismo afetivo”, que 
seria o duplo inorgânico do outro, um atletismo do devir que revela 
somente forças que não são as suas, “espectro plástico”. Desse ponto de 
vista, os artistas são como os filósofos, tem frequentemente uma 
saudadezinha frágil, mas não por causa de suas doenças nem de suas 
neuroses, é porque eles viram na vida algo de grande demais para 
qualquer um, de grande demais para eles, e que pôs neles a marca 
discreta da morte.”

10
  

 

Faz uma semana que não remo. Sinto saudades do que faz meu corpo 

gargalhar. Simulo um rio em mim para superar a falta de esforço. Esse rio informe 

tem as faces de homens que conheci, das crianças que fui, das mulheres que 

convivi – tem os desejos, sonhos e conflitos da minha estória. Esse rio é simulação, 

mesmo assim? 

Tento lembrar o que faço para remar e o que faço quando remo. Tento 

visualizar cada momento buscando reconstituir o passo a passo do processo, e não 

consigo. Mas sei que já está em mim o remar. Como? Será apenas o “corpo 

treinado” que dá conta de executar algo que me sacode pra outro lugar que não é 

precisamente o do treino, mas sim do exercitar mecânico do prazer? Se for assim, o 

“corpo treinado” teria a capacidade de lançar o “corpo não-treinado” (ou corpo do 

prazer) para um local que abriga uma diferença na construção do entendimento dele 

mesmo. E isso não é conflituoso, pois é extremamente produtivo e produtor de 

novas ignições da propriocepção. Tentarei dar um exemplo do ampliar da 

propriocepção no momento do treino: 

1. Sinto cada milímetro dos meus membros superiores para conseguir emendar 

braços e pás; 
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2. Atento ao meu peso para garantir que o barco não irá virar pra um ou outro lado. 

A percepção do peso do corpo é muito difícil de alcançar, mas pela busca do 

equilíbrio do corpo é mais fácil apreende-la; 

3. Os membros inferiores, que são os elementos de força do remar, são facilmente 

esquecidos. Mas ao observa-los através do espelho frente ao barco-aula, entendi o 

quanto eles importavam e asseguravam a elegância do exercício. Já não os 

esqueço. O desejo de elegância torna-se dispositivo que engrena a memória do 

corpo - isto é experiência estética. 

 

 

 

Será que finalmente irei falar-corpo? Que corpo é esse? Que fala é essa? 

 

 

 

CORPOESCUTA = eco entre montanhas, uivo do mundo em alto-mar, zumbido 

 

Sobre meu corpo, ou o corpo com o qual eu fui remar. Desde que iniciei 

meus trabalhos com esporte resolvi adquirir o hábito de realizar check-up 

anualmente (nos dois primeiros anos os fiz nos dois semestres). Já possuo um 

pequeno banco de dados sobre o que venho sendo enquanto corpo fisiológico, 

corpo interno, fotografado, esquadrinhado por líquidos contrastantes e tecnologias 

de ultima geração. Adoro ouvir o tom de feliz certeza dos médicos que me atendem 

ao final das consultas: “está tudo ótimo Oriana, pode ficar tranqüila”. Percebo a 

recomendada tranqüilidade cravar o riso cínico que estampo na face ao me despedir 

deles comprometida com o retorno. Sempre saio abraçada aos envelopes contendo 
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as taxas e gráficos que me definem (para eles). Abraço que é mesmo reflexo do 

cuidado que tenho com tais traçados, pois também são documentos que venho 

colecionando com enorme prazer. Talvez seja por isso que não entendi de não ter 

realizado meu tão habitual check-up antes de iniciar a série de remadas que me 

aguardavam ao longo de vários meses.  

O check-up estava previsto para o mês de janeiro, logo no iniciar do ano para 

me retratar do check-up não ocorrido em julho do ano anterior; pois bem, não o fiz e 

não desfrutei da certeza médica de que meu corpo poderia seguir em frente, com 

tranqüilidade. Então, com que corpo eu fui? Esta foi a pergunta que me fiz, por 

diversas vezes, ao longo das águas que atravessei, sobretudo quando uma 

momentânea taquicardia me levava a escutar o tambor que carrego em mim – 

chamado tribal para o esticar dos ossos, esticar da pele, até aflorar no esbugalhar 

dos olhos, no arfar das narinas, no alargar da boca até que tudo retome a rítmica 

quase silenciosa de um pós-guerra.  

Intuo que fui com meu corpo de suportação, é isso, fui pronta para suportar. E 

o que posso falar sobre esse corpo de suportação, por enquanto, irá limitar-se 

apenas a um relato da sua forma física, tal como apreendia a cada vez que 

adentrava nos vestuários dos clubes e trocava de pele diante dos inevitáveis, dos 

sempre presentes, espelhos.  

Descobria meu corpo sempre três vezes a cada vez que remava: ao despir a 

roupa do dia-a-dia e vestir-me de artista-atleta (com meu traje esportivo fundamental 

para minha performance, de modo que irei escrever mais sobre ele em outra 

ocasião), ao depois despir-me de artista-atleta e retomar a roupa do dia-a-dia, e por 

fim, nas imagens dos registros em vídeos que tinha que preservar em arquivos de 

back-ups. Nesse transitar de imagens, a minha nudez revelava o que estava 

acontecendo comigo, seja através de marcas na pele decorrentes de pancadas, 

cortes feitos em pequenos acidentes, seja através da alteração das minhas formas 

pelos seis quilos a mais que paulatinamente fui adquirindo.  

As poucas horas de sono e minha tensão de não falhar (em que mesmo?) 

aguçaram o meu paladar, e passei a comer muito. Chamam isso de “compensação” 

- estranha metáfora para as estratégias de permanecia que o corpo engendra -, mas 
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o que me admirava mesmo, era agir deste modo sabendo que a alimentação de um 

atleta não é feita em quantidade e sim em qualidade. Contudo, conformo-me: não 

sou atleta. Logo eu, pensava, que alguns anos antes e por duas vezes, recorri à 

uma profissional especialista em “nutrição esportiva” para receber orientação sobre 

a “conduta alimentar” que devia seguir para alcançar meus objetivos de artista-

atleta.  

Desta vez, somando-se ao meu não check-up, segui em frente sem conduta 

alimentar e mais, sentindo-me perseguida por espelhos, passei a nomear as 

protuberâncias que a visão me levava a sentir como um peso a mais no flutuar do 

skiff. Havia facilidade neste nomear: “acarajé”, “picanha”, “feijoada”, “tacacá”, etc., 

pois a cada refeição, criava a ilusão de estar comendo o lugar que atravessava, daí 

que passei a perseguir o comumente carregado “prato típico” das cidades. Somente 

em Brasília, talvez pelo fato de ter me hospedado na residência de um colecionador 

de arte, não vivi esta experiência gastronômica, e sim outra, bem próxima da 

“conduta” alimentar recomendada pela minha nutricionista. 

O mais importante, contudo, é que estes quilos têm um efeito devastador no 

meu corpo, pois eles potencializam a assimetria que venho carregando comigo e 

que é meu grande desafio no equilibrar do barco, que é dado por simetria de 

movimento em uma idealização de um corpo também simétrico. Ainda que não 

existam corpos simétricos, a assimetria potencializada a que me refiro, no meu 

corpo, é decorrente de um acidente que sofri a cerca de dez anos atrás. Trata-se 

destes acontecimentos que vamos acumulando ao longo da vida e que vão nos 

transformando, e sem que a gente perceba a forma que nos conforma nos 

surpreende por não ser bem a forma que esperávamos ser a que nos informa.  

Somos acostumados em buscar perfeição no que não existe, e disso vem 

essa idéia da beleza ser associada à simetria, e daí vem à recusa as assimetrias 

mais visíveis, destas que emergem mudando a silhueta, fazendo o corpo pender 

para um lado, mais do que para o outro. O desalinhar do corpo é temido por ser um 

grande sinal de deselegância, exposição confessa do desleixo, da indiferença com a 

multiplicidade dos outros corpos que só conseguem manterem-se tão próximos por 

compactuarem de um eixo (é difícil imaginar uma grande quantidade de pessoas 

fora do eixo compartilhando um mesmo espaço). No remo esse eixo é fundamental, 
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o que me fez escutar muito grito do primeiro treinador que tive (não porque ele fosse 

bruto, é que nas distancias do rio a escuta só se faz através de voz alta), e até hoje, 

confesso, escuto com freqüência: “Oriana, recupere a elegância”. E aí eu já sei, lá 

vou eu pendendo para o lado esquerdo, ainda que meu “trauma” seja do lado direito, 

e rapidamente sinto o meu franzir de testa e cerrar de olhos para olhar bem firme à 

frente e dar um puxãozinho no meu ombro direito – está feito, recuperei o eixo, ainda 

que por pouco tempo. Considero este meu melhor truque de artista-atleta: truque de 

alinhar o eixo.  

Outra protuberância surgiu no meu corpo, além desta que me desalinha e 

sobre a qual preciso esclarecer, trata-se de um trauma decorrente de uma forte 

“queda” associada à uma pancada no lado externo da minha coxa direita. 

Diferentemente desta adquirida há anos, a nova protuberância surgiu no processar 

das remadas de Plus Ultra e fui dar-lhe atenção ao assistir o vídeo da minha remada 

na Baía de Vitória em dezembro de 2008. Confesso que passei um grande 

constrangimento, pois diversas pessoas assistiam ao vídeo comigo e todos, assim 

me pareceu, falaram ao mesmo tempo: “Oriana, que caroço é esse nas suas 

costas?”. Fingindo expressão de surpresa, consegui fazer-me de ignorante  acerca 

do meu corpo, pois já havia sentido este “caroço”, porém achei por bem não me 

preocupar com ele, pois temia a realização de intervenção cirúrgica e disto não 

poder realizar os esforços físicos que o remar exige. Temor que viria a ser 

confirmado, de modo que tive que seguir em frente com ele. “Logo nas costas!”, 

pensei quando toquei pela primeira vez o tal caroço ao me enxugar após um banho. 

E agora “ele” está ali, por todas as imagens, por todas as águas que atravessei, às 

vezes chega até a brilhar quando a luz ideal para a fotografia em vídeo, a luz 

crepuscular, ilumina e doura as minhas costas. 

Afora estas duas protuberâncias, que considero elementos invasores 

acoplados a minha forma, meu corpo “de suportação” até que conseguiu, de fato, ir 

mais além. Os membros superiores, que são as minhas partes preferidas, chegaram 

mesmo a surpreender quando os remadores que me acompanhavam impunham 

suas forças dando velocidade ao barco. São estes os momentos que puseram a 

prova à cuidadosa disciplina, que mantive por anos, de praticar musculação como 

meio de compensar a evidente fragilidade dos meus longos e finos braços.  Hoje 

reconheço que foi o desejo de desfrutar de uma força inexistente em mim, que me 
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forneceu paciência no arrastar das horas vividas numa equipada “sala de 

musculação” (ainda lembro) as segundas, quartas e sextas-feiras de incontáveis 

semanas. Será que meu corpo adivinhava o que estava por vir? Não, não se trata de 

adivinhação, mas antes de uma escritura do porvir, cujo momento mesmo do seu 

processar, trama o hermetismo e, por vezes, a inteligibilidade. Talvez para testar o 

limite de si, ou da fadiga muscular, ou simplesmente plainar, mesmo sem ser no ar.  
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