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Dentro das minhas particularidades, atravesso-
me pela falta de memória, das vezes que a 
mesma me faltou e me condicionou à lugares 
de escuridão, de não pertencimento, ruína e 
abismo. Depressão, ansiedade, o abuso do álcool 
e os remédios ansiolíticos foram o meu tapete 
voador para a falta de memória que enfrentei 
em alguns períodos, então, minhas cartografias 
passaram a transcrever esse lugar que chamo 
de ruína e abismo, o fogo é o elemento que 
uso de forma estética para corroer essas 
cartografias que se desenvolve no papel, o fogo 
faz os buracos, cortes, abre campos que minha 
memória insistiu em faltar, é um paradoxo 
entre os traços marcados e controlados e o 
descontrole provocados pelo ato de queimar. 

 
Este trabalho busca um diálogo com a cartografia sensível, a criação de uma cartografia 
do que não é de fato visualmente existente, mas que nos adentra por memórias e 
lembranças. O sentimento que se instala no corpo, suas marcas, suas causas, seus lugares, 
sua geografia de múltiplos sentimentos que brotam de forma subjetiva dentro de nós. 
 
No desenho busco dar expressão e forma para essas passagens que meu corpo registra, 
chamo de cartografias sensíveis esse estado que me coloco voltado para o desenho, 
onde cada desenho se faz de forma única na repetição de linhas, no encontro dessas 
linhas e na forma como essa “massa” se cria no papel, é orgânico, é compulsivo. Uso o 
desenho como uma linguagem de criação de mapas possíveis, como menciona Suely 
Rolnik sobre o cartógrafo: “Para ele não há nada em cima - céus da transcendência -, 
nem em baixo – brumas da essência. O que há em cima, em baixo e por todos os lados são 
intensidades buscando expressão. E o que ele quer é mergulhar na geografia dos afetos 
e, ao mesmo tempo, inventar pontes para fazer uma travessia: pontes de linguagens. 
Ve-se que linguagem, para o cartógrafo, não é um veículo de mensagem-e-salvação. 
Ela é, em si mesma, criação de mundos. Tapete voador... Veículo que promove 
a transcrição para novos mundos; novas formas de história.” Acredito nesse 
mundo de subjetividades que cada um de nós se torna, cada ser é um relicário 
dos seus afetos e desejos, trazendo em si um universo de marcas e possibilidades 
que podem transbordar para o papel, utilizando-o como um espaço revelador. 
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