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Em tempos de quarentena, quais corpos podem transitar pela cidade?  

A cidade está assintomática, os corpos fatiados, presos em lapsos de tempos de um metro e meio de 

afastamento.  

Afastam-se, diluem-se. Janelas se tornam vitrines, filmes de cotidianos diversos, celas, claustros.  

E surgem fatias. A cidade fatia-se. Os corpos assintomáticos desenham fatias na cidade e a cidade responde 

fatiando os corpos que a fatiam. Imagens disputam narrativas curativas, narrativas displicentemente 

ideológicas sobre movimentos os quais não podem parar.  

A cidade assintomática não pode parar. Os corpos fatiados precisam ir e vir, afinal é um direito em tempos 

de exceção.  

Corpografias urbanas em tempos de necropolítica. 































Que corpo é este que pode transitar mascarado pelas fissuras de uma cidade (ainda) assintomática?  

Quais máscaras aparecem num corpo-cidade? 





























E da minha janela vejo o horizonte fatiado, 

puro corpo contagiado e sem sintomas 

(ainda).





























Saio pela cidade, agora mais calmo e devidamente mascarado.  

Percebi linhas desenhadas no chão. Com a máscara é inevitável, para quem usa óculos, não olhar para o 

chão, pois nesse movimento-olhar consegue-se desembaçar o óculos.  

Passada a névoa do óculos continuo perceber marcações no chão.  

Distância de 1,50 m em frente a estabelecimentos comerciais, nas calçadas, desenho de filas.  

Uma coreografia marcada no chão da cidade.  

A mesma distância dita o quanto podemos chegar perto.  

A mesma distância fatia um caminhar, dá noções de novas corpografias.  

Dois passos, ou dois passos e meio dependendo da disposição das pernas, marcam um distanciamento do 

outro. 

































Agora, sinto meu corpo fatiado a um metro e meio, o novo módulo de um espaçamento social.  

São Ideologias estéticas sendo expressadas e apelidadas de distanciamento social. 

































Distanciamento social sempre houve, apenas não era desenhado no chão da cidade. 





 é uma montagem sobre fotografias fatiadas. Surgida na pandemia coronavirus covid-19, num infindável e 

complexo ano de 2020, a montagem consiste em colagens de fotografias fatiadas numa modulação 

constante e marcadamente vertical. As fotos destoam entre si mas se fundem gerando imagens de lugares 

outros, misturando o público e o privado, o natural e o construído, a leveza e o peso, o cheio e o vazio. Há na 

montagem fatiada uma simulação da modulação a que nossos corpos foram forçados a adotar: o protocolo 

de segurança o qual aponta a medida de1,50m como distanciamento social. Afetado por essa modulação, o 

caminhar pela cidade foi contagiado por fatiamentos diversos. Experimenta-se, assim, um limiar entre o 

módulo e o que é modulado, fragmentando a apreensão acerca da cidade e suas relações.  

 

corpos fatiados na cidade assintomática 

vasculhou, durante seu confinamento frente à pandemia, caixas de velhas fotografias de seu pai, o fotógrafo 

Gilberto Gonçalves, e as utilizou recortando-as e misturando-as a outras fotos recortadas de revistas e 

colecionadas ao longo dos anos. Como maneira de processar os afetos de se ficar confinado em casa surge 

uma escrita-imagem-montagem organizada numa publicação experimental. 

no processo de montagem, rodrigo gonçalves

florianópolis, sc, 2020.


