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A FORCA DA MEIA VERDADE - PEÇA EM 5 ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS

ÁLBUM BRANCO

Narradora – Há nessa peça cinco álbuns de fotografias. O Branco, o Preto, o Vermelho, o Verde e 
O azul. Nenhum deles é sucessivo. A linearidade não é um pré-requisito para a fruição da narrati-
va. A sequência foi uma escolha que agora é apresentada ao público como edição desses ensaios 
fotográficos.

(Em cena, além da narradora, estão os torturadores T1, T2 e T3, diante do corpo nu do ator que 
interpreta o jornalista Vladimir Herzog. A narradora monta com capricho um conjunto de equipa-
mentos fotográficos antigos, por captura de filme, película. Estende e monta um tripé de madeira, 
prende sobre a cabeça dele uma câmera fotográfica obsoleta e um flash-pólvora.)

Narradora – Observem essa foto do álbum branco. Ela é a primeira fotografia apresentada nesse 
álbum branco. É a foto da capa. Dizem que o autor nunca foi orgulhoso do ato. (refere-se a foto da 
capa do álbum branco). Não, não me refiro ao suposto suicida, na imagem. É impossível dar cabo 
da própria vida com os pés pisando a realidade quando a consciência está no chão, torturada. Eu 
me refiro a fotógrafa que engendrou a encenação, a ditadura brasileira. O fotografado é o jorna-
lista Vladimir Herzog, assassinado pelos terroristas do estado, torturadores do regime militar do 
Brasil, em 1975.

Tirar fotos (pausa). Bater fotos...

(Pausa longa, ajeita equipamentos fotográficos.)

Fotografar... (pausa, reflexão.) Fotografar é uma ação no tempo na qual alguma coisa é arrancada 
de sua própria carne e transferida para um outro de lugar. Outra realidade em trânsito na nossa 
realidade. Quem fotografa cria outro lugar, uma megalópole estendida no corpo invertebrado 
da linha do tempo. Quem penetra no cérebro, no gabinete dessa metrópole, com a navalha mais 
afiada que a de um inquisidor medieval, são o fotógrafo e a e sua própria imagem, ambos fendi-
dos pelo buraco do olho da caixa preta, para a fusão do abraço de suas estampas que são proje-
tadas no fundo, na sala escura desse gabinete sensível a luz, a caixa preta, uma sala, um palco. 

(Despe-se de uma peça de seu figurino e a cada peça retirada revela pela expressão do corpo e do 
figurino de baixo, uma fotografia diferente.)
 
Alguns dizem que aquilo que é capturado no disparo da câmera, esteve diante da câmera. 
Isso parece verdade, e, também não é. Apenas parece...

(Despe-se de uma outra peça de seu figurino.)

Tirar fotos é uma ação em duas direções: para a frente e para trás. Quem caça, ergue sua espin-
garda, faz pontaria no alvo a sua frente, puxa o gatilho e, quando o projétil sai do cano, é jogado 
para trás, pelo coice produzido pela explosão do disparo. Quem fotografa é jogado para trás, para 
si próprio, quando aperta o botão de disparo da câmera.

(Despe-se de mais outra peça de seu figurino.)

Uma fotografia é sempre uma imagem dupla. À primeira vista mostra seu objeto, mas num segun-
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do olhar, podemos ver que atrás da imagem existe algo subindo para a superfície. Há algo pouco 
visível que não é visto pelo golpe de pestana do olhar nu, algo não registrado pela janela obtu-
rada e que permite romper a nata e mergulhar fundo nas águas mais profundas do movimento 
lento, leitoso.  É preciso também usar da malícia que ajuda a apalpar ossos por entre as carnes 
da imagem, algo que está para além dos órgãos. Ali, no contra campo, no ângulo reverso, está a 
ossatura do fotógrafo em ação, pintura subcutânea interposta, tecido conjuntivo, o couro espes-
so da fotografia.

(Despe-se quarta peça de seu figurino.)

Porém, assim como quem caça não é atingido pelo projétil, mas apenas sente o coice do disparo, 
essa contra imagem da autoria, contida em toda fotografia, tampouco é capturada pelas lentes. 
Embora, de algum modo, fique inseparável da imagem fotográfica, impregnada sobre ela. Surge 
rapidamente e forma sobre ela uma neblina. Estampa na superfície do papel sensível a luz, uma 
impressão digital invisível do autor da foto, uma marca maldita, uma sombra que aprisiona a efe-
meridade. Um espectro que até chega a ser revelado na química da câmara escura....

(O ator que interpreta Herzog levanta-se do chão, veste silenciosamente algumas das peças que a 
narradora despiu, vai até conjunto do aparato fotográfico e dispara o flash-pólvora antigo. A narra-
dora despe-se da quinta peça de seu figurino.)

Tirar fotos é uma ação em duas direções: para a frente e para trás.

(Despe-se de mais uma peça de seu figurino. O ator que interpreta Herzog veste a uma das peças do 
figurino da narradora, gira o eixo de câmera que aponta a lente para ela e passa a apontar a lente 
para si.)

A fotografia faz a mais crível, e também a mais ilusória, mediação da realidade.

(A narradora dispara o obturador para capturar uma imagem fotográfica, nesse mesmo instante 
um som que se assemelha a um tiro seco de espingarda ecoa e a luz emitida pela pólvora do flash 
antigo que o ator segura, ilumina o palco e a plateia. Gritos de tortura, sons de pancadas e eletro-
choques.)

Sim, o disparo de uma câmera também é um tiro que sai pela culatra. 

(A narradora sai vestida apenas com uma peça de figurino. O ator permanece diante da câmera 
em pé, de olhos abertos e copiando a expressão do corpo que está na fotografia da capa do Álbum 
Branco... Gritos são emitidos ao longe da cena.)

T1 – É o operário, correto? (Referindo-se aos gritos vindos de fora.)

T2 – Não, não caçaram o operário ainda. É outro jornalista da mesma facção, foram camaradas. 
Ele está na sala de estar?

T1 – Os ecos dizem que sim. Saiba que os ecos podem mentir.

(Gritos são emitidos ao longe da cena. T1 aproxima-se do corpo morto do homem seminu.)

T1 – Fogo. A gente põe fogo.
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T2 – Melhor esperar o Coronel chegar.

T1 – Tem a boate Querosene, tem também a Colina, a gente pode levar ele pra lá na viatura, dei-
xaram ela preparada aqui atrás.

T2 – Arriscado. Melhor esperar o coronel chegar. (Obstruindo a ação do outro). Não mexe! Não 
bota um dedo nele ainda. Deixa o corpo aí.

T1 – O Coronel disse que demora.

T2 – Desliga a máquina, para de girar essa manivela na minha frente.

T1 – Você gosta do ruído seco que ela emite.

T2 – É uma sinfonia. Mas tem que tocar junto com os gemidos para a partitura funcionar com har-
monia. Sem os agudos não tem músic/ (Interrompendo). Já falei, solta essa manivela. 

(Gritos ao longe da cena por alguns minutos. Silêncio. Pausa longa. T3, pega uma batina suja de 
sangue e uma sacola de couro escura. Pelo palco estão outros figurinos que remetem ao assassina-
to e desaparecimento das vítimas de tortura e morte da época da ditadura.)

T2 – Você deveria ter esperado o Coronel.

T3 – Eu prefiro ser pontual.

T2 – Cadê o coronel?

T3 – Ele não é pontual. Tá correndo atrás do nosso legista.

T2 – Ele não vem? Vêm sim, não vêm? Como assim não vêm? (Pega a sacola de couro, tira uma 
fotografia emoldurada de dentro da sacola. A fotografia exibe a cabeça decepada de um cardeal 
vestindo uma insígnia cristã na cabeça. T3 veste a sacola vazia sobre o peito do corpo do ator que 
interpreta Herzog, nu da cintura para baixo, de olhos abertos.  T3 apoia a fotografia sobre as pernas 
do homem.) 

T3 – Não vêm. Não vai causar suspeita. Avisou que vai atrasar dias. Têm muita gente que já sabia 
desse aí. (Aponta para o corpo morto, usando a sacola que sustenta nos braços) Todos os jornalis-
tas, todos os codinomes subversivos e íntimos dele sabiam que era pra ele chegar aqui e depois 
voltar pra casa sem um vergão de tapa. Não era pra ser esse o procedimento. O protocolo pra eles 
é outro. Principalmente pra esse. (T3 olha para T1.)

T1 – (Indica, com a cabeça, direcionando-a a T2.) Não escolhi o procedimento, foi ele. 

T2 – Não fui eu, foi ele. (Usando do mesmo gesto que T2, direciona-se para o jornalista morto no 
chão.)

T3 – Certamente não foi o Coronel quem escolheu o procedimento. Ele não quer causar nenhuma 
suspeita. Problema de vocês, virem-se.

T1 – Vamos levar pra Boate ou pra Colina? Arremessa ele lá e ninguém fica sabendo.
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T2 – Deixa o cardeal decidir. (reage a gritos que ecoam vindos de cima). 

(pausa)

T3 – Cadê o fotógrafo? Desapareceu dentro da câmera?

T1 – A gente arremessa os dois lá e ninguém fica sabendo. (Gritos que ecoam vindos de cima.)

T2 – Cala a boca! (para T1) Cadê o fotógrafo? 

Narradora – Na era das câmeras, a realidade exige novas providências. A ação autêntica não é 
assustadora o bastante e solicita uma solução mais criativa, uma encenação mais convincente. 
Câmeras são aparelhos que reagem a atores que processam seus dados pré-programados.  Assim 
como os choques, os tapas e as pauladas, câmeras também são aparelhos ideológicos. 

(Gritos e gemidos fora da cena.)

T3 – Isso aqui virou um zoológico. 

(T3 sai levando a cabeça do padre. T1 liga novamente a máquina de eletrochoque e vai direção do 
ator que interpreta Herzog com os fios apontados na direção dele.)

T2 – Desliga a máquina! Eu falei pra desligar a máquina. Cessou...

T1 – É para garantir.

T2 – Cessou!

T1 – Tá quase bom.

T2 – Chega!

(T1 desiste antes concretizar a ação. Mais gritos de tortura são ouvidos de fora da cena.)

Narradora (para a plateia) – Suponho que nem todas as reações a essas fotos estão sob a super-
visão da razão e da consciência dos que são solidários a dor do outro. É inevitável que as imagens 
atrozes nos persigam ao examinar o horror. Mesmo que essas fotografias sejam agora apenas 
ficção, de forma alguma, foram apagadas da realidade a que se referem. Elas ainda exercem uma 
função essencial. Essas imagens dizem: isto é o que seres humanos fazem, e ainda por cima vo-
luntariamente, com entusiasmo.

T3 – A gente precisa do fotógrafo?  (Grita para fora da cena.) Alguém sabe do fotógrafo?

(Mais gritos de tortura vêm de fora da cena.)

T2 – (Para impedir finalmente impedir T1 de continuar o uso de máquina, T2 se aproxima e, sem 
gritar ou ameaçar, aplica o choque em T1.) Parou! Se você tentar de novo eu vou enfiar o fio na sua 
uretra.

(Silêncio longo, T1 e T2 se entreolham, depois de instantes, desconectam os olhares e mantem-se 
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introvertidos com seus pensamentos.)

T1 – Tô com fome.

T3 – Também.

T1 – Vou atrás de alguma coisa pra gente comer.

T2 – Não saia do departamento. É a ordem.

T1 – Acho que o fotógrafo trouxe uma marmita.

T2 – Ache os dois. Mantenha ele longe da máquina fotográfica dele. É pra manter ele longe daqui. 
Não permita a entrada dele aqui por enquanto. É a ordem.

T1 – Porque?

T2 – Você vai saber. Procura alguma coisa pra gente comer primeiro.

(T1 sai. T2, retira a sacola de couro escuro que T3 trouxera e retira dela uma calça, retira a cinta pre-
sa na calça, prepara um laço e aperta a fivela sobre o pescoço do morto, o puxa pela cabeça, olha 
para olhos do morto).

T2 – Você vai ter que ajudar a gente. Não ajudou antes, vai ter que ajudar agora.

(A narradora pega uma frasqueira tiracolo grande e transparente. Ela agora está bem vestida e 
bem maquiada. Pela transparência da frasqueira é possível enxergar alguns frascos plásticos de 
cores diversas. T2 estranha a presença da figura feminina.)

Narradora – O Coronel me mandou aqui. (para a plateia). Tirar fotos é uma ação em duas dire-
ções: para a frente e para trás. 

T2 – Espero que ele tenha realmente autorizado a presença da senhora aqui dentro. 

(Ele reorganiza o corpo do morto, entretanto, o mantém com a cinta presa ao pescoço.)

Narradora – O senhor queira se certificar por favor. (retirando um envelope pardo de dentro da 
frasqueira.) O disparo de uma foto também sai pela culatra.

(T2 abre o envelope. Retira de dentro dele uma folha de papel fotográfico. Inicia a Leitura do conteú-
do. Enquanto troca olhares com a mulher, observando-a.)

Narradora – Eu preciso iniciar meu trabalho rapidamente. (flash de luz de pólvora)

T2 – A senhora, por favor, queira aguardar um momento. (T2 sai e leva consigo o papel entregue 
pela mulher.) 

(A Narradora inicia a preparação dos seus materiais organizando-os em uma sequencia lógica de 
aplicação. Dispara a câmera, como na cena 1, explosão de pólvora de flash antigo novamente. En-
quanto organiza, entoa uma canção em baixo volume. Assim que encerra a canção, dirige-se ao 
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corpo, olha profundamente para os olhos abertos do morto, como se pudesse vê-los ainda mais 
abertos, mantem-se ali numa ação penetrante e muito longa. Em seguida, aproxima-se com seu 
rosto, do rosto do morto. Encara-o mais profundamente. Dispara a câmera uma vez mais. Com o 
polegar opositor e o indicador das duas mãos, abre um pouco mais os olhos do morto e mantem seu 
olhar fixo nas pupilas, em seguida vira o rosto do morto em direção a plateia.)

Narradora – Exuma-se deste corpo a fotografia. 

(O ator que interpreta Herzog, levanta-se do chão, estende paulatinamente a coluna até ficar de 
pé. A narradora solta seu rosto. Mais um disparo da câmera, seguido de efeito de luz que, em um 
único espocar, imite o flash fotográfico antigo. A foto que encerra o álbum branco é apresentada ao 
público.)
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A FORCA DA MEIA VERDADE - PEÇA EM 5 ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS

ÁLBUM PRETO

Narradora – Há nessa peça em cinco álbuns fotográficos. Branco, Preto, Vermelho, Verde e azul. 
A sucessão da narrativa é completamente arbitrária. A linearidade é contraditória e não oferece, 
necessariamente, a compreensão de qualquer narrativa desenvolvida por imagens fotográficas. 
A sequencia editada foi uma escolha dos artistas que agora apresentam ao público as invenções 
fotografadas.

(Em cena, além da narradora, estão os torturadores T1, T2 e T3, diante do corpo nu do ator que 
interpreta o jornalista Vladimir Herzog. A narradora desmonta com capricho um equipamento fo-
tográfico antigo, por captura de filme, película. Desmonta um tripé de madeira, prende sobre a 
cabeça dele uma câmera fotográfica obsoleta. Ela toma a cabeça do corpo estendido no chão com 
as mãos, conforme vai narrando texto abaixo.)

Narradora (Refere-se a foto da capa do álbum preto.) – Observem essa foto do álbum preto. Ela é a 
foto da capa do álbum preto. O fotografado é o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelo pela 
ditadura em outubro de 1975. Embora não seja possível ver o tronco, as pernas e os pés na foto da 
capa, é visível a expressão de quem sofreu tamanha atrocidade. Dizem que o autor da foto nunca 
foi orgulhoso do ato. Eu não me refiro aos fotógrafos que encenaram a fraude: o regime militar 
brasileiro, com seus militares das mais diversas patentes, torturadores, legistas charlatões. Eu 
me refiro ao subordinado que disparou a câmera. A quem se atribui a autoria do crime? Ao dedo 
obediente ou ao cérebro mandante? As patentes das fotografias, tem registro autoral coletivo, 
quando o dedo e o cérebro pertencem a corpos distintos.  Da fotografia da capa do álbum preto, 
sabemos qual é o nome do dedo mas, até agora, não se sabe com precisão o nome dos cérebros. 
Cérebros que também são autores do assassinato impresso aqui, na imagem historiográfica.

(Depois de manter-se olhando os olhos abertos do morto, solta com cuidado a cabeça do mesmo e 
toma-lhe o pulso, investiga uma possível pulsação, solta-o. Agindo como médica, olha para o rosto 
dele. Toma-lhe a pulsação outra vez, agora na jugular. Retira uma caneta do jaleco e também um 
pequeno pedaço de papel. Realiza anotações num papel, apoiando o papel sobre o peito do morto. 
T2 permanece em silêncio, observando a ação transcorrer com a reverência cínica das paradas fú-
nebres cerimoniosas. Novo disparo da Câmera. A narradora guarda o papel no bolso do jaleco. Mais 
um Disparo da câmera e flash antigos.)

Narradora – É esse corpo?

T2 – Eu não pretendo incomodar. É necessária minha permanência nesse a/ (interrompido pela 
ação da narradora)

(A Narradora abre a própria mão, lê algo que está escrito sobre a palma. Em seguida, estica a 
mesma palma para que T2 leia.) 

T2 – Sim, é esse. É esse o jornalista.

Narradora – Ele mesmo? Certeza?

T2 – Sim, sem sombra de dúvida.
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Narradora – Fotografar é uma ação no tempo na qual alguma coisa é arrancada de sua própria 
carne e transferida para um outro lugar. (para T2) O senhor poderia providenciar um pouco de 
soda cáustica líquida, tinta de carimbo e um pouco de álcool. Traga também...3 bandejas, água 
em abundância, o revelador e o fixador. 

(T2 a encara, descrente que deva cumprir ordem proferida enquanto segura a folha retirada do 
envelope.)

Narradora – O coronel foi bem claro. O senhor não compreendeu alguns dos comandos que cons-
tam aí?

T2 – Compreendi. 

Narradora – Eu preciso desses 3 itens. (Pausa.) Com urgência. E as roupas dele...

T2 – Me encarrego de fazer com que desapareça tudo, sem dúvida. Passe para cá. Vamos tirar tudo 
isso do enquadramento, fique tranquila.

(T2 sai no momento que T3 entra, os dois se esbarram.)

T3 – Senhora, o coronel está aguardando.

Narradora – Ótimo. Diga a ele que aguarde. Não devo demorar muito.

T3 – A senhora aceita um café? (oferece-lhe uma fotografia colorida ampliada, sobre papel razoa-
velmente amplo. Na imagem impressa na foto, uma xícara de café, o café vermelho como sangue 
escorre de sua xícara sobre o pires.)

Narradora – Não. Obrigada.

(Ela começa a retirar os materiais de dentro de frasqueira. T3 sai. Ela inicia a preparação dos produ-
tos tal como uma alquimista. Após alguns minutos da ação de preparação dos produtos, T2 carrega 
até ela, sobre uma bandeja, uma xícara de café, uma garrafa com tinta preta de carimbo, e frascos 
transparentes, com líquidos translúcidos. T2 sai.)

Narradora – (Exibindo uma fotografia impressa e ampla.) Essa fotografia pediu para ser integrada 
a encenação. Esse pedido se torna viável porque no tempo da fábula existem três possibilidades. 
Na primeira possibilidade, a ação é verdadeira. Na segunda possibilidade ela é falsa. Na terceira... 
(pausa, flash antigo dispara), na terceira há somente o tempo. Para a primeira possibilidade, a da 
ação verdadeira, essa fotografia pode ser estímulo a criação de uma cena que se concretize a par-
tir de uma análise da mesma, o que exige da plateia muita atenção. Para a segunda possibilida-
de, a da ação falsa, uma reprodução dessa fotografia pode ser integrada em alguma outra cena. 
Para a terceira, ambas as possibilidades podem acontecer, afinal, uma fotografia é sempre uma 
imagem dupla mostrando à primeira vista, seu objeto, mas, num segundo olhar, podemos ver 
que por trás da imagem, há algo escondido. Há algo quase invisível e que não é visto pelo golpe 
de pestana do olhar nu. Algo que eu vejo agora e você não. Algo que depois você possa ver, mas 
eu não veria. (Flash antigo dispara, aponta para a câmera fotográfica.) Nessa pequena caixa preta 
estão as matrizes das fotografias. Úteros. (Aponta o local da câmera onde estão as imagens dos 
negativos do filme.) Está tudo aqui. (Vai até a câmera gira o eixo da câmera fotográfica apontando 
para a plateia. Flash antigo dispara.) Está tudo aqui. 
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Herzog – Estou pronto.

(A narradora molda manchas no corpo do morto, de pé de olhos abertos, usando a tinta de carimbo 
para escrever ao longo do dorso, em localidades específicas. Escreve o nome do órgão sobre cada 
parte do corpo e o tipo de tortura sofridas. Manipula a tinta e vai tingindo o corpo dele. Esta ação 
transcorre em silêncio durante alguns minutos, até que se complete. O morto levanta-se exibindo 
todas as marcas da tortura, pintadas pela narradora.)

Narradora – O destino agora é o laboratório, a sala escura e vermelha onde cada instante tem seu 
parto. 

Herzog – Se essa cabeça tivesse nela os olhos
e dentro dela também a língua e os tímpanos
vomitaria o passado no presente.

Esse corpo roto, que de pé não morre,
agora vive, preso ao mesmo cabresto
puxado em solavancos pela mandíbula,
não pode amadurecer cabelos brancos
e desabrochar rugas no dorso da família.
Permanece impresso em papel fotocélula.

Aqui embaixo do peito, um rasgo
nas pernas, nos braços e no ânus, o eletrochoque
na língua, nos ouvidos e nos olhos
um torniquete.

Esses são os restos.

Nada sobrou na boca.
não há língua, não há música.
não há dentes, não há palavras.

Sobre o chão, o sangue afônico
pisoteado pela marcha dos coturnos
que chutaram as ruas até ficarem
banguelas.

Vísceras reviradas em 4 décadas.

Os urubus atacam o estômago
sem anestesia,
Ainda hoje estão bicando,
partindo e triturando
cuidadosamente, o fígado,
jantando o pâncreas
ruminando o intestino.

Essa é a carne crua
servida num banquete sórdido e perene.
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Embaixo da pele púrpura,
escalpelada, 
cicatrizes abrem feridas para as entranhas,
do ontem, 
do hoje 
do amanhã.

Essa máquina que açoita, arrebenta, 
ludibria, dribla,
corta, costura e cala,
até hoje, não cessa.

Este é o massacre 
de quem sucumbiu à dor.
É a ressurreição de um suicídio,
forjado e esculpido
na câmara escura
na alquimia de um celuloide
na periferia soturna de um quartel,
químico.

Sou agora um negativo fotográfico
que emerge espectro no banho da revelação,
um fóssil soterrado sob o folhetim da história;
uma crônica oculta na mentira,
sepulta na sela da mais baixa
escala do poder,
impressa em metal moeda.

(aponta e nomeia um local do corpo torturado e descreve qual o método da tortura)

Nessa carne rasgada pela violência
escorchada pela repressão,
moída pela censura,
triturada dos pés até o topo da cabeça,
estão as chagas que nunca fecham
e as veias entupidas pelo sangue
coagulado no inquérito da tortura.

São fendas
esporulando feridas
de um corpo mal suturado, em ruínas,
sufocado sob os escombros da ordem,  
sobrevivente das sobras podres 
que a máquina perversa cria,
copia
e reproduz.

(flash antigo dispara. Herzog aponta e nomeia um local do corpo torturado e descreve 



15

qual o método da tortura.)

Seja qual for a meteorologia ou a topografia,
ao longo dos anos que virão,
estará essa máquina:
a cada dia mais despótica
a cada ano mais robusta
a cada século mais soberba
sustentando com o chumbo
e com o soco estéril das palavras
sua ideologia,
cínica,
sua hipocrisia,
cenográfica.

Os joelhos flexionados suportam 
os pés que empurram o chão
para que os seus olhos fotografem agora a farsa.

Sou a criação criminosa do regime torpe 
que eternamente me mata
uma paródia, 
mais mentirosa
que qualquer outra fotografia.

Narradora – A imagem que você vê agora é a fotografia que a câmera da história não fez.
(Ela se refere a fotografia que encerra o álbum preto.)
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A FORCA DA MEIA VERDADE - PEÇA EM 5 ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS

ÁLBUM VERDE

Narradora – Há nessa peça cinco álbuns fotográficos. Branco-Preto-Vermelho-Verde-azul. Um cír-
culo cromático da luz. A sucessão da narrativa é completamente aleatória. As cores colaboram 
para que o enredo tenha cenas sortidas e que cada álbum seja apreciado na sequência preferida. 
A linearidade é perigosa e pode reduzir a compreensão de qualquer narrativa desenvolvida por 
imagens fotográficas, principalmente quando o tema é o poder. Portanto, a sequência apresen-
tada aqui é uma escolha dos que agora compartilham com o público, o resultado atemporal dos 
fatos fotografados para o álbum verde. O enredo é abarrotado de figuras masculinas, brucutus, 
violentos e repugnantes, capazes de lamber o sangue do chão que pisam para sapatear com seus 
coturnos sobre as evidências apagadas.

(No chão está estendido o corpo do ator que interpreta Vladimir Herzog, jornalista assassinado em 
1975 no DOPS em São Paulo - SP, pelos torturadores agentes do regime militar brasileiro de 1964-
1985. O corpo estendido está com aparência de morto. Entram torturadores militares vestidos a ca-
ráter, como que paramentados para uma guerra, denominados abaixo: T1, T2 e T3. Eles empurram 
para o palco uma cadeira para tortura por método de eletrochoque, a cadeira do dragão. Enquanto 
o texto seguinte é narrado, T1, T2 e T3, limpam um volumoso rastro de sangue no chão.) 

Narradora – A ação dessa narradora, (enfatiza o gênero da palavra narradora.)  é imprescindí-
vel para apreciação das imagens a seguir. Enfatizo isso, para que a análise pela plateia seja feita 
com o distanciamento crítico necessário e com o objetivo de não iludir os aqui presentes com a 
performance de figuras de virilidade ilusória, ampliada pela a aparência volumosa dos múscu-
los, usados apenas para escamotear debilidades cognitivas. A ambiguidade presente nas minhas 
atitudes a seguir, foram planejadas e ensaiadas para que a química da revelação emulsione o 
sangue coagulado ao óleo corrupto, afixando a imagem sobre a base, o papel do álbum verde. (A 
narradora se refere simultaneamente a plateia e a foto da capa do álbum verde, também presente 
em cena.)

(Enquanto a foto da capa do álbum verde é revelada ao público, a narradora monta com capricho 
e habilidade um equipamento fotográfico antigo, por captura de filme em película; monta um tripé 
de madeira, prende sobre a cabeça dele uma câmera fotográfica obsoleta.)

Narradora – (irônica) Seria possível alguém dar fim a própria vida com os pés no chão? É claro que 
sim. Observem essa foto do álbum verde. Essa que esta está aqui, na capa do álbum verde. (Refe-
re-se a foto da capa do álbum verde.). A expressão pálida do corpo comprova que seu autor não se 
arrepende do ato. O suicida é o terrorista Vladimir Herzog que foi pacificado e amansado - com o 
uso de técnicas avançadas de interrogatório - pelo regime provisório de exceção, conhecido por 
todos no Brasil como movimento de 1964. O fotógrafo, que manipula a montagem fotográfica 
até hoje, foi o referido regime transitório democrático disciplinado, no ano de 1975. Embora não 
seja possível ver o rosto do subversivo na fotografia da capa, é possível perceber a dor de quem 
causou a si mesmo tamanha convulsão.

Narradora  (agora carinhosamente, sem ironia) - Tá na hora do banho. (Ela retira da bandeja um 
dos frascos e despeja um líquido turvo por sobre o corpo nu do ator que interpreta Herzog morto. 
Ela o limpa cuidadosamente com frieza científica. Por mais que esfregue o líquido sobre o corpo, as 
manchas roxas da tortura não saem. T1 carrega uma sacola com uma marmita dentro e a retira de 
dentro.)
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T1 – (Comendo.) A senhora tá servida? (Ela não responde e olha para T1, fixamente.)

T2 – Acho bom a senhora apressar a sua operação. Ele tá começando a ficar pálido. (Ela não res-
ponde e olha para T1, fixamente.) Alguém já saiu para falar pessoalmente com o Marechal. Vão 
encaminhar a mensagem para avisar que o omelete está feito. 

T3 – Ele precisa parecer vivo na foto. É urgente. Por falar nisso, cadê o fotógrafo? Quem ficou en-
carregado de trazer ele aqui?

(O ator que interpreta o Herzog morto, levanta-se cerimoniosamente e sai lentamente de cena. A 
narradora acompanha a ação do ator que transcorre atentamente, mas ela permanece em cena.)

T2 – Esse assunto é sigiloso. O fotógrafo vai demorar um pouco.

T3 – E o legista? Já chegou?

T2 – Não tô sabendo nada sobre legista. (faz um gesto nervoso com o intuito de encerrar o assunto 
em silêncio.)

T1 – Quem mandou retirar o corpo dele daqui? 

T2 – Não interessa. Eu estou avisando...esse assunto é sigiloso.

T3 – Preparamos todo o jantar para depois cancelarem o prato principal? Foi isso? (Para T1). Me 
passa um pouco disso que eu também tô com fome.

T2 – O Jantar está mantido, mas o prato tem que ser mantido em sigilo. Entendido?

T1 – Como assim: “Entendido”? 

T3 – Você assaltou a patente do Marechal e passou a governar? Desde quando?

(Uma Música alta, a de um rádio, é emitida de fora da cena. Em seguida, gritos de tortura abafados 
pela música. Eles aumentam o tom de voz, mas sem perder a postura farsesca de autoridade. A nar-
radora senta na cadeira do dragão.)

T2 – A banda vai tocar a noite inteira.

T3 – (irônico) - Acho que deu a hora, Marechal! Nós não vamos passar a madrugada aqui obede-
cendo ordens alienadas. Queira esclarecer o que se passa.

T2 – Eu já disse. Vamos trocar o prato. É para esse jantar ser mantido em sigilo.

T1 – (Desistindo da marmita.) Eu não vou aturar desmandos desse poeta. Você é infiltrado? Tá 
jogando pros terroristas?

T3 – Porquê você precisa saber mais do que a gente?

T2 – Eu não sei nada além do que vocês dois já sabem.
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T1 - Se não sabe, porque tá praticando esse xadrez?

T2 – Vamos esclarecer. A gente não tem a madrugada inteira para da dar conta desse caso. Porque 
o corpo dele saiu daqui? Vocês sabem muito bem! O estão fingido que não sabem. Nós já limpa-
mos a cena, o cenário tá pronto. 

T1 - É preparar o corpo para a foto. Amarrar aqui e fazer. Missão cumprida... Relatório lacrado...
Protocolo....e chega de plantão por hoje. 

T2 – Eu não sei nada. Não sei nada a mais do que vocês.

T3 – Sabe.

T2 – Não sei.

T1 - Sabe muito bem. Você falou com o Marechal.

T3 – Sabe!

T1 - Abre o bico, vai!

T3 – Chega!

T2 – Eu não sei. Eu não falei com o Marechal! Não sei de mais nada.

(A discussão aumenta o volume a ponto de superar a música alta. Os gritos vindo de fora agora são 
mais amenos que os de dentro.)

T3 – É claro que sabe! E sabe muito bem que essa atitude é passível de punição. Punição severa.

T1 - Por acaso você comprou uma patente nova no mercado negro?

T3 – Tripudiando para cima da gente. Não tem autoridade para isso.

T2 – Eu não sei de mais nada além do que já disse e repito, é sigiloso.

Narradora – Sabe. O poder autoritário joga cinicamente na defesa para massacrar no contra-a-
taque, sigiloso.

T3 – Sabe, sim senhor.

T1 - É óbvio que sabe.

T2 – Não sei. Não sei.

Narradora – Os três se arrebentam violentamente por pontapés socos e alguns tapas, como é de 
costume nas guerras entre falocêntricos na disputa do pequeno poder, ou do trono. Vou poupar 
da observação dessas imagens os estetas e apreciadores da arte fotográfica. Cenas ridículas de 
auto massacre privativo da baixa ditadura.
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(A música e as gritarias de fora e de dentro da cena, cessam. Silêncio profundo. Os 3 tentam se re-
compor fisicamente da batalha. Os 3 torturadores permanecem mudos. Longo silêncio com ações 
triviais e tédio crescente, efeito do compasso de espera. Um sino toca em badalada única no meio 
da madrugada.)

T1 – Sino a essa hora da madrugada?

T3 – Se o assunto já chegou na imprensa pode ser o que o arcebispo comunista esteja pendurado 
no campanário.

T1– Então não vai dar tempo. (para T2). Você tem que trazer o legista e o fotógrafo para cá agora.

T2 – Esse jornalista era judeu. A igreja católica jamais soaria um sino para alguém da comunidade 
judaica de São Paulo. Nem se Jesus voltasse hoje, implorando. São povos comunistas desde o 
antigo testamento, mas não se bicam, entendeu? A igreja tá em reforma. Pode ser que alguém da 
manutenção esteja trabalhando.

T3 – Manutenção de madrugada?

T2 – Manutenção de dia com esse povo não dá. Eles fazem, culto, missa e reunião do partido de 
hora em hora.

(Mais alguns instantes de silêncio. Um ruído grave e espesso soa, vindo de fora da cena, como se 
estivessem arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Ele começa a soar baixo e longínquo e em 
seguida encorpado, enquanto vai se aproximando. Os 3 torturadores permanecem atentos ao ruído. 
Conforme o ruído aumenta, entra o fotógrafo, um menino de baixa estatura e franzino, que aparen-
ta ser menor de idade. Os 3 se espantam, inconformados.)

T2 - Quem mandou esse moleque aqui?

Fotógrafo – Fui instruído a procurar pelo Coronel Tibiri/ (é interrompido)

T1- Cala a boca moleque! Não tem nenhum Tibiriçá presente no recinto.

T3 – (para T2) Só tem Major, correto?

Fotógrafo – (para T2) Caro Major, o Co/ (é interrompido)

T2 - Fica quieto. É para ficar calado. (T2 vai até o fotógrafo.) Sua identificação por favor.

(O fotógrafo puxa do bolso uma carteira e entrega um documento de identificação a T2.)

T2 - Ele é o fotografo.

T3 – O quê?

T1- Tem algum traidor querendo nos foder. (olha para T2, incisivo)

T3 – Qual a sua idade moleque?
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Fotógrafo – (Visivelmente se sentindo ameaçado, suspira para escolher as palavras). Eu não fui 
autorizado a prestar mais esclarecimentos pessoais verbalmente. (para T2). Eu suponho que o 
senhor deve ter visto a minha idade no documento de identificação.

T2 - Conferido. É ele mesmo. Foi bem instruído e tá cumprindo as ordens. Ele é dos nossos não se 
preocupem.

T1 – Claro que não. Estamos muito bem informados. Bastante cientes do que tem que ser feito.

T3 – Tudo tranquilo e sem problemas. Estamos nas mãos do menino prodígio japonês. 

T2 – Os japoneses são os melhores fotógrafos.

Fotógrafo – (O fotógrafo sorri timidamente envaidecido.) Eu não sou japonês.

T3 – Não é japonês. É um autêntico vira lata oriental. Encaminharam para gente um japonês pa-
raguaio.

T2 – (Acena com um gesto para que T3 interrompa as agressões.) Há quanto tempo você fotografa?

Fotógrafo – Bem, eu fui informado que deveria vir para cá com urgência para realizar um treina-
mento.

T3 – Treinamento?

T1 – Treinamento... Tem certeza?

Fotógrafo – Afirmativo. Um treinamento fotográfico.

T2 - Ele está correto. Esse foi o combinado.

(Os três se reúnem e confabulam, em cochichos, sobre o que fazer.)

Fotógrafo – (Tímido.) Eu...Eu vejo aqui que a câmera já está quase preparada. Se os senhores 
não se importarem eu posso (suspira para escolher palavras) ir ajustando, enquanto os senhores 
deliberam.

T2 - Fique à vontade.

T3 – Vai treinando.

(Os três continuam confabulando. Apenas rumores e silêncio por instantes. Aos poucos o conflito 
entre os três torturadores se restabelece.)

Narradora – (Levanta da cadeira do Dragão e vai até os torturadores.). O núcleo de torturadores 
entra em conflito mais uma vez, alienado das ordens adequadas que produziriam a fraude pre-
tendida. Dessa vez a luta atinge mais intensidade. T1 arrebenta o nariz de T2 que por sua vez, 
acerta a barriga de T3. A sucessão violenta de disparos verbais e físicos é incontável. A ira dos três, 
entre chutes e ponta pés, deixa como legado hematomas por toda parte.
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(O fotógrafo continua a ajustar a câmera, disfarçando e evitando observar o embate entre os tortu-
radores. Ele dispara involuntariamente o flash antigo junto a câmera, enquanto o conflito entre os 
três segue seu curso. Os torturadores se assustam com o disparo sem propósito.)

T3 – Tem certeza que você é fotógrafo? Imbecil.

(o fotógrafo abaixa a cabeça em subordinação ao trio e faz menção com um sinal positivo minús-
culo.)

T1 – Esse sujeito vai por fogo em tudo.

T3 – (para T2). Não tenho mais nenhuma dúvida. É você que tá armando para cima da gente. Tá 
tudo muito claro agora. Eu vou te enviar para mesma viatura que decolou com o jornalista para 
fora da órbita, desgraçado. 

(T3 açoita T2 até que este não resiste mais e desfalece sobre o corpo de T1. T1 o segura enquanto T3 
retira a própria cinta das calças, para enforcar T2. T3 inicia o estrangulamento.)

T3 – Vira essa câmera para lá, japonês. Vira pra lá você também. Vira você também.

(O fotógrafo fica de costas para a cena. T3 finaliza o estrangulamento de T2 com a ajuda de T1, que 
pendura o corpo de dele por sobre a janela. A cena é atrapalhada e inverossímil e parece mais frau-
dulenta que a encenação da farsa da história real, existente na capa da fotografia do álbum verde.)

T3 – Pronto! Agora temos um sósia perfeito e já tá bem maquiado para sua fotografia. 

T1 – Ele não tá muito parecido com o jornalista. 

T3 – A gente vai modelando isso até ficar bom. Japonês, tira seu macacão. Vamo! Vamo! (O fotó-
grafo tira e entrega o macacão ficando apenas de cueca.). Pronto. Agora vai lá, tira a farda dele e 
veste. 

Fotógrafo – O superior que me enviou aqui me instruiu a não tocar em nada que não fosse o equi-
pamento fotográfico.

T3 – (para T1) – Traz a cadeira para ele. (T1 arrasta a cadeira do dragão para o fotógrafo sentar em 
frente a câmera fotográfica. T3 dirige-se agora para o fotógrafo). Senta aí e deixa eu te contar uma 
coisa. Quero ter uma conversa franca com você. Vamos, senta. (o fotógrafo, morrendo de medo 
se aproxima da cadeira e senta, lentamente.) Tá se sentindo confortável? (pausa.) Não, né? Ela é 
realmente um pouco incomoda. Você sabe para que serve essa cadeira, não sabe? Tá vendo essa 
manivela aqui? Olha para esses fiozinhos? Seria muito fácil, para mim e meu parceiro, finalizar-
mos o dia de hoje batendo a meta. A gente sabe que tem gente graúda cobrindo a sua visita. Mas 
seja lá qual for a patente, não vão tomar conhecimento se você, por um acaso do destino, resol-
ver não voltar para casa. Mesmo que viesse a pé, para pedir socorro por você, aquele comunista 
de Brasília, aquele puto do Golbery. Nem o presidente iria ficar sabendo, mesmo que você fosse 
amigo de infância dele. Ninguém sabe que nós três estamos aqui nessa sala. Seria muito fácil, 
mas nós não vamos fazer isso com você. E nós não vamos fazer porque a gente precisa de você e 
a gente sabe o que você quer para a sua vida. Meu parceiro que está ali pendurado me falou agora 
pouco que você tinha o desejo de aprender aqui com a gente. A oportunidade é agora. Você está 
no seu treinamento. Todo treinamento aqui apresenta desafios. Você entrou para a corporação 
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para aprender muito mais, muito mais do que simplesmente ajustar esse aparelhinho. (Aponta 
para a câmera.) Você está falando com alguém que está nessa carreira faz muito tempo e no mo-
mento é seu superior, entende? Eu botei essas estrelas aqui, superando dificuldades. Eu também 
tive muitas dúvidas. Mas não tenho nenhuma dúvida que você pode fazer agora o que aprendeu, 
ajustando a câmera e tirando essa foto. Isso vai ajudar a gente a fazer de você, um dos nossos. 
É assim que se conquista uma vaga aqui: disciplina, suor, dedicação, grupo de trabalho, esforço 
coletivo. Se você entrou aqui para integrar a corporação e salvar o Brasil desses terroristas, faça a 
si mesmo o favor de ir até ali, vestir o seu macacão no meu companheiro e pegar a farda dele para 
vestir em você. 

Fotógrafo – (olha fixamente para o T2, enforcado. Levanta-se lentamente da cadeira do dragão 
olhando para T3.) Vamos supor (engole seco) que eu não possa bater a foto.

T3 – Eu já disse que você pode sair daqui tranquilo e voltar para sua casa, mijando entre as pernas 
no caminho por ter perdido essa oportunidade.

Fotógrafo – Eu agradeço muito pela (pausa) oportunidade. (Olha ao redor para procurar alguma 
saída.)

T1 – Você por acaso tá vendo outra porta na caixa preta? A saída é aquela, mesmo. (O fotógrafo 
pega seu próprio macacão e começa a vesti-lo de volta ao corpo.) Nada disso. Pode deixar o ma-
cacão aqui com a gente. Arruma outra roupa que te sirva lá no setor de revista para visita íntima.

(Vestindo apenas sua cueca e sapatos, o fotógrafo se afasta de costas para os torturadores com 
passinhos curtos, balançando a cabeça repetidamente num sinal positivo, passando de costas pela 
porta. T3 arremessa para T1 a cinta que usou para asfixiar T2. T1 sai a passos largos a caminho do 
fotógrafo, portando a cinta em riste. T3 se arrepende e faz um gesto silencioso para T1 parar. T1 
estanca perto da porta, sem sair de cena, afasta-se do vão da saída e permanece ao lado dela, de 
tocaia.)

T3 – (Olhando fixamente para porta de saída, em voz alta.) Essa é a última chance para você come-
morar sua formatura aqui. 

(Silêncio de alguns segundos. T3 mantém o olhar para o vão da porta. O fotógrafo volta para a cena 
caminhando lentamente. Ele passa pelo vão da porta sem perceber a presença de T1 caminhando 
atrás dele. T1 acompanha o caminho do fotógrafo, com a cinta preparada para dar um golpe no 
pescoço do mesmo. Ele pisa com leveza para não ser percebido. O fotógrafo caminha até T3, com o 
olhar fixo nele, repentinamente, toma seu macacão nas mãos e muda seu curso em direção ao cor-
po enforcado de T2. Em seguida, vira se para as suas costas e assusta-se com a presença de T1. T1 
retira rapidamente a cinta da posição de ataque e disfarça, sem que o fotógrafo perceba sua ação. 
O fotógrafo despe T2 e veste a farda dele em seu próprio corpo. Em seguida, veste o seu macacão no 
corpo de T2, concluindo a troca de figurinos.)

T3 - Isso. Muito bom. Pode vestir os coturnos também. Muito bom, muito bom. 

T1 - Olha só! Vestiu tudo justinho! Japonês, a farda é praticamente do teu tamanho. (Visivelmente, 
a farda e o coturno são muito maiores que o tamanho do fotógrafo.)

T3 - Ainda bem que o macacão é elástico e veste bem a arrogância desse traíra. 
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Fotógrafo – Ele é um infiltrado?

T1 – A sua função aqui é fotografia, japonês. Engole a empolgação que o seu vestido novo está te 
causando. Pra todos os efeitos ele agora é Vladimir Herzog. Jornalista. Compreendeu? (O fotógra-
fo acena, com sinal afirmativo.)

T3 - Ainda tá faltando alguma coisa para essa fotografia ficar perfeita. Já sei. É isso. Tá faltando 
a cinta. (T1 leva a cinta que ainda carrega nas mãos até T2 e a ajusta na altura da cintura, sobre o 
macacão.). Pronto. Pode tirar a foto, japonês.

(O fotógrafo, ligeiramente empolgado e orgulhoso, olha a cena a ser fotografada com concentra-
ção. Ameaça tirar a foto levando a mão sobre a máquina. Por um instante se mantém paralisado, 
em silêncio, e em seguida, desiste, afastando a mão do aparato.) 

Fotógrafo – Eu peço licença para dar um palpite. Não pretendo me insubordinar aos senhores. 
E não quero parecer indelicado. Gostaria apenas de... (Pausa. escolhe as palavras.) Eu...Eu acho 
que a cinta não está combinando. Eu digo, combinando com a situação, sabe? Assim, como está, 
fica um pouco estranho. Quem usa macacão não usa cinta. (T3 e T1 se entreolham.) Só mais uma 
coisinha. (Ele vai até T2 para ajustar o corpo dele tal como pretende.) Se a cinta for presa um pouco 
acima da janela, suspendendo o corpo dele atada pelo pescoço, reforçaria a coerência da presen-
ça das manchas roxas abaixo da mandíbula.

T3 – Muito bem, japonês. Boa manobra!  (T1 vai até o corpo de T2 para ajudar o fotógrafo, ajustan-
do a cinta ao pescoço.) Agora, tira logo essa foto. (O fotógrafo volta até a câmera e clica, orgulhoso.)

T1 – Parabéns! Passou na primeira prova. Você agora faz parte da juventude cristã do segundo 
batalhão. Vamos batizar essa batina virgem. (T1 esfrega as mãos sujas na farda do fotógrafo.) 

(Um médico legista, com aparência de etnia oriental entra em cena subitamente, vestido a caráter, 
com sangue sobre as luvas cirúrgicas brancas.)

Médico – Vocês mataram o cara! Vocês mataram o cara!

T3 – Doutor o senhor vai ter que dar um jeito naquela autópsia.

Médico – Vocês mataram o cara! Vocês mataram...Para esse jornalista o protocolo era outro. Vo-
cês três estavam cientes disso. (Olha com estranhamento para o fotógrafo.)

T1 – Calma! A gente está resolvendo a situação. Se acalme, vai dar tudo certo. Esse aqui é o 
fotógrafo que tá cooperando com gente, seu conterrâneo, olha aí.

Médico – (Olhando para o fotógrafo) Eu não sou japonês. 

T3 – Vamos lá, você joga na nossa sucursal faz muito tempo. Não deixa essa bola para gente chu-
tar sozinho. Você volta lá, para maquiar o laudo necroscópico do jornalista. Ele aqui, já fotografou 
a cena. Tá tudo pronto.

Médico – Não tem nada pronto. Esse macacão curto é do operário. (Aponta para T2.)
T2 – (Sai da posição de enforcado, desvencilhando-se da cinta, bastante nervoso) – Eu avisei que 
essa merda não iria funcionar. Eu falei que essa porra dessa foto não vai convencer ninguém. 
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(Para o fotógrafo.) Devolva minha farda! Agora!

(O sino badala três pancadas. A música alta retorna junto dos gritos de tortura. Visível no palco 
nesse momento, somente a última foto do álbum verde. A música cessa. Os gritos permanecem, 
sufocados e esparsos enquanto a narradora diz o texto seguinte.)

Narradora – Pudemos perceber com mais nitidez que as fotos impostoras foram forjadas tam-
bém pelos ditadores poderosos que ficaram de fora do seu enquadramento. Estão de fora do 
enquadramento do enredo porque esses são os covardes, invisíveis até para as teleobjetivas do 
poder judiciário. Eles são bombas de destruição em massa que ainda hoje perpetuam a cultura 
do terrorismo de estado, porém, como personagens, são bem menos dotados, de amplitude des-
prezível, (Olha para a última foto do álbum verde.) não cabem numa reles fotografia.
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A FORCA DA MEIA VERDADE - PEÇA EM 5 ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS

ÁLBUM AZUL

(No chão do palco está estendido o corpo do ator que interpreta Vladimir Herzog, jornalista assassi-
nado em 1975 no DOPS em São Paulo-SP, pelos torturadores, terroristas do regime militar brasileiro 
ocorrido de 1964 a 1985. O corpo está vestido com macacão e sapatos, sem marcas de tortura no 
corpo e respirando profundamente.)

Narradora – Há nessa peça cinco álbuns fotográficos. Branco e Preto. Vermelho, Verde e azul. O 
contraste severo entre o preto e branco não suprime a leveza das cores. A sucessão da narrati-
va é aleatória e sua sequência está a critério de quem agora aprecia as imagens. As fotografias 
contemporâneas sofrem a convulsão da lembrança. São produzidas à exaustão, empilhadas aos 
montes nos aparelhos eletrônicos e disparadas na direção dos olhos, projéteis de metralhadoras. 
Aconselho um bloqueio dessa atitude frenética. A velocidade hipnótica colabora com o acúmulo 
de esquecimento, irreversível, da historiografia. A singularidade da memória se dá pela escassez 
de suas imagens e não pela sua abundância sufocante. Oferte o tempo de uma canção a cada 
uma das fotografias desse álbum. O álbum azul está impresso.  

(A fotografia da capa do álbum azul é exibida ao público. A ator que interpreta Herzog levanta-se e 
vai até um cenário semelhante com o da fotografia da capa do álbum.) 

Narradora – Essa é a fotografia da capa do álbum azul.

Herzog – (Despindo-se do macacão.) O primeiro laudo da autópsia confinou minha existência a 
uma fotografia e, a crônica do Brasil da época, ao discurso da fraude. Ambas as imagens, ainda 
narram o presente. Peço licença aos limites do enquadramento que me cerca nessa moldura, para 
romper o campo de visão de quem ainda me observa impresso no papel jornal amarelado dos 
anos de chumbo. 

Narradora – (A narradora toma o lugar do ator que interpreta Herzog, no campo da fotografia do 
álbum azul.) A linearidade é perversa e obstrui as extrações concretas emitidas pelas imagens 
fotográficas, principalmente quando o tema é a fraude. Nesse álbum o algoz é o próprio enqua-
dramento. O tempo de exposição à luz, para fotografar a ciência História, é muito lento. A imagem 
borrada permite ao discurso visual um sem número de versões e em nenhuma delas existe a ver-
dade. A verdade é uma utopia do fotógrafo e ela não habita a topografia de nenhuma foto, nem 
mesmo das mais nítidas. Papel fotográfico, aceita das palavras qualquer mentira. Fiquem atentos 
às imagens que estão fora do enquadramento do enredo e não constam até hoje nos periódicos 
contemporâneos.

Herzog – A ação dessa narradora, (refere-se a narradora que agora adentra o espaço de onde saiu.) 
é imprescindível para que apreciação das imagens a seguir seja feita com precisão, com o objetivo 
de não iludir os aqui presentes com uma performance inverossímil. Sou imagem perene de uma 
época, não um espectro. Minha narrativa pregressa é agora projetada no laboratório contempo-
râneo da ampliação para acossar meus torturadores.

Narradora – (Para o ator que interpreta Herzog.) Essa é ampliação da imagem do jornalista Vladi-
mir Herzog, assassinado pelos terroristas do estado, torturadores do regime militar do Brasil, em 
1975.
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(O ator que interpreta Herzog monta com capricho e habilidade um equipamento fotográfico anti-
go, por captura de filme em película; monta um tripé de madeira, prende sobre a cabeça dele uma 
câmera fotográfica obsoleta.)

Herzog – Seria possível transcender e superar a morte depois da tortura fatal, sustentando os 
próprios pés sobre o chão? 

(A imagem fotográfica da capa do álbum azul se amplia constantemente ao infinito até se tornar 
abstrata, sem contornos, emite apenas luz.)

Narradora  – Sim, nessa imagem é possível. Permaneço aqui em vigília constante para que os 
presentes refaçam sobre este corpo constante perícia. Escrutinem essa imagem periodicamen-
te, década após década. Examinem o raio x dessa historiografia e procurem constantemente os 
agentes dessa doença degenerativa que retorna em ciclos epidêmicos, açoitando os pés que re-
sistem sobre o chão.

Herzog  (Vira a câmera em direção da plateia.) – Entre vocês ainda existem torturadores que nun-
ca foram enquadrados por essa câmera. (Ele dispara o flash antigo e se retira de cena.)

Narradora – Tirar fotos é uma ação em duas direções: para a frente e para trás. Fotografar é uma 
intervenção no tempo da narrativa, da qual alguma coisa é arrancada de sua própria carne e 
transferida para um outro de lugar. Estamos exilados na caixa preta da câmera para-útopica. 

Fotografia:
ente alheio do capital, soberano ordenador.

Sem governo ou autoridade,
nela, não há propriedade ou proprietário 
notoriedade ou autoritário.

Finança da alteridade,
seus papéis não pagam...
se apagam em notas etéreas
evaporam músicas invisíveis 
enxergam, para não comprar, 
o ser
da imagem do estar.

Não reside nela algum inquilino, 
hipotecando valores
alugando identidades
comprando cotas de lares
surrando e surrupiando papéis públicos 
para emprestar a particulares, sem juros,
riquezas comunitárias.

Nada se importa de sua loja virtual
Nada se exporta de sua moldura balcão
Seu som interior não é privado
Seu tom exterior não é metal 
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Sua rima não tem ouro
Sua cadência não estoca 
produtos no livro caixa, 
no pentateuco, 
no alcorão.

Fotografia embarcação
nada, de borboleta,
na turva água da alienação.
 
De alienada não tem nada.
Ali, naquela química salgada,
tudo cabe e afixa nela, na revelação, 
que exuma 
ossos novos para o corpo
desbota o sangue
desancora água
para o presente morto
navegar o vivo, no mar
que emerge o passado revivo,
do instante morto.

Anti mitológica ressureição do vinho para água.

Imagens, domesticadas ou não, 
não
se replicam em prateleiras
não
tem preço na etiqueta.

Imagens não tem sombra sem fotografia.

Fotografia são versões possíveis da anarquia,
para-utopia.

E nada nela se prende 
Nada nela se guarda 
Nada dela se guarda 
Nada por ela 
se guarda 
Nada pra ela 
se vende.

Só se suspende 
Só se rarefaz
Só se desmancha 
Só se desvela.
 
Só se sublima, pulverizado, 
o instantâneo da paragem 
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gerúndio espaço no tempo 
cisão do átomo
síntese vã da eternidade 
carne densa escalpelada 
que fecunda, 
na fissão do átimo da imagem:

um perfume agudo

que afinca fundo

que penetra mudo

pela luz da vitrola

pela agulha da palavra

pela picada da moviola

pela-imagem-que-lavra-o-terreiro-da-cachola
quando-o-gatilho-é-disparado-na-janela-obturada

Aerada, corre o espaço
o disparo rompe esparso 
as artérias da miragem
as retinas dos ouvidos, semeando,
sua música paisagem, 
inoculando,
seu odor na dor
sua preta e branca cor
na vida surda, inodora e saturada 
do valor

Fotografar é um bote fatal no proprietário da imagem.

Imagem:
couro duro da moeda
hospedeira do valor especulado 
pedra camaleônica
dupla face fetichista
invertebrada anaconda 
autófaga, peçonhenta,
morde o tempo do verão 
pra vomitar, no outono seco,
os indigestos ruminados,
alimento de todas as posses,   
nos terrenos inférteis
onde habitam todos os invasores 
moribundos,
em seus cascos loteados em patrimônios, 
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que apertam torniquetes
em corpos latifundeados, ocos.

Ossadas encarceram a alienada propriedade
em escrituras desaverbadas.

Paisagem dessa herança:
fotografia, assassinada por sua imagem
grade, sobre a memória sertaneja
que confina, toda e qualquer liberdade
à câmara escura da utopia.
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A FORCA DA MEIA VERDADE - PEÇA EM 5 ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS

ÁLBUM VERMELHO

SLIDE

“Há aqui cinco álbuns de fotografias: o branco, o vermelho, o azul, o preto e o verde. Seu 
autor, que também é fotógrafo e encenador, encaminhou um rascunho impresso para que eu es-
crevesse o texto da orelha do livro. Notei que no impresso enviado não havia espaço gráfico para 
as orelhas. Imaginei onde encaixar minhas observações e concluí que seria melhor convertê-las a 
um slide, um microfilme a ser ampliado a partir da leitura.

Vou direto ao foco. A poética fotográfica desses álbuns apenas existirá em consequência 
da leitura, reflexão e experimentação, daqueles que um dia tornarem a obra viva, em futura mon-
tagem, performance ou qualquer outro tipo de exposição ao público. 

Não há sucessão cronológica entre as narrativas contidas nos álbuns e a denominação em 
cores dos mesmos não denota qualquer significado ou atribuição de valor. Cores são fenômenos 
referentes a percepção visual subjetiva, destituídas de ideologia e simbologia. Sua justaposição 
não implica, necessariamente, em discurso provido de linguagem. 

A não linearidade dessa narrativa e a construção visual da publicação são consequência 
da jovialidade do fotógrafo, ainda imaturo, e da arbitrariedade responsável do encenador ao con-
frontar a linguagem fotográfica à linguagem cênica. A primeira é uma bebê de colo de cento e 
poucos anos e a segunda é uma velha senhora decrépita, ama de leite de todas as outras lingua-
gens e escrava dos vícios de sua própria tradição. 

É desejoso que esse confronto entre as linguagens referidas, alimente os futuros ensaios 
e experimentações, para que venham à tona as camadas mais profundas e abstratas da narrativa 
visual dos álbuns. Assim, possivelmente, seu conteúdo histórico e político atinja melhor comu-
nhão junto ao público. 

Quando se esfolia as palavras, a língua se desmonta, se descodifica e se reinventa, e o idio-
ma se converte em linguagem fotográfica viva. A língua descodificada desmembra-se em imagens 
até se converter em fotografia. Nessa língua, não há imagem singular que ressuscite mais que mil 
palavras, porque não há idioma que possa transcodificar o memento mori das fotografias. Foto-
grafias são notas falsas que até compram, mas não pagam mil palavras.

Caro Jonas Golfeto, este é o meu slide. Não saberemos se ele será prefácio ou posfácio. Ou 
quem sabe até epitáfio? Suspeito que ele possa figurar em qualquer espaço imaginário, qualquer 
fenda entre os negativos fotográficos e narrativos dos teus cinco álbuns.”

Juan Rulfo
Comala, México.

 
(Escritor e fotógrafo mexicano, em slide enviado ao autor, Jonas Golfeto.)

Caro Juan Rulfo,

Teu slide habita todos os cinco álbuns. Com grande destaque reside na casa do álbum 
vermelho, ocupando a planta dela por toda sua área. 

Jonas Golfeto
Ribeirão Preto, Brasil.


