
 

 1 

 

 

A face oculta, sinistra e fascinante do espetáculo do real. 

 

Dra. Vanessa Brasil Campos Rodríguez 

 

UNIFACS – Universidade Salvador – Bahia 

 

 

 

RESUMO 

ESTE TRABALHO É UMA REFLEXÃO ACERCA DE UM FENÔMENO QUE OCUPA 
UMA BOA PARTE DA PÓS-MODERNIDADE, O ESPETÁCULO DO REAL.  
PRETENDEMOS ENFOCAR NOSSA LEITURA NO OLHAR DO SUJEITO QUE SE 
COLOCA DIANTE DE ESPETÁCULOS MIDIÁTICOS DE ONDE EMERGE O REAL. 
PARTIREMOS DA ANÁLISE DE ALGUNS RETRATOS QUE CAUSAM ESTRANHEZA, 
PINTURAS QUE RETRATAM O LIMITE ENTRE O ANIMAL E O HUMANO, ENTRE O 
MASCULINO E O FEMININO. NOSSO PERCURSO DESEMBOCA NO REALITY 
SHOW OU O ESPETÁCULO DO REAL. NESTE SENTIDO, É NOTÁVEL A 
SOFISTICAÇÃO DO PROGRAMA “LINHA DIRETA”, DA REDE GLOBO, CUJAS 
CENAS DE “SIMULAÇÃO” REPRODUZEM COM TAL PERFEIÇÃO OS DETALHES 
DE CRIMES, BASEANDO-SE EM FOTOS DOS PERITOS, DEPOIMENTOS DE 
POLICIAIS E TESTEMUNHAS, QUE TORNA QUASE IMPERCEPTÍVEL PARA O 
ESPECTADOR ESTABELECER A FRONTEIRA ENTRE FICÇÃO E INFORMAÇÃO. 
MOSTRAREMOS COMO ESTE GÊNERO TELEVISIVO MAGNETIZA O OLHAR DO 
ESPECTADOR. ABORDAMOS, AINDA, A EXPERIÊNCIA DA PULSÃO ESCÓPICA, 
UM OLHAR QUE SE SITUA NO UMBRAL DO FASCÍNIO E DA MORTE.  

 
Palavras-chave: olhar, pulsão escópica, Real,reality show, Linha Direta. 
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O HUMANO E O INUMANO  

Este trabalho pretende analisar um fenômeno significativo da pós-

modernidade: o espetáculo do real.  Dedicaremos, em nossa leitura, um enfoque 

especial ao olhar do espectador e sua experiência de pulsão escópica, um olhar que se 

situa nos umbrais do fascínio e do sinistro.  

O bizarro e o grotesco sempre atraíram o olhar humano. É o caso de Antonieta 

Gonsalvus, ou Tognina (Fig. 1), nascida na Holanda em 1572 e retratada pela pintora 

Lavinia Fontana. Trata-se de uma menina cujos pelos lhe cobriam todo o corpo, 

inclusive as mãos. O rosto de Tognina – a parte visível, permissível e mais nobre do 

seu corpo (Fig. 2) – era ao mesmo tempo monstruoso, mas estranhamente atraente 

para os observadores. Bela e fera sintetizados no mesmo corpo, figura 

antropomórfica, nem totalmente bicho, nem completamente humana. Ela olha o 

espectador de frente, mas não o encara totalmente. Há certa opacidade no olhar, certa 

demanda latente. Parece difícil concentrar-se na humanidade da menina, pois nosso 

olhar é magnetizado pela barba que lhe recobre toda a superfície do rosto. O vestido 

de princesa em tons cinzas e bordado em dourado, sublinha sua condição nobre, mas 

não consegue ocultar completamente o que o espectador adivinha estar por detrás 

dele: seu corpo completamente peludo. Este misto de animal e mulher leva-nos ao 

mais pretérito de nós mesmos, ao tempo de nossa primitiva caminhada como homo 

sapiens, aquele instante onde nos separamos da animalidade para tornarmos humanos. 

O retrato de Tognina é um aviso ao espectador, é uma súplica. Suas mãos de menina 

aos doze ou treze anos seguram um papel cujas letras bem desenhadas dirigem-se ao 

espectador. Não importa o que está escrito ali. São palavras materializadas. É como se 

a menina debaixo de sua máscara de pelos nos avisasse: “sou humana, sou portadora 

da palavra, do simbólico, em suma. Não se confundam. Minha humanidade é 

determinada pela palavra e esta é a única forma de combater esta aparente 

animalidade.” Tognina, materializada nos pincéis de Lavinia Fontana, faz ecoar seu 
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apelo até a pós-modernidade. E nós, espectadores, fascinados por sua condição 

mulher/bicho ou bela/fera, percebemos que o que nos atrai, o que magnetiza nosso 

olhar é algo que oscila entre o sinistro e a beleza. Tognina representa este umbral, este 

limite, esta fronteira que cada um de nós tenta ocultar, mas que acaba por aflorar, um 

ponto de mutação entre o selvagem e o civilizado. 

Da mesma maneira, Magdalena Ventura (Fig. 3), retratada por Jusepe de 

Ribera, produz um incômodo desassossego mesmo no espectador contemporâneo ao 

contemplar uma mulher barbada amamentando seu filho. Nesta poderosa imagem, o 

pêndulo do bizarro oscila entre o masculino e o feminino, muito mais próxima de um 

homem amamentando que de uma mulher barbada com seu filho. Nosso olhar desliza 

deste rosto peludo que nos contempla e é imantado para um lugar nuclear da 

representação: a amamentação. Não parece que este seio está deslocado, que está 

centralizado demais? Algo produz um efeito de estranhamento, de inverossimilhança, 

como um seio acoplado, falso. Mas o bebê está muito confortável e parece não 

repudiar em absoluto aquela teta. Seguindo os percursos do olhar nos deparamos com 

duas mãos demasiado grandes para uma mulher, mãos poderosamente masculinas, 

como masculina é esta cabeça em sua calvície prematura para uma mulher lactante.  O 

que está evidente neste retrato é uma total masculinização da figura que contrasta com 

o seio pintado em tons luminosos. Este destaca-se do resto do corpo, ilumina a criança 

e derrama seus tons amarelos como cascata pela roupa da mulher. Este detalhe, como 

o da carta de Tognina, avisa ao espectador que o que está aqui, diante dele, não é um 

homem, mas uma mãe. Esta convergência entre homem e mulher ou, como no caso de 

Tognina, entre bicho e ser humano percorre a história em diversas representações.  

Por que nosso olhar se prende tanto nestas representações? Por que os 

observamos tão insistentemente, perscutrando cada detalhe, adivinhando cada 

milímetro de um corpo disforme? Quem é este outro tão diferente de mim e tão igual 

a mim? Pois não há no espectador algo que oscila entre a humanidade e a 

animalidade, algo entre o médico e o monstro? “Todo retrato é, em certo sentido, um 

auto-retrato que reflete o espectador. Como o “olho não se contenta em ver”, 

atribuímos a um retrato nossas percepções e a nossa experiência. Na alquimia do ato 

criativo, todo retrato é um espelho.” (MANGUEL, 117) 
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A partir do surgimento da fotografia, homens e mulheres disformes passaram a 

ser retratados para o deleite de muitos espectadores. John Merick, conhecido como o 

homem-elefante (Fig. 4) foi exibido em teatros e estudado à exaustão nos finais do 

século 19. O que observamos novamente nestas fotografias é o retrato deste limite 

homem/animal, o aspecto grotesco que nos conecta com uma parte latente em cada 

um de nós: nossa pretérita selvageria. 

 

O Espetáculo do Real na TV 

Hoje, basta olhar a TV e se deparar com uma profusão das mais variadas 

formas de espetáculos neo-circenses, onde as mulheres-barbadas de outrora ou 

homens-bicho foram substituídos por corpos mutilados ou disformes, feridas em 

primeiro plano, seres hermafroditas ou imagens de órgãos sexuais anômalos. Corpos 

putrefatos e em decomposição são mostrados , diariamente na série de TV CSI. 

Autópsias e intimidades são reveladas (Fig. 5), como no caso da morte de PC Farias, 

analisado no programa de abertura de Linha Direta. Enfim, a carne humana é 

oferecida para ser devorada pelos olhos cada vez mais famintos dos espectadores.  

No âmbito do discurso televisivo, classificamos como espetáculo do real os 

programas, ou fragmentos de programas, que apresentam acontecimentos, 

selecionados em função de seu potencial dramático-espetacular, muitas vezes sob a 

roupagem de prestação de serviços públicos, de interesse filantrópico ou social. São 

os denominados reality shows.1 A este gênero de fronteiras cada vez mais difusas 

podem pertencer os mais variados segmentos televisivos, que muitas vezes utilizam 

como recursos a transmissão ao vivo, a câmera na mão e uma pós-produção e edição 

limitadas, elementos que buscam oferecer ao espectador uma sensação de 

verossimilhança.  Por outro lado, incluímos no gênero as recriações dramáticas de 

fatos que não puderam ser transmitidos ao vivo: as simulações. Ao gênero reality 

show também pertencem certos jogos transmitidos pela Internet durante 24 horas e 

com edições diárias na televisão.  

                                                 
1 Desenvolvemos este tema em RODRÍGUEZ (2007). 
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O termo reality show, em inglês, não foi traduzido ao português, talvez 

porque já estivesse cristalizado na opinião pública antes de penetrar na TV brasileira. 

Mas, se por um lado o nome não tem sua face nacional, pelo contrário, sua fórmula já 

entrou de cheio na nossa programação tupiniquim. Dentro da categoria “espetáculo do 

real” englobamos todas aquelas manifestações midiáticas contemporâneas onde o real 

substitui a ficção ou se confunde com ela. O Real e sua espetacularização emergem 

em programas onde funções como a informativa e de entretenimento se misturam 

dando surgimento a este novo gênero.  

Nos baseamos em Requena2 quando adota a denominação de “espetáculo 

do real” para este novo gênero, e não “espetáculo da realidade”, que seria uma 

tradução ao pé da letra do termo, em inglês, reality show. Sabemos a partir de 

Lacan que o real não é a realidade, pois a realidade é um espaço tecido, construído 

com discursos, com signos. Um espaço que é ordenado, pensável e inteligível.3  

O real está aí. É. Com independência de toda a consciência que possa pensá-lo. 

Diferencia-se nitidamente, por isto, desta outra coisa que chamamos de realidade: o 

mundo todo ordenado, pensável, inteligível para esta espécie, a nossa, que se obceca 

por pensá-lo. (REQUENA: 1998, p. 8, tradução nossa) 

 

O espetáculo do real se configura quando os signos fracassam, quando o 

tecido da realidade se rompe, se trinca e se fratura. O real é concebido como um 

corte na estrutura do discurso e, portanto, do Eu. Mas o que é o real?  

 

                                                 
2  Para a diferenciação entre Real e realidade  veja em Jesús González Requena  “El texto; tres registros 
y una dimensión”, Trama y Fondo, Madri, nº 1, pp. 3-32,  Novembro de 1996.;  “En el principio fue el 
Verbo. Palabra versus Signo”.  Trama y Fondo Madri, nº 5 , pp. 7-28, Dezembro de 1998. ; “Frente al 
texto fílmico: el análisis, la lectura (“El manantial”, Vidor)” in  El análisis Cinematográfico,  Madri: 
Editorial Complutense, pp. 11-45, 1995; El espectáculo informativo o la amenaza de lo real. Alguns 
textos do autor estão disponíveis em www.tramayfondo.com 

3 “REQUENA: 1998,  p. 8, tradução nossa 
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“O real é”. Esta é a definição mais precisa, mas também é a mais difícil, 

segundo Requena.4 Vamos abordar o verbo ser, aqui, como intransitivo. O real é algo 

alheio a toda previsão, a toda predição, a toda explicação. O real é, em outros termos, 

o incognoscível, isto é, o que não pode ser conhecido, que Eu não reconheço, que não 

compreendo. O inominável. 5   

No espetáculo do real o aspecto radical da imagem invade a tela e não deixa 

nenhum espaço para a representação. A matéria dos corpos nos seus momentos 

extremos aparece arrasando todo o espaço.  

Nem mesmo os programas de auditório escaparam ao fenômeno que começou 

a dominar a televisão a partir dos anos 90. Os apresentadores Ratinho, Leão, Gugu 

Liberato e Faustão, chegaram a conquistar picos de audiência no Brasil quando 

mostraram ao vivo para a platéia, do auditório ou em casa, figuras bizarras, seres 

humanos deformados, casos típicos da literatura médica, pessoas portadoras de 

anormalidades de toda forma. (Fig. 6) Surgiu uma espécie de nova pornografia 

“biossanitária”.  A intimidade, a singularidade de corpos humanos, era colocada 

diante das câmeras para desfrute de milhares de olhares ávidos por ver cada vez mais.  

Se por um lado a TV exagerava na exibição de corpos e intimidades, o olho 

incansável do espectador demandava ver cada vez mais, pois este tipo de 

programação eleva significativamente os índices de audiência. Mas existia um espaço 

onde a câmera ainda não havia penetrado: o espaço da intimidade dos lares, das casas. 

Então, no segundo milênio irrompe a forma game de reality show, um jogo onde 

alguns personagens desconhecidos ou famosos, encerrados em um espaço por 
                                                 
4 O autor baseia-se em Lacan, que afirma que o real é diferente da realidade, do que conhecemos como 
um mundo objetivo, discursivo, comunicável. O real é concebido como um corte na estrutura do 
discurso e, portanto, do Eu. É o que escapa à linguagem e tem a ver com o desconhecimento.  Jesús G. 
Requena (1998) formulou uma teoria do real que supõe uma novidade, um avanço, em relação à teoria 
lacaniana. Segundo o autor, o sujeito “sabe que há algo que não pode entender.  (...) não entende, mas 
sabe. (...) E há um sabor para isto: o inexplicável é sentido, sente-se. E mais ainda: dói.” (REQUENA, 
1998, p. 11. tradução nossa) 

 

5 O registro do real é, em suma: “O registro do que no texto se resiste ao seu reconhecimento e à sua 
inteligibilidade, à sua categoria imaginária, à sua significação. O que está além de toda forma, de toda imago e de 
todo significante. O real. O texto, finalmente, como textura real. “ (REQUENA, 1996, p.13, tradução nossa) 
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determinado tempo, acatam certas regras e são observados por mais de 20 câmeras, 

durante 24 horas do dia. “Casa dos Artistas”, “Big Brother Brasil”, “Acorrentados”, 

são apenas alguns exemplos nacionais da fórmula idealizada pela produtora holandesa 

Endemol. São jogos, transmitidos ao vivo pela Internet e com edições diárias na 

televisão.  

O espetáculo do real possui uma carga tanto dramática quanto lúdica, trivializa 

a violência, a intimidade, a morte, causando um fascínio no espectador. Esta 

fascinação está patente nos gêneros informativos por excelência que são os 

telejornais, mas é visível em programas híbridos, onde se produz uma diluição ou 

degradação do informativo, do discurso da atualidade: 

 

(...) em todos os programas baseados em fatos, sejam eles sociais, mundanos, triviais ou 
simplesmente pessoais, podendo pertencer tanto à atualidade rosa como à negra: vejam 
as reconstituições à maneira dos reality shows, tiradas de acontecimentos reais, ou 
documentário dramático que reconstituem fatos cruentos ou dramatizam julgamentos 
sobre crimes célebres ou figuras dos grandes assassinos da Humanidade como existem 
nos Estados Unidos. (IMBERT, 2002, p.24, tradução nossa) 
 

 

Neste sentido, é notável a sofisticação do programa “Linha Direta”, da rede 

Globo6, cujas cenas de “simulação” reproduzem com tal perfeição os detalhes de 

crimes, baseando-se em fotos dos peritos, depoimentos de policiais e testemunhas 

sobre dos crimes, que torna quase imperceptível para o espectador estabelecer a 

fronteira entre ficção e informação. De fato, disto se trata neste tipo de espetáculo: 

que imaginário e real se misturem, se fundam e se confundam, eliminando fronteiras 

de tempo e espaço, pois o que importa é o aqui e agora do espetáculo, criando uma 

ilusão de presente sempre presente, em um espaço habitado unicamente pelo sujeito 

que olha e a imagem que lhe é oferecida. 

O que realmente importa no gênero é oferecer ao olhar do espectador um 

gozo imediato que alimente este instinto primário e incontrolável: a pulsão escópica.  

                                                 
6 O programa Linha Direta foi emitido às quintas-feiras à noite desde 1999. O primeiro apresentador foi 
Marcelo Rezende, sendo substituído por Domingos Meirelles. No dia 1º de fevereiro de 2008, a Rede 
Globo emitiu uma nota à imprensa comunicando sua suspensão temporária. 
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O conceito de pulsão escópica permitiu à psicanálise restabelecer uma 

função de atividade para o olho não mais como fonte de visão, mas como fonte 

de libido. Onde os antigos têm o conceito de raio visual e o fogo do olhar, a 

psicanálise descobre a libido de ver e o objeto olhar como manifestação da vida 

sexual. Lá onde estava a visão, Freud descobre a pulsão. (QUINET, 2002, p.10) 

 

Freud (1999) definiu o termo como pulsão do prazer de olhar e de exibir. 

O escópico é, segundo ele, a primeira experiência de satisfação que ordenará a 

percepção do homem conforme as coordenadas do desejo.  

Entre o além do prazer de olhar e o além do prazer de exibir-se existe um 

terreno que vai da fascinação ao horror. Diz Quinet: “O gozo escópico é o gozo dos 

espetáculos e também o gozo do horror, pois o olhar não pode se ver a não ser ao 

preço da cegueira ou do desaparecimento do sujeito, o que indica  que toda pulsão é 

também pulsão de morte.” (QUINET, 2002, p. 49) 

Este olho que deseja cada vez mais, que penetra lugares nunca dantes 

penetrados, que quer ir além do visível, descobre-se no umbral do sexo e da morte. 

Imagens pornográficas, sexo explícito e corpos dissecados ou em putrefação sobre a 

mesa são oferecidos aos olhos ávidos dos sujeitos diante das telas 7 ou sem a 

intermediação delas.  

                                                 
7  Os canais via satélite oferecem um cardápio variado para estes olhos famintos. ‘C.S.I.’ (Crime 

Scene Investigation), seriado exibido pelo canal Sony, mostra casos onde, além de vermos a trajetória 

da arma do crime penetrando no corpo e dilacerando as carnes, podemos participar visualmente das 

autópsias, pois as vítimas são mostradas sempre em primeiro plano ou a ferida em plano detalhe. No 

respeitável Discovery Chanel os voyeurs também podem se regalar com os “Novos Detetives”, casos 

reais onde autópsias e procedimentos de investigação na cena do crime são oferecidos de maneira 

extremamente didática.  
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O gozo do olhar se confirma no momento em que se produz, no aqui e agora 

da observação, um despedaçamento, (Fig. 7) algo rompe o invólucro, a pele, e a carne 

revela-se para o nosso olhar em sua extrema singularidade. Em outras palavras, o 

momento auge dos espetáculos ou mostras contemporâneas é aquele em que a figura 

se rompe, aparece uma fissura, uma ferida, e surge o interior do corpo. Quer dizer, no 

momento em que caem todos os véus. O real aparece porque consegue derrubar todos 

os signos que protegiam a interioridade do ser humano. A estratégia do espetáculo do 

real é a de uma violação visual, pois se trata de violar a intimidade do outro. Mais do 

que voyeur, o espectador contemporâneo transforma-se em detetive8 e tem à sua 

disposição uma infinidade de ferramentas e arsenais que lhe permitem, como em 

nenhuma outra época, dissecar a imagem, perscrutar a cena do crime, penetrar nos 

corpos.  

O espectador dificilmente se ausentará do recinto onde se exibe uma imagem 

mais violenta ou uma cena mais explícita. Muito pelo contrário. Ele permanecerá 

atento, desejando que a imagem se prolongue, que a destruição se repita, e, sempre 

que possível, em câmera lenta. O gozo escópico exige que a coisa se demore e se 

amplifique.  

Mas o que é isto que magnetiza nosso olhar contemporâneo? O que é isso que 

ao mesmo tempo nos fascina e fere, nos atrai e machuca, provocando certo gozo 

obsceno? O caráter fascinante de uma imagem que mobiliza o campo escópico 

assume as mais variadas formas e nuanças. 

 

Linha Direta: Caso P.C. Farias 

Iremos analisar alguns fragmentos do programa Caso P.C. Farias em Linha Direta, 

da TV Globo- tomando como ponto de partida os conceitos de real, imaginário e 

simbólico para traçar um percurso onde a semiótica e a psicanálise constituirão nossas 

linhas teóricas de apoio. 

                                                 
8  Veja João Frayze-Pereira. Arte contemporânea e banalização do mal: corpo do 
artista, silêncio do espectador in BARTUCCI. Psicanálise, Arte e estéticas da 
Subjetivação. Rio de janeiro: Imago, 2002. 
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Como metodologia de análise procuramos ler as imagens ao pé da letra, ou seja, 

soletrando 9. Vamos reconhecer os fragmentos que nos enviam a outros textos, sua 

relação com a subjetividade humana e, também, o ponto onde estes signos se rompem 

e emerge o real na sua face sinistra e fascinante.  

O cenário do primeiro programa de Linha Direta é exemplar. Algumas paredes 

foram erguidas com velhos tijolos aparentes, enquanto outras, foram rebocadas em 

tons terra com textura grosseira. Uma iluminação rarefeita, quase em penumbra, mal 

ilumina o apresentador sentado sobre uma mesa e cujo rosto se perde em sombras. Em 

primeiro plano, mais iluminados que o fundo da imagem, alguns objetos compõem 

este ambiente semelhante a uma delegacia: uma tela de computador com um número 

de telefone em branco sobre fundo vermelho, caixa de CDs e caderno de notas.  

Todos estes elementos nos conectam com algo misterioso que permanecia escondido, 

mas está prestes a ser revelado. Algo parece estar a ponto de emergir deste submundo 

das paixões humanas latentes. Algo vem das profundezas do desconhecido, deste lado 

animal que teima em superar o humano. Neste sentido, o crime, o assassinato, a 

pulsão de morte, em suma, serão exploradas pelo programa que oferece esta linha 

direta com o outro lado do ser que olha.  

Comandando o espetáculo, observamos um locutor cujos olhos, imersos em 

molduras de profundas olheiras e sobrancelhas arqueadas, nos interrogam, ou melhor 

interrogam este desejo profundo que há em nós. Sua voz, como seu olhar, é 

cavernosa. As palavras são ditas de forma pausada, ritmada, soletrada. Move-se pelo 

cenário ao ritmo da trilha sonora do programa cujos acordes agudos de violinos 

lembram-nos os bons filmes de suspense e mistério. Encaixa-se prazerosamente no 

cenário que domina, como também domina todo o texto que pronuncia como um 

ilusionista. E nos deixamos levar por este mago do reality show. Ele convoca o 

espectador a participar de uma investigação realizada pela equipe de Linha Direta que 

desmonta a história oficial e que aponta para uma terceira pessoa no local do crime. 

                                                 
9 Desenvolvemos detalhadamente a metodologia de análise textual em RODRIGUEZ 

(2004). 
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Marcelo Rezende aos poucos se aproxima de um telão que mostra a foto da 

perícia do quarto de P.C. Farias na Praia de Guaxuma, onde o tesoureiro de campanha 

de Fernando Collor de Mello foi encontrado morto ao lado da namorada, Suzana 

Marcolino (Fig. 8). Trata-se da fotografia dos peritos, mas a logomarca da Globo está 

posicionada estrategicamente sobre a foto, no canto superior direto, em cores, e, em 

linha d’água, abaixo, no canto inferior direito. Após avisar que o programa vai 

apresentar as contradições da investigação oficial e apontar as falhas, irá também 

demonstrar as evidências de que uma terceira pessoa poderia ter entrado no quarto e 

ser o verdadeiro assassino. A fotografia dos corpos do casal ocupa dois terços do 

enquadramento enquanto Rezende, em plano americano, dirige-se ao espectador: 

“Você...” e aponta para a imagem com as mãos “... gostaria de entrar nesse quarto 

comigo?” Vamos procurar ler ao pé da letra este apelo de Marcelo Rezende. Em 

linguagem conativa, ele nos convida a penetrar no local do crime, pois ao falar aponta 

para a foto da perícia. Este é o apelo ao espectador: ir, conduzido pelas mãos do 

apresentador, ao espaço real onde os acontecimentos sinistros ocorreram. Como é 

possível? Ora, para o espetáculo do real, não há limites entre ficção e realidade. Tudo 

é possível, inclusive deslocar-se no tempo e entrar em espaços desconhecidos. Nunca 

a compressão tempo/espaço, característica da pós-modernidade, foi tão bem 

executada e vivenciada pelo espectador contemporâneo.  

A partir daí, deste convite, somos transportados para um cenário onde veremos 

o desenrolar dos acontecimentos. A câmera enfoca a foto oficial da perícia, nos dois 

corpos sobre a cama. Em seguida, um cenário reproduz com perfeição o local do 

crime: mesmas cores nas paredes, luminárias idênticas e lençóis cobrem a cama nas 

mesmas tonalidades frias. Sobre este cenário, enquadrado pela câmera na mesma 

posição que a da fotografia da perícia, vão surgindo palavras. Letras materializam-se 

uma após outra, ao som ritmado de uma máquina de escrever: Madrugada de sábado 

para domingo; 23 de janeiro de 1996; Casa de praia de P.C. Farias; Praia de Guaxuma 

– Maceió/AL”. A câmera em lenta panorâmica à esquerda vai mostrando dois 

personagens. De pé, ao lado esquerdo da imagem, um homem e uma mulher, imóveis, 

olhando o vazio. A semelhança com Paulo César Farias e Suzana Marcolino é 

evidente. Nenhuma palavra alertando que a cena é uma simulação foi adicionada à 
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imagem. Então trata-se mesmo do local e da hora do crime e não de uma 

representação? Pelo menos é assim que o telespectador desavisado percebe e lê a 

imagem. Afinal ele foi convidado e está no local exato do crime. Inusitadamente, a 

parede posicionada detrás do casal move-se, desliza para a esquerda acompanhado de 

um ruído metálico grave. O cenário é desmontado, como será a versão oficial. Surge 

em cena uma terceira figura, a do apresentador, localizado no espaço entre os dois 

personagens e constituindo o vértice superior de um triângulo composicional. Sempre 

questionando a versão oficial do crime, Rezende vai aos poucos aproximando-se do 

casal, mas detém-se na linha divisória (na qual deslizou a parede) que separa a parte 

exterior do cenário do interior do quarto. Por fim, cruza a linha, penetra no quarto do 

casal, passando entre o homem e a mulher e questiona dirigindo-se ao espectador: “O 

que teria acontecido neste quarto na praia de Guaxuma, no litoral de Maceió?”. 

Enquanto faz a pergunta seu olhar desloca-se do espectador para a cama e aponta com 

mãos de prestidigitador para a mesma, enquanto enfatiza a expressão “neste quarto”.  

Ora, o analista ou um espectador menos fascinado sabe que “neste quarto” não 

aconteceu nada, pois trata-se de um cenário montado e desmontado constantemente 

para a representação. Mas, para o espectador comum a frase “o que ocorreu neste 

quarto?” é recebida de forma diferente. Ela conecta o sujeito posicionado diante da 

tela da TV com uma verdade que é a do programa. Em outras palavras, o que ele vai 

ver é percebido como o que de fato ocorreu lá, na praia de Guaxuma, naquela noite do 

crime. “Este quarto” passa a ser o quarto dos acontecimentos reais. 

Marcelo Rezende durante sua explicação ocupa-se de desmontar a versão 

oficial do homicídio de P.C. seguido do suicídio de Suzana Marcolino, para montar a 

versão de um duplo assassinato e a presença, portanto, de um terceiro elemento no 

local do crime. O apresentador encarna, desta maneira, este terceiro elemento, ao 

posicionar-se, todo o tempo entre os dois e ao invadir constantemente a cena do 

crime. Curiosa estratégia, pois, como nós também fomos convidados a entrar com ele 

na cena do crime, nos identificamos com este terceiro elemento. Só haveria, 

evidentemente, uma maneira de estar lá: fundindo-se na figura deste terceiro, que é o 

assassino, aqui encarnado por Rezende. Em várias tomadas a câmera ajuda a compor 

este artifício ao enquadrar os pés de um homem e ir lentamente percorrendo o seu 
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corpo até deter-se no rosto do apresentador. Esta estratégia ocorre quase sempre 

quando faz alguma referência ao terceiro elemento no local do crime. Gostaríamos de 

enfatizar que este terceiro elemento tem uma função narrativa oposta à de um terceiro 

elemento simbólico, aquele representado pelo herói ou a figura paterna. O terceiro 

aqui ocupa a posição do anti-herói, da não-lei e é esta figura que será objeto de 

identificação por parte do espectador, uma vez que foi encarnado por Rezende.  

Em uma cena posterior, um grande relógio de chão que marca 1.00 h (uma 

hora) funde-se com o rosto do  apresentador. As horas sucedem-se para oito e nove 

horas. Desta maneira, Rezende torna-se o senhor do tempo, permitindo ao espectador 

voltar ao momento da descoberta do crime. Quero alertar novamente para o fato de 

que até este momento do programa não havia aparecido a palavra “simulação” sobre a 

imagem. Podemos concluir que tudo o que vimos até agora foi a mais pura verdade. 

Como dissemos anteriormente, o que importa é  que imaginário e real se misturem, se 

fundam e se confundam, eliminando fronteiras de tempo e espaço, pois o que importa 

é o aqui e agora do espetáculo, criando uma ilusão de presente sempre presente, em 

um espaço habitado unicamente pelo sujeito que olha e a imagem que lhe é oferecida. 

Sons de tic-tac e entra em cena a voz de um narrador em off. Só agora a 

palavra “simulação” surge sobre a imagem, no momento em que a empregada da casa 

está varrendo o chão da sala de jantar. Quando ela encontrar a bala, o espectador, que 

viu boa parte do programa sem o aviso, já estará imerso no véu da realidade e nem 

notará que se trata de uma cena simulada ou teatralizada. Mas, o auge, o momento 

supremo da total fusão de ficção e Real é quando o caseiro Reinaldo arromba a janela 

do quarto com uma tesoura de jardinagem e irrompe a cena do crime. Neste instante a 

palavra “simulação” aparece gravada sobre a cena montada pela produção do 

programa com os dois atores sobre a cama na mesma posição do casal. Em seguida, 

um plano detalhe da foto oficial da perícia mostra o detalhe da entrada da bala no 

peito de Suzana e sobre ela a palavra “simulação”. O segurança pula para o interior do 

quarto pela janela. Em seguida, a câmera mostra um detalhe de foto dos peritos 

enquadrando parte do rosto de P.C. e seu ombro direito. Um movimento de câmera 

enquadra o rosto do morto. A palavra “simulação” permanece todo o tempo sobre as 

fotos da perícia. Em seguida, o ator que interpreta o segurança toca o pescoço de P.C. 
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para comprovar se está vivo. Segue-se foto da perícia de Suzana mostrando inclusive 

uma seta branca que indica o local de perfuração da bala. Sobre a foto permanece 

ainda a palavra “simulação”.  Toda a cena é pontuada e ritmada por uma trilha sonora 

que, em tons de suspense, alinhava todos os fragmentos reais ou simulados. Se sobre 

as fotos da perícia a palavra simulação não desapareceu, estas possuem o mesmo 

valor de irrealidade que as cenas simuladas e as cenas simuladas o mesmo estatuto de 

verdade (Fig. 9). O espectador inebriado pela montagem que oscila, como a própria 

câmera, entre uma e outra imagem, entre a foto da perícia e a encenada pelo 

programa, não vê fronteiras, não percebe os limites entre o real e o simulado. Mas, e 

isto é mais sintomático, ele não quer perceber. Pois o espectador pós-moderno exige 

imagens cada vez mais reais, cada vez mais verossímeis, cada vez mais espetaculares. 

Ele não quer perceber o ponto onde a filmagem se revela trucagem. A máxima do 

espectador pós-moderno é: “Engana-me que eu gosto”, ou melhor dito: ”Engana-me 

que eu gozo”, pois é do gozo do espetáculo do real que falamos aqui. No espetáculo 

do real o horrível assume a forma eficaz e fulminante de um imã visual que atrai o 

sujeito e magnetiza seu olhar. Desta forma o espectador, seduzido pela Medusa 

eletrônica, oscila entre o horror e o fascínio.  

Que espectador é este que contempla o espetáculo do real? Um sujeito cujo 
corpo está reduzido a um único órgão, o olho, e a uma única função, o olhar. Um 
indivíduo que assiste ao corpo do outro que se decompõe, desmaterializa, se corrompe 
ou, na melhor das hipóteses, tem sua intimidade invadida. Um espectador, em suma, 
submetido a uma posição passiva e silenciosa. Submetido que está a um gozo 
escópico quando visualiza como se fragmenta, se desfaz ou se aniquila o corpo do 
outro, suas palavras cessam. Como afirma Wittgenstein: “sobre aquilo de que não se 
pode falar, deve-se calar”.   

O espectador sente-se fascinado e petrificado pelo olhar que emana desta 
Medusa pós-moderna, completamente entregue aos seus encantos terríveis de 
górgona, recusando outro apelo que não seja o de sua imagem horrível, pois ele viu 
“através de” e já não se contentará mais com os limites. Difícil será oferecer-lhe outro 
manjar que não seja o de devorar, com olhos, o outro. Talvez, por isto mesmo, uma 
das figuras mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais terríveis do nosso cinema pós-
moderno seja a de Hannibal Lecter (Fig. 10). 10 Personagem psicopata, canibal, que 
trafega no umbral da sedução e da morte. Figura cuja aparição na tela parece 

                                                 
10 Personagem  que Anthony Hopkins interpreta no filme  “O silêncio dos inocentes” (1991), de 
Jonathan Demme. 
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sussurrar-nos que o gozo dos espetáculos pode ser também um gozo que culmina com 
horror: “Goza! Olho.Goza! Devora-me ou devoro-te!” 
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