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Resumo 

 

Propomos uma releitura do conceito de verossimilhança, originário da poética 

aristotélica, inserindo-o na perspectiva dos estudos comunicacionais e do audiovisual 

contemporâneo. Narrativas buscam envolver e convencer seus espectadores. A 

mecânica desse ato de convencimento se baseia no princípio da verossimilhança, 

entendida aqui como o elemento de validação de uma narrativa. O cenário audiovisual 

contemporâneo, marcado pela popularização do gênero reality, caracteriza-se por uma 

indefinição de fronteiras entre discursos ficcionais e não ficcionais, e pelo debate em 

torno da ‘pós-verdade’. Neste contexto, entendemos que o conceito de index appeal, ou 

‘chamamento indicial’, elaborado por Andacht, oferece uma chave de leitura sobre a 

articulação desta tensão “ficção x real” latente na comunicação contemporânea.  
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1. Um novo cenário para o consumo de narrativas 

 

Os hábitos de consumo de produtos ficcionais e de entretenimento midiático 

em geral (filmes, livros, séries de TV etc.) mudam ao longo do tempo, acompanhando 

naturalmente o desenvolvimento histórico-tecnológico das sociedades. Nas duas últimas 

décadas esse ciclo de mudança tem se acelerado em vista da ascensão dos meios 

eletrônicos de comunicação, alterando formatos consagrados e criando novos modelos 

de interação entre o público e as narrativas, tornando seu consumo um processo coletivo 

dentro daquilo que Jenkins (2006) chamou de “cultura da convergência”. Livros 

digitais, televisão sob demanda, narrativas colaborativas na internet, séries televisivas 

que ganham enredos paralelos no ambiente virtual, programas que incorporam as 
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2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens, UTP, email: jefferro@uol.com.br . 
 

mailto:jefferro@uol.com.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

escolhas da audiência em tempo real, entre outras formas que emergiram recentemente, 

são alguns exemplos de como essa reconfiguração do universo da ficção e seus 

derivados na mídia vem ganhando novas configurações.  

Uma tendência que nos parece especialmente relevante nesse contexto é a 

expansão dos reality shows e de suas múltiplas variedades. A atual onipresença desse 

tipo de entretenimento, que não chega a ser exatamente uma novidade – “An American 

Family” (1973) é considerada a primeira série reality da história da televisão (Jerslev, 

2002) –, mas que se tornou um gênero hegemônico nas grades de programação 

televisiva somente na última década, é indicativa de que existe um novo equilíbrio na 

dicotomia “ficção X realidade” que vai além do universo restrito da produção 

audiovisual, colocando-se como um paradigma comunicacional mais abrangente.  

Na arena da comunicação política, esse embate se consolidou em torno da 

expressão ‘pós-verdade’, eleita a palavra do ano em língua inglesa em 2016 (Oxford 

Dictionaries), e que se tornou desde então um conceito chave para as análises do cenário 

comunicacional da eleição de Donald Trump, nos EUA, e do Brexit, no Reino Unido. 

Basicamente, o termo denota a ostensiva desconexão entre fatos e versões no discurso: 

políticos perderam o receio de dizer qualquer coisa, por mais inverídica que ela venha a 

ser, desde que isso seja exatamente o que os eleitores querem ouvir. Não é por acaso 

que Trump, o grande ícone da pós-verdade na política norte-americana, seja uma figura 

cuja popularidade midiática nasce de um reality show (“The Apprentice”, 2004). Sua 

forma de se comunicar com o público durante a campanha presidencial foi marcada por 

uma suposta honestidade extrema – que frequentemente soava desrespeitosa, quando 

não abertamente ofensiva – o que o colocou em contraponto à linguagem usada na 

política tradicional, balizada pelos limites do politicamente correto. Para desespero dos 

analistas, apesar do grande número de mentiras contadas pelo candidato, Trump era 

percebido pelos eleitores como sendo mais honesto e verdadeiro do que sua oponente, 

Hillary
3
. 

O filme de Peter Weir, “The Truman Show” (1998, um ano antes do 

lançamento da franquia “Big Brother”) parece antever o impacto que o reality teria para 

o entretenimento midiático nos anos subsequentes. Esta influência hoje está presente em 

seriados de TV bastante populares, como “The Office” (2005-2013) e “Modern Family” 

(2009 -), que incorporam a estética da câmera documental em suas narrativas – o 

                                                
3 FLORES, Reena. Poll: Hillary Clinton, Donald Trump neck-and-neck in national race. CBS News, 29/06/2016. 
Acesso em: http://www.cbsnews.com/news/poll-hillary-clinton-donald-trump-neck-and-neck-in-national-race/    
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discurso testemunhal com a câmera em close, o enquadramento trêmulo típico do 

cinema “câmera na mão”, personagens que olham diretamente para a câmera com uma 

expressão de confusão ou surpresa diante de um fato “inesperado” etc. E também em 

filmes como “Under the Skin” (2013, de Jonathan Glazer),  em que a atriz principal, 

Scarlet Johansson, dirige pelas ruas de uma pequena cidade escocesa, caracterizada 

como a personagem que representa, com uma câmera escondida na cabine de sua vã, e 

aborda transeuntes desavisados, convertendo-os, inadvertidamente, em personagens; ou 

“Boyhood”, filmado ao longo de uma década com os mesmos atores, incorporando os 

efeitos da passagem real do tempo à narrativa fílmica. Há uma evidente atração pelos 

“signos do real” que paira sobre o universo audiovisual da atualidade.  

Esse apagamento das fronteiras entre o discurso ficcional e outras formas 

discursivas de representação da realidade nos leva a pensar, necessariamente, no cenário 

comunicacional da contemporaneidade, tanto do ponto de vista de um elenco de 

técnicas e meios de produção, quanto de conjuntos de práticas. Rüdiger, em comentário 

a Sfez, parte da abordagem de que a comunicação, enquanto campo teórico, transcendeu 

“a condição de tema de estudo e tipo de atividade para, reflexivamente, ter adquirido o 

status de princípio epocal de instituição do conhecimento e da prática social em geral” 

(2014, p. 59). Dentro dessa perspectiva, conforme ressalta Barbosa (2012, p. 148) em 

consonância com Rüdiger, em que se definem como “objeto da reflexão do chamado 

campo comunicacional as mais importantes práticas do presente, no qual se sobressaem 

por todos os poros visíveis ou invisíveis as ações cotidianas de um mundo 

comunicacional”, é que entendemos a relevância da investigação em torno do sentido da 

verossimilhança.  

Direcionar o foco para a região de atrito entre o real e o ficcional no universo 

do audiovisual pode nos dizer algo sobre a forma como aceitamos ou rejeitamos 

narrativas nos dias de hoje? Se todas as formas de comunicação podem ser entendidas 

como ‘narrativas’, isso significa que o valor de verossimilhança se tornou o critério 

analítico mais precioso? Até que ponto a percepção atual do que é verossímil difere do 

seu conceito clássico, e de que maneira ela é influenciada pelo cenário tecnológico que 

criou um ambiente midiático radicalmente diferente do que havia até os anos finais do 

século passado? É em torno destas questões que buscaremos desenvolver nossa 

reflexão, apontando alguns caminhos possíveis. 
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2. O verossímil em transformação? 

 

“O passado só se deixa ver sob a forma de processos comunicacionais 

duradouros.” (Barbosa, 2012, p. 150) 

 

Manovich, em “The language of new media” (2002), já alertava para o fato de 

que nossa era está testemunhando a transição do império da palavra para o império da 

imagem em movimento. Ele argumenta que “há uma tendência geral na sociedade 

moderna em favor da apresentação cada vez mais frequente de informações na forma de 

sequências temporais de imagens em movimento do que como texto” (2002, p. 67 – 

trad. nossa). Tal lógica comunicacional se baseia na cultura do computador, que 

transforma a relação “forma & conteúdo” em “conteúdo & interface”. Como o 

computador é o universo da data-base, não haveria nenhuma razão, alega Manovich, 

para que a linearidade narrativa se mantivesse como paradigma comunicacional 

dominante.  

Barbosa, por sua vez, entende que os processos comunicacionais na 

contemporaneidade apontam para além da dicotomia “forma x conteúdo”, pois se 

organizam a partir de relações – entre pessoas, instituições etc. Assim, a autora afirma 

(ibid, p. 151):  

 

E pensar em relação é se referir obrigatoriamente à questão da 

narrativa. Se considerarmos que narrativa é a forma como nos 

consideramos na duração, ou seja, a maneira como enquanto ser nos 

relacionamos com a relação temporal (passado, presente e futuro), o 

ato humano na sua dimensão histórica é essencialmente narrativo 

(passado, como memória; presente como ação e futuro como projeto 

ou espera). 

 

Essa conexão entre relação e narrativa, que Barbosa destaca, revela um 

raciocínio que vai em direção oposta ao que defende Manovich: para ele, a interface do 

usuário com a data-base tenderia a se desconectar da lógica inerente aos processos 

narrativos. Já Barbosa sugere que as narrativas se tornam cada vez mais relevantes, o 

que, acreditamos, reforça a importância de se investigar o estatuto do verossímil neste 

cenário.  

A incrível expansão das tecnologias audiovisuais alcançada nas últimas 

décadas transformou o cidadão comum em fotógrafo, diretor cinematográfico, 
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cameraman e roteirista, fazendo de todos nós narradores potenciais não apenas de 

nossas próprias vidas, mas do nosso tempo. Além disso, as tecnologias de manipulação 

de imagens impossibilitaram a distinção entre imagens que são “reais” – aquilo que 

existe independentemente de qualquer forma de representação – e as que são criadas 

artificialmente, elevando o potencial de “ilusão” da imagem a um novo patamar. Cabe-

nos, portanto, pensar em como se sustenta o princípio da verossimilhança neste cenário 

midiático, especificamente no caso de produtos narrativos, mas sem esquecer que sua 

abrangência vai além deste campo.    

Tradicionalmente, entende-se que as origens do debate em torno do tema da 

representação da realidade remontam à Poética de Aristóteles (330 A.C., 

aproximadamente). O filósofo grego, preocupado em estabelecer uma distinção clara 

entre a história e a tragédia, faz entender que enquanto a qualidade de ‘verdadeiro’ serve 

como parâmetro para o historiador, para o poeta o que interessa é o ‘verossímil’, ou 

seja, aquilo que é convincente. Daí decorre a noção da arte enquanto mimesis, pois a 

imitação daquilo que é natural e familiar seria o ponto de partida para a construção de 

um relato verossímil. Em outras palavras, a poética aristotélica nos diz que para 

persuadir, convencer, enfim, “vender uma história”, é preciso que ela seja crível. O 

verossímil, portanto, é a qualidade do poder de convencimento de uma narrativa, o que 

não significa que esta narrativa tenha de ser “verídica” ou “verdadeira” num sentido da 

relação de conformidade entre fatos narrados e o mundo exterior – ainda que o mundo 

exterior nunca chegue a desaparecer completamente do seu horizonte. 

A questão do Realismo (século XIX), estilo literário que se identifica com o 

pressuposto da arte mimética, sempre foi um tema central no campo da literatura, e 

consequentemente para os estudos da narrativa em geral. O romance realista, em linhas 

gerais, se baseava no princípio da narração objetiva, criando a ilusão de que o narrador 

levantava uma cortina para que o leitor simplesmente observasse o que acontece diante 

de seus olhos. Por isso frequentemente empregava o narrador em terceira pessoa e 

propunha uma reflexão moral de contornos nítidos, como se buscasse estabelecer uma 

“verdade” narrativa inconteste (Booth, 1980). Herdeiro direto da épica, cuja narrativa se 

baseava numa voz impessoal e numa ética universalizante (quem nos narra a Odisseia, 

por exemplo, é uma voz poética que invoca a musa, fonte divina de inspiração), o 

romance realista já trazia em seu bojo a semente que o levaria ao desenvolvimento de 

uma nova perspectiva para o ato de se contar histórias: o narrador que, mesmo quando 
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vai contra sua própria vontade, revela um ponto de vista único, e assim gradualmente se 

torna mais pessoal e comprometido, menos neutro, à medida que o estilo amadurece.  

No início do século XX, a ficção já se afastara de um modelo mimético que 

pressupunha a confiança estrita do leitor em certas “regras do jogo narrativo”, entre elas 

a fidedignidade do narrador, mergulhando em um universo dominado pela incerteza e 

lançando mão de novas estratégias narrativas. A escrita se volta para si mesma e a 

primeira pessoa ganha cada vez mais espaço, desembocando no estilo confessional e na 

autobiografia, tão em voga nos dias atuais. O desencanto com as grandes narrativas 

universais é também fruto do descrédito com os narradores, de que nos fala Benjamin 

(1936): não são mais figuras confiáveis e a literatura passou a convidar o leitor a 

duvidar da história que se conta. Se hoje não se pode mais crer em verdades definitivas, 

e portanto não pode haver um narrador inteiramente confiável, isso significaria que a 

verossimilhança já não é mais um elemento fundamental para as narrativas? Para uma 

parte significativa da literatura pós-moderna, a verossimilhança foi, de fato, colocada 

em segundo plano, pois a própria ideia de uma estrutura narrativa lógica e crível se 

desestabilizou – vide romances emblemáticos do final do século passado, como “Se um 

viajante numa noite de inverno” (1979), de Ítalo Calvino, e “Trilogia de Nova Iorque” 

(1985-86), de Paul Auster. Já nas narrativas audiovisuais, a verossimilhança 

permaneceu sendo um fator determinante e, diante das novas tecnologias de edição e 

produção de imagens, que apagam completamente a diferença entre o “filmado” e o 

“criado em computador”, encontra-se hoje diante de um novo paradigma. Robert Stam 

nos lembra de que “uma vez que sabemos que as imagens podem ser criadas 

eletronicamente, ficamos mais céticos quanto a seu valor de verdade” (2000, p. 319-20, 

trad. nossa). 

O cinema surge no final do século XIX e começa a se consolidar como 

narrativa no começo do século XX, justamente quando a literatura aprofundava novas 

vertentes para além da ilusão realista, como o uso de pontos de vista distintos na 

narração, o fluxo de consciência e a metalinguagem – prosadores de língua inglesa 

como Virginia Wolf, James Joyce e William Faulkner são os grandes representantes 

desse movimento. Se naquele momento uma nova percepção do papel do narrador se 

colocava para a literatura como um divisor de águas, no cinema o poder documental da 

imagem se impunha como um paradigma fundador. Não é por acaso que um dos seus 

“mitos fundadores”, se assim o podemos chamar, é a anedota do pandemônio causado 
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pela primeira exibição de “A chegado do trem à estação”, dos irmãos Lumiére, em 

1896: supostamente, os espectadores teriam fugido do teatro, com medo de serem 

atropelados pela locomotiva que viam projetada na parede. Tal poder referencial da 

imagem era algo inédito até então. 

Todavia, o mundo na primeira metade do século XX era um ambiente imerso 

em instabilidade, convulsionado por duas guerras mundiais. E o cinema não poderia 

escapar à turbulência que virava também o universo das artes de cabeça para baixo. Se 

nos EUA Griffith construía os primeiros épicos cinematográficos da América, 

desenvolvendo uma linguagem cinematográfica de clara inspiração mimética e centrada 

no storytelling (como em “O nascimento de uma nação”, de 1914), na URSS Vertov, 

com seu kino-eye, explorava as possibilidades da máquina como se fundasse a 

metalinguagem cinematográfica, com um apreço especial pelas técnicas de montagem. 

O cineasta russo partia de uma concepção da filmagem enquanto processo de captura da 

realidade, possibilitada pela máquina e seu alcance que vai além do olhar humano 

(Vieira, 2007). Tal concepção estaria no fundamento da arte de vanguarda, como 

Figueiredo (2010, p. 85-6) ressalta:   

 

O cinema, como a arte da verdade, se submeteria a outra lógica, a da 

máquina que não quer construir histórias, mas registrar uma infinidade 

de movimentos. A arte das imagens, ao invés de valorizar a trama, 

enfatizaria o efeito sensível do espetáculo, revogando a velha ordem 

mimética. Assim, a técnica de montagem, que apontava para o hiato 

entre o signo e o referente e evidenciava descontinuidades, tornou-se o 

princípio básico da arte vanguardista.  

  

Se considerarmos a produção cinematográfica até a década de 30, podemos 

dizer que há duas vertentes opostas em desenvolvimento: o cinema enquanto 

storytelling, aquele que busca esconder a mecânica da sua composição para que o 

espectador “esqueça” que está vendo um filme e absorva a história na perspectiva da 

literatura realista, a da arte mimética que simplesmente se apresenta diante dos seus 

olhos; e o cinema enquanto flagrante da realidade que se apresenta ao espectador como 

um trabalho de composição artística possibilitado pela máquina, o kino-eye de Vertov 

(Xavier, 2005). Interessante notar como essas duas abordagens buscam o “efeito do 

real” de maneiras opostas: uma pela ilusão mimética, outra pelo suposto poder 

revelatório do próprio artifício. Duas abordagens tão antagônicas não poderiam se 

basear na mesma relação de verossimilhança. 
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Todorov, em texto de 1967, “Introdução ao verossímil”, faz uma revisão do 

conceito de verossimilhança a partir da clássica definição aristotélica. Para o autor, 

temos quatro interpretações possíveis: 1.  Verossímil enquanto verdadeiro, ou seja, uma 

relação direta entre a linguagem e seu referente – uma interpretação que ele considera 

bastante ingênua; 2. Verossímil enquanto aquilo que convence dentro de um contexto 

social, ou seja, o que está de acordo com a opinião pública – o que seria, 

fundamentalmente, a proposição aristotélica; 3. Verossímil enquanto aquilo que 

convence dentro de um determinado gênero discursivo – ninguém questionará como 

Harry Potter pode voar com uma vassoura, pois isto é perfeitamente possível no gênero 

literário a que o personagem pertence; 4. Verossímil enquanto estratégia de ilusão, “a 

máscara com que se disfarçam as leis do texto, e que deveríamos entender como uma 

relação com a realidade” (2003, p. 116-17). Esta última abordagem, por sua vez, remete 

aos estudos da linguagem e de seus mecanismos de significação, o que aponta para o 

fenômeno do reality e nosso debate em torno de seu valor enquanto uma estética da 

autenticidade.  

Seguindo uma abordagem oriunda da psicologia cognitiva, Bilandzic & 

Busselle (2008) entendem que há dois tipos de percepção da realidade na ficção: 

realismo externo (como a narrativa se relaciona com o mundo) e realismo narrativo 

(quão consistente e plausível a narrativa é). Segundo a autora, violações de ambos os 

tipos de realismo surgem de inconsistências entre os modelos mentais que representam a 

narrativa, estruturas de conhecimento geral e informações provenientes da narrativa. 

Inconsistências que são percebidas pelo leitor/espectador enfraquecem o potencial que a 

narrativa tem de entreter, persuadir ou iluminar. Aqui cabe explicar como as autoras 

entendem esses “modelos mentais” que enquadram a percepção da narrativa: trata-se de 

estruturas cognitivas que organizam nosso conhecimento do mundo exterior. A 

compreensão de uma narrativa parte do “modelo situacional”, que representa o 

microcosmo da história, sua ligação com o mundo real, incluindo seu cenário e a 

sequência cronológica dos acontecimentos. Por exemplo: elefantes na Antártida e um 

aparelho de telefone celular em 1950 são obviamente incabíveis numa história.  

Ao se abordar uma narrativa qualquer, automaticamente tenta-se encaixá-la 

num esquema narrativo familiar – história de detetives, conto de fadas, ficção científica 

etc. Esquemas narrativos, frequentemente organizados enquanto gêneros, são a base 

sobre a qual se encaixam os modelos mentais que construímos para as histórias. Neste 
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sentido, o tradicional conceito de “suspensão da descrença”, que parte da ideia de que 

todo espectador, ao iniciar o processo de consumo de uma obra de ficção, deve 

abandonar temporariamente a realidade para que possa se ocupar da narrativa merece 

ser reconsiderado. Como Worth coloca, “Ao me envolver com a ficção, eu não 

suspendo uma faculdade mental, mas antes exercito uma faculdade criativa. Eu não 

suspendo a descrença propositalmente – eu ativo a crença.” (2004, p. 447)  

Problemas de aceitação de uma narrativa, isto é, quando os leitores ou 

espectadores percebem falta de verossimilhança na história, podem surgir a partir de 

certos “desencaixes” entre os modelos mentais de representação da narrativa, os 

esquemas prévios com os quais a identificamos, ou ainda de incongruências no 

desenrolar dos acontecimentos narrados. Esta última categoria se revela quando 

acontecimentos narrados em determinado ponto da história não estão de acordo com o 

que havia sido narrado até então, e configuram-se como uma falha lógica no enredo. 

As confusões em torno da exibição da comédia “Ted”, que esteve em cartaz no 

Brasil em 2012, são um bom exemplo de “desencaixe de esquemas narrativos”. O filme 

traz como personagem principal um urso de pelúcia, retratado no cartaz, elemento 

tipicamente ligado ao universo infantil. Todavia, o conteúdo do filme é adulto: além da 

trama e dos demais personagens, apresenta linguagem obscena, sexo, violência etc. 

Apesar de ter sido classificado para maiores de 16 anos, muitos espectadores “se 

deixaram levar” pela imagem pueril do ursinho, acionando seus modelos mentais de 

estórias de conto de fadas – o filme, na verdade, busca sua comicidade na subversão 

vulgar deste modelo. Como resultado, houve protestos contra sua exibição e um 

deputado federal chegou a pedir publicamente a sua proibição no país
4
. Como todas as 

informações sobre o filme estavam corretas – classificação indicativa, sinopse etc. – não 

havia razões legais para isso. Mesmo assim, a reação do público mostra como os 

esquemas mentais ligados à percepção das narrativas exercem um papel preponderante 

para a compreensão de seus mecanismos.  

Por fim, devemos ressaltar que a própria noção de verdade, da qual o 

verossímil é derivado, encontra-se confinada ao espectro das “versões compartilhadas”. 

Zygmunt Bauman (1998, p. 142), revisitando conceitos de William James e Richard 

Rorty, deduz que “a palavra ‘verdade’ simboliza nos nossos usos uma determinada 

                                                
4 RODRIGUES, Eduardo. Protógenes Queiroz fica indignado após levar filho para assistir a ‘Ted’. O Globo, 
25/09/2012. Acesso em: https://oglobo.globo.com/cultura/protogenes-queiroz-fica-indignado-apos-levar-filho-para-
assistir-ted-6189987  

https://oglobo.globo.com/cultura/protogenes-queiroz-fica-indignado-apos-levar-filho-para-assistir-ted-6189987
https://oglobo.globo.com/cultura/protogenes-queiroz-fica-indignado-apos-levar-filho-para-assistir-ted-6189987
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atitude que adotamos, mas acima de tudo desejamos ou esperamos que outros adotem, 

para com o que é dito ou acreditado – em vez de uma relação entre o que é dito e 

determinada realidade não verbal” (grifos no original). É como se nossa descrença na 

capacidade de encontrar uma comprovação inequívoca para qualquer coisa no mundo 

nos levasse a reduzir a relação entre “realidade & representação” ao valor do verossímil: 

se tudo são narrativas, só o que importa é seu poder de convencimento?   

 

 

3. O index appeal e a verossimilhança no mundo midiatizado 

 

É de conhecimento público que a indústria do entretenimento audiovisual, da 

Rede Globo a Hollywood, testa seus produtos com audiências simuladas antes de lançá-

los no mercado. No entanto, por mais refinados que se tornem tais testes, ainda é 

impossível prever com precisão se um determinado produto audiovisual terá ou não 

sucesso com seu público alvo. O conjunto de elementos envolvidos na aceitação de uma 

narrativa ou fórmula televisiva, bem como seu resultado coletivo, guarda uma 

imprevisibilidade desafiadora. O universo contemporâneo da narrativa, sobretudo no 

audiovisual, se encontra em um cenário de apagamento das fronteiras entre os discursos 

declaradamente ficcionais e os que se posicionam como alguma forma de reprodução ou 

análise da realidade, e esta confusão pode ter como consequência uma dificuldade maior 

em se definir o que é aceitável ou não dentro de um determinado gênero.  

Nesse cenário, a internet ganhou proeminência como espaço de publicação e 

consumo de conteúdos com um dinamismo nunca antes visto, graças às possibilidades 

de interação imediata e permanente que proporciona. Vídeos são assistidos e 

comentados milhares de vezes, sendo redistribuídos nas redes sociais, conferindo um 

novo status ao espectador, conforme ressalta Figueiredo (2009, p.12): 

 

Na contemporaneidade, embora a suspensão de fronteiras não chegue 
a promover a democratização dos meios de produção dos bens 

culturais, recursos disponibilizados pelas tecnologias da comunicação 

têm afetado as compartimentalizações: a interatividade e a imersão, 

por exemplo, em certa medida, dissolvem a linha divisória entre palco 

e plateia, podendo ser lidas como antídoto à passividade do 

espectador. 

 

O espectador vê seu poder aumentar: manifestações on-line podem fazer com 

que um programa ganhe uma nova temporada, por exemplo, ou mude radicalmente o 
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rumo do enredo. No universo dos realities, a interação é um elemento fundamental no 

desenvolvimento das tramas. Neste contexto, a aceitação de um determinado enredo 

pode ser antes fruto de uma dinâmica de identificação coletiva, organizada na rede, do 

que resultado de uma cuidadosa organização de seus elementos narrativos.  

Esse grande universo midiatizado, no qual estamos todos inseridos, produz os 

seguintes fenômenos: 1. O apagamento das fronteiras entre o “real” e o “artificial” e a 

consequente intensificação do domínio da dúvida sobre todas as esferas discursivas; 2. 

A tendência autorreflexiva de “revelação dos bastidores”, presente em vários produtos 

televisivos e mesmo em filmes de ficção; 3. Um impulso de busca pela originalidade, 

revelado na onipresença do discurso confessional na ficção e dos experimentos do tipo 

reality; 4. Uma nova dimensão de interação e participação do espectador que, de 

maneira ainda pouco clara, influencia na validação das narrativas. 

No universo contemporâneo da comunicação, entendemos que a questão da 

verossimilhança, retomando aqui duas das categorias elencadas por Todorov, vai se 

concentrar entre dois polos: a aceitação coletiva (a opinião pública); e a estética da 

originalidade (as estratégias de convencimento). A discussão em torno do primeiro polo 

nos parece estar no cerne da problemática da pós-verdade. Calcutt (2017) vê no 

descrédito generalizado à opinião dos especialistas e na consequente perda de 

credibilidade daquilo que antes da era da internet constituía o núcleo da opinião pública, 

marcas definidoras da atualidade, uma consequência direta do pensamento pós-moderno 

e de sua agenda relativizadora. A desconstrução sistemática das “verdades” que 

balizavam a vida social, reduzidas ao status de narrativas parciais, levou a um desprezo 

pela própria noção de verdade que, por sua vez, abriu o caminho para a era das versões 

alternativas. A dinâmica das redes sociais na web impõe uma força de retroalimentação 

na validação das narrativas: a mais “curtida” será sempre a mais verdadeira. Depois dos 

choques políticos da eleição de Donald Trump e do Brexit, começa a surgir uma 

contraofensiva dos veículos de comunicação tradicionais que buscam resgatar sua 

credibilidade, por exemplo, destacando a importância da “checagem dos fatos”. Se isso 

terá efeito, ainda não sabemos. 

Sob o outro aspecto, nos parece claro que a estética do reality tornou-se 

preponderante no audiovisual. Andacht, que reflete sobre o gênero desde o início deste 

século, emprega o termo ‘index appeal’, em oposição a ‘sex appeal’, para definir nossa 

atração por tal estética:  
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Não mais então a sedução erótica e elegante da celebridade, ou sua 

palavra justa. Tudo é substituído pela proximidade do desconhecido 

que deve viver diante das câmaras e deixar a cada passo sua mais ou 

menos involuntária gestualidade, como rastros para esse devorador de 

expressões que vai virar o espectador de BB. (2005, p. 251) 

   

Estamos sob o império da proximidade, queremos sentir a intimidade absoluta, 

saber tudo o que se passa nos bastidores, no confessionário, ver cada imagem de uma 

lágrima ou gota de suor transmitida em alta definição, em tempo real. A tendência 

contemporânea, que Andacht chama de “Graal da cultura midiática do século XXI” 

(2005, p. 107), nasce desta busca famélica pelo contato com o autêntico, aquilo que é 

uma manifestação única e espontânea do momento. O signo indicial, por ser aquele que 

se encontra na fronteira da semiose com o real, não busca ser interpretado, mas tem por 

função primordial “denotar cega e compulsivamente seu objeto” (2003, p. 42 – trad. 

nossa). 

Poderíamos aqui entender que os programas do tipo reality, mais do que um 

registro documental dos movimentos de seus “personagens”, nos oferecem a encenação 

da realidade crua enquanto um estilo narrativo. Sua qualidade fundamental é o valor de 

autenticidade daquilo que a câmera nos mostra. Donald Trump parece ter entendido 

muito bem o poder dessa estética da autenticidade que dá primazia aos signos visuais e 

ao apelo coletivo na sua aceitação, da mesma forma que o mundo das produções 

audiovisuais, tanto no cinema quanto na televisão, se rende à força do reality. Conforme 

explica Andacht:  

 

O gênero indicial dos médios audiovisuais é composto pela 
testemunha viva que emana como uma transpiração semiótica dos 

corpos dos outros. No mundo inteiro, o público procura uma 

experiência comunicacional quase religiosa através dos rastros do 

mais íntimo, através da observação atenta de uma testemunha física e 

emocional mais do que intelectual. Algumas das grandes mensagens 

do mundo, portanto, se manifestam hoje na mídia não em palavras, 

nem em ideologias, mas na representação das pequenas situações 

cotidianas, do encontro face a face com a vida e com a morte. (...) As 

pessoas procurariam no chamamento indicial, no contato com os 

signos de existência, a descoberta da face externa e real do sentido de 

suas próprias vidas. Esse conhecimento carnal é um signo 
inconfundível desta época. (2003b, p. 110) 

 

Até que ponto essa atração pelo real bruto se configura como uma reação à 

desconfiança generalizada em relação à verossimilhança das imagens digitais é uma 
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questão que permanece em aberto. O fato é que a estética do reality e seu apelo indicial 

parecem ter se tornado elementos definidores do cenário comunicacional na 

contemporaneidade. 

 

 

4. Considerações finais 

 

O valor indicial da imagem e seus limites enquanto representação da realidade 

sempre foram um tema relevante para a teoria do cinema e da fotografia. Na 

contemporaneidade, a predominância dos meios digitais para produção e consumo de 

narrativas, bem como a hibridização entre gêneros ficcionais e documentais no universo 

mais amplo do audiovisual, redimensiona este debate, o que nos exige um novo olhar 

sobre o conceito de verossimilhança enquanto elemento fundamental das narrativas. 

Acrescente-se ainda o fato de que a narrativa audiovisual vem se tornando a forma 

dominante na comunicação, seja no cenário do entretenimento, seja na política. Neste 

contexto, o conceito de index appeal (chamamento indicial), que destaca o apelo aos 

signos indiciais em busca do efeito de autenticidade, nos parece ser uma importante 

abordagem da questão.  

Ao mundo, em que pese nossa incapacidade última de apreendê-lo dentro dos 

limites de qualquer linguagem ou método, não cabe ser ou não ser verossímil, pois ele 

simplesmente é. A verossimilhança é uma qualidade das formas de representação e 

linguagem que criamos para falar sobre o mundo, e com isso passam, também, a ser 

parte dele. Quando se trata de julgar o caráter verossímil de uma história, entretanto, 

buscamos parâmetros em outras narrativas, que podem ser guiadas pela aproximação 

com uma determinada visão da realidade, ou simplesmente voltadas às práticas 

consolidadas de um determinado gênero e estilo. Esses dois polos, no entanto, nunca se 

apagam completamente em qualquer circunstância, antes se recombinam em diferentes 

versões de acordo com a estética dominante de uma época.  

Desta forma, entendemos que pensar a narrativa, seu desenvolvimento 

histórico e seus elementos constituintes na contemporaneidade faz parte do projeto de 

reflexão sobre a comunicação enquanto conjunto de saberes e práticas. Sejam as 

narrativas inspiradas pela realidade que nos cerca, buscando direcionar nosso olhar para 

essa realidade, ou sejam elas tentativas de criação de mundos fantásticos, seu grau de 
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verossimilhança estará sempre em questão. Investigar esse conceito é, portanto, estudar 

como o mecanismo de validação das narrativas opera em consonância com o nosso 

desenvolvimento tecnológico e comunicacional e, como tal, condiciona nossas práticas 

comunicativas. 
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