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Resumo 
 

Este artigo se propõe a investigar a rostidade, conceito proposto por Gilles Deleuze e Félix 
Guattari (2012), nos filmes do cineasta sueco Ingmar Bergman (1918-2007). Seu objetivo é 
demonstrar as diferentes atualizações de rostos, presentes nesses filmes, que constituem a 
rostidade no cinema de Bergman, compreendido aqui como um cinema de afecção. O 
trabalho retoma os conceitos de imagem-afecção e de rostidade e apresenta, a partir de um 
recorte na obra de Bergman, imagens que caracterizam a rostidade nos filmes desse diretor. 
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Introdução 
 

Este trabalho tem como foco de sua investigação sobre a linguagem do cinema o uso 

do rosto em filmes do diretor sueco Ingmar Bergman (1918-2007). A partir da constatação, 

recorrente na crítica cultural e na produção acadêmica sobre a obra do cineasta, de que o 

rosto – e, especialmente, o rosto em close – é central no cinema de Bergman, o artigo busca 

demonstrar que há, na materialidade desses filmes, não apenas a importância do rosto, mas, 

também, da rostidade. Para tanto, retoma os conceitos de imagem-afecção, de Deleuze 

(1985; 2011), e de rostidade, de Deleuze e de Guattari (2012). O objetivo é investigar a 

ocorrência do que foi conceituado pelos autores como rostidade na especificidade do 

cinema de Bergman, considerando-o como um cinema de afecção. 

A partir da ideia de Deleuze e de Guattari (2012) de que existem traços de rostidade 

que não se reduzem ao rosto humano, buscarei demonstrar as diferentes expressões da 

rostidade nos filmes de Bergman, propondo-me a encontrar o rosto onde ele está, 

aparentemente, ausente. A proposta básica é a de que existem codificações da rostidade e 

representações do rosto que se dão para além do rosto. Assim, o signo rosto se atualiza em 

um objeto que não é rosto, mas que, paradoxalmente, o é, por conta dos traços de rostidade 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.   
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Tem graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela mesma instituição. 
Integrante do Grupo de Pesquisa Semiótica e Comunicação (GPESC). Email: jfloresdacunha@gmail.com. 

mailto:jfloresdacunha@gmail.com


 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 2 

presentes nesse objeto; trata-se de um objeto rostificado. Ou seja, há, nos filmes, 

semiosicamente, signos que representam rostos, ainda que não sejam rostos. 

Estruturalmente, o desenvolvimento deste trabalho traz, nas duas primeiras de suas 

três partes, uma revisão bibliográfica sobre a imagem-afecção e sobre a rostidade, a qual 

culmina na parte final, em que busco demonstrar a ocorrência da rostidade, em suas 

diferentes expressões, nos filmes investigados. O procedimento metodológico utilizado aqui 

parte de um recorte na obra fílmica de Bergman, a qual é dividida por Puigdomènech 

(2007) em cinco fases3. A investigação é feita a partir dos filmes de duas fases, a de 

conteúdo simbólico e a de expressão crítica4, e utiliza imagens desses filmes, articulando-as 

à problemática aqui proposta. O artigo decorre da pesquisa de minha dissertação de 

mestrado, que tem como título provisório A rostidade na comunicação: possíveis 

contribuições do cinema de Ingmar Bergman para as teorias da comunicação. 

 

Imagem-afecção 

 

Deleuze e Guattari (2012) afirmavam, mesmo antes da publicação dos dois tomos de 

Deleuze sobre cinema (DELEUZE, 1985; 2007), haver uma relação entre rostidade e 

cinema. É apenas nos livros sobre o cinema, porém, que Deleuze desenvolve mais 

sistematicamente a noção de afeto de Benedito de Espinosa5 na discussão sobre o rosto no 

cinema. Assim, é a partir dos afetos que surge a imagem-afecção, a qual faz parte de um 

sistema, o da imagem-movimento. 

A partir das teses de Bergson sobre o movimento e sobre as imagens6, Deleuze 

(1985) propôs o conceito de imagem-movimento. O cinema se constituiria como uma forma 

de pensamento; esse seria construído não por meio de conceitos, como na filosofia, mas por 

imagens. Imagem-movimento é o paradigma do cinema clássico; seria através desse tipo de 

                                                 
3 Obras de juventude (1945-1948), de conteúdo psicológico (1948-1955), de conteúdo simbólico (1956-63), de expressão 
crítica (1964-1980) e de reconstrução genealógica (1980-2003). 
4 Os filmes são: O Sétimo Selo (1957), Morangos Silvestres (1957), No Limiar da Vida (1957), O Rosto (1958), A Fonte 
da Donzela (1959), O Olho do Diabo (1960), Através do Espelho (1960), Luz de Inverno (1961), O Silêncio (1963), na 
fase das obras de conteúdo simbólico; Para não Falar de Todas Essas Mulheres (1964); Persona – Quando Duas 
Mulheres Pecam (1965), A Hora do Lobo (1967), Vergonha (1968), A Paixão de Anna (1969), O Rito (1969), A Hora do 
Amor (1971), Gritos e Sussurros (1972), Cenas de um Casamento (1973),  A Flauta Mágica (1974), Face a Face (1975), 
Ovo da Serpente (1977), Sonata de Outono (1978), Da Vida das Marionetes (1980), na fase das obras de expressão crítica. 
5 A definição geral dos afetos de Espinosa é a que se segue: “o afeto, que se diz pathema [paixão] do ânimo, é uma idéia 
confusa, pela qual a mente afirma a força de existir, maior ou menor do que antes, de seu corpo ou de uma parte dele, idéia 
pela qual, se presente, a própria mente é determinada a pensar uma coisa em vez de outra” (SPINOZA, 2009, p. 152). 
6 O filósofo francês Henri Bergson (1859-1941) é um dos principais intercessores da filosofia deleuzeana. Como dizia 
Deleuze (2013, p. 160), “o essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra”. 
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imagem que os cineastas desse período realizariam seu pensamento, o pensamento 

representacional.  

No paradigma da imagem-movimento, há a imagem-percepção, a imagem-afecção, 

a imagem-pulsão, a imagem-ação e a imagem-relação. À imagem-percepção, à imagem-

afecção e à imagem-ação corresponderia um plano, ao qual estariam associadas: a imagem-

percepção, ao plano geral; a imagem-afecção, ao primeiro plano; a imagem-ação, ao plano 

médio. O que nos interessa é a imagem-afecção, posto que Deleuze começa por explicá-la 

da seguinte maneira: “A imagem-afecção é o primeiro plano, e o primeiro plano é o 

rosto...” (1985, p. 114, grifo do autor).  

Deleuze também associa a imagem-afecção à primeiridade de C. S. Peirce. No 

sistema lógico estabelecido por esse filósofo, a primeiridade é uma categoria – entre três – 

que daria conta da possibilidade que algo tem de vir a se concretizar. Assim, para Deleuze 

(2011, p. 189), “a imagem-afecção é a qualidade ou a potência considerada em si mesma, 

independentemente de um estado de coisas no qual se atualizaria7”. Trata-se de “pura 

potência, pura potencialidade8” (DELEUZE, 2011, p. 189).  

O pensamento de Peirce não é apropriado por Deleuze, porém, sem que esse 

proponha diferenças e refinamentos. Se a semiótica peirceana é caracterizada por um 

trabalho duro e estrito de lógica, Deleuze (2011) sente a necessidade de explorar a 

primeiridade desde um ponto de vista mais ontológico. O próprio Deleuze (2011) notava 

reiteradas vezes como as construções teóricas que fazia a partir de Peirce eram diferentes 

das do pensador americano, em sua forma original.  

Isso evidentemente não retira o caráter propriamente semiótico das proposições de 

Deleuze. Trata-se de uma teoria sobre o cinema que é construída sobre as bases da 

semiótica peirceana e de sua lógica – e as torções operadas não alteram esse fato. Ainda na 

relação com Peirce, Deleuze (1985, p. 128) estabeleceu que “todo conjunto de imagens é 

feito de primeiridades, segundidades e de muitas outras coisas mais. Porém, no sentido 

estrito, as imagens-afecções remetem apenas à primeiridade”. 

À qualidade, à potência primeira, da primeiridade peirceana, Deleuze procura-a 

expressa em um rosto. A imagem-afecção “não está atualizada em um estado de coisas, é 

uma qualidade-potência em tanto quanto expressa. (...) É uma qualidade-potência expressa 

                                                 
7 No original, em espanhol: “la imagen-afección es la cualidad o la potencia considerada en sí misma, independientemente 
de un estado de cosas en el cual se actualizaría”. 
8 No original, em espanhol: “pura potencia, pura potencialidad”. 
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e não atualizada9” (DELEUZE, 2011, p. 189). O rosto se constituiria, assim, como uma 

variável de expressão; seria nele que se poderia encontrar, de forma mais clara, a imagem-

afecção. O exemplo primordial do que seria esse cinema de afecção, tal como o viu 

Deleuze, seria o dinamarquês Carl Theodor Dreyer, e, em especial, A paixão de Joana 

d’Arc, filme composto sobretudo por primeiros planos de rostos dos personagens, ao qual 

Deleuze (1985, p. 137) tratou como o “filme afetivo por excelência”. 

A imagem-afecção, no entanto, não se reduz ao rosto. Como nota Machado (2009, p. 

261), “dizer que o close10 é o rosto significa que há close não unicamente de rosto, mas de 

muitas outras coisas”. Deleuze deixa explícito que as suas proposições sobre o rosto não se 

reduzem a ele – pode ser “um equivalente de rosto, qualquer coisa que cumpra a função de 

rosto. (...) É o que chamaremos uma ‘rostificação11’12” (DELEUZE, 2011, p. 190). Ou seja, 

não é só o rosto que pode ser variável de expressão. Ulpiano (1995a, documento eletrônico 

não paginado) explica que “o primeiro plano é sempre intensidade, não importa que o que 

apareça seja um rosto, uma mão ou um relógio”. 

Nos centramos, agora, no afeto no cinema tal como pensado por Deleuze. O 

primeiro plano “abstrai o objeto das coordenadas espaçotemporais, desterritorializando a 

imagem, para fazer surgir o afeto puro – qualidade ou potência – como o que é expresso por 

um rosto ou seu equivalente” (MACHADO, 2009, p. 263). Assim se constitui a 

primeiridade da imagem-afecção, tal como Deleuze a propôs (esse “equivalente” pode ser 

uma variável de expressão que não o rosto). O afeto não está no domínio do individual, 

tampouco está atualizado; ele “é virtual, possível, algo diferente, portanto, do individual ou 

atual, de sua atualização em um estado de coisas, característica da imagem-ação” 

(MACHADO, 2009, p. 263). 

Machado se volta à primeira parte da proposição deleuzeana (“a imagem-afecção é 

o primeiro plano”), explicando que  

 
o afeto é constituído por dois componentes: uma unidade ou superfície 
reflexiva imóvel e movimentos ou micromovimentos intensos expressivos. 
Essa ideia evidencia, mais uma vez, a importância de Bergson para a 
concepção deleuziana do cinema, pois em sua base também se encontra a 
definição bergsoniana segundo a qual uma afecção é uma tendência 

                                                 
9 No original, em espanhol: “no está actualizada en un estado de cosas, es una cualidad-potencia en tanto que expresada. 
(…) Es una cualidad-potenciaexpresada y no actualizada”. 
10 Ou primeiro plano. 
11 Trata-se de um neologismo. Em francês, o termo é visagéification, a partir de visage (rosto). 
12 No original, em espanhol: “un equivalente de rostro, cualquier cosa que cumpla la función de rostro. (…) Es lo que 
llamaremos una <<rostrificación>>”. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 5 

motora sobre um nervo sensível, ou uma série de micromovimentos sobre 
uma placa nervosa imobilizada. (MACHADO, 2009, p. 262) 

 
Assim, a superfície reflexiva imóvel seria o rosto, e os movimentos, aquilo que se 

passa sobre essa superfície, sobre essa placa; a partir daí, caracteriza-se o afeto. 

 

Rostidade 

 

As teses de Deleuze sobre o cinema em que baseamos nossa exposição teórica no 

item anterior foram desenvolvidas em uma obra de dois tomos (Imagem-movimento e 

Imagem-tempo) publicados nos anos 80; antes, no platô Ano zero – Rostidade (o livro Mil 

Platôs é de 1980), Deleuze e Guattari (2012) já propunham a aproximação do cinema13 com 

o conceito, ali criado, de rostidade. Essa palavra – no original em francês, visagéité – é um 

neologismo derivado de visage (rosto)14. Esse conceito é fundamental para o argumento que 

vimos buscando construir: é a partir dele que podemos afirmar que um rosto não precisa 

ser, necessariamente, um rosto – pode ser um objeto que desempenhe a função de rosto. 

Em primeiro lugar, é preciso assinalar que a rostidade não se reduz ao rosto, sendo 

um conceito que faz parte da investigação sobre o problema da linguagem que Deleuze e 

Guattari empreendem em Mil Platôs. Deleuze (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 32) registra 

que “há uma relação linguagem-rosto, e, como diz Félix, a linguagem é sempre indexada 

sobre traços de rosto, traços de rostidade”. Assim, quando se fala nos termos que 

apresentamos aqui, pode-se estar falando de um objeto rostificado – ou seja, um objeto que 

passou por um processo de rostificação –, que cumpra a função de rosto, mas que não 

necessariamente seja um rosto.  

Para Deleuze e Guattari (2012, p. 55), o rosto “jamais supõe um significante ou um 

sujeito prévios”, e “introduzimo-nos em um rosto mais do que possuímos um” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2012, p. 49). A ideia de um rosto individual faz muito pouco sentido aqui: 

“Não é um sujeito que escolhe os rostos (...), são os rostos que escolhem seus sujeitos” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 53). Essa ideia de que são os rostos que escolhem seus 

sujeitos é relevante para a investigação sobre filmes como os de Bergman, que, de acordo 

                                                 
13 Neste texto, Deleuze e Guattari desenvolvem explicações do conceito de rostidade que utilizam como exemplo closes do 
cinema. Por exemplo: “O close de cinema trata, antes de tudo, o rosto como uma paisagem, ele se define assim: buraco 
negro e muro branco, tela e câmera” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 43). 
14 Na tradução brasileira de Imagem-Movimento, de 1985, visagéité foi traduzido por rosticidade. Nas traduções de Mil 
Platôs, realizadas ao longo da década de 90, criou-se o termo rostidade, o qual utilizamos neste trabalho. 
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com a ideia com a qual estamos trabalhando aqui, são constitutivos de um cinema da 

imagem-afecção. 

Essa ideia é, ainda, análoga àquela que diz que os enunciados são produto não de um 

sujeito, mas de um agenciamento (DELEUZE; PARNET, 1998). Segundo Deleuze e 

Guattari (2012, p. 47), “é a individuação que resulta da necessidade de que haja rosto. O 

que conta não é a individualidade do rosto, mas a eficácia da cifração que ele permite 

operar, e em quais casos”. É também nesse domínio pré-individual que está contido o 

conceito de afeto.  

 

Imagens da Rostidade no Cinema de Bergman 

 

Passamos, agora, à tentativa de demonstração das diferentes expressões da rostidade 

nos filmes de Bergman. O que é essencial notar é que a rostidade não se manifesta 

materialmente apenas em rostos físicos, humanos. A partir daí, iremos mostrar algumas 

imagens, as quais caracterizamos como imagens da rostidade em Bergman. Inicio por 

mostrar imagens do corpo humano que, de acordo com a pesquisa, funcionam como rosto, 

e, por fim, à demonstração de que objetos operam como rostos nos filmes de Bergman. Este 

trecho final do artigo se presta a procurar rostos justamente onde eles estão (aparentemente) 

ausentes: longe dos rostos humanos. 

Bergman (1959) é muito claro ao falar da relação do cinema com o rosto15. Ele 

afirma, por exemplo, que “nós deveríamos perceber que o melhor meio de expressão que o 

ator tem à sua disposição é o seu olhar16”. A partir do exposto até agora, podemos afirmar 

que mesmo um simples deslocamento de olhar constitui a expressão de um afeto por meio 

do rosto – seria o micromovimento a que Deleuze se referia.  

Assim, em Persona, temos, na sequência inicial do filme, a filmagem de uma cena 

em um necrotério, na qual vemos um dos mortos abrir seus olhos repentinamente: 

                                                 
15 O rosto parece ter sido um interesse genuíno de Bergman, não apenas no cinema. Em Imagens, ele diz: “minha avó pode 
ter sido uma pessoa de dois rostos” (BERGMAN, 1996, p. 80, grifo do autor). Nessa afirmação, pode estar contido um 
elemento, o qual ainda não foi explorado, das diferentes faces de uma pessoa, de um corpo, que se materializam em 
diferentes rostos. 
16 No original, em francês: “Nous devrions réaliser que le meilleur moyen d'expression que l'acteur a à sa disposition est 
son regard”. 
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Figuras 1 e 2. Persona. 

 

Um exemplo interessante do uso do recurso do olhar que constitui um afeto em 

Bergman está em Luz de Inverno. Após a missa, a esposa de um pescador, preocupada com 

as tendências suicidas de seu marido, procura o pastor. Ela descreve a angústia que aquele 

sente, olhando diretamente para o pastor – o pescador está postado ao seu lado, mas de 

forma perpendicular, com o olhar em outra direção. O pastor ouve e, ao final, afirma, 

impassível, dirigindo-se ao pescador: “precisas confiar em Deus”. O homem vira-se e o 

censura apenas com o olhar, sem dizer nada. A câmera corta para o pastor, que baixa os 

olhos. O que temos aqui é um deslocamento de olhar que expressa um afeto: 

 

 
Figura 3. Luz de Inverno. 

 

O plano seguinte é um plano de oito segundos que mostra apenas a mão do padre em 

close sobre a mesa. Ela se mexe, saindo de plano. A mão é uma intensidade. Isso é um 

afeto, expresso por um rosto que não é um rosto – no caso, é a mão. Vemos aqui dois 
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frames que mostram o movimento da mão saindo de quadro (o corte ocorre antes de vermos 

a mão totalmente fora de quadro, mas esse era o movimento evidente que ela seguia). 

 

 
Figuras 4 e 5. Luz de Inverno. 

 

O plano seguinte mostra o rosto do pastor novamente, já com outra expressão. Algo 

se passou ali – um encontro que possibilitou uma afecção, que produziu um afeto. Não se 

trata de um sentimento, mas de um afeto. Esse encontro, a comunicação com esse casal, 

modificou a potência de agir do personagem. A partir desse momento, o pastor muda de 

atitude – tanto na cena mesma quanto no filme todo – e abandona o tom farsesco com o 

qual professava sua fé, incapaz de convencer sequer a si próprio. 

Em Persona, também pode-se observar esse uso das mãos como expressão de afetos 

por parte de Bergman. A premissa desse filme é a seguinte: uma atriz de teatro emudeceu 

subitamente, em meio a uma apresentação. Ela é internada em um hospital, onde tem sua 

perfeita saúde atestada. Os fotogramas abaixo são do momento em que uma enfermeira 

ouve a médica encarregada explicar as particularidades do caso. Há um movimento de 

câmera que a desloca de forma a destacar as mãos por trás do corpo da enfermeira, 

deixando-as em close. Não vemos seu rosto, mas suas mãos parecem expressar uma 

inquietação com o caso: 

 
Figuras 6 e 7. Persona. 
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A inquietação também é expressa pelas mãos em uma cena de Sonata de outono em 

que uma personagem que sofre de insônia tenta dormir. Suas mãos, em primeiro plano, 

passam de imóveis a esboçar movimentos tímidos e depois demonstram uma clara irritação. 

Essa se devia ao tique-taque de um relógio, o qual ouvimos ao fundo, que a impedia de 

dormir. 

 

 
Figura 8. Sonata de outono. 

 

No início de Morangos Silvestres, há uma cena que mostra um sonho do 

personagem principal, em que há um caixão aberto, o qual revela apenas uma mão. Quando 

ele se aproxima do caixão, vemos, em primeiro plano, que a mão do morto se movimenta e 

agarra-o: 

 

 
Figuras 9 e 10. Morangos Silvestres. 
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Nessa mesma cena, temos a expressão da rostidade por meio de um objeto. O objeto 

rostificado me olha, segundo Deleuze e Guattari (2012). Para Valéry (VALÉRY apud 

DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 150), “as coisas que vejo me veem tanto quanto as vejo”. 

O que poderia ser esse objeto rostificado, esse rosto que não é rosto? Nessa cena, 

trata-se de um relógio, um dos relógios sem ponteiros que aparecem nesse filme. Como 

mostramos, o afeto precisa ter micromovimentos – algo que, evidentemente, o relógio sem 

ponteiros não tem. São os olhos, que aparentemente sinalizam para a existência de uma 

ótica ali, que ajudam na formulação, pois ali há o movimento de um balanço ao vento: 

 
Figura 11. Morangos Silvestres. 

 

 Talvez o exemplo mais claro da rostidade como algo que me olha esteja na cena 

inicial do filme A Paixão de Anna, em que o personagem principal tem uma alucinação ao 

olhar para o céu: 

 

  
 

 
Figuras 12, 13, 14, 15, 16 e 17. A Paixão de Anna. 
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A investigação sobre a rostidade nos filmes de Bergman apontou a recorrência de 

um objeto em particular: estátuas. Não há aqui, evidentemente, um movimento, mas o que 

chama atenção é que a imagem de uma estátua pode ser encontrada em praticamente todos 

os filmes que compõem nossa investigação. Assim, no Sétimo Selo, na cena em que o 

cavaleiro medieval se confessa com um padre que depois se revelaria ser a Morte, há uma 

estátua compondo a cena: 

 

 
Fig 

Figura 18. O Sétimo Selo. 

 

Em Persona, no momento em que a enfermeira abandona a personagem que se 

recusava a conversar com ela, há uma estátua no primeiro plano: 

 

 
Figura 19. Persona. 
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Em Da vida das marionetes, pode-se mesmo ver uma estátua sem rosto. A estátua 

em primeiro plano, objeto rostificado, é evidência da importância da rostidade no cinema de 

Bergman: 

 

 
Figura 20. Da vida das marionetes. 

 

Considerações finais 

 

Acredito, com as imagens aqui expostas, ter demonstrado que não é apenas o rosto 

humano que tem centralidade em Bergman, mas também o rosto que não é rosto, ou seja, a 

rostidade. A partir daí, a pesquisa pode estabelecer seus próximos passos, em uma 

investigação que considere a potência afetiva dessas imagens. As imagens do cinema de 

Bergman, pensadas a partir do conceito de rostidade, constituem-se como objeto, portanto, 

de uma pesquisa de ordem comunicacional. O foco da dissertação, ora em andamento, é, 

justamente, a investigação dos desafios que a rostidade aponta para os estudos sobre a 

comunicação.  
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