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Resumo

Neste texto, refletimos sobre a natureza do devir-rosto nos processos midiáticos, 
especificamente em panoramas televisivos. A partir da invenção do conceito de rosticidade, 
propomos a discussão de uma qualidade comunicacional virtual que se atualiza em 
tecnoimagens de rosto ou algo que toma o lugar de rosto para se fazer reconhecer como 
autêntico nas diversas mídias. Procedemos à dissecação de imagens dos telejornalísticos 
Estúdio i e SBT Brasil, através da metodologia das molduras proposta por Kilpp (2003), 
procurando disdiscretizar os elementos técnicos e estéticos que trabalham em favor da 
“máquina abstrata” rostizante postulada por Deleuze e Guattari (1996). Nossa dissecação 
aponta que os sentidos identitários enunciados pela produção de certas imagens televisivas 
se fazem rosto na medida que evocam padrões projetados de um imaginário tecnocultural 
assimetricamente compartilhado.
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Introdução

 

 Este trabalho traduz, de certa forma, uma parte do trajeto de nossa pesquisa de 

doutorado até o momento. Conserva aquilo que nos toca profundamente, qual seja, o 

interesse pela problemática do rosto nos processos midiáticos contemporâneos e suas 

reverberações na tecnocultura3. 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 
09/09/2016

1  Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVI Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação.

2 Doutorando do Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos - Unisinos, linha de pesquisa Mídias e Processos Audiovisuais. E-mail: salcedogomes@gmail.com.

3  Não seria prudente oferecer aqui uma definição lapidada para este conceito, que tem sido apropriado por 
inúmeros autores, de formas tão diversas. Caro ao nosso grupo de pesquisa (Audiovisualidades e tecnocultura: 
comunicação, memória e design - TCAv), trabalho com ele na perspectiva de uma noção de cultura que 
compreende a pregnância das tecnologias convertidas em meios para a constituição da substância 
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 A partir da explicitação, na próxima seção do texto, do que estamos chamando de 

rosticidade, conceito em desenvolvimento na tese, buscamos identificar, em construtos 

televisivos, as marcas de uma qualidade comunicacional virtual que se atualiza em 

tecnoimagens de rosto ou algo que toma o lugar de rosto para se fazer reconhecer dentro de 

um quadro mobilizado pelo imaginário tecnocultural. 

 Segundo Castoriadis (1982), Appadurai (1996) e Taylor (2004), a análise do 

imaginário social se apresenta como alternativa que permite explorar sentidos identitários 

coletivos. Uma vez que é aceito e compartilhado, tal imaginário dá significado e organiza as 

ações sociais. Flichy (2001) defende a noção de um “imaginário tecnológico”, o qual tem 

um preponderante papel na construção de um mundo comum, em que os atores dos 

múltiplos setores sociais articulam o processo de modulação tecnológica. Considerando 

essas duas noções e atrelando-as ao conceito de tecnocultura, postulamos um “imaginário 

tecnocultural”, visto ser a tecnocultura, simultaneamente, matéria-prima, processo e produto 

dos sentidos identitários coletivos na contemporaneidade. 

 Mas de que modo podemos estudar este imaginário? Através dos indícios 

enunciativos materializados, no caso do mundo televisivo, nas imagens técnicas vistas na 

tela, as quais acessamos enquanto espectadores-analistas. Na busca por tais indícios, 

procedemos à dissecação de imagens dos programas telejornalísticos Estúdio i e SBT 

Brasil, através da metodologia das molduras proposta por Kilpp (2003 e 2010). Para a 

autora, aquilo que trama o “propriamente televisivo” pode ser entendido a partir de três 

eixos conceituais: 1) o eixo das ethicidades, enquanto subjetividades virtuais; 2) o eixo das 

molduras (unidades discretas que delimitam um território passível de significação), 

moldurações (processualidades produzidas no interior das molduras a fim de lhes oferecer 

sentido) e emolduramentos (sentidos ofertados pela produção) e; 3) o eixo dos imaginários, 

os quais permitem a comunicação desses sentidos, permeados pela moldura-corpo do 

espectador.

 A fim de entender, minimamente, a trajetória conceitual dos estudos que trataram o 

rosto como imagem de tipo singular, trazemos fragmentos das acepções de Baláz (2003), 

sobre a mudança percentual ocasionada pela invenção do close up no cinema, e da pesquisa 

de Canevacci (1998), sobre a preponderância do primeiro plano televisivo (denominado por 

ele como visus) na constituição de uma fixidez da face na tela, reencarnando no ecrâ os 
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elementos mágicos e sacrais arcaicos da máscara. Imprescindível para esta discussão é 

também a noção de uma “máquina abstrata de rostidade” que põe em funcionamento um 

duplo mecanismo de significância e subjetivação que a todos esquadrinha na ânsia de 

produzir rostos-modelos. 

 Gostaríamos de esclarecer alguns termos para evitar possíveis ambiguidades. 

Quando falamos do verbete “rosto”, remetemo-nos ao processo de “rostificação” de algo, o 

qual diz respeito ao dar aparência de rosto ao que não é rosto. Ao usarmos o termo 

“rostidade”, referimo-nos ao conceito deleuzeano e o trabalho de “rostização” produzido 

por uma maquinaria que a tudo impõe um padrão de rosto ideal e, finalmente, quando 

dizemos rosticidade ou rosticização, apontamos para nosso conceito em construção, de um 

devir-rosto que se atualiza em rostos da tecnocultura audiovisual. 

A rosticidade como qualidade comunicacional

 A intenção de estudar o papel do rosto na comunicação contemporânea e, sobretudo, 

no que podemos chamar de processos midiáticos, surgiu de um questionamento sobre a 

natureza comunicacional e imagética do rosto em primeiro plano (o devir-rosto ou uma 

qualidade rosticizante) que parece durar (BERGSON, 2006) nas atualizações de rostos em 

imagens técnicas nas diferentes mídias: fotografia, cinema, vídeo, televisão, games, internet 

etc. 

 A ideia de buscar esta qualidade nos diversos meios é inspirada na proposta de  

estudo em termos de audiovisualidades, que, segundo Kilpp  (2011, p. 225), é “uma 

perspectiva de pesquisa desconstrutiva, que se liquefaz – ou coloca em movimento – as 

antes sólidas fronteiras da pesquisa das imagens de um dispositivo e as das de outro, 

pesquisa essa que, assim, hospeda em seu corpus os devires minoritários das de cada um”. 

As audiovisualidades estariam relacionadas a uma virtualidade imagética que se atualiza 

nos diversos dispositivos do olhar, propondo a invenção de um objeto de pesquisa que não 

se reduziria a uma mídia específica, mas que se manifesta de modos específicos em cada 

uma delas.

 A representação de uma fisionômica através do rosto/imagem talvez seja a forma 

mais expressiva de que as mídias podem dispor para estabelecer a afecção, que se engendra, 
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pela percepção, nos sentidos, e constrói a inteligibilidade no próprio fluxo comunicacional. 

Como já dissera Benjamin (1989), a renúncia ao homem é a exigência mais difícil de se 

fazer no que concerne às tecnoimagens. Se Benjamin já percebera em seu tempo as 

peculiaridades deste tipo especial de imagem, o que podemos dizer sobre a proliferação 

delas no audiovisual contemporâneo? É neste sentido que propomos compreender essa 

fisionômica dos rostos nas imagens tecnoculturais como potencializadoras, não só de 

discursos midiáticos, mas também de uma virtualidade, de uma qualidade que está para 

além da percepção da imagem do que precisamos para agir, mobilizada através da 

expressão de um rosto. Uma sensação de atração e distanciamento simultâneos que faz da 

face seu “objeto de culto”, tomado aqui não como crença religiosa, mas como força do 

desejo produzido por um trabalho da memória involuntária que se nutre das imagens (em 

sentido amplo) em devir que compõem o imaginário tecnocultural de uma época. 

 Poderíamos dizer que a rosticidade está relacionada a uma experiência com aquilo 

que Walter Benjamin chamou de aura. A aura, para Benjamin (1989, p. 170), seria a 

experiência temporal e espacial contemplativa que nos distancia, por mais próximo que o 

objeto da contemplação esteja: “Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de 

montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a 

aura dessa montanha, desse galho.” É a mobilização do olhar para determinados tipos de 

imagens-rosto, viabilizada por processos de produção técnica que nos (re)colocam na 

condição de observadores atentos, mesmo no regime de mediação material. Assim como na 

discussão da dupla distância de Didi-Huberman (1998, p. 148) “de um poder do olhar 

atribuído ao olhado pelo próprio olhante”, retrabalhada por Kilpp (2013, p. 10): “aquilo que 

nas imagens dura é justamente o que nos olha, sendo que as imagens nos olham pela mesma 

razão pela qual as olhamos atentamente”, ou seja, dura nelas o que também dura em nós.

 Nesta perspectiva, nos termos de Bergson (2001), passamos a pensar o rosto como 

uma virtualidade que se atualiza em certas imagens. O rosto como memória pura, ou de 

forma inversa, memória do rosto como virtualidade, pronto para rosticizar. Um virtual se 

atualizando nas práticas imagéticas de rostos na tecnocultura visual e audiovisual que nos 

leva a refletir sobre os sentidos produzidos nesta experiência do rosto-memória. Este rosto 

que se atualiza como close, como primeiro plano, como visus (CANEVACCI, 1998, p. 69), 

como máscara primitiva, como caveira, enfim, como as inúmeras figuras e formas de rosto 
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que povoam a ecologia das imagens audiovisuais contemporâneas e até mesmo em objetos 

inanimados que não são rostos, mas que se atualizam como rosto nos planos detalhe do 

cinema e da televisão, no design dos objetos técnicos, nas obras de arte, nas paisagens, nos 

discursos.

 Sendo assim, a rosticidade não se restringiria como uma tendência virtual às 

imagens de rosto, mas é um conceito de imagem síntese, de experiência aurática, de 

comunicação, de qualidade, de potência de rosto. A preponderância do rosto na 

comunicação visual é apropriada inclusive para confeccionar objetos que lembram o rosto, 

ainda que não sejam rostos. Trata-se de um design que dá forma de rosto ou aparência de 

rosto ao que não é rosto. A frente dos automóveis, a face dos produtos, a “cara” das coisas. 

Aquilo que se quer apresentar como autoral, que se quer reconhecer pelo seu rosto, pela sua 

“cara”, sua individualidade, sua autenticidade. 

  Neste sentido, não considero a rosticidade como fisicalidade, mas como uma 

qualidade da própria comunicação midiatizada. Rosticidade não seria a expressão do rosto 

em uma circunstância particular, mas a qualidade de uma comunicação mais genérica que 

desperta um conjunto de afectos e perceptos que têm a potencialidade de operar no 

arcabouço da memória e fazer-nos reconhecer as imagens como ícones culturais, como no 

exemplo da Menina Afegã, capa da revista National Geographic, do rosto da atriz Maria 

Falconetti no filme A paixão de Joana D`Arc, dirigido por Dreyer, ou do visus dos atores de 

TV (das telenovelas brasileiras às séries estadunidenses), assim como nas imagens de 

objetos quaisquer (as quais teriam a potência de fazerem-se rosto) que, para além dos 

conteúdos apresentados, carregam em devir toda potência do rosto humano presente no 

imaginário tecnocultural.

A escavação das imagens-rosto tecnoculturais

 Não seria exagero pensar que o rosto ganhou um lugar privilegiado na ecologia da 

cultura audiovisual contemporânea. Talvez a relação arcaica do humano com a 

representação do rosto, tão antiga quanto as inscrições nas cavernas ou a função 

antropológica das máscaras (CANEVACCI, 1998), tenha sido potencializada 

exponencialmente com o avanço da técnica, desde o retrato renascentista, passando pela 
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fotografia do século XIX até as atuais selfies compartilhadas aos milhões em redes de 

relacionamento. A expressão mais radical do rosto nas mídias, no entanto, foi a invenção do 

close up apresentado no cinema por Griffith e tão bem aproveitado por Eisenstein, como 

assinalado por Deleuze (2009). Neste sentido, as seminais reflexões do húngaro Béla Balázs 

(teórico de cinema do início do século XX) parecem apontar algo revelador.

Quando o close-up retira o véu de nossa imperceptibilidade e 
insensibilidade com relação às pequenas coisas escondidas e nos exibe a 
face dos objetos, ele, ainda assim, nos mostra o homem, pois o que torna 
os objetos expressivos são as expressões humanas projetadas nesses 
objetos. Os objetos são apenas reflexos de nós mesmos, e é esta 
característica que distingue a arte do conhecimento científico (embora este 
seja,  em grande parte, determinado subjetivamente). Quando vemos a face 
das coisas, fazemos o que os antigos fizeram quando criaram deuses a 
partir da imagem do homem e neles imprimiram uma alma humana. Os 
close-ups do cinema são instrumentos criativos deste poderoso 
antropormofismo visual (BALÁZS, 2003, p. 92). 

 O que vemos em Balázs é justamente este processo de antropomorfização poderoso 

que faz, não só a face carnal, mas também as coisas, tornarem-se rostos investidos de 

sentido humano por nós mesmos. Quando ele fala que uma imagem midiática, o close up 

cinematográfico, nos revela algo que estava insensível, imperceptível, ele está dizendo que 

há alguma coisa mais profunda em um rosto do que o processo de racionalização de sua 

aparência. Nota-se que, para o autor, não são apenas as imagens figurativas de rosto que 

têm a capacidade de se rostificar, mas há coisas escondidas nas faces dos objetos. 

 Balázs sugere que a imagem em primeiro plano, seja de objetos, seja de rosto, 

mudou a nossa percepção do mundo. Para o autor, com a invenção da imagem em primeiro 

plano, podemos olhar para as coisas com outros olhos. Perceber de uma outra forma aquilo 

que sempre esteve bem debaixo de nosso nariz, mas que nunca havíamos percebido, a 

expressividade que está nos pequenos detalhes. O close up revelou as intimidades da vida: 

“Antes você olhava para sua vida como um ignorante musical que fosse a um concerto 

escutar uma orquestra tocando uma sinfonia. Tudo que ele escuta é a melodia básica, todo o 

restante está embaraçado num murmúrio geral (BALÁZS, 2003, p. 90)”. 

 Debruçados sobre um objeto diferente do plano fílmico, Deleuze e Guattari (1996) 

postulam o rosto enquanto um dispositivo complexo de significância e subjetivação. 

Segundo os autores, trata-se de uma “máquina abstrata de rostidade” que nos impõe um 

rosto muito mais do que nos permite servir-nos de um. O desenvolvimento desta máquina 
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se acentuou justamente pelo desenvolvimento da civilização ocidental cujo arquétipo é o 

homem branco cristão. No entanto, o modelo absoluto de rosto não é o rosto do homem 

branco, é o próprio homem branco europeu típico, é o cristo. 

 Mas como esta máquina opera? Pela montagem de um duplo sistema muro branco-

buraco negro (grandes bochechas brancas e buraco negro dos olhos) metáfora utilizada 

pelos autores para analisar dois mecanismos que atuam simultaneamente. Enquanto o muro 

branco se apresenta como tela vazia pronta para receber os significados de uma razão 

compartilhada, o buraco negro se abre aos modos de subjetivação que abrigam toda sorte de 

paixões e afetos. Esta maquinaria abstrata, ao estabelecer o modelo do rosto dominante, 

esquadrinha a todos através de operações distintas: a das unidades, que constitui o rosto 

sempre a partir de contradições dicotômicas (homem x mulher, branco x negro, adulto x 

criança, rico x pobre, etc.) e a das escolhas, que são as operações de seleção e julgamento 

de aceitação ou rejeição de rosto conforme o grau de adequação ao modelo: os inadequados 

são mortos ou expulsos. 

  Para Deleuze e Guattari (1996, p. 46): 

É preciso que o sistema buraco negro-muro branco quadricule todo 
o espaço, delineie suas arborescências ou suas dicotomias, para que 
o significante e a subjetividade possam apenas tornar concebível a 
possibilidade de suas operações. 

 Desta forma, não são apenas sobre elementos concretos que a máquina age, por isto 

ela é abstrata. Ela é capaz de esquematizar qualquer parte do corpo e outras superfícies não 

humanas, produzindo um processo de “rostização” não só dos sujeitos, mas também de suas 

imagens, de seus objetos, de seus nichos, enfim, de todos os seus mundos. Daí surge a 

sensação paranóica de encontrarmos rostos em todo lugar, mesmo nas imagens que não são 

rostos, como em um pé, um carro, um telefone, uma paisagem. 

 Nesta perspectiva, há certos tipos de imagens que se fazem rosto nas mídias (mesmo 

as que não sejam representações análogas de rosto). No primeiro plano, no close up, esta 

expressão fica muito evidente, mas isto não significa que não seja encontrada em outras 

instâncias. Há, portanto, múltiplos tipos de imagens nas quais se perceberia, mais ou menos 

evidente, a rosticidade envolvida que, através do rosto (ou de algo que ocupa seu lugar), nas 

imagens produzidas pela técnica, exprimem afetos que estão relacionados à rosticidade na 

medida que são a atualização, em um espaço qualquer, da potência e da qualidade puras. 
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Estas não estariam apenas subordinadas aos contextos históricos atuais, mas atuariam 

sensibilizando o espírito por uma virtualidade recuperada da chamada “memória pura” 

trabalhada em Bergson (1999), ou então, se quisermos, da “memória involuntária” que 

Benjamin parece ter (re)trabalhado a partir de Proust4.

 Partindo da discussão do primeiro plano fílmico, é no televisivo que Canevacci 

(1998) identifica uma função simbólica complexa que pode ser rastreada até a máscara 

tribal, cuja caveira é seu modelo mais elementar. Ao mesmo tempo em que a máscara 

expressa um sentido, também o esconde para mudar de atitude, de expressão e de 

significado, e em tudo isto permanece completamente rígida, imóvel. Podemos dizer que é 

o efeito da experiência aurática da dupla distância, no sentido de que “a máscara me olha 

pelo mesmo motivo que olho para ela”. 

 Para Canevacci, o análogo contemporâneo da máscara é o “visus” televisivo. O 

conceito designa a fusão de dois termos. Por um lado, o alargamento do primeiro plano do 

“viso” (no sentido de rosto do ator, seja no teatro, seja no cinema, seja na TV) e por outro, a 

restrição do “visual” (da tela) ao mesmo viso e sua difusão por longuíssimos planos na 

televisão transformando-o em panorama televisivo. Deste modo, Canevacci identifica o 

visus como a “máscara da modernidade”, pois reproduziria as funções mágicas que têm 

como objetivo atrair a atenção e a paixão dos espectadores. 

 Um dos capítulos do livro Antropologia da Comunicação Visual de Canevacci 

(1998, p. 59) tem como título Cabeças Decepadas. Neste capítulo, Canevacci discute a 

importância do primeiro plano para os modelos de percepção por parte do espectador. Não é 

exagero, segundo o autor, sublinhar o caráter histórico e o relativismo cultural desta técnica 

de comunicação, como também se faz necessário refletir sobre como modificou a natureza 

do primeiro plano dentro da cultura visual, sobretudo na televisão. Ao discorrer sobre as 

funções antropológicas arcaicas das máscaras, que procuram restaurar a separação 

originária do sujeito com o objeto através da síntese mágica e sacral, Canevacci propõe que 

nelas não há uma estrutura fixada no tempo, mas uma hipoestrutura móvel, com tempos e 

modos autônomos em relação às dimensões sócio-históricas e psicossociais que fazem das 
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máscaras réplica inorgânica do rosto orgânico que reconstitui a identidade do vivo com o 

morto. 

 Neste sentido, Canevacci aponta o visus como a exacerbação de uma técnica de 

aumentar o rosto na tela da TV que, embora empobreça a gramática visiva, a universaliza. 

Sendo assim, o primeiro plano televisivo consegue comunicar de modo transcultural toda 

sucessão de paixões reduzidas a um mesmo módulo “elementar”. Segundo Canevacci 

(1998), isto explicaria o sucesso mundial das séries estadunidenses e das telenovelas 

brasileiras (cujo povo, não por acaso, é também o maior consumidor de cirurgias plásticas 

faciais). O que podemos inferir disto é que o rosto como visus mostra uma faceta 

tecnocultural que existe desde muito, mas que é refuncionalizada a partir dos estágios da 

técnica, diferenciando-se de si a cada atualização. Sendo assim, a rosticidade é um modo de 

ser que concretiza em rostos atualizados suas imagens, a partir do imaginário tecnocultural 

em voga no momento de sua produção.

Traços televisuais de rosticidade

 No que concerne à noção de rosticidade, podemos considerar as proposições de 

Canevacci e Deleuze e sugerir que opera, na televisão, uma “máquina abstrata” que confere 

às tecnoimagens um modelo (muro branco), mas também uma potência como autenticidade 

imagética (buraco negro). Neste caso, não seria somente o visus em primeiro plano que lhe 

consederia a condição de máscara da modernidade, mas toda uma série de recursos técnicos 

e estéticos seriam mobilizados a fim de autenticar a cara do que é próprio do televisivo e 

que permite que se diferencie de si mesmo ao se atualizar.

  Tais molduras e moldurações acionadas pela produção televisiva confeririam às 

unidades discretas seus sentidos identitários, construtos televisivos que, para Kilpp  (2003 e 

2010), são as ethicidades. Tais subjetividades virtuais só se parecem com as coisas de outros 

domínios, mas elas se atualizam, de fato, apenas no mundo televisivo. Cada gênero, cada 

programa e cada canal agencia seus sentidos por emolduramentos próprios da produção 

televisiva que, embora perceptíveis na tela pelo processo analítico, tornam-se opacos aos 

olhos dos espectadores habituados, que se fixam ao teor conteudístico dos programas, ou 
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nos termos de Bergson (1999), prendem a atenção no que é necessário para agir no 

presente.

 A comunicação dos sentidos, portanto, é agenciada entre emissor e receptor a partir 

da moldura-corpo do espectador (dotado de repertório individual) que compartilha do 

imaginário tecnocultural de sua época (KILPP, 2010). A partir disto, nossa proposta é que 

nesta comunicação, mais uma vez, o trabalho da máquina abstrata atua sobre o universo 

televisual através de contornos rosticizantes que lhe são próprios. No caso da TV  brasileira, 

o papel que cada rosto assume fica muito evidente ao compararmos emissoras diferentes ou 

mesmo programas diferentes em um mesmo canal. Experiência interessante seria evidenciar 

a natureza das imagens que atualizam a cara de programas diferentes de um mesmo gênero 

televisivo. 

 Tomamos, assim, dois programas telejornalísticos de canais distintos como materiais 

de uma pequena análise, os telejornais SBT Brasil, do canal de TV aberta SBT, e Estúdio i, 

do canal de TV a cabo GloboNews. O SBT Brasil é produzido e exibido ao vivo e vai ao ar 

de segunda a sábado das 19h50 às 20h30, sendo o principal telejornal da emissora. Estreou 

em 15 de agosto de 2005, com a apresentação da jornalista Ana Paula Padrão. Hoje em dia, 

é apresentado por Joseval Peixoto e Rachel Sheherazade.

 O Estúdio i é considerado um programa jornalístico que mescla entrevistas, 

comentários e debates em uma atmosfera informal de apresentação da informação. É 

exibido no canal de TV a cabo GloboNews, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h, com 

eventuais sínteses da semana aos sábados. Também é exibido pela TV Globo Parabólica e 

TV Globo Internacional para 157 países. O programa, que estreou em 27 de outubro de 

2008, é apresentado por Maria Beltrão, e conta com a participação de um time de 12 

comentaristas, especializados em diferentes assuntos, que se revezam diariamente, ao vivo. 

 Vejamos o caso do programa Estúdio i (figura 1). Já de início percebe-se que há 

várias molduras que agem como filtros. Além da logomarca da emissora que é praticada 

todo o tempo sobre as imagens, enunciando que aquele é um produto com o padrão 

GloboNews, há ainda a logomarca específica do Estúdio i no lado superior esquerdo, ou 

seja, evidencia que o programa busca se diferenciar, já que outros programas do mesmo 

canal não adotam tal moldura. Ainda como filtro, na parte inferior, observa-se uma uma 

espécie de legenda que traz informações sempre dinâmicas, muito semelhante às adotadas 
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por canais internacionais como a CNN, deixando claro qual é o modelo do rosto dominante 

a ser seguido. 

 

 Em relação ao estúdio, várias molduras pouco frequentes neste gênero podem ser 

constatadas. A começar pelo layout que foi customizado no estilo industrial. Eletrodutos 

aparentes, paredes que se assemelham ao concreto, piso de cimento queimado, 

equipamentos de emergência à mostra, setores técnicos, profissionais e equipamentos 

escancarados à vista do telespectador. Evidentemente que as moldurações aí praticadas 

buscam construir sentidos identitários que remetam a um ambiente despojado, informal que 

visa a um maior envolvimento do público com a equipe e a forma de produção do 

programa. Tão importante é a aposta nestas molduras que a abertura do programa consiste 

em uma animação em 3D da planta baixa do estúdio.

 Algumas das molduras que mais nos chamam a atenção, neste cenário do Estúdio i, 

são a bancada, os movimentos de câmera, ângulos de tomada e a composição das imagens. 

A bancada foi concebida ao estilo minimalista com um tampo vermelho seguindo um 

formato irregular que coloca a apresentadora, os comentaristas e os entrevistados todos no 

mesmo nível e de frente uns para os outros. No entanto, são os suportes metálicos delgados 

da bancada que mais surpreendem ao deixar as pernas e pés dos participantes todos à 

mostra. Percebe-se também um inflacionamento dos movimentos de câmera e ângulos de 

tomada que abundam durante todo o programa. A composição das imagens é, talvez, a 

maior inovação proposta. Dentre as mais inusitadas, a filmagem por detrás da bancada 

mostrando os outros operadores de câmera, os produtores e o teleprompter sendo lido pela 

apresentadora. 

 De todas as molduras, contudo, as que mais consolidam os traços rosticizantes do 

programa talvez sejam aquelas que são praticadas no corpo da apresentadora. Maria Beltrão 

Figura 1 - Fotos da tela, capturada ao vivo em diferentes momentos 
do programa Estúdio I do dia 28 de junho de 2016. 
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é a cara do Estúdio i. Despachada, bem humorada, inteligente, cordial e simpática são 

alguns dos sentidos enunciados a partir desta ethicidade televisiva. Sua figura é tão 

importante para a composição da cara do programa que ela é a própria vinheta do Estúdio i.

 O SBT Brasil (figura 2), por sua vez, seque um rosto padronizado em praticamente 

todos os telejornais brasileiros desta faixa de horário. Claro que há peculiaridades, mas o 

rosto-modelo a ser copiado aqui é do Jornal Nacional da Rede Globo. É neste sentido que as 

molduras-filtros na tela se resumem à logomarca da emissora e a algumas legendas no 

momento que aparecem os âncoras. Certamente que os sentidos desta economia visual 

acética estão ligados à ideia de sobriedade e confiabilidade. As molduras vistas no estúdio 

seguem um padrão de bancada tradicional, uma mesa fechada e dois âncoras apresentando 

(um homem e uma mulher), com destaque para alguns elementos que remetem a um tipo de 

visual contemporâneo, meio espacial, onde todas superfícies brilham sem cessar. Como 

clichê, se observa uma tela atrás da bancada no qual permanece um mapa do Brasil no 

centro do mundo, sendo substituído pelas imagens das matérias durante o telejornal. 

 Os movimentos de câmera, as tomadas e a composição seguem um ciclo cadenciado 

que se repete como relógio bem ajustado. São mostrados os jornalistas na bancada em plano 

mais aberto, alternando com planos médios conforme cada notícia é anunciada e 

novamente, retornando ao plano mais aberto do estúdio. A maior ousadia, talvez esteja na 

abertura dos blocos quando um travelling de cima para baixo em 45 graus vai se 

aproximando dos âncoras. Até mesmo a moldura figurino, no SBT Brasil, é praticada com 

vistas a sentidos identitários relacionados ao conservadorismo. 

 Contudo, neste programa, o elemento rosticizante mais expressivo se estabelece pelo 

eixo do imaginário tecnocultural. Nem mesmo a ethicidade Sheherazade, com sua postura 

moralista e discursos populistas inflamados, poderá substituir da nossa lembrança a imagem 

Figura 2 - Fotos da tela, capturada ao vivo em diferentes momentos 
do programa SBT Brasil do dia 14 de julho de 2016. 
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daquele que é o rosto-mor do SBT: Sílvio Santos. No máximo, os âncoras do jornal fazem a 

substituição daquela estética meio brega, meio cômica, por vezes reacionária (nem por isto 

menos afectiva) que emoldura sentidos que remetem ao sensacionalismo, ao fait divers. 

Notem que não estamos falando do teor das notícias, mas da própria face do programa, de 

como ele se enuncia. 

 Não obstante o SBT Brasil ser um telejornal que remeta ao hard news, as molduras e 

modurações praticadas oferecem ao espectador sentidos deveras diversos. Nossa intenção, 

portanto, não é demonstrar as dessemelhanças entre estilos jornalísticos ou entre as 

emissoras de televisão, e de nenhuma forma apontar que o conteúdo de cada jornal remete a 

suas filiações editoriais. Nosso intuito, com este pequeno experimento, é evidenciar como 

estes sentidos são consubstanciados a partir de elementos imagéticos discretos, técnicos e 

estéticos, e como estes sentidos são emoldurados pela produção. Resta saber agora, como 

tais contingenciamentos praticados pela instâncias produtivas podem ser comunicados e 

compreendidos como traços de uma rosticidade televisual abrangente que se atualiza em 

rostos, marcas de um imaginário tecnocultural (razão compartilhada, significação social, 

memória) sendo percebido pela moldura-corpo do telespectador (afectos, subjetivação, 

lembrança). É disto que trataremos em nossas notas de finalização.

Proposições finais

 Através do processo de dissecação de suas molduras (técnicas e estéticas) buscamos 

mostrar os elementos que geralmente permanecem opacos no fluxo comunicacional no qual 

se realiza o consumo de televisão. Todavia, as molduras autenticadas fazem parte de um 

sistema maior de montagem e oferta de sentidos (moldurações e emolduramentos) – 

agenciados pela instância produtora e percebidos assimetricamente pelos espectadores – os 

quais encontram nas imagens as atualizações daquilo que denominamos traços de 

rosticidade. Poderíamos considerar que estes traços são atualizações de ethicidades, uma 

vez que existem enquanto tais apenas como construções televisivas.

 Fica patente que opera, nos programas analisados, a máquina abstrata de rostidade, 

haja vista a potência dos meios na constituição política de rostos e na manutenção de 

modelos rostizantes. O conjunto de molduras destacadas de sua opacidade habitual dão a 
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ver o trabalho das engrenagens de significância, ao enquadrar os programas em sistemas 

binários de clichês bem definidos (inovador x conservador, descontraído x sério, sofisticado 

x cafona) e de subjetivação que furam o buraco negro procurando estabelecer somente 

sentidos que se conformam ao padrão. No entanto, se nos outros domínios o homem só terá 

uma possibilidade de vida se buscar escapar do rosto e desarmar a máquina, como propõe 

Deleuze e Guattari (1996), no mundo televisivo esta lógica parece se inverter: não ter rosto 

talvez signifique o “fora do ar”.

 Desta forma, apesar de compartilhar da ideia de um dispositivo que torna rosto 

aquilo que não é rosto, com o conceito de rosticidade tentamos demonstrar que há um 

devir-rosto, uma qualidade comunicacional, uma potência pronta para se atualizar, sempre 

diferindo de si, nas materialidades televisuais analisadas. Por outras palavras, a rosticidade 

da televisão se atualiza como cara do SBT Brasil ou a cara do Estúdio i através das 

ethicidades discutidas, quando concretiza sua fisionomia em conjuntos de materialidades 

que, produzidas e mediadas tecnicamente, são capazes de nos despertar perceptos e afectos 

compartilhados em imaginários tecnoculturais. 
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