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TINHA SANGUE POR TODO LADO. COR E ESPAÇO COMO 

ARTIFÍCIO E PRESENÇA EM MATE-ME POR FAVOR 

Tainá Xavier1 

 

 

Resumo: Mate-me Por Favor (2015) é o longa- metragem de estreia da diretora Anita 
Rocha da Silveira. O filme opera uma visualidade antinaturalista baseada no 
tratamento planificador do espaço e na criação de um sistema cromático preciso para 
apresentar uma adolescente de 15 anos, abalada por assassinatos misteriosos que a 
fascinam e perturbam uma suposta ordem natural do desejo. Nessa operação, a 
imagem obtida é marcada por uma dose de artifício, cujo “excesso” é apontado 
negativamente na recepção crítica do filme no Brasil. A especial atenção à forma em 
Mate-me Por Favor pode convocar uma experiência estética de produção de presença, 
nos termos de Gumbrecht, ou a uma erótica da arte, nos termos de Susan Sontag. 
Quando o crítico reclama a falta de elementos para interpretação e afirma que no filme 
“a arte é adereço, é pintura de cores”, parte do pressuposto da cultura do sentido e 
nega a experiência de deixar-se arrebatar pela forma. Tal desprezo pelo adereço e pela 
cor em si dialoga com o processo a que David Bachelor intitulou “cromofobia”: 
preconceito e eliminação da cor na cultura ocidental desde a Antiguidade, a partir de 
um entendimento da cor como superficial, dispensável, ou própria a um “outro”, em 
geral, o feminino, o primitivo. A partir de conceitos como artifício, presença e 
cromofobia, este artigo busca apresentar uma forma de olhar/sentir Mate-me Por 
Favor que parta de um exame da materialidade pro-fílmica como chave de acesso a 
uma sensibilidade contemporânea expressa na imagem.  
Palavras-chave: Cinema Brasileiro; Cor; Espaço; Direção de Arte; Direção de 
Fotografia. 
Contacto: tainaxp@gmail.com 
 
 
Introdução 

O presente artigo analisa o filme brasileiro Mate-me Por Favor, dirigido por Anita 

Rocha da Silveira e lançado em 2015. Para uma melhor aproximação do objeto se 

recorrerá a um breve exame de dois curtas-metragens da realizadora, produzidos 
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PPGCINE da Universidade Federal Fluminense. Graduada em cinema pela Universidade Federal 
Fluminense e mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua nas áreas de 
produção e direção de arte desde 1996. 
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anteriormente ao longa aqui examinado. Interessa-nos observar como a diretora já se 

utilizava de recursos autorreflexivos e de artifício que irá intensificar na criação do longa.  

Partindo da recepção crítica de Mate-me Por Favor no Brasil, que condenava um 

suposto excesso plástico, buscaremos abordar a obra a partir de um olhar que privilegie 

os aspectos formais, com especial atenção para a materialidade do pro-fílmico operada 

pela direção de arte e direção de fotografia.  Para tanto, recorreremos ao estudo acerca 

da abstração no uso de cores no cinema contemporâneo, por Brian Price, ao exame do 

espaço cinematográfico, por Bruce Block e Antoine Gaudin, e ao conceito de 

cromofobia, de David Batchelor. Concluiremos que as características formais da obra 

fílmica podem favorecer uma apreensão que privilegie o aspecto sensorial da mesma e 

conduza a um contato de chave não interpretativa, conforme postulações de Susan 

Sontag e Hans Ulrich Gumbrech. Notaremos também, por fim, que o procedimento 

autorreflexivo do olhar para a câmera perturba a escopofilia2 sobre a qual se constrói o 

prazer da fruição do cinema clássico-narrativo e sua relação com sexualidade e violência 

para com os corpos femininos, questão central no filme analisado. 

 

 

Imagem 1- Olhar para a câmera. Perturbação da escopofilia desde a primeira sequência. 
Excerto de Mate-me Por Favor. Reprodução da autora. 

 

Handebol e Os Mortos-Vivos como gênese de uma estética 

Em seu longa-metragem de estreia, Anita Rocha da Silveira aprofunda 

procedimentos estéticos que vinham sendo explorados nos curtas-metragens anteriores 

                                                 
2 Em Prazer Visual e Cinema Narrativo, um dos artigos fundadores dos estudos feministas do cinema, 
Laura Mulvey afirma que “Freud isolou a escopofilia como um dos instintos componentes da 
sexualidade, que existem como pulsões, independentemente das zonas erógenas. Nesse ponto ele 
associou a escopofilia com o ato de tomar as outras pessoas como objetos, sujeitando-as a um olhar 
fixo, curioso e controlador.” (Mulvey 1983, 440-441). 
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Handebol, de 2010, e Os Mortos-Vivos, de 2012. Dadas as diversas semelhanças, é 

válido pensar nestes como ensaios para o que seria desenvolvido no longa. São 

comuns aos dois filmes: a temática da violência e do desejo, o universo feminino de 

adolescentes em idade escolar, perfis de personagens (o nome da protagonista é o 

mesmo, Bia), situações cênicas de handball e namoro, presença de tecnologias de 

comunicação (celulares, computadores), uso de imagens cuja diferença de 

materialidade indica um aparente diálogo com imagens “domésticas”, no caso de 

Mate-me Por Favor, autorrepresentações femininas sexualizadas.  

No que concerne aos procedimentos estéticos, chama atenção no curta a 

problematização da transparência do discurso cinematográfico, através do olhar de 

personagens femininas que devolvem o olhar para a câmera/espectador e a revelação 

do aparato de produção. Os cenários domésticos são enquadrados primeiro 

apresentando um limite que contém mobiliário e adereços, em seguida revelam, em 

um plano mais geral, que aquele espaço cênico se tratava de um recorte do show room 

de produtos da megastore de decoração Etna. A visão de etiquetas de preço, ou de uma 

pessoa passando com carrinho de compras, compromete um certo engajamento 

ilusionista para com a imagem, que chama atenção não só para o ato fílmico, mas 

parece discutir estratégias de aproximação da vida “real” contemporânea com 

mecanismos de artifício e efemeridade através do consumo da aparência. 

 

 

Imagem 2 – Revelação do arranjo cenográfico.  

Excerto de Handebol. Reprodução da autora. 
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O terceiro procedimento de opacidade de Handebol ocorre em dois momentos 

onde há um tratamento de cor que avermelha a imagem.  Pelo fato de a passagem para 

o vermelho se dar ao longo da duração dos planos (e não em sucessões em montagem) 

seu efeito é mais perturbador e, portanto, mais potente como fissura na transparência 

do registro cromático naturalista. Interessante notar que tais momentos funcionam 

como prenúncio de situações de violência e vulnerabilidade das personagens.  

Em outro curta metragem da diretora, intitulado Os Mortos-Vivos, de 2012, o 

tema da sexualidade adolescente imbricada com a morte leva à impossibilidade de 

continuidade das relações amorosas. O filme também apresenta um universo similar ao 

que será encontrado no longa, utilizando-se também de procedimentos que abalam a 

transparência ou conferem inserções de artifício na imagem por conta de um flerte 

com o gênero ficção científica. No que concerne à cor é importante notar uma 

presença acentuada do azul e do vermelho, em suas variações de luminosidade (rosas e 

azuis claros) e misturas, como é o caso do roxo e do violeta, resultantes da adição de 

um pigmento ao outro. Embora tais matizes se façam presentes em objetos e figurinos, 

sua maior ocupação da imagem se dá na repetição do procedimento de colorização em 

pós-produção, já notado em Handebol.  

 

Mate-me Por Favor e a construção de uma imagem sensual 

A mesma paleta contendo azul, vermelho, rosa, roxo e violeta será utilizada em 

Mate-me por Favor, no entanto, se a mudança no estatuto cromático da imagem em 

Handebol e Os Mortos Vivos se dá na manipulação da materialidade fílmica pelo 

tratamento de cor em pós-produção, será interessante notar como no longa se buscará 

aprofundar o mesmo efeito através da materialidade pro-fílmica, via controle 

cromático operado pela direção de arte (cenários, objetos e figurinos) e pela direção de 

fotografia (iluminação colorida).  

A direção de arte de Lina Salem Levy e a direção de fotografia de João Atala 

operam um conjunto visual de chave antinaturalista para apresentar uma adolescente 

de 15 anos, representante de uma geração que nasceu e cresceu no bairro da Barra da 

Tijuca, no Rio de Janeiro, restrita a um universo delimitado ao trânsito entre 

condomínios fechados, escolas particulares, festas e igrejas evangélicas. A ausência de 

adultos nesse mundo é reveladora de relações familiares onde o cuidado e a educação 

de crianças e adolescentes é transferido para os eletrônicos (TV, computadores, tablets 
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e celulares). A protagonista Bia, aparentemente ajustada a aquele sistema, vê seu 

mundo ser abalado por assassinatos misteriosos em série que a fascinam, perturbando 

uma suposta ordem natural do desejo. Nessa operação, a imagem obtida é marcada por 

um certo artifício que se impõe acima de procedimentos representativos e discursivos. 

Tal ‘excesso’ é apontado negativamente na recepção crítica do filme no Brasil. 

Citamos em especial duas críticas publicadas nos sites especializados Omelete e 

Cinética, de autoria de Rodrigo Fonseca e Pedro Henrique Ferreira, onde o segundo, 

apesar de refutar as condenações de “exibicionismo formal” do primeiro, afirma que o 

filme não discute plenamente seus temas, apresentando um mero exercício de forma, 

onde “a forma sem conceito é necessariamente artificialidade” (Ferreira 2015).  

Em seu texto Color, the Formless, and Cinematic Eros, Brian Price defende a 

necessidade de se considerar a “abstração como uma demonstração visual de nuance 

filosófica” (Price 2006, 76, tradução nossa) e se interroga sobre a ocorrência da 

abstração cromática no cinema.3 O autor investiga as relações da abstração com a 

narrativa, remontando aos pressupostos de narratividade na arte, obtidos por meio de 

uma contenção da cor pela linha, da distinção figura / fundo, cenário / narrativa, que se 

configuram em padrões esclarecedores do cinema convencional, institucionalizados, 

conforme Bordwell, enquanto aparatos designados a regular a percepção com vias de 

evitar ambiguidade. Price deixa clara a relação da abstração cromática com as 

vicissitudes do desejo, como resultado da condição háptica derivada da sensação de 

proximidade provocada pela liberação narrativa da cor e da negação da 

tridimensionalidade que pode ser notada em sobreposições de matizes iguais ou 

análogos (2006, 77-82). 

Outro recurso que intensifica tal negação de tridimensionalidade é o uso do 

efeito de ‘espaço plano’ que, segundo Bruce Block, “enfatiza a qualidade 

bidimensional da superfície da tela. Isso cria um tipo completamente diferente de 

espaço visual” (Block 2010, 44). O autor considera esse tipo de espaço bastante 

apropriado para “visualizar a situação de aprisionamento” (Block 2010, 249). Esse 

efeito surge de enquadramentos frontais e se amplia com a redução da amplitude tonal 

e cromática, como ocorre em Mate-me Por Favor. 

Afirmando que o campo de estudos sobre o espaço no cinema é exíguo e, muitas 

vezes restrito a configurações espaciais que não contemplam suas especificidades, 

                                                 
3 No texto são analisados os filmes Embriagado de Amor (Punch-Drunk Love, Paul Thomas Anderson, 
2002), Bom Trabalho (Beau Travail, Claire Denis, 1999) e Qianxi Mànbo (Hou Hsiao-Hsien, 2001). 
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Antoine Gaudin (2019) propõe um olhar fenomenológico para o espaço no cinema que 

nos interessa. O autor designa como “imagem-espaço”4 um sistema dinâmico de 

contínuas variações entre o “espaço retratado pelo filme”5 (diegético e contínuo na 

mentalidade do espectador) e o “espaço inscrito no corpo do filme”6 (abstrato e 

cambiante de acordo com cada enquadramento, movimento de câmera e duração de 

plano) (Gaudin 2019, 195). Através deste último, o autor defende que  

 

“o cinema traz uma sensação cinestésica primária de 

contração/expansão que ocorre contínua e simultaneamente com a 

percepção clássica de um espaço sólido habitável, como um 

recipiente para os personagens e suas ações” (Gaudin 2019, 200, 

tradução nossa).  

 

Partindo do pressuposto de que o primeiro espaço que Gaudin apresenta é 

tridimensional, percebemos que o recurso de utilização, no filme analisado, do efeito 

de ‘espaço plano’ (nos termos já citados de Block) intensifica a abstração da imagem 

por reduzir a tridimensionalidade deste ‘espaço retratado’, que em geral apresenta 

indicadores de tridimensionalidade. O efeito intensifica também os aspectos sensoriais 

da imagem por, simultaneamente, envolver o corpo do espectador no ritmo espacial do 

‘espaço inscrito’ (que oscila de exteriores amplos a interiores limitados), quanto por 

proporcionar a sensação de aprisionamento provocada pelo ‘espaço plano’ (de Block) 

no ‘espaço retratado’ (de Gaudin).  

Após uma espécie de prólogo em que acompanhamos uma menina embriagada 

que parece fazer seu caminho de volta à noite e é atacada, a tela escurece com um grito e 

entra o título do filme. Vemos então a protagonista caminhando sozinha ao amanhecer, 

por uma rua junto a um rio, com prédios altos ao fundo, depois somos apresentados ao 

universo de Bia e suas amigas, um mundo composto por azuis que vão de azul claro ao 

cobalto, nos uniformes e paredes da escola. Pontuam a imagem alguns elementos em 

rosa, como um cartaz, um detalhe do cabelo, um tênis ou uma garrafa na mochila. No 

decorrer da narrativa nota-se um processo de expansão e posterior retração do rosa, 

através de um aumento na ocupação do quadro por elementos dessa cor, seguidos de 
                                                 
4 Tradução nossa, no original o autor usa o termo ‘space-image’. 
5 Tradução nossa, ‘depicted by the film’, no original. 
6Tradução nossa, ‘inscribed in the film’s body”, no original. 
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posterior encobrimento, seja pela luz azul/violácea, como se nota no vestido rosa usado 

por Renata na festa de 15 anos, seja na sobreposição de uma blusa rosa por um blazer 

azul cobalto, na personagem da pastora evangélica.  

Tal sensação de expansão e retração também advém da dinâmica do espaço 

cinematográfico, apontado por Gaudin, que em Mate-me Por Favor oscila entre 

exteriores amplos e interiores limitados. Nas imagens de amplidão, vemos uma Barra 

da Tijuca que parece inabitada e apresenta, como locais de circulação das personagens, 

amplos terrenos não urbanizados com prédios ao fundo, ruas escuras com luzes 

desfocadas, carros passando em alta velocidade ou estruturas modernas, como 

passarelas e as estações envidraçadas do BRT.7 Os exteriores nunca incluem outras 

figuras humanas. Ninguém habita aquele espaço além de Bia e os seus. Tal 

configuração tende a enfatizar a fragilidade e vulnerabilidade daqueles corpos 

femininos adolescentes. Nas imagens de interior é que se verifica em maior medida o 

efeito de espaço limitado, como é o caso do apartamento onde vivem os irmãos Bia e 

João. O cenário apresenta muitos elementos em roxo, cor análoga à das roupas usadas 

pelos irmãos, o que torna as personagens parte de uma mesma massa cromática, os 

unifica entre si e com o espaço que os contém. Partindo de um código cultural, 

distintivo de ‘meninas’ e ‘meninos’ operado através do binarismo rosa/azul, Lina 

Salem Levy constrói para Mate-me Por Favor um mundo onde se acentuam as 

presenças de tais matizes, de forma a evidenciar uma ordem implícita de regulação do 

desejo, que finda por gerar repressão e violência. Interessante destacar que o roxo e 

sua versão mais suave, violeta, colorem o universo de Bia e João (transgressores dessa 

ordem) e não os situa em nenhum dos dois polos daquele código.  

Se, por um lado, sua trama não explicita estruturas socioculturais reguladoras da 

subjetividade feminina, por outro, Mate-me por favor oferece fluxos de contenção e 

expansão cromática e espacial que proporcionam uma experiência (carnal) que se dá 

no encontro das imagens (e sons) com nossos próprios corpos e desejos. Sendo a 

imagem cinematográfica luz, sua manipulação cromática excede a tela de projeção e se 

espalha pela audiência. Ao coabitarmos a sujeição daqueles corpos ao controle 

cromático e suas inscrições num espaço dinâmico, que oscila da amplidão que enfatiza 

a fragilidade à contenção planificada que acentua a condição háptica da imagem, 

somos afetados pela potência da sexualidade feminina em vias de repressão. 

                                                 
7A sigla BRT refere-se ao modal Transporte Rápido por Ônibus (Bus Rapid Transit, em inglês). Durante 
a filmagem de Mate-me Por Favor, tal sistema estava sendo implantado na cidade do Rio de Janeiro. 
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Imagem 3 – Espaço e seus habitantes como massa cromática. 
Excerto de Mate-me Por Favor. Reprodução da autora. 

 

Nesse ponto da análise, é interessante recorrer a outros autores como David 

Batchelor que, analisando textos literários, filmes e teóricos que trataram da cor no 

Ocidente, aponta uma relação intrínseca da cor com o corpo e a sexualidade: 

“(q)uando o sexo entra na história, a cor entra junto, e, quando a cor ocorre o sexo 

quase sempre está por perto” (2007, 76). Podemos lembrar também que, em sua 

condenação ao excesso (ou arrogância) de interpretação no comentário sobre arte, 

Susan Sontag reivindica uma maior atenção aos componentes formais e propõe que, 

em substituição à uma hermenêutica da arte, precisaríamos de “uma erótica da arte” 

(Sontag 1987, 23). A autonomia e irredutibilidade da cor à linguagem, favorece uma 

fruição sensorial de Mate-me Por Favor, convocando a uma experiência estética para 

além do sentido que, nos termos de Hans Ulrich Gumbrecht, insere-se no conjunto 

de componentes não interpretativas da nossa relação com o mundo, que denomina 

“cultura de presença” (Gumbrecht 2010, 106-117). Dentre outros aspectos 

apresentados pelo autor para essa cultura, nos interessa a importância dada ao espaço 

e aos corpos: 

 

“[...]  o espaço – ou seja, a dimensão que se constitui ao redor 

dos corpos – deve ser a dimensão primordial em que se negociem a 

relação entre os diferentes seres humanos e as coisas do mundo. [...] 

Ora, se o espaço é a principal dimensão pela qual, numa cultura de 

presença, a relação entre os seres humanos e o mundo, isto é, entre 
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corpos humanos, se constitui, então [...] essa relação pode ser 

constantemente transformada (e de fato muitas vezes é transformada) 

em violência – ou seja, na ocupação e no bloqueio do espaço pelos 

corpos – contra outros corpos” (Gumbrecht 2010, 110). 

 

A violência (relacionada à sexualidade) é latente na atmosfera de Mate-me Por 

Favor, habitando os sonhos, os relatos e as histórias contadas pelas adolescentes, 

conforme ilustra a frase dita por uma das personagens “tinha sangue por todo o lado”. 

O desenho de som, embora não seja foco de atenção nessa análise contribui muito para 

a criação da sensação de perigo em constante suspensão. Já na imagem, a violência 

culmina na ocorrência do vermelho, que aparece somente em forma de sangue. Um 

sangue que aos poucos excede as histórias contadas pelas amigas e os relatos das 

jovens assassinadas para jorrar, em ferimentos, corpos violentados ou putrefatos, ou 

em incursões abstratas, onde a força ativa do vermelho escorre da boca de Bia ou 

transborda ocupando a totalidade da tela.  

 

 

Imagem 4 – Vermelho escorre pela boca de Bia.  
Excerto de Mate-me Por Favor. Reprodução da autora. 

 

Quando o crítico Ferreira reclama a falta de elementos para interpretação com a 

afirmação de que em Mate-me por Favor “a arte é adereço, é pintura de cores” 

(Ferreira 2015), parte do pressuposto do cinema exclusivamente como linguagem, 

inserindo-o naquilo que Gumbrecht chama de cultura do sentido (2010, 105-106), e 

negando a experiência estética de deixar-se arrebatar pela potência da imagem, ao 

invés de apenas interpretá-la. O desprezo do crítico pelo aparentemente desnecessário 
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adereço e pela cor em si parece enquadrar-se naquilo que David Batchelor intitulou 

‘cromofobia’: o processo de preconceito e eliminação da cor na cultura ocidental 

desde a Antiguidade, onde “(c)omo todos os preconceitos, sua forma aparente, sua 

aversão, esconde atrás de si um medo: o medo de contaminação e da corrupção por 

algo desconhecido ou aparentemente impossível de ser conhecido” (2007, 27). Tal 

fenômeno relaciona-se com um entendimento da cor como superficial, dispensável, ou 

própria a um “outro”, em geral, o feminino, o primitivo, o infantil... Por se diferenciar 

(e ao mesmo tempo ameaçar) dos altos pressupostos civilizatórios da razão, a cor deve 

ser eliminada (vide a arquitetura moderna) ou domesticada pela linha que a contém. 

 

Conclusão 

A autonomia adquirida por uma imagem excessivamente colorida que não esteja 

justificada, ou seja, contida pela discussão plena dos seus temas, como soou desejável 

pela perspectiva de Rodrigo Fonseca (2015), parece ameaçar um certo tipo de relação 

de sujeição da forma ao conteúdo que se espera de uma obra de arte satisfatoriamente 

interpretável. As escolhas da direção de arte e da direção de fotografia, em conjunto 

com o projeto estético da direção, atingem, em Mate-me Por Favor, um certo grau de 

abstração na imagem por suas configurações cromáticas saturadas e uma pulsação de 

expansão e contenção de seus espaços amplos e planificados, oferecendo uma 

experiência sensorial que pode mobilizar um outro tipo de apropriação do contato 

filme-espectador. 

Buscou-se apresentar até aqui um breve caminho com vistas a explorar outro 

olhar/sentir para Mate-me Por Favor, onde é a experiência frente a um dado 

ordenamento cromático e espacial que aciona o desequilíbrio da harmonia aparente de 

corpos controlados em sistemas restritivos para a sexualidade (de “meninos” e 

“meninas”) e para a violência. O filme de Anita Rocha da Silveira indica que códigos 

sociais, ordenadores dos corpos no mundo, são arbitrários, portanto ilusórios e 

questionáveis. Ao desarticular os frágeis pressupostos necessários à construção de uma 

imagem cinematográfica que se faça parecer natural, e expor excessivamente códigos 

sociais, a imagem afirma que o artifício está na vida, bem como na imagem. A 

confrontação com o olhar direto de uma jovem maquiada e aparentemente bêbada (já 

no primeiro plano do filme), o olhar da adolescente Mari dançando funk no pátio da 

escola ou o olhar de Bia com o vermelho/sangue derramando pela boca, perturba as 

relações de poder naturalizadas na dinâmica de olhar-e-ser-olhada, construída como 
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condição do jogo escopofílico do cinema narrativo e devolve para o espectador o 

incômodo da participação no jogo de espelhos da sexualidade/violência para com os 

corpos femininos, do qual somos vítimas e carrascos em potencial.  
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