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RESUMO 
Neste artigo, construo em notas uma reflexão sobre o que denomino pontos cegos, abordando 
as estéticas e políticas da feminilidade. Parte-se do olhar para trabalhos contemporâneos nos 
campos da fotografia, cinema e vídeo, dentre eles trabalhos de Anita Rocha da Silveira e Aleta 
Valente, para pensar algumas das relações políticas e estéticas que se dão nesse lugar. 
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ABSTRACT 
In this article, I construct in notes a reflection on what I call blind spots, addressing the 
aesthetics and politics of femininity. I draw from the look at contemporary works in the fields of 
photography, film and video, among them the works of Anita Rocha da Silveira and Aleta 
Valente, to think about some of the political and aesthetic relations that take place. 
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Primeira nota: Incômodo com o vazio 

"Sangue é vida", diz a adolescente Bia para seu namorado religioso no longa- 

metragem Mate-me por favor (2015), de Anita Rocha da Silveira. O filme, uma espécie 

de pesadelo pop de classe média alta em uma cidade vazia na qual não existem 

adultos, trata de uma onda de assassinatos e estupros de garotas adolescentes de um 

mesmo bairro e se detém na relação desses acontecimentos com uma jovem (Bia) e 

suas três amigas. Alguns aspectos do filme, junto com sua recepção em contexto, o 

tornam exemplo relevante para delinear um problema que motiva esta reflexão. 

Calcado em linguagem de artificialidade e precariedade que é familiar aos que 

cresceram com a disseminação da Internet – cercados por selfies de dois megapixels 

publicadas em contas do Fotolog, Orkut, Facebook e sites correlatos – o filme com 

frequência parece pausar e permitir que as personagens nos olhem de volta. Em alguns 

momentos, como nas coreografias de funk feitas por garotas de shortinho no pátio da 

escola, a impressão é de que a performance é realmente para o espectador. O 

enquadramento centralizado, típico de dispositivos atuais como webcams ou as 

câmeras invertidas dos smartphones, reforça essa sensação. A construção estética das 

imagens do filme é visualmente agradável, plástica, “bonita”, mas de certa forma vulgar 

por parecer desejar aproximar-se da estética de um padrão comercial. Tudo parece 

planejado e proposital.  

Refletindo sobre o que a pesquisadora em cinema Rosalind Galt (2011) observa a 

respeito de categorias estéticas e beleza, pode-se dizer que a estética do filme de Anita 

Rocha da Silveira não é o que se chamaria de um “belo” puro, carregado de humildade 

em relação a seu potencial sedutor, nem de um “feio" questionador e chocante. Não 

chega a aproximar-se de uma estética camp nem do que se chamaria de experimental. 

É apenas bonito.  

O filme foi exibido e premiado no Festival Internacional de Cinema de Veneza e em 

outros importantes festivais internacionais, o que é considerado um bom retorno 

mercadológico dentro do circuito de cinema contemporâneo. Ao longo de sua 

passagem por festivais, entretanto, sua recepção foi acompanhada de um tipo de crítica 
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que repetia impressões parecidas: "perdido em seu exibicionismo formal”,1 “a direção 

estilizada não é capaz de esconder o vazio no âmago do filme”,2 “esvaziado de um 

conceito mais significativo, o que resta é a forma”3 e afins − ou seja, só aparência, sem 

conteúdo. Discurso que se confunde com o histórica e não raramente feito sobre 

mulheres: vazio; artificial; distante; perigoso; sedutor. Enquanto isso, no filme, as 

protagonistas olhavam para esses mesmos espectadores através da câmera. Depois, 

olhavam obsessivamente nas redes sociais as fotos das garotas mortas.  

"A cada morte anunciada, as meninas se imaginam morrendo. A cada morte no terreno 

baldio, vazio entre os prédios em uma cidade rarefeita, elas morriam um pouco. „Vocês 

não podem ficar andando assim sozinhas‟”,4 escrevi sob o pseudônimo Karine no site 

colaborativo Verberenas alguns dias depois de ter assistido ao filme. Refletia então 

sobre a curiosa resposta crítica a uma obra que fala justamente sobre a experiência de 

existir sob o olhar masculino, o olhar externo que passa a viver dentro de nós, nos 

becos escuros, nos espaços públicos, nos relacionamentos íntimos, dentro de casa. 

Ou, como observou o crítico de arte John Berger, “Uma mulher deve vigiar 

continuamente a si mesma. Ela é continuamente acompanhada de modo quase 

permanente pela sua própria imagem que faz de si mesma” (1972, p. 46, tradução 

nossa).5 Inconscientemente, as resenhas negativas da crítica masculina evidenciam o 

que passei a denominar pontos cegos – justamente os fatores que tornam a experiência 

do filme relevante para certa audiência. 

 

Anita Rocha da Silveira, Mate-me por favor, 2015 (frame) 

 

Não é segredo que na história da epistemologia masculinista, mulheres foram 

repetidamente associadas a algo celestial e incorpóreo, a uma não verdade, à magia, à 
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distância que se deve manter da sedução, ao dark continent, a um espaço negativo. A 

mulher poderia ser tudo, menos uma pessoa. Tudo, menos sua própria realidade 

material. Ou, como a escritora Andrea Dworkin (1979, p.127) registrou, parafraseando 

Simone de Beauvoir: “A mulher não é nascida, é construída. Nessa construção, sua 

humanidade é destruída. Ela se torna símbolo disto, símbolo daquilo: mãe da Terra, 

puta do universo; mas ela não se torna nunca ela mesma, pois é proibido que ela o 

faça”. A teoria feminista e os estudos de gênero ao longo de seu desenvolvimento 

fizeram o favor de possibilitar a separação conceitual entre essa ideia mágica do que 

seria uma verdadeira mulher e a existência factual de pessoas do chamado sexo 

feminino (e o fizeram não sem encontrar seus próprios obstáculos e dilemas). No cerne 

dessa separação existe o conceito de feminilidade.  

Quando escrevi inicialmente sobre Mate-me por favor, eu o fiz a partir de uma 

perspectiva pessoal que se apoiava em prática artística e pesquisa acadêmica. O 

retorno em relação ao texto foi revelador: compartilhado mais de 500 vezes em redes 

sociais, alcançou as realizadoras do filme, que declaram a partir de seus perfis online 

que esse seria, enfim, um texto que compreendia o trabalho que haviam feito. Mesmo 

sem interesse em publicar textos online, o que me havia motivado a divulgar aquele era 

exatamente a percepção crescente de uma falta nesse lado da perspectiva. Parece que 

não só historicamente, mas ainda hoje, ano após ano, trabalhos de artistas mulheres no 

campo que perpassa cinema, vídeo e fotografia sofrem por causa de um desajuste de 

percepção.  

As formas mais sutis de tratar de questões da alteridade feminina, as formas que 

realmente se entrelaçavam com uma poética da obra, por vezes não seriam vistas ou 

apreendidas por parte da crítica. Mais do que isso, com frequência uma obra feita por 

uma mulher precisaria ser escancaradamente política para que os guardiões da 

valoração estética notassem como a questão influenciava a percepção do trabalho. Ou, 

pior: na tentativa de abordar essa questão, haveria a menção a um “olhar feminino”, 

tratando a questão como consequência natural do sexo ou gênero da artista, sem 

maiores elaborações. Esses pontos cegos atuariam nessa rede de circulação das obras 

de forma a prejudicar, inclusive, o próprio desenvolvimento artístico de mulheres que 
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atravessam essa questão, pelo fato de elas estarem também cientes da expectativa de 

uma literalidade. Um ciclo vicioso da invisibilidade que requereria estratégias políticas e 

estéticas para ser quebrado.  

Nota número dois: Paródia e experiência  

No lugar do encontro entre as dimensões estética e política, há um foco voltado para a 

vida e para a experiência que pode nos auxiliar a pensar sobre o espaço comum. 

Nessa relação, a partir do filósofo Jacques Rancière (2009, p.11), vemos “atos estéticos 

como configurações da experiência, que ensejam novos modos do sentir e induzem 

novas formas de subjetividade política". Rancière menciona a situação do artesão que 

não pode participar de outras atividades devido a seu trabalho e se refere a partilha do 

sensível como o que “faz ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que 

faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce” (2009, p.16). Diante de 

uma divisão a partir da ideia de que há os que trabalham e sobrevivem e há os que 

criam, pensam e decidem, podem ser questionadas as possibilidades de participação 

efetiva do artesão no “espaço entre” – análise que faz pensar no clássico ensaio de 

Virginia Woolf (1929) Um teto todo seu, em que ela aborda a questão do quanto a 

realidade material da mulher é definidora de sua emancipação e liberdade como autora.  

 

Dentro da ideia de política, podemos nos voltar para as alteridades referentes às 

experiências e ficções do feminino que definem o conceito de feminilidade, ou seja, o 

comportamento/aparência/essência que uma "verdadeira mulher" deveria ter na 

sociedade ocidental e todos os seus desdobramentos. Se a feminilidade enquanto 

conceito é, de acordo com as teorias feministas e os estudos de gênero, desanexada 

de uma suposta mulheridade sexual, qualquer pessoa de qualquer gênero pode 

empenhar-se em poéticas do feminino. A partir da teoria feminista é possível entender o 

“feminino” aqui como uma sensibilidade, um modo de ser, uma estratégia de 

sobrevivência, um papel a ser performado, uma espécie de cultura construída a partir 

da experiência vivida historicamente por mulheres em um contexto de poderes 

assimétricos e hierárquicos.  
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Seguindo esse raciocínio, é evidente que existem diversos exemplos de obras que 

apresentam certa sensibilidade relacionada ao feminino e cujos autores não são 

designados mulheres. Eles existem; não são o foco aqui. Da mesma forma, não estou 

tratando exatamente de trabalhos que tenham conteúdo feminista ou que levantem 

questões sobre ser mulher. Meu interesse volta-se muito mais para uma forma de olhar 

e uma forma de existir esteticamente que se mostra política, e isso não justifica inferir 

que exista um tema central necessariamente sexual ou de gênero. Investigar tais 

sensibilidades como uma questão de manifestação estética abre outros caminhos: que 

poéticas podem surgir das experiências de feminilidade? 

 

Para que esses caminhos sejam traçados e aconteçam, porém, é necessário que exista 

a possibilidade de encontro entre essa experiência e o outro lado a ser tocado. É nesse 

espaço que a situação se torna uma questão problemática. Tudo que é voltado para o 

feminino sofre certa resistência hegemônica. O feminino quando é expressado por 

homens não é exceção, mas é cada vez mais visto hoje no universo contra-hegemônico 

como interessante e subversivo de forma positiva. O nó acontece quando essas 

sensibilidades femininas expressadas por artistas designadas mulheres 

seguem sendo vistas frequentemente, tanto nas perspectivas hegemônicas 

quanto nas contra-hegemônicas, como algo de reflexo impensado, de 

conformação ou ato natural inevitável. 

 

Amanda Devulsky, Último nude, 2017 (frame) 

 

Assim como fiz com o filme Mate-me por favor, a escritora e crítica de arte Chris Kraus 

(2006) fez com o caso da artista Hannah Wilke. Em sua novela epistolar I love Dick e 

em seu ensaio Private parts, public women, Kraus oferece uma defesa das complexas 
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leituras, feitas por outras mulheres e ela mesma, da obra de Wilke, em oposição a 

leituras que apresentam uma opacidade masculinista. Em um dos exemplos, Kraus 

aponta a resenha escrita por James Collins (como citado em KRAUS, 2006, p.212-213) 

por ocasião da exposição do vídeo Gestures, de Hannah Wilke, e publicada na revista 

Artforum: “Toda vez que vejo o trabalho dela, eu penso em buceta. (...) A posição de 

Wilke no mundo da arte é um estranho paradoxo entre sua própria beleza física e a 

seriedade de sua arte”. Seria ingênuo pensar que a questão do nó na recepção 

das estéticas relacionadas à feminilidade não está conectada ao problema 

histórico de autoria e identidade das mulheres. Chris Kraus (2006, p. 218) 

enfatiza: “O que acontece entre mulheres agora é a coisa mais interessante do 

mundo porque é a menos descrita”.  

Nota número três: Problemas de tradução  

Em um ensaio, a poeta e pesquisadora Abena Busia (1993) se relaciona às falas do 

filósofo Homi K. Bhabha sobre identidade e nos oferece algumas compreensões sobre 

linguagem que podem auxiliar o pensamento sobre experiência estética. A autora 

escreve que nenhum nenhum sujeito colonial, especialmente sendo mulher, pode 

realmente falar sem saber que a narrativa do mundo constituiu uma antítese às histórias 

dos sujeitos mulheres. Em um trecho de seu texto, que pode ser considerado central na 

pesquisa aqui em andamento, Busia afirma que “um dos dilemas que enfrentamos é 

que, na linguagem do colonial, precisamos negociar visões de nós mesmas em línguas 

que inscrevem nossas próprias invisibilidades” (p. 207).  

As colocações de Busia remetem também a conceituações sobre o problema da 

tradução, dos processos de trocas culturais e mediações, que sempre deixam algo não 

traduzido, opaco, faltante, ausente (ANJOS, 2005; MAHARAJ, 2001). Minha 

proposição, entretanto, é no sentido de me apropriar desse pensamento e reorganizá-lo 

visando observar uma dinâmica relacionada. Nesse caso, tradução pensada não como 

negociação entre culturas de regiões globais, mas entre pessoas num mesmo contexto 

local, separadas pelas noções de sexo e suas materializações, que tomam corpo em 

densas experiências de hierarquias de gênero. Retornando a Abena Busia, fato é que 

da mesma forma que não se pode falar sem ter em mente tal antítese, não se pode 
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olhar ou mesmo sentir sem sua noção. A experiência estética está entrelaçada a ela.  

Voltamos, portanto, à concepção, que não é exatamente nova, do feminino enquanto 

sensibilidade ativa, política. Seja uma reapropriação dos instrumentos e performances 

de delimitação de uma classe sexual, estratégia de paródia das formas de 

sobrevivência de mulheres ou valorização crítica da subcultura secular da feminilidade, 

o assunto está aberto para debate e experimentação. Ao construir um filme e a si 

mesma enquanto artista, ao colocar-se dentro da política e partilhar essa sensibilidade, 

abrem-se possibilidades. Em entrevista, a artista americana Audrey Wollen6 toca no 

assunto tristeza e feminilidade e propõe alternativas nesse sentido a partir da herança 

da experiência de outras mulheres − a aparente passividade com que historicamente 

elas vivenciaram violências físicas e simbólicas deveria ser compreendida, ela propõe, 

como uma forma de resistência às estruturas opressivas: 

Sofrimento, fome, inanição e eventualmente suicídio foram postos de 
lado como sintomas de doenças mentais e até mesmo puro narcisismo 
de garotas. Estou propondo que isso seja, na verdade, [considerado um 
comportamento] ativo, autônomo e político, além de devastador (Audrey 
Wollen em entrevista). 

 

 

Yasmin Thayná, Kbela, 2015 (frame) 

As possibilidades no caminho dessa apropriação e de paródia das experiências da 

feminilidade passaram a aparecer para mim quando comecei a me engajar com 

produção de imagens − meu modo de produção e de ver já se formara nos anos 2000, 

durante uma adolescência permeada por selfies, quando a palavra selfie ainda não era 

usada como expressão. Ao desenvolver esse engajamento no cinema e nas artes 
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visuais, encontrei também outras artistas contemporâneas que se debruçaram sobre 

essas questões numa espécie de autoetnografia crítica, no tom do lema da segunda 

onda feminista de que “o pessoal é político”, avançando as cartografias estéticas já 

traçadas por Chantal Akerman, Barbara Hammer, Ana Mendieta e outras.  

As várias abordagens vão de encontro aos nós, como no trabalho de Aleta Valente, a 

performance de instagram @ex_miss_febem, realizada de janeiro de 2015 a janeiro de 

2017, que lida com circulação da imagem, marginalização e sexualidade, por meio de 

uma participação virtual que agrega os embates, as compreensões e incompreensões 

ao próprio trabalho. Já no modo de exibição do cinema, a tensão latente desses 

encontros muitas vezes não se cristaliza de forma óbvia: vejamos o exemplo de 

Yasmin Thayná e seu filme Kbela, que lotou os 600 lugares do Cine Odeon ao 

longo de dias seguidos, viajou por mostras de cinema negro ao redor do mundo e 

foi pouco selecionado nos festivais de cinema mais prestigiosos do país, como 

apontou o crítico Heitor Augusto em “Problema só dos filmes ou o problema 

também somos nós?”,7  texto que cita o meu sobre Mate-me por favor, em um 

diálogo dissonante, um incômodo coletivo com o que existe e é percebido por uma 

parcela e ignorado por outra.  

Reitero: são questões muito mais do que identitárias ou temáticas, pois não se trata 

de preconceito direcionado a minorias da forma tradicional, não se trata de dizer-se 

mulher. Proponho que seja a imbricação pervasiva e natural entre estética e política 

a origem desses vieses. As poéticas permanecem ali numa súplica pelo encontro, 

por serem de alguma forma vistas – antes mesmo de se saberem, antes de se 

tornarem. E durante, e depois. 
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Aleta Valente, Everybody loves quentinha, 2015 (fotografia) 

 

O risco dos vieses estético-políticos: é no momento em que se agarra ao que é singular 

à experiência que se corre o risco de não se ser visto. O nó do ponto cego é perigoso 

porque ele vai aonde importa. A falta de visão não é um acaso, é sintoma da 

dominação política, e não há solução simples a ser colocada. Como sugere o crítico de 

arte Sarat Maharaj (2001), é justamente pelo fato de a tradução ser impossível que ela 

é fundamental. Nesse exercício de pensar os pontos cegos, acredito, a partir das ideias 

de Maharaj, que dois caminhos fáceis precisam ser recusados: o primeiro, que seria 

aceitar com derrota a impossibilidade da tradução, leva a uma espécie de apartheid 

simbólico; o segundo, que é considerar a opacidade inerente e eufemizá-la mediante 

um hibridismo otimista, planifica as diferenças.  

 

A questão dos pontos cegos pede para ser esmiuçada, vasculhada e 

experimentalizada em cada um dos seus casos, em cada experiência de alteridade. O 

caminho possível passa por entender o que não vemos, “jogar luz nas dimensões do 

que fica perdido na tradução” (MAHARAJ, 2001, p. 32) e, principalmente, de um 

entendimento de que, como sugere a cineasta e teórica Trinh T. Minh-ha (1989, p. 

95), “a compreensão da diferença é uma responsabilidade compartilhada que requer 

um mínimo de disposição para alcançar o desconhecido”. Enxergar que não se 

enxerga e como não se enxerga o que falta e o que se transforma nesse espaço é o 

que pode, talvez, abrir caminho para algum encontro. 
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Notas 

                                                        
1
 Trecho da crítica de Rodrigo Fonseca sobre o filme Mate-me por favor para o site Omelete, disponível em: 

https://omelete.uol.com.br/filmes/criticas/mate-me-por-favor/?key=101017; acessado em 14/06/2017. 
2
 Trecho da crítica de Kevin Jagernauth para o site The Playlist, disponível em: http://theplaylist.net/anita-rocha-da-

silveiras-kill-please-enigmatic-unsatisfying-look-adolescence-sex-death-afi-fest-review-20161114/; acessado em 
14/06/2017. 
3

 Trecho da crítica de Pedro Henrique Ferreira para a Revista Cinética, disponível em: 

http://revistacinetica.com.br/home/mate-me-por-favor-de-anita-rocha-da-silveira-brasil-2015/; acessado em 
14/06/2017. 
4
 Disponível em: https://verberenas.com/2016/09/19/mate-me-por-favor/; acessado em 14/06/2017. 

5
 Nessa e nas demais citações em idioma estrangeiro, a tradução é nossa. 

6
 Trecho da fala de Audrey Wollen no artigo Audrey Wollen on Sad Girl Theory no site Cultist Zine, disponível em: 

http://www.cultistzine.com/2014/06/19/cult-talk-audrey-wollen-on-sad-girl-theory/; acessado em 14/06/2017. 
7

 Texto do crítico Heitor Augusto publicado no site Urso de Lata, disponível em: 
https://ursodelata.com/2017/02/09/problema-so-dos-filmes-ou-o-problema-tambem-somos-nos-mostra-de-tiradentes/; 
acessado em 14/06/2017. 
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