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RESUMO 

 O objetivo proposto neste trabalho é analisar de que maneira a 

construção do prazer ao olhar a imagem em movimento, conserva a representação 

da mulher no cinema como significante da sexualidade. Decorrência da estrutura do 

homem como detentor deste olhar e a mulher como objeto a ser observado, a forma 

como a linguagem cinematográfica enfatiza esta formação através de suas 

especificidades, que são os recursos visuais de enquadramento, fotografia entre 

outros, também é uma temática explorada nesta análise. E consequentemente de que 

forma o longa-metragem As Virgens Suicidas (1999) expõem esta estrutura ao longo 

de sua narrativa, que tem como ponto principal a construção do olhar, ao passo que 

a trama se configura pelo ponto de vista de um grupo de garotos.  

Palavras chave: construção do olhar; prazer ao olhar; representação da mulher; As 

Virgens Suicidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze in which manner the construction of 

pleasure by looking at the image in movement preserves the representation of women 

in the cinema as a signifier of sexuality. Due to the structure of the man as the keeper 

of the insight and the woman as the object to be observed, the way cinematographic 

language emphasizes this formation through its specificities, which are the visual 

resources of framing, photography among others, is also a theme explored in this 

analysis. And consequently in which way the feature film The Virgin Suicides (1999) 

exposes this structure throughout its narrative, whose main point is the construction of 

the gaze, while the plot is configured by the point of view of a group of boys. 

Keywords: gaze construction; Pleasure to look at; Representation of women; The 

Suicidal Virgins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A narrativa é um elemento presente em muitas situações corriqueiras, como 

contos, romances, biografias e até sonhos, e é impossível pensar o estudo da história 

sem ela. De acordo com a definição dada por Bordwell e Thompson, a “narrativa [é] 

como uma cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo e no 

espaço. ” (BORDWELL, 2014, p. 144), descrição essa que se assemelha muito ao que 

entendemos como evento histórico, pelo fato de o mesmo necessitar da estrutura 

narrativa como meio de difusão de seus registros.  

Com o passar dos anos o formato tradicional de exposição de dados 

históricos ganhou novas dimensões, e o cinema se mostrou uma plataforma eficaz 

de transmissão de conhecimento. Isto se deu pela base narrativa comum as duas 

formas de produção.   

Esta é a proposta de Robert Rosenstone em A história nos filmes, Os filmes 

na história, ao defender uma nova abordagem do conhecimento histórico, que 

segundo ele deve se atualizar ao século XXI. Mas é necessário destacar que o 

projeto de Rosenstone não foi recebido com entusiasmo por aqueles que 

acreditam que, ao estudo da história estão reservados apenas os antigos moldes.  

Aceitar que o cinema, especialmente os longa-metragens dramáticos, 

podem transmitir um tipo de História séria (com H maiúsculo) vai contra quase 

tudo o que aprendemos desde os nossos primeiros dias na escola. A história 

não são apenas palavras impressas, mas impressas em páginas que, na 

maioria das vezes, estão reunidas em espessos tomos cujo peso e volume 

ajudam a ressaltar a solidez das lições ensinadas. E o cinema, ora, é apenas 

entretenimento, uma distração dos assuntos sérios da vida, um dos lugares 

a que vamos para tentar fugir dos problemas sociais e políticos que enchem 

as páginas dos nossos jornais e daqueles livros de história. (ROSENSTONE, 

2015, p. 15) 

 

Excluir o cinema como um emissor de conhecimento histórico, significa ignorar 

a maneira como milhares de pessoas passaram a entender os acontecimentos e 
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figuras importantes da história. Contudo, é preciso ter a consciência de que uma mídia 

diferente necessita de um método diferente para análise.   

Levando isso em conta é preciso incialmente ter o conhecimento do aparato 

cinematográfico e suas especificidades. E este é o objetivo do primeiro capitulo do 

presente trabalho, no qual se explicará de que maneira se dá o fascínio pela imagem 

em movimento desde seu surgimento, a importância que a construção do olhar exerce 

sobre a produção cinematográfica e como este é moldado para assegurar o prazer do 

espectador masculino. Além de explanar conceitos psicanalíticos, como escopofilia e 

voyeurismo, que explicitam o âmago do encantamento que os filmes produzem nos 

espectadores. Dentro desses conceitos, será tratada com maior profundidade a 

questão da representação da mulher no cinema e como a sua imagem foi fixada na 

posição de significante da sexualidade.  

Somente a partir do entendimento de todas essas concepções é que será 

possível sua aplicação ao objeto de estudo escolhido para análise, o longa-metragem 

As Virgens Suicidas (1999) dirigido por Sofia Coppola. O filme conta a história de cinco 

irmãs, através dos olhos de um grupo de garotos que, apaixonados pelas mesmas as 

observam incessantemente tentando de alguma forma decifrar aquelas meninas. 

Motivados pela curiosidade para com as irmãs Lisbon, o grupo de narradores passa a 

colecionar objetos que lhes pertenciam, como a forma que encontraram de 

aproximação com elas. Isto se deu pela forma com que as garotas eram criadas por 

seus pais, que restringiam o contato social das meninas. Os relatos são apresentados 

mais de vinte anos depois, dando à narrativa um caráter de reconstituição da memória.  

O fato de a narrativa ficar por conta do grupo de garotos é significativo no que 

concerne à construção do olhar no filme em questão. Eles são apresentados como 

narradores personagens o que indica que eles têm uma relação intima, assim como 

opiniões sobre os eventos ocorridos. Por esse motivo, cenas de contemplação das 

irmãs aparecem com frequência durante a trama, refletindo de forma explicita o prazer 

ao olhar a personagem feminina. Este prazer, que tem origem na maneira como a 

produção cinematográfica manipula elementos tais como, enquadramento da cena, 

som, e fotografia, demonstra como o olhar é moldado para espectadores masculinos. 

Além de representar o ponto em que focam as críticas feministas direcionadas à 

produção cinematográfica. Assim como se configura no tópico de análise do presente 

trabalho.  
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A escolha pelo longa-metragem As Virgens Suicidas (1999) se deu pela forma 

diferenciada que aborda a representação da mulher no cinema. Pois apesar de abusar 

de cenas contemplativas das irmãs, as conservando como objeto sexual à ser 

observado, o filme quebra constantemente o prazer com o evento traumático, que no 

caso é o suicídio. Fugindo da proposta inicial das cenas em close-up, que seriam 

utilizadas pelo simples prazer ao olhar detalhadamente a mulher na tela. Assim como 

contrapondo a teoria apresentada por Linda Williams em Film Body: an Implantation 

of Perversions (1981), da necessidade da erotização da figura da mulher pelo cinema, 

como resposta a ameaça de castração, ao utilizar de cenas de contemplação seguidas 

por cenas tétricas.  

Contudo, voltando aos conceitos apresentados por Robert Rosenstone, os 

filmes se constituem sim como objeto de pesquisa. E embora As Virgens Suicidas 

(1999) não se configure como um drama histórico, isso não significa que não pode ser 

pensado como objeto de análise, pois existem outras instâncias que devem ser 

levadas em consideração. Como no caso desse trabalho, ao se abordar a maneira 

como a mulher é representada pelo melodrama norte americano, e como a construção 

do olhar é significativa para essa representatividade. O objetivo então, é mostrar que 

a experiência cinematográfica pode ser muito mais rica para o espectador, e que o 

cinema não é apenas “um dos lugares a que vamos para tentar fugir dos problemas 

sociais e políticos, ...” (ROSENSTONE, 2015, p. 15) mas que também pode ser uma 

plataforma que expõe e problematiza esses mesmos problemas.  

 

2 ANÁLISE TEÓRICA  

2.1 A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA E O FASCÍNIO DA IMAGEM  

 O fascínio diante à obra cinematográfica acompanha o seu surgimento no 

século XIX, seguindo a estrutura física do chamado “palco italiano”, que, segundo a 

descrição de Ismail Xavier, se abre como uma janela para um mundo imaginário onde 

o prazer se configura no olhar do espectador (XAVIER, 2003, p. 62). Os recursos 

então utilizados pela indústria cinematográfica, para explorar esse prazer, se 

embasam na manipulação das imagens em conjunto com o som e a narrativa, 

formando assim o pilar para tal fascínio. 
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A estética e a linguagem do cinema foram objeto de diversas pesquisas que, 

consequentemente, propiciaram a concepção de manuais. A teoria mais usada para 

entender o cerne de tal fascínio, e a escolhida para pautar o presente trabalho, ainda 

que problemática1, foi a da psicanálise.  

De acordo com a teoria psicanalítica, a escopofilia é definida como ato de olhar 

como fonte de prazer. Sigmund Freud, em seu livro Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade, a qualifica como um instinto componente da sexualidade, e inicialmente 

a exemplifica com a experiência das crianças, que se tornam curiosas pela sua própria 

anatomia.  Após essa fase de autoerotismo pré-genital, o olhar é transferido aos outros 

e essa concepção passa a se relacionar diretamente com o cinema, que tem como 

característica reforçar o instinto do olhar. 

A estrutura clássica do cinema narrativo tem como objetivo causar tal reação 

em seus espectadores, e, dessa forma, além de utilizar o recurso psicológico da 

escopofilia, vai mais a fundo e instiga o voyeurismo, que em sua definição se aproxima 

muito do conceito do primeiro termo, mas que soma ao prazer de olhar a condição 

anônima de quem observa. Para essa concepção é interessante salientar o que 

anteriormente já foi mencionado sobre a estrutura de “janela” utilizada no cinema, que, 

combinada com a escuridão das salas de projeção, reforça ainda mais esse 

“sentimento” voyeur; de estar observando, sem ser identificado, um mundo do qual 

não faz parte. 

Outro ponto de extrema relevância para a experiência cinematográfica reside 

no processo de identificação, o reconhecimento da forma humana, que se assemelha 

com a prática infantil da fase do espelho, chamada por Laura Mulvey de “primeiras 

insinuações de autoconsciência” (MULVEY L. , 1983, p. 442). Esse processo é 

importante para a construção do ego, que ao articular-se com o prazer do olhar, pode 

se denominar como escopofilia narcisista, isto é, a identificação 

espectador/personagem.  

 Em resumo, existem duas experiências diretamente relacionadas com o ato de 

olhar como fonte de prazer, a primeira seria a prática de objetificar o observado 

                                                           
1 A teoria psicanalítica é apontada pela teoria feminista como problemática, pois se baseia nos moldes 
masculinos do inconsciente para então apresentar o lado feminino, desta forma perpetuando marcas 
do faloncentrismo, próprias da sociedade patriarcal.  
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(separação, voyeurismo) e a segunda, a prática de se identificar com este 

(aproximação, ego); representando, assim, uma dicotomia no inconsciente do 

espectador. Baseada nestas experiencias a construção da estética e da linguagem 

cinematográfica de ordem patriarcal e machista, fixa a representação da mulher na 

posição de observada.  

 

2.2  A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NO CINEMA   

Dentro dessa construção do prazer no olhar, o papel da mulher no cinema 

apenas reflete como a sociedade patriarcal a enxerga. De acordo com o artigo de 

Linda Williams, Film Body: an implantation of perversions, a figura da mulher é 

estrategicamente colocada em uma estrutura fetichizada, o que seria a implantação 

da perversão no meio cinematográfico (WILLIAMS, 1981). Conforme a autora afirma 

em seu texto, a necessidade da erotização da figura da mulher pelo cinema, se dá 

como uma resposta à ameaça de castração que a mesma representa para o homem 

espectador ou personagem. Isso é intensificado pela percepção que o espectador tem 

do cinema como semelhante a um sonho ou alucinação (ou seja, sabe-se que não é 

real, mas é percebido como tal). 

É necessário, portanto explanar o que a teoria psicanalítica expõe como sendo 

a ameaça de castração. Segundo a teoria, a ameaça se configura como a fase em 

que a criança acredita que a diferenciação sexual se dá por aqueles que tem pênis e 

por aqueles que tiveram o seu retirado. O trauma reside na importância que o falo 

representa, no que diz respeito aos privilégios que são concedidos aos homens na 

sociedade falocêntrica. E como já apontado, a produção cinematográfica aplica estes 

conceitos da psicanálise para poder garantir o prazer do olhar masculino nos filmes, 

fato que não mudou nem com a instauração da censura na década de 1930.  

O final da segunda década no século XX, foi marcado pela crise econômica nos 

Estados Unidos, e as produtoras de filmes não foram poupadas. O anseio em 

arrecadar fundos mesmo durante a crise, fez com que as produtoras apostassem em 

narrativas que agradassem o público ainda que isso representasse ir contra as normas 

morais da época.  

“Desde as primeiras fitas de cinema de um minuto sobre as damas 

na loja de espartilhos, os filmes comerciais norte-americanos sempre haviam 
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tentado dar ao público toda a excitação sexual que lhes permitia a moral 

contemporânea e, logo no começo do período da Depressão, quando a 

frequência dos cinemas principiou a cair rapidamente, os produtores não 

tiveram escrúpulos em atirar o código  

às urtigas e agarrar de qualquer maneira suas plateias, oferecendo-lhes mais 

histórias sexuais, mais pico na linguagem e mais nudez feminina do que 

tinham ousado até aquele momento.  Uma razão por que a campanha da 

Legião da Decência logo se revelou tão eficaz em mobilizar o apoio de que 

necessitava foi a tendência geral dos filmes de cinema nunca ter sido tão 

claramente contraria à moral tradicional da classe média”. (SKLAR, 1975, p. 

204) 

  

 Fato que incomodou os defensores dos “valores familiares” (religiosos e 

seus seguidores da classe média americana), que começaram a se preocupar com a 

influência do cinema sobre a população dos Estados Unidos, e decidiram 

regulamentar aquilo que poderia ou não ser abordado pelos filmes; se instaurando, 

desse modo, a censura na produção cinematográfica.  

 A regulamentação teve a difícil missão de conciliar os princípios da moral 

religiosa com a necessidade de bilheteria da indústria cinematográfica. De acordo com 

Robert Sklar em sua obra, História Social do Cinema Americano, a solução que os 

censores encontraram foi manter nos filmes as condutas consideradas imorais, mas 

com a condição de que houvesse na narrativa um contrapeso a tais ações. Ou seja, 

“...se forem cometidos, os atos “maus” terão de ser neutralizados pelo castigo e pela 

retribuição, ou pela reforma e regeneração do pecador”. (SKLAR, 1975, p. 204) 

 Seguindo a proposta da censura, a sexualidade não poderia ser tratada 

de forma explícita, fato que influenciou o modo como a mulher passou a ser retratada 

no cinema.  

 

E, ao mesmo tempo, embora já existisse no cinema a tendência a 

absorver a sexualidade feminina como espetáculo [...] a imposição do Código 

de 1934 literalmente codificou essa tendência. Deste modo o impacto do 

Código foi produzir um cinema em que a sexualidade tornou-se “não-dita”; 

enquanto espaço de repressão, ele ensejou uma imagem da mulher que 

corporifica seu sintomático retorno. (MULVEY L. , 1996, p. 131) 
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 Portanto, de acordo com Laura Mulvey, a regulamentação da censura 

apenas cristalizou a imagem da mulher no cinema como significante da sexualidade, 

na estrutura de implantação da perversão, como afirma Linda Williams. Contribuíram 

para essa estrutura, tanto a linguagem cinematográfica quanto a narrativa, a qual se 

apoiava em uma concepção maniqueísta da oposição do bem contra o mal; o que 

caracterizou essa nova fase do cinema hollywoodiano. 

Desde as primeiras experimentações da imagem em movimento, com 

Eadweard Muybridge, que utilizou do aparato cinematográfico para fazer um estudo 

do corpo em movimento, ela foi classificada como uma intersecção entre sonho e 

realidade; pois existia a identificação dos objetos e das pessoas representadas, mas 

eram como fantasmas que, na realidade, não estavam ali. Essa experiência foi 

relacionada por Jean-Louis Baudry, à teoria de Jacques Lacan intitulada Fase do 

Espelho, que consiste no reconhecimento da própria imagem refletida no espelho, no 

período da infância, estágio em que, embora a atividade motora da criança ainda seja 

limitada, ela a percebe, de forma idealizada, como sendo perfeita.  

Por esse motivo é importante entender como é feita a recepção do espectador 

ao aparato cinematográfico, que, por um processo similar, se identifica com os 

personagens em um falso reconhecimento2 e, dessa forma, passa a perceber o 

cinema como uma experiência narcisista de constituição do ego.  

Conforme abordado anteriormente, Laura Mulvey categoriza essa experiência 

de duas maneiras: uma, de aproximação com os personagens, em uma identificação 

com os mesmos, e outra, de afastamento, configurado no prazer escopofílico de 

observar alguém como objeto de desejo. Duas práticas essenciais para podermos 

entender de que modo a mulher é representada no melodrama hollywoodiano.  

(...) dois aspectos contraditórios das estruturas de prazer no olhar 

numa situação cinematográfica convencional. O primeiro, escopofílico, surge 

do prazer em usar uma outra pessoa como um objeto de estímulo sexual 

através do olhar. O segundo, desenvolvido através do narcisismo e da 

constituição de um ego, surge pela identificação com a imagem vista. Assim, 

em termos cinematográficos, o primeiro implica uma separação entre 

                                                           
2 Falso reconhecimento porque a imagem apresentada na tela do cinema não condiz com a imagem 
da realidade. Reforçando a ideia da experiência cinematográfica como “sonhar acordado”.  
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identidade erótica do sujeito e do objeto na tela (escopofilia ativa), enquanto 

que o segundo caso requer a identificação do ego com o objeto na tela 

através da fascinação e do reconhecimento do espectador com seu 

semelhante. O primeiro é uma função dos instintos sexuais, o segundo, da 

libido do ego.  (MULVEY L. , 1983, p. 443)  

 

 Esta dicotomia exposta na experiência cinematográfica apenas se 

apresenta como extensão da sociedade machista, no caso da representação da 

mulher, que necessita que a mesma seja submissa para poder se legitimar, demanda 

o prazer em sua imagem, mas também a teme por representar a constante ameaça 

do trauma da castração. E, por seguir este conceito do inconsciente, é que se usa da 

teoria psicanalítica para tentar compreender a razão dessa estrutura.  

 É pertinente apontar que, segundo Freud, a escopofilia representa um 

instinto humano, mas que na medida em que é combinado com a satisfação sexual 

em um sentido ativo e controlador sobre o objetificado, se torna a perversão conhecida 

como voyeurismo. É com base nesses conceitos, aliados à diegese3, que a produção 

cinematográfica pauta a representação da mulher como objeto e do homem como 

dono do olhar. Neste caso, de fetichização, a sua imagem se confunde com o conceito 

de sexualidade, remetendo ao termo utilizado por Linda Williams de implantação da 

perversão (WILLIAMS, 1981).  

     Conforme afirma Mulvey, nesta busca para propiciar prazer ao olhar a 

personagem feminina, a sua presença na narrativa acaba congelando o fluxo da ação 

para que se possa produzir sequências de contemplação através da ferramenta de 

fascinação mais utilizada pela linguagem cinematográfica, o close up. Frames em que 

focam apenas algumas partes do corpo humano quebram com a noção de 

profundidade criada no Renascimento, mas como alega Godard “o mais simples 

close-up é também o mais comovente” (GODARD, 1968, p. 28).  

Vale salientar que essa ferramenta é apenas utilizada para reforçar a 

objetificação da mulher, e é o que Mulvey ressalta em seu ensaio: 

                                                           
3 “É diegético tudo o que supostamente se passa conforme a ficção que o filme apresenta, tudo o que 
essa ficção implicaria se fosse supostamente verdadeira”. (AUMONT & MARIE, 2003, p. 77) 
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Exatamente no momento em que a imagem da mulher se 

transformava em signo de sexualidade, ela própria -imagem- se tornava 

também instável, perturbadora. Era como se a superfície luminosa da tela 

reforçasse essa sensação de superfície comunicada pela máscara da 

feminilidade, achatando a imagem, e reforçando a identidade entre a 

fascinação da sexualidade feminina enquanto imagem e a fascinação do 

próprio cinema. Foi no sentido de analisar esse tipo de fenômeno que as 

teóricas feministas voltaram-se para a psicanálise, tentando decifrar os 

sintomas psíquicos da sociedade patriarcal.  (MULVEY L. , 1996, pp. 132-

133). 

 

 Mas então como colocar nesta equação de prazer, no ato de olhar a 

imagem da mulher no cinema, a espectadora? Complementando o texto Prazer Visual 

e Cinema Narrativo, Laura Mulvey publica Afterthoughts on ‘Visual Pleasure and 

Narrative Cinema’ inspired by King Vidor’s Duel in the Sun. No artigo citado, a autora 

vai explicar que, para a teoria psicanalítica, as mulheres passam por uma fase fálica, 

que é reprimida para que possam desenvolver sua feminilidade. 

O fato de a narrativa do cinema hollywoodiano estruturar a identificação sob o 

ponto de vista masculino, “reativa” essa fase da sexualidade da espectadora, a que 

Mulvey qualifica de identificação transexual.  Mas esta reação não indica 

necessariamente que a mulher na plateia do cinema sente prazer sexual ao observar 

a personagem feminina erotizada na tela.  

 Conforme a teoria da autora, a forma de narrativa explorada pelo 

melodrama fixa o espectador com o herói da história, ponto em que a teoria feminista 

problematiza sobre a representação feminina no cinema, que quase nunca ocupa esta 

posição na trama. Obrigando uma identificação forçada da espectadora com o 

personagem masculino herói. 

 E esta é a proposta da crítica de cinema e feminista Laura Mulvey em 

seu artigo Prazer Visual e Cinema Narrativo, onde aborda de que maneira é produzido 

o fascínio pela imagem em movimento e como a construção da sociedade patriarcal 

falocêntrica manipula seus elementos para garantir o prazer do olhar masculino. 

Mulvey afirma que a partir do momento em que se analisa a contemplação da beleza, 
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a mesma é destruída, e como alternativa de quebra com a propagação da fetichização 

da imagem da mulher, ela propõe o cinema independente como ferramenta política. 

 A afirmação da romancista Angela Carter resume muito bem a 

problemática da representação da mulher no cinema, que encontra dificuldade em sair 

da dicotomia puta/santa, às vezes representada no mesmo personagem: 

"No bordel de celulóide do cinema, no qual a mercadoria pode ser 

olhada infinitamente e nunca comprada, a tensão entre a beleza da mulher, 

que é admirável, e a negação da sexualidade que é a origem de tal beleza, 

mas é também imoral, chega a um perfeito impasse." (CARTER, 1978, p. 60) 

  

O caso das irmãs Lisbon, como iremos abordar mais à frente no presente 

trabalho, é emblemático nesse sentido, pois as meninas passavam pelo período de 

experimentação sexual e com o próprio corpo, em uma época da história que instigava 

a quebra de paradigmas antiquados, os anos de 1970, mas que, ao mesmo tempo, 

em virtude da doutrinação católica de sua mãe, eram obrigadas a reprimir esses 

sentimentos. Na clássica representação da contracultura da década, em que os jovens 

rejeitavam os padrões impostos pelas gerações passadas, no caso, por seus pais.  

Fica evidente no decorrer da narrativa, que na personagem Lux Lisbon estaria 

concentrada essa necessidade de explorar a liberação sexual de sua década. E talvez 

por esse motivo ela tenha sido o foco principal da trama, uma vez que personifica o 

mistério que tanto intriga os narradores, do momento de transição da infância para a 

vida adulta, no que diz respeito a sexualidade.  

 

2.3 O PRAZER NO OLHAR ATRAVÉS DE AS VIRGENS SUICIDAS 

 

Foi necessário estabelecer os parâmetros dos elementos da linguagem 

cinematográfica e da representação da mulher no cinema, para então poder se 

aprofundar no objeto de estudo escolhido, o longa-metragem dirigido por Sofia 

Coppola, As Virgens Suicidas (1999), uma adaptação do romance de Jeffrey 

Eugenides (1993) com o mesmo título.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Eugenides
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Eugenides
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A narrativa retrata a vida e a morte de cinco irmãs, Therese (Leslie Hayman), 

Mary (A.J. Cook), Bonnie (Chelsea Swain), Lux (Kirsten Dunst) e Cecilia (Hanna Hall). 

Centrada em um bairro de classe média alta em Michigan nos Estados Unidos, a 

história se situa na década de 1970, a trama é estruturada no relato de um grupo de 

garotos da vizinhança, que, deslumbrados pela beleza das irmãs Lisbon, passam a 

observá-las e tentam decifrar as misteriosas meninas.  

Por esse motivo, o filme trabalha constantemente com a posição de voyeur que 

coloca as irmãs Lisbon na condição de observadas, sempre distantes dos narradores. 

Até o momento em que a distância cessa e a experiência se torna traumática para os 

garotos, que ao atravessarem do campo de observador para o local observado, se 

deparam, ao final da trama, com as irmãs mortas na residência dos Lisbon. Este 

momento chocante, faz com que os narradores se ocupem na tentativa de desvendar 

o que de fato aconteceu, mesmo tendo se passado 25 anos do ocorrido. Essa escolha 

narrativa dá a obra um cunho de reconstituição da memória.  

Marc Vernet, no terceiro capítulo intitulado Cinema e Narração, da obra A 

Estética do Filme, apresenta o termo intriga de predestinação que define como “...dar, 

nos primeiros minutos do filme, o essencial da intriga e sua solução ou, pelo menos, 

sua solução esperada” (VERNET, 2012, p. 125). A partir deste pressuposto, o filme 

em questão se inicia com a personagem Lux Lisbon, enquadrada no plano americano, 

em uma rua de seu bairro chupando um picolé. Essa cena pode ser interpretada como 

o ápice da dualidade da objetificação sexual com a inocência, afinal Lux tem apenas 

14 anos na narrativa. 

Uma resenha que analisa o filme, publicada no site do jornal The New York 

Times, escrita por A. O. Scott (SCOTT, 2000, p. irreg.), faz uma comparação da 

construção desta personagem na obra de Coppola com um clássico do melodrama, 

Lolita (1962). O filme dirigido por Stanley Kubrick, foca na contemplação erótica com 

um misto de ingenuidade para representar Dolores Haze, descrita por Scott por seus 

inconfundíveis óculos escuros em formato de coração.  

  As Virgens Suicidas, de Coppola, aposta em longos quadros em câmera 

lenta das cinco irmãs em campos abertos dançando ou simplesmente com o olhar fixo 

em um determinado ponto. A escolha dessa representação se dá em razão de a trama 

ser contada através dos olhos de um grupo de garotos, que, à distância, admiram a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A.J._Cook
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Dunst
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beleza das irmãs. Na clássica representação do voyeur, aquele que olha pela janela 

através de um telescópio, os meninos-narradores as mantém como objeto de desejo, 

ao imaginá-las em tais situações, analisando cada movimento realizado pelas garotas, 

como se possuíssem significados ocultos 

A utilização de close-ups também é frequente, principalmente em Lux Lisbon, 

enfatizando sua boca em um tom de erotismo, para evidenciar ainda mais a 

fetichização da personagem. Na seguinte afirmação de Godard fica evidente como 

esse recurso é utilizado para “assegurar” o prazer ao olhar a personagem feminina:  

Paradoxalmente, portanto, o mais simples close-up é também o mais 

comovente. Aqui nossa arte revela sua transcendência mais vigorosamente, 

fazendo a beleza do objeto significado irromper no signo. Com esses 

enormes olhos entreabertos de discrição de desejo, com esses lábios 

temerosos, tudo o que vemos em sua angústia é o escuro desígnio aí 

implícito. Em sua confissão, vemos apenas as ilusões que eles ocultam 

(GODARD, 1968, p. 28). 

  

É dessa forma que Sofia Coppola apresenta as irmãs Lisbon, pautada em uma 

narrativa que tem como ponto central a relação de observador e observado, esse 

recurso é utilizado para destacar tal relação, contudo pode ser interpretado também 

como uma crítica à forma de representação da mulher no meio cinematográfico.  

Durante toda a narrativa, a construção do olhar é feita de fora para dentro, os 

garotos que tinham uma paixão obsessiva e platônica pelas irmãs Lisbon estavam 

constantemente observando seus passos, independentemente se estavam em casa 

ou na escola. E a vigilância se intensifica após o suicídio de Cecilia, por ter sido um 

evento traumático que eles também presenciaram, e por estarem preocupados em 

como as irmãs estariam lidando com o mesmo.  

Entretanto, existem também algumas cenas do filme que apresentam os 

adultos da vizinhança observando e comentando sobre a família, ou seja, não é 

possível classificar esse comportamento como infantil e ingênuo, pois não parte 

apenas dos garotos apaixonados.  

Para representar as cenas mencionadas, a diretora Sofia Coppola opta por 

filmar os Lisbon através das janelas de sua casa, com cenas da fachada da residência 
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da família, e com vozes over do que se entende por moradores da região opinando 

sobre quais seriam os motivos do suicídio de Cecilia, e como a mãe estaria lidando 

com aquela situação. À vista disso, é possível afirmar que a construção do olhar é um 

ponto crucial para o desenvolvimento da narrativa. 

Outro elemento trazido como importante para atingir o prazer ao assistir ao 

filme, consiste na identificação do espectador com os personagens pertencentes ao 

grupo de narradores. O fluxo da narrativa está a cargo dos garotos, com a sua 

reconstituição da memória, e o fato de esses personagens não serem identificados 

individualmente reforça ainda mais a sensação de afinidade com o grupo de meninos, 

o que, consequentemente, cria no espectador um interesse maior pelas irmãs Lisbon.  

Por fim, a “sexualidade não-dita” é apresentada como outro recurso utilizado 

para a obtenção de prazer ao assistir As Virgens Suicidas (1999), o qual possui 

relação tanto com a identificação espectador/personagens como com a objetificação 

das garotas Lisbon. Pois no momento em que é feita a assimilação com os narradores, 

o espectador passa a imediatamente, admirar a beleza das irmãs através dos olhos 

dos garotos.   

  

3 ANÁLISE FÍLMICA  

 A proposta deste capitulo do trabalho é a análise do filme As Virgens 

Suicidas (1999), aplicando os conceitos teóricos apresentados anteriormente. A 

escolha da análise se dá por seguir o fluxo da narrativa, separando em blocos de 

acordo com as temáticas apresentas. Na trama é perceptível quatro blocos narrativos, 

entre eles a apresentação dos personagens principais, a temática da morte e a fixação 

pelas irmãs Lisbon, o romance entre Lux e Trip, e então o bloco final do confinamento 

das garotas. A escolha se deu desta forma pelo caráter da trama de revisão dos 

acontecimentos, o que faz com que a ordem dos fatos apresentados afete a forma da 

narrativa.  

 Ao primeiro bloco está reservada a contextualização da história, nele são 

apresentadas as irmãs Lisbon, assim como a superproteção da Sra Lisbon e a 

maneira rígida como educava suas filhas.  É evidenciado também a saúde mental de 

Cecilia, assim como sua primeira tentativa de suicídio.  A fascinação com que os 
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garotos percebiam o mundo das garotas também é demonstrado neste primeiro bloco. 

Todos estes elementos junto ao trauma do suicídio de Cecilia, são apresentados, 

mesmo que forma breve por este bloco.  

 O segundo bloco já irá tratar sobre a forma como os personagens da 

narrativa lidam com a morte. E como o suicídio da irmã mais nova, faz aumentar o 

interesse do grupo de narradores pelas outras Lisbon. Ao terceiro bloco fica atribuído 

a apresentação do personagem Trip Fontaine, e sua influência no desenrolar da 

narrativa. Para o último bloco ficou reservado a consequência dos atos de Lux, o 

castigo da Sra Lisbon, e como isto influenciou o destino das irmãs.  

 

BLOCO 1- APRESENTAÇÃO  

Ao primeiro bloco da narrativa é atribuído a apresentação da trama e dos 

personagens principais. Inicia com a cena em que Lux Lisbon aparece chupando um 

picolé na rua de sua casa, e ao som de Playground love da dupla francesa Air4 são 

exibidas cenas cotidianas no bairro em que mora a família Lisbon. Ao fundo das cenas 

é possível identificar o som da sirene de uma ambulância que chega a residência da 

família para socorrer Cecilia em sua primeira tentativa de suicídio, e com a voz over o 

narrador afirmando que Cecilia havia sido a primeira a partir.  

Este episódio é significativo no que diz respeito à teoria de Linda Williams ao 

afirmar que no cinema a representação da mulher é fetichizada como resposta a 

ameaça de castração, que a personagem na tela representa tanto para o personagem 

masculino quanto para o espectador na sala de cinema. Desta forma na cena citada, 

a representação da sexualidade é cortada pelo ato traumático, dando um toque de 

ironia para a narrativa, pelo fato de refutar a ideia do prazer ao olhar a personagem 

feminina como forma de encobrir o sentimento do trauma, pois o filme apresenta outro 

evento traumático logo em seguida.  

O fluxo da narrativa do filme As Virgens Suicidas possui uma peculiaridade, 

fugindo da linearidade com que são apresentados os fatos, as ramificações da 

narrativa têm como objetivo apresentar anedotas que introduzem elementos cruciais 

                                                           
4 A Banda francesa Air compôs o álbum The Virgins Suicides especificamente para o filme de Sofia 

Coppola.  
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para o desenvolvimento da trama. Significativo neste primeiro bloco é a apresentação 

dos Lisbon através do relato de Peter Sisten, o garoto que foi convidado para jantar 

na casa da família.  Segundo a descrição do menino, os Lisbon aparentam ser uma 

família normal da classe média norte americana, mas com a particularidade de educar 

suas filhas de forma rigorosa.   

O principal ponto do relato de Peter está em ele adentrar o misterioso mundo 

feminino ao utilizar o banheiro das garotas, mostrando a fascinação por cada objeto 

por ele encontrado como se representassem uma relíquia. O episódio se mostra 

significativo no momento em que Peter pega o batom, um elemento fálico que vai aos 

lábios das garotas, que encontra na pia e ao cheira-lo imagina o rosto de Lux.  Este 

relato compõe um ponto crucial da narrativa pois traduz a ideia do início do interesse 

sexual, no caso, dos garotos pelas garotas. Mas é importante apontar que o contrário 

também é apresentado nesse episódio, na cena em que durante o jantar Lux e Mary 

provocam Peter ao acaricia-lo com os pés por debaixo da mesa.  

A discussão sobre o suicídio e a depressão na adolescência, também estão 

presente neste primeiro bloco. O que é possível perceber da personagem Cecilia é 

que ela apresenta sinais de depressão mesmo antes da sua primeira tentativa de 

suicídio. O caso é apresentado na ramificação da narrativa do primeiro bloco, com o 

relato de Peter Sisten, aonde é possível perceber uma Cecilia já isolada. 

Outro fato relevante sobre a personagem é sua escolha de vestimentas, pois 

Cecilia está sempre usando o mesmo vestido de renda durante suas aparições na 

narrativa, o que pode se categorizar como um “sintoma” depressivo. No filme em 

questão, Cecilia apenas é direcionada para o trato de um profissional após sua 

primeira tentativa de suicídio. E vale lembrar que, ao ser atendida no pronto socorro 

neste episódio, o médico que a atende pergunta o motivo de tal ação da garota, afinal 

ela ainda era muito jovem para saber o quão ruim a vida pode ficar, em seguida Cecilia 

responde que claramente o médico nunca foi uma menina de treze anos.  

 

Doctor: What are you doing here, honey? You're not even old enough to know 
how bad life gets. 

http://www.imdb.com/name/nm0458230/?ref_=tt_trv_qu
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Cecilia: Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl.5 

 

Após este incidente, Cecilia é então encaminhada a um psicólogo que após 

uma sessão, assegura o Sr. e a Sra. Lisbon que a garota não tinha a real intenção de 

terminar sua vida, e que como “tratamento” ela deveria interagir mais com garotos da 

sua idade. É possível identificar aqui, que a intenção da narrativa é denunciar que os 

sentimentos de Cecilia são totalmente desmerecidos por aqueles que deveriam ajudá-

la. Além de enfatizar a ideia comumente disseminada de que a depressão não é uma 

doença séria, e sim uma busca de atenção por aquele que sofre desse mal.  

A cena que encerra esse primeiro bloco remete a primeira fala do filme, na qual 

o narrador afirma que Cecilia havia sido a primeira irmã a partir. Seguindo as 

recomendações do psicólogo, duas semanas depois que Cecilia havia retornado do 

hospital, os Lisbon decidem dar uma festa em casa para suas filhas convidando os 

garotos do bairro. E é nesta ocasião que Cecilia pede permissão para sair da festa e 

se ausentar em seu quarto, para então se jogar de sua janela e pôr fim a sua vida. A 

cena final em questão é um plano aberto da fachada da casa dos Lisbon, onde o pai 

segura em seus braços Cecilia, que se encontra fincada na cerca de metal do jardim, 

e na varanda da casa a Sra Lisbon aos gritos tenta poupar suas outras filhas da 

imagem traumática da irmã morta, enquanto tudo isso acontece o irrigador do jardim 

liga, dando o tom de ironia comum ao filme. E é com esta cena que o grupo de 

narradores se afasta do que minutos antes era o cenário de uma festa.  

A escolha da diretora em retratar a cena desta maneira é emblemática no que 

diz respeito a forma como é construída a narrativa em questão, pois é um meio de 

reforçar a ideia de uma história contada por terceiros, espectadores dos 

acontecimentos.  

 

                                                           
5 Doutor: O que você está fazendo aqui querida? Você não é velha o suficiente para saber o quão ruim 
a vida pode ficar.  
Cecilia: Obviamente doutor, você nunca foi uma garota de treze anos.  

http://www.imdb.com/name/nm0355632/?ref_=tt_trv_qu
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Figura 1 – O ato fálico representa o ápice do prazer ao olhar a personagem Lux. 
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Figura 2 - Apresentação das irmãs Lisbon. 
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Figura 3 - Exemplo clássico do voyeur que vigia através das janelas. 

 

 

 

 

Figura 4 - Peter Sisten no banheiro das irmãs 

 

 

Figura 5 - Close-up da personagem Lux 
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Figura 6 - Cena do jantar 

 

 

Figura 7 - Semblante triste de Cecilia 

 

 

Figura 8 - Cena do suicídio de Cecilia 
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BLOCO 2- LIDANDO COM A MORTE 

  O segundo bloco tem como intuito expor de que forma os personagens 

que estão inseridos na narrativa lidam com o tema morte, após o evento traumático 

da perda de Cecilia. O bloco tem início com o enterro da garota, e logo nesta 

sequência é possível identificar de que maneira a sociedade em geral comporta-se 

em relação ao suicídio de alguém tão jovem como ela. Funcionários do cemitério no 

qual aconteceria o enterro da filha mais nova dos Lisbon, estavam em greve, 

protestando por melhores condições de trabalho, e dessa forma barraram a entrada 

da família no local, alegando que nenhum funeral iria acontecer naquele dia. Após 

alguns minutos de conversa com o Sr. Lisbon, eles acabaram liberando a passagem, 

no que dá a entender como um ato de solidariedade com a família que estava 

passando por tamanho trauma, reforçando a ideia de que o suicídio é encarado como 

uma tragédia por aquela sociedade. Importante ressaltar a maneira que é construída 

esta cena especificamente, a câmera mais uma vez representa o ponto de vista de 

algum personagem anônimo, pois ela está parada no banco traseiro do carro e apenas 

observa o pai da família sair do veículo para explicar aos trabalhadores a situação em 

que os Lisbon se encontravam.  

É neste bloco também que é exposto como os membros da família Lisbon estão 

lidando com o incidente, na sequência que mostra a ida do padre à residência. Na 

qual é possível identificar que o Sr. Lisbon tenta suprimir seu luto, enquanto as quatro 

irmãs enfrentam essa situação difícil em conjunto, e que a Sra. Lisbon está entregue 

à mágoa de perder uma filha. A visita do padre reforça a importância da figura que 

representa a instituição religiosa na narrativa, além de introduzir a ideia de como a 

igreja enxerga esse fato especifico. Exposto no momento em que o padre avisa a Sra 

Lisbon que a morte de Cecilia iria ser divulgada como um acidente, evidenciando a 

discussão da culpa católica. 

A cena em que mostra a retirada da cerca da casa dos Lisbon pelos seus 

vizinhos retrata de que modo os moradores da região encontraram para de alguma 

forma expressar suas condolências pelo acontecido. A posição em que se encontram 

os personagens nesta sequência é muito significativa no que se refere a construção 

do olhar e da imersão do espectador na narrativa. Duas mulheres aparecem de costas 
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para a câmera assistindo a cena da retirada da cerca, fato que cria a sensação no 

espectador de estar dentro da cena, vendo a mesma ação pelo mesmo ângulo. É 

importante ressaltar mais ume vez que a narrativa de As Virgens Suicidas é toda 

baseada no olhar de terceiros à família dos Lisbon, o que reforça ainda mais essa 

identificação.  

Este bloco da narrativa também foca no interesse obsessivo que os narradores 

têm pelas irmãs Lisbon, e mostra que esse sentimento é anterior aos acontecimentos 

trágicos. Como já mencionado anteriormente, o objetivo deles é revisar o que 

conseguiram juntar de informação sobre elas nesses 25 anos, para então tentar 

entender o motivo dos suicídios, e por essa razão, a estrutura da narrativa é pautada 

em flashbacks.  

Isto posto, é necessário destacar que neste segundo bloco se intensifica a ideia 

de voyeur (apesar de ser um ponto recorrente durante toda a trama), com os 

narradores observando a distância cada movimento das Lisbon. E com o suicídio de 

Cecilia a “vigilância” de todos os moradores do bairro se acentua, pois, ninguém 

consegue entender o motivo por trás da ação da menina, nem lidar com a perda e o 

sofrimento da família Lisbon.  

Importante ressaltar que o voyeurismo é um tema recorrente também em outras 

produções cinematográficas, e os exemplos mais conhecidos são de autoria de Alfred 

Hitchcock. Um corpo que cai (1958) e Janela Indiscreta (1954) são dois filmes que 

brincam com a posição voyeur em suas representações mais clássicas, o detetive que 

segue a pessoa investigada e a junta pistas sobre ela, e aquele que observa através 

das janelas. O filme As Virgens Suicidas exibe em sua trama estes dois tipos de 

voyeur ao representar o grupo de narradores observando de longe através de janelas 

as irmãs Lisbon e juntando informações, como detetives, para então entender como 

elas estariam superando a morte da irmã.  

É neste ponto que a narrativa vai focar, afinal o grupo de narradores já 

apresentava interesse pelas irmãs Lisbon antes do ocorrido com Cecilia, mas a perda 

da irmã mais nova faz com que a necessidade de entender, e tentar de alguma forma 

ajudar as garotas, se torne uma obsessão dos garotos. Como resultado desse 

sentimento, o grupo de narradores começa, ainda naquela época, a juntar objetos 

para formar um acervo em tributo as irmãs Lisbon. Fato significativo no que diz 



31 
 

respeito ao valor afetivo que um objeto obtém ao se tornar parte de uma coleção6. 

Entre estes objetos está o diário de Cecilia que seria a peça mais significativa, pois 

simboliza uma amostra de como a garota e suas irmãs pensavam e agiam de acordo 

com situações banais do cotidiano. O diário então representa uma ponte entre os 

garotos e as irmãs, e era usado para tentar “decifrar” as Lisbon. Cada evento citado 

era então imaginado pelo grupo de narradores, em uma experiencia de aproximação, 

como se eles estivessem presentes vivenciando aquelas memórias com as garotas. 

Fato esse que enfatiza a compulsão que os meninos tinham pelas irmãs. A sequência 

de cenas em que são narrados os relatos do diário de Cecilia remetem a ideia principal 

da citação de Godard sobre os close-ups, Sofia Coppola aposta no recurso para 

evidenciar a admiração do grupo de narradores pelas Lisbon.   

 Como apontado, o voyeurismo não parte apenas dos garotos adolescentes 

que são apaixonados pelas irmãs, mas também de toda a vizinhança que sempre 

apresenta sua opinião sobre a família. Predominante nessa parte da narrativa, são as 

cenas da casa da família vista pelo lado de fora, para evidenciar ainda mais a ideia de 

alguém estar observando pelas janelas o que acontecia do lado de dentro. Fato que 

se assemelha ao que Ismail Xavier apresenta em seu texto, sobre a estrutura do 

cinema, como sendo uma janela aberta para um mundo imaginário. Só que no caso 

de As Virgens Suicidas, a janela estaria fechada, o que dá um caráter de 

distanciamento e mistério para a trama.  

“Achamos que se olhássemos fundo entenderíamos o que estavam sentindo, e 

quem eram” é a frase proferida pelo narrador na cena em que as irmãs voltam à escola 

após o ocorrido com Cecilia. A citação resume bem a proposta da narrativa, que seria 

a revisão de eventos numa perspectiva de causa e efeito sobre as irmãs Lisbon para 

que se pudesse chegar a uma conclusão sobre o motivo por trás dos suicídios.  

                                                           
6 O Objeto em si não tem valor, mas ganha ao ponto em que ele conta uma história significativa para 
quem tem posse do mesmo.  
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Figura 9 - Enterro de Cecilia 
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Figura 10 - Visita do padre à residência dos Lisbon após o suicídio de Cecilia 

 

 

 

Figura 11 - Retirada da cerca pelos vizinhos 
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Figura 12 - Cenas de contemplação das irmãs enquanto o grupo de narradores lê o diário de Cecilia 
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Figura 13 - Contemplação 
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Figura 14 - A vigilância dos vizinhos à família Lisbon 

 

 

 

 

Figura 15 - Cena de apreciação de Lux 
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BLOCO 3 - TRIP E LUX  

 

Este bloco é crucial para o desenvolvimento da narrativa, pois é nele que um 

personagem com grande importância ao ápice da trama é apresentado. O grupo de 

narradores em busca de reunir mais informações sobre as irmãs passam a 

“entrevistar”7 os garotos com quem Lux costumava sair. Mas a medida que o fazem 

percebem que estes garotos não iriam acrescentar sua pesquisa, pois não tinham 

informações relevantes para seu interesse.  Até o momento em que Trip Fontaine, o 

garoto mais cobiçado da escola, começa a demostrar interesse por Lux, e assim se 

torna a fonte mais confiável de informações sobre as irmãs8.  

Ao descrever o momento exato em que Trip se apaixona por Lux, novamente a 

escolha da diretora é por apresentar close-ups do rosto da garota, dando enfoque para 

os olhos e boca, acentuando a ideia de prazer ao olhar a garota, tanto para o 

personagem masculino quanto para o espectador assistindo ao filme.  

É através de seu relato que os narradores obtêm a confirmação da rigidez com 

que a sra Lisbon criava suas filhas, assim como a validação de que as irmãs Lisbon 

eram como qualquer outra garota adolescente, que sonhavam com o baile da escola, 

demostravam interesse pelo sexo oposto, e transgrediam as regras impostas pelos 

pais quando estes não estavam as fiscalizando. Em uma representação clássica de 

querer quem não te quer, Trip apresenta os fatos de como se apaixonou por Lux 

Lisbon, e assim, como influenciou o destino final da garota.   

Presente neste bloco, o controle parental partindo principalmente da Sra 

Lisbon, pode ser observado no primeiro encontro do “casal”, supervisionado pela 

mesma e na companhia de toda a família Lisbon, Trip vai até a residência para assistir 

televisão. Em uma cena emblemática da representação da autoridade da mãe, Lux e 

Trip são obrigados a ficar em lados opostos do sofá separados pela presença de uma 

Sra Lisbon claramente incomodada com a visita do rapaz. Após algumas indiretas da 

mãe sobre o horário, o garoto então é levado até a porta por Lux, que se despede com 

                                                           
7 Esta estrutura cinematográfica é perceptível pela mudança da configuração da câmera ao fazer o 
enquadramento de forma diferente, e pelo fato de os personagens estarem olhando diretamente para 
a câmera, algo que só acontece com frequência na produção cinematográfica no estilo documental.  
8 Na parte onde Trip conta ao grupo de narradores os momentos que passou com Lux, a configuração 
no estilo documental também está presente.  
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o simples “tchau”. Já em seu carro, arrasado por ter acreditado que falhou em 

conquistar a garota, Lux entra subitamente e o surpreende com beijos ardentes.  

A caracterização da personagem de Lux com o misto de sexualidade com 

ingenuidade é crucial durante toda a narrativa, mas principalmente neste momento, 

no qual os narradores obtêm a confirmação de Lux consciente da sua sexualidade.  

O ponto crucial para análise deste bloco está na sequência do baile da escola. 

Sra Lisbon concedeu às irmãs a permissão para comparecerem ao evento, com certas 

condições, o horário de retorno sendo a principal. A expectativa para o baile foi grande, 

pois o evento representava uma experiência inédita na vida das irmãs.  A noite mágica 

foi o ápice da vida das meninas, Lux e Trip foram até coroados a rainha e o rei do 

baile. Tudo corria bem até o momento em que o casal se afasta do local da festa e no 

campo de futebol, Lux vivencia o que se dá a entender como sua primeira experiência 

sexual. Vale lembrar que os acontecimentos presentes neste bloco fazem parte do 

relato de Trip Fontaine.  E de acordo com o mesmo, ao Lux adormecer no campo lá 

ele a deixou sem se preocupar em como a garota voltaria para casa. E é o que 

acontece apenas na manhã seguinte, quando a garota acorda sozinha e é obrigada a 

retornar para sua casa de taxi. A fotografia escolhida para esta cena é excepcional, 

predominantemente azul clara representando as primeiras luzes da manhã. Iluminada 

por esta luz Lux é apresentada em enquadramentos, bem próximo ao seu rosto no 

momento em que acorda, e a câmera bem afastada em plongée9, da garota sozinha 

no campo de futebol, reaça o sentimento de completa solidão da personagem.  

Em mais uma cena ao melhor estilo voyeur com a câmera fixa ao lado de fora 

da residência dos Lisbon, Lux é recepcionada por seus pais ainda vestidos em trajes 

de dormir, e logo na varanda é reprendida pela Sra Lisbon e forçada a entrar às 

pressas. Este episódio culmina no total afastamento das irmãs ao convívio social, 

como forma de punição escolhida pela mãe. Fato que representa a total quebra da 

expectativa criada inicialmente sobre o baile.    

Este quarto bloco é de extrema importância para o desenrolar da narrativa, pois 

como já havia dito anteriormente representa o ápice da mesma, nele é possível 

identificar de forma nítida vários elementos cruciais para a trama.  

A criação rígida e superprotetora da Sra Lisbon e seu impacto na vida das irmãs 

é até o momento apresentada de forma branda, mas após o acontecimento do baile 

                                                           
9 Plongée é o enquadramento da câmera em que a cena é filmada de cima para baixo, apresentando 
toda a dimensão do objeto da cena.  
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(que culmina no último bloco) se intensifica. Além de abordar outro tema tabu para 

aquela sociedade religiosa, que seria a primeira experiencia sexual dos jovens. Neste 

caso vale lembrar que, possivelmente como uma forma de denúncia, a narrativa 

explora a ideia da mulher sendo castigada por não se manter “pura”. Mas não é 

possível saber com certeza se a Sra e o Sr Lisbon têm conhecimento do real motivo 

que atrasou Lux na noite do baile, independente disso a punição é penosa para ela e 

para as outras três irmãs.  

Outro ponto intrigante que é exibido neste bloco é a escolha da diretora em 

apresentar as memórias de Trip Fontaine em estilo documental. Com a câmera fixa 

em primeiro plano, um Trip envelhecido discorre sobre seu envolvimento com Lux 

Lisbon. Esta escolha quebra com o fluxo da narrativa, e talvez seja apresentado dessa 

maneira para dar uma certa credibilidade ao relato, afinal os narradores afirmam que 

Trip havia sido a única fonte confiável de informações sobre as irmãs Lisbon.  

Este bloco encerra com a cena em que as irmãs estão entrando na casa dos 

Lisbon, Lux é a última a entrar e é a única a mostrar o rosto no momento em que vira 

para fechar a porta. Esta cena é significativa ao passo que marca o momento inicial 

do confinamento das irmãs Lisbon pela mãe, e o ato de fechar a porta é uma analogia 

ao isolamento, o castigo definido a elas.  
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Figura 16 - O momento em Trip conhece Lux 

 

 

 

Figura 17 - Primeiro encontro de Trip e Lux na residência dos Lisbon 
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Figura 18 - O primeiro beijo 

 

 

 

Figura 19 - Cenas do baile 
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Figura 20 - A primeira vez, momento em que Trip e Lux se afastam do local do baile 
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Figura 21 - O dia seguinte do baile, em que Lux acorda sozinha no campo de futebol e volta para casa 
de taxi 
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Figura 22 - O início do confinamento das irmãs 
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BLOCO 4 - ENCLAUSURAMENTO  

 

A partir do momento em Lux fecha a porta ao entrar, na cena descrita no bloco 

anterior, as irmãs passam a viver em reclusão total como forma de punição pela 

transgressão de Lux. O castigo aplicado pela Sra Lisbon proibia as garotas até de 

frequentar a escola, frisando a repressão exercida pela mãe. Mas o isolamento não 

impede que Lux continue experimentando com a sua sexualidade, escondida dos pais 

ela recebe diferentes homens no telhado de sua casa sempre sob a vigilância dos 

narradores.  

Lux Lisbon é a personificação do belo misterioso, tão esboçado pelos garotos 

durante a trama, um misto de ingenuidade com sexualidade é sua marca registrada, 

o que pode ser interpretado como uma representação do que seria a transição da fase 

infantil para a adulta. Por essa razão é possível identificar o enfoque dado a esta 

personagem, pois Lux representa a dicotomia da personagem puta/santa, já 

mencionado anteriormente no trabalho.  

Durante o decorrer da narrativa o grupo de garotos está sempre buscando 

formas de se aproximar das garotas mesmo que de forma sutil, seja as observando 

de longe, lendo o diário de Cecilia, recolhendo depoimentos daqueles que conviveram 

de alguma forma com as meninas, ou seja por ler os mesmos catálogos de viagem 

que elas. Esta necessidade de proximidade combinada com a timidez é a forma como 

agem os garotos narradores em relação as irmãs, o interesse que eles têm por elas é 

evidente, mas estes não fazem nada a respeito além de as adorarem de longe.  

Até o momento em que se apresenta a ideia mais evidente de todas, ligar para 

as Lisbon em seu confinamento. Mas novamente a relação que eles estabelecem com 

as ligações telefônicas é superficial, pautada apenas na transmissão de diversas 

músicas tocadas em seus toca discos. Confirmando a ingenuidade proveniente dos 

garotos, que mesmo se comunicando regularmente com as irmãs não chegam a 

indagar como elas se sentiam e de que forma eles poderiam as ajudar.  

Isto ocorre até o momento em que é deixado um bilhete a um dos garotos com 

o convite para uma visita noturna a casa dos Lisbon, indicando que enfim eles haviam 
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obtido êxito em sua empreitada ao telefone. Durante o dia o grupo de garotos imaginou 

como seria resgatar as irmãs Lisbon da prisão em que se encontravam e viver 

diferentes aventuras com as mesmas, fato que criou expectativas elevadas na 

imaginação do grupo. E por esse motivo, talvez, o trauma em atravessar para o local 

observado, tenha sido tão profundo.  

No momento em que recebem o sinal para enfim adentrar a residência dos 

Lisbon, os garotos encontram Lux fumando na sala de casa, ao abrir a porta para suas 

visitas, ela “confirma” os planos de fugir dali com ajuda dos narradores, e afirma que 

eles deveriam entrar e esperar as outras irmãs para então encontrarem com ela na 

garagem. A euforia é evidente para aqueles que finalmente estariam vivendo uma de 

suas fantasias, até o momento que ouvem um ruído vindo do sótão e decidem 

averiguar. No local ainda se encontravam enfeites de festa utilizados na noite em que 

Cecilia se jogou da janela de seu quarto, e ao inspecionar o cômodo um pouco mais, 

a euforia dá lugar ao espanto ao encontrarem Bonnie enforcada. Na correria para 

tentar sair da residência dos Lisbon o grupo de garotos acaba tropeçando em Mary 

que havia colocado sua cabeça dentro do forno. Pode-se dizer que o choque do 

inesperado somado ao trauma de um evento tétrico, formam o pano de fundo da 

obsessão dos narradores ainda 25 anos passados do ocorrido. 

No que tange a vivencia de um evento traumático é importante salientar que 

pesquisas apontam similaridades no comportamento daqueles que a vivenciam 

independente da magnitude do evento. Segundo o professor livre-docente de Teoria 

Literária na UNICAMP, Márcio Seligmann-Silva em seu artigo narrar o trauma – a 

questão dos testemunhos de catástrofes históricas, o testemunho é uma questão 

primordial do pós-trauma, e é neste ponto que narrativa se apoia. Apesar de o artigo 

do professor focar em sobreviventes do holocausto, é possível transpor suas ideias 

para o filme em questão. De acordo com Seligmann-Silva ”... o trauma é caracterizado 

por ser uma memória de um passado que não passa” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 

69), por esse motivo é quase impossível para o grupo de narradores se desligar 

daqueles acontecimentos mesmo tanto tempo depois.  A necessidade de repassar os 

fatos repetidamente, como se fosse possível encontrar um detalhe deixado de lado 

que explicasse o que de fato aconteceu, é uma experiencia para tentar expulsar o 

trauma e a culpa que o grupo de narradores sente em relação à história das irmãs 

Lisbon. É a forma que eles encontraram de lidar com a experiencia traumática.  
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 A cena que encerra a narrativa é extremamente simbólica, pois 

apresenta o grupo de narradores parados em frente à casa dos Lisbon, já esvaziada 

(os pais haviam deixado a casa após a morte das suas outras quatro filhas), prestando 

uma homenagem as garotas, quando um dos garotos acende um isqueiro em sua 

mão levantada em direção a casa. Esta cena representa a maneira como a vida e 

morte das irmãs Lisbon deixou uma marca na vida daqueles garotos.  

 

 

  

 

Figura 23 - Cenas que indicam o passar do tempo através de imagens da fachada da casa dos Lisbon 
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Figura 24 - Cenas que indicam o passar do tempo através de imagens da fachada da casa dos Lisbon, 
parte 2 

 

 

 

Figura 25 - Lux no confinamento 
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Figura 26 - Os catálogos de viagem que as irmãs assinavam e que o grupo de narradores passou a ler 
também como uma forma de aproximação 

 

 

 

Figura 27 - As viagens que os garotos imaginavam fazer com as irmãs, pelos lugares apresentados 
nos catálogos 
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Figura 28 - Cenas do enclausuramento das irmãs Lisbon 

 

 

Figura 29 - As ligações telefônicas em que eram reproduzidas as músicas como forma de comunicação 
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Figura 30 - Momento em que o grupo de garotos chega à residência dos Lisbon na noite dos suicídios 
e encontram Lux fumando na sala 
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Figura 31 - O final feliz imaginado pelos narradores ao resgatarem as Lisbon de seu confinamento 
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Figura 32 - Realidade traumática do suicídio 
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Figura 33 - Casa vazia dos Lisbon após a morte de suas filhas 



55 
 

 

Figura 34 - Tributo do grupo de narradores às irmãs Lisbon 
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4  CONCLUSÃO 

 

 O objetivo do trabalho é evidenciar como a construção do olhar na 

produção cinematográfica é fundamental para que o espectador obtenha prazer ao 

assistir ao filme, e que, para atingir esta meta, a produção se pauta nos mecanismos 

de identificação e distanciamento, apontadas pela teoria psicanalítica como instintos 

sexuais, a escopofilia e o voyeurismo. Desta forma, manipular os elementos 

cinematográficos mantém o homem (espectador e personagem) como dono do olhar 

e a mulher como objeto a ser observado e desejado. Resultado da interferência da 

sociedade patriarcal à produção cinematográfica.  

Reside exatamente nesta questão a crítica de Laura Mulvey e Linda Williams, 

autoridades no que diz respeito à forma como a mulher é representada no cinema. 

Segundo as teorias de Mulvey e Williams, a representação da mulher está cristalizada 

na posição de significante da sexualidade, e como afirmado anteriormente, isto é 

reforçado através da manipulação dos elementos cinematográficos (enquadramentos, 

som, fotografia, e até a diegese). Ela é colocada nesta posição como resposta à 

ameaça da ausência do falo, que produz no inconsciente do homem espectador o 

trauma de perder seus privilégios assegurados pela sociedade falocêntrica.  

 Em As Virgens Suicidas (1999) a construção do prazer no olhar é 

evidenciada ao passo que a narrativa é estruturada pelo ponto de vista do grupo de 

narradores. Fica explícita essa configuração nas cenas de contemplação das garotas 

Lisbon, com os close-ups de seus rostos, assim como nas cenas de vigilância, em que 

a família Lisbon é controlada por seus vizinhos que os observam através das janelas. 

 Deste modo o filme brinca com os dois instintos, escopofilia e voyeurismo, mas 

de um aspecto diferente. Pois na narrativa, o prazer é constantemente “cortado” pelo 

trauma da morte, o que quebra com a expectativa de sentir prazer do espectador ao 

olhar o filme. Assim como corta também este sentimento no grupo de narradores, que, 

por desventura, estavam presentes em todos os três eventos relacionados ao suicídio 

das irmãs Lisbon. 
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  Assim sendo é possível perceber que As Virgens Suicidas (1999) 

trabalha com uma abordagem singular da construção do olhar, no que diz respeito a 

representação da mulher no cinema. O filme em questão contesta a ideia inicial da 

necessidade de erotização da personagem feminina como uma forma de mascarar a 

ameaça de castração, ao apresentar uma cena com conotações eróticas em que Lux 

chupa um picolé, e logo em seguida apresentar um evento traumático como a tentativa 

de suicídio de Cecilia. Ou seja, o filme faz questão de mesclar esses dois sentimentos, 

prazer e trauma, evidente já no título da obra.  

 Após o suicídio de Cecilia, é perceptível ao longo da narrativa, a 

influência que o trauma exerceu nos membros da família Lisbon. As irmãs mais velhas 

experienciam o trauma de forma moderada, diferente da Sra Lisbon que se demonstra 

muito mais abalada pela situação. O episódio do baile evidenciou as diferenças com 

que a mãe e as irmãs lidaram com a perda de Cecilia. Enquanto Lux, Bonnie, Mary e 

Therese estavam entusiasmadas com o evento, a Sra. Lisbon se mostra relutante com 

a ida de suas filhas à festa. A volta de Lux no dia seguinte desencadeou um processo 

de superproteção da mãe, que culminou no confinamento. Fato que comprova o 

contraste entre prazer e trauma (baile e enclausuramento), não só na escolha estética 

ao apresentar o filme (no caso da cena de Lux chupando o picolé), mas também como 

um elemento presente na narrativa.    

 De acordo com Laura Mulvey, em Prazer visual e cinema narrativo, é de 

extrema importância refletir e criticar o sistema em que nos encontramos, e este foi o 

intuito do trabalho. Reafirmando a teoria de Robert Rosenstone, de que o cinema se 

compõe como objeto de pesquisa, o proposito foi analisar a forma como o filme As 

Virgens Suicidas (1999) constrói o olhar dentro e fora da narrativa, assim como a 

representação da personagem feminina nesta perspectiva da escopofilia e do 

voyeurismo. Expondo a sutileza com que a narrativa mostra suas críticas à estrutura 

clássica do melodrama.  
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