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RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação analisará a relação entre o romance Lolita (1955), de Vladimir 

Nabokov, e as adaptações fílmicas, de Stanley Kubrick, de 1962, e de Adrian Lyne, 

de 1997. Tendo por base a teoria da semiótica de linha francesa, também conhecida 

como semiótica greimasiana, para tratar dos efeitos de sentido gerados pelos 

diferentes papéis actanciais que o narrador Humbert Humbert assume no romance e 

das estratégias utilizadas no discurso fílmico a fim de criar os mesmos efeitos e 

reverenciar a obra de base em determinadas sequências ou, pelo contrário, com o 

objetivo de criar efeitos diferentes como forma de revisar o texto de origem em 

alguns aspectos, adequando-o ao público-alvo da produção fílmica, cujo perfil é 

diferente devido à época em que viveram e às expectativas que tinham a respeito do 

modo como os filmes tratariam o tema polêmico do romance. 

 

Palavras-chave: Lolita. Romance. Adaptações Fílmicas. Semiótica Greimasiana. 

Linguagem cinematográfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 
 
 

This paper aims at analyzing the relation between Vladimir Nabokov’s novel Lolita 

(1955) and Stanley Kubrick’s and Adrian Lyne’s film adaptations of the novel, the 

former released in 1962 and the latter in 1997. We will base our study on French 

semiotics, also known as greimasian semiotics, to analyze the effects of meaning 

created by the different actantial roles played by the narrator, Humbert Humbert, in 

the novel and the strategies used in the filmic discourses to create the same effects 

in certain sequences in order to honor the original work or, on the contrary, to create 

different effects in order to revise it in some aspects, adapting it to their target 

audience, which was different from the one which had only had contact with the book 

because they lived in a different time and had expectations of how the movies would 

treat controversial subject matters that had been raised in the novel. 

 

Keywords: Lolita, novel, film adaptations, greimasian semiotics, film language. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Este trabalho consiste numa análise comparativa entre o romance Lolita, 

escrito por Vladimir Nabokov e publicado em 1955, e duas adaptações fílmicas dele: 

uma realizada por Stanley Kubrick, em 1962, e outra por Adrian Lyne, em 1997. 

 A escolha do corpus deve-se à polêmica que surge na relação entre as três 

obras no que diz respeito à organização da narrativa, que foi alterada devido à 

diferente recepção e interpretação da obra literária ao longo das décadas de 

existência e, também, em razão da transposição da narrativa literária para a mídia 

cinematográfica (além da transformação da chamada “linguagem cinematográfica” 

vigente na década de 1960, escolhida por Kubrick, para a vigente na década de 

1990, escolhida por Lyne). 

 Lolita, primeiro romance escrito em língua inglesa pelo russo Vladimir 

Nabokov, foi aceito para publicação somente na França, pois provocou grande 

polêmica devido à temática subversiva dos valores tradicionais, morais e éticos da 

sociedade dos Estados Unidos à época. 

Nenhuma das quatro editoras para quem Nabokov apresentou o livro nos 

EUA demonstrou interesse em publicar uma história baseada no amor obsessivo de 

um europeu de meia-idade por uma menina americana de doze anos. 

No posfácio, Sobre um livro intitulado “Lolita”, Nabokov compartilha algumas 

das reações demonstradas pelos editores em relação ao manuscrito: o primeiro 

publicaria a obra se Lolita fosse transformada em um menino de 12 anos seduzido 

num celeiro pelo fazendeiro Humbert. O segundo alegou que a segunda parte era 

longa demais. Outro lamentou o fato de não haver pessoas boas na história; e o 

último ainda afirmou que, se publicasse Lolita, tanto ele quanto o autor iriam para a 

cadeia (NABOKOV, 2003, p. 316-17). 

Ambas as adaptações seguem o percurso narrativo do romance em grande 

parte, porém, devido a algumas especificidades do discurso cinematográfico, e 

diante da recepção negativa do romance de Nabokov, alteraram o tom para adequar 

a cosmovisão aos diferentes objetivos da equipe de produção e garantir legibilidade 

ao discurso fílmico no contexto em que seria lançado. 
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No início da década de 1960, quando o diretor Stanley Kubrick adaptou o 

romance, a personagem Humbert era vista como um criminoso cruel e pérfido. O 

diretor não se atreveu repetir em imagens o que Nabokov havia criado em palavras 

por receio de não conseguir lançar o filme. Segundo Robert Stam (2005, p. 42), 

Kubrick se preocupou tanto com a censura que chegou a pensar em fazer Humbert 

e Lolita se casarem oficialmente com a benção de um dos familiares da menina. 

Em meados da década de 1990, quando Adrian Lyne realizou a adaptação de 

Lolita, a censura já era mais branda e o diretor decidiu sugerir e mostrar mais que 

Kubrick. No entanto, foi censurado com a restrição da distribuição do filme. Apesar 

disso, a crítica foi favorável às escolhas que Lyne fez ao usar determinados recursos 

disponíveis pela linguagem cinematográfica da época em detrimento de outros e em 

posicionar-se contra os valores da sociedade ao tratar de assuntos tabus, como 

pedofilia e pornografia infantil (STAM, 2005, p. 42) 

Dessa forma, os efeitos de sentido gerados em cada um dos filmes diferem 

tanto entre si quanto com relação aos criados pelo romance. Quando se comparam 

os filmes com o romance, entretanto, as próprias pistas disponíveis para o cinema 

são responsáveis pela criação de efeitos de sentido diversos, uma vez que o 

romance tem apenas um meio de expressar significados: a linguagem escrita (que 

pode se utilizar da sonoridade e da espacialidade em sua constituição), enquanto os 

filmes têm, além da linguagem verbal – expressa através da fala das personagens 

ou de letreiros que aparecem na tela –, a linguagem visual, a música e os ruídos 

para construir sentidos. 

No Capítulo 1, discute-se a teoria que norteará este estudo do plano do 

conteúdo tanto da obra literária quanto das cinematográficas – a semiótica 

greimasiana, com a questão do percurso gerativo de sentido, da enunciação e do 

uso da ironia no discurso. Depois, introduz-se a teoria do cinema como arte e da 

adaptação fílmica de textos literários segundo o conceito bakhtiniano de dialogismo, 

as quais nortearão nossa análise do plano de expressão dos filmes. 

No Capítulo 2, faz-se a análise do plano do conteúdo das obras, estudando o 

nível discursivo, narrativo e fundamental, que são influenciados pelos diferentes 

papéis actanciais assumidos por Humbert quando da enunciação.  

No Capítulo 3, descrevem-se e analisam-se duas sequências de cada um dos 

filmes em comparação com os trechos correspondentes do romance, com a 

finalidade de apontar como se dá a construção estética de cada uma das obras 
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fílmicas em relação à literária e quais efeitos de sentido resultam dela. Focam-se as 

inversões, os deslocamentos, as supressões e os acréscimos que os filmes realizam 

a partir do romance, bem como a estratégia visual, sonora e temporal de que se 

utilizam os diretores para construir enredo próprio. Indaga-se, assim, como a 

escolha dos ângulos de filmagem, iluminação, espaços in e off, música, duração dos 

planos e participação das personagens contribui para a criação de produtos 

estéticos específicos e com valor próprio, independentes do romance que lhes 

inspirou, embora a própria existência dessas adaptações signifique, por si só, uma 

reverência ao romance de Nabokov. 

Por fim, no Capítulo 4, realiza-se a comparação propriamente dita entre os 

efeitos de sentido gerados pela estratégia utilizada em cada uma das três obras. 
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CAPÍTULO I: A SEMIÓTICA GREIMASIANA E O CINEMA 
 

 
 
 
Conto ao senhor é o que eu sei e que o senhor 
não sabe; mas principal quero contar é o que 
eu não sei se sei, e que pode ser que o senhor 
saiba. 

 
João Guimarães Rosa 

 
 

 

1.1 A SEMIÓTICA DE LINHA FRANCESA 

 

 

Neste trabalho, segue-se a proposta da semiótica greimasiana, cujo objeto é 

“explicitar as estruturas significantes que modelam o discurso social e o discurso 

individual” (COQUET, 1984, apud BERTRAND, 2003, p. 15) e que, segundo seu 

precursor e linguista, o francês Algirdas Julien Greimas, e Joseph Courtés, “deve 

apresentar-se inicialmente como o que ela é, ou seja, como uma teoria da 

significação” (GREIMAS e COURTÉS, s/d, p. 415). A primeira preocupação da 

semiótica é explicitar, em forma de construção conceptual, as condições da 

apreensão e da produção do sentido de um texto, procurando descrever e explicar o 

que diz e como faz para dizê-lo. 

A semiótica prevê que o sentido de um texto se dá por meio do plano de 

conteúdo (relato dos fatos que demonstram a ideia central ou tema) e do plano de 

expressão (suporte pelo qual se dá a manifestação do conteúdo). O plano do 

conteúdo é estudado por meio de um percurso gerativo de sentido, isto é, de uma 

sucessão de três patamares que mostram como se constrói e se interpreta o sentido 

num processo que parte de um nível mais simples em direção a um mais complexo 

(FIORIN, 2005). 

O primeiro patamar é chamado de nível fundamental e contém as categorias 

semânticas que estão na base de construção e funcionamento do texto. Tais 

categorias se fundamentam na utilização de termos contrários, como vida versus 

morte, liberdade versus opressão, natureza versus cultura, e de termos 
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contraditórios, por exemplo, vida versus não-vida, morte versus não-morte, liberdade 

versus não-liberdade, opressão versus não-opressão, natureza versus não-natureza, 

cultura versus não-cultura. Cada um desses elementos pode receber a qualificação 

semântica euforia versus disforia, sendo os elementos eufóricos considerados, 

dentro do texto, como valores positivos e os disfóricos negativos. 

A sintaxe do nível fundamental abrange duas operações: asserção e negação. 

Dessa forma, considerando um texto cuja oposição fundamental se caracteriza por 

vida versus morte, deve-se manter uma das duas relações apresentadas abaixo: 

 

1. afirmar “a” (“vida”) � negar “a” [indo para o termo contraditório 

“não-a” (“não-vida”)] � afirmar “b” (“morte”); 

2. afirmar “b” (“morte”) � negar “b” [indo para o termo contraditório 

“não-b” (“não-morte”)] � afirmar “a” (“vida”). 

 

 

O segundo patamar do percurso gerativo é chamado de nível narrativo e 

composto por uma sintaxe e uma semântica. 

A sintaxe narrativa “simula o fazer do homem que transforma o mundo” e nela 

a narrativa é vista de duas formas: como “mudança de estados, operada pelo fazer 

transformador de um sujeito que age no e sobre o mundo em busca dos valores 

investidos nos objetos” e como “sucessão de estabelecimentos e de rupturas de 

contratos entre um destinador e um destinatário, de que decorrem a comunicação e 

os conflitos entre sujeitos e a circulação de objetos” (BARROS, 2000b, p. 16). 

Assim, há dois tipos de relação na sintaxe narrativa: a junção e a 

transformação. A junção foca o estado entre o sujeito e um objeto de valor; a 

transformação envolve uma mudança de estado realizada por um sujeito a fim de 

obter um objeto de valor para ele. 

Na sintaxe narrativa, supõe-se a existência de quatro actantes – um 

destinador-manipulador, um sujeito, um objeto de valor para o sujeito e um 

destinador-julgador – e a realização de quatro fases – manipulação, competência, 

performance e sanção. 

1) Manipulação – fase em que um sujeito – o destinador-manipulador – age 

sobre outro (o sujeito propriamente dito), primeiramente com a finalidade de fazê-lo 

crer que a realização de uma ação o levará a adquirir um valor que é de seu 
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interesse para depois levá-lo a querer e/ou dever fazer, ou seja, a querer e/ou dever 

realizar essa ação. 

O destinador-manipulador age sobre o sujeito por meio da tentação, sedução, 

provocação ou intimidação: 

 

• quando o manipulador propõe ao manipulado uma recompensa, ou 

seja, um objeto de valor positivo, ocorre a tentação; 

• quando leva a fazer manifestando um juízo positivo sobre a 

competência do manipulado, ocorre a sedução; 

• quando impele à ação, exprimindo um juízo negativo a respeito da 

competência do manipulado, tem-se a provocação; 

• quando o manipulador obriga o manipulado a fazer algo por meio de 

ameaças, há a intimidação. 

 

2) Competência – fase em que o sujeito, já manipulado para realizar uma 

transformação – querendo ou devendo realizá-la para obter algo de valor para si –, é 

dotado de um poder e/ou saber fazer alguma coisa e parte para a performance. 

3) Performance – momento em que o sujeito de fato realiza a transformação 

de estado, entrando em conjunção ou disjunção com o objeto de valor. 

4) Sanção – é a constatação da realização da performance, que culmina num 

reconhecimento positivo ou negativo por parte de um destinador-julgador sobre o 

sujeito, que recebe, então, uma recompensa ou uma punição pela transformação 

que operou, conforme ela esteja de acordo com o contrato estabelecido pelo 

destinador-manipulador ou não (FIORIN, 2005, p. 31). 

Na semântica narrativa, examinam-se as modalidades do ser e do fazer dos 

sujeitos, das quais decorrem as paixões, cujo exame, segundo Barros, “explica a 

organização semântica da narrativa, ou seja, os ‘estados de alma’ dos sujeitos, 

modificados no desenrolar da história” (2000b, p. 52). 

O terceiro patamar do percurso é chamado de nível discursivo e também é 

composto de uma sintaxe e de uma semântica. 

Na sintaxe discursiva, analisam-se as características próprias do texto tais 

como tempo (temporalização), espaço (espacialização), personagens 

(actorialização), foco narrativo e relação enunciador/enunciatário, que o distinguem 

de todos os demais textos já produzidos e o categorizam como texto inédito, embora 
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revele traços de intertextualidade e interdiscursividade com o estilo e/ou o conteúdo 

de obras que o antecederam na história da cultura. 

Na semântica discursiva, analisam-se as figuras – elementos semânticos que 

remetem a elementos presentes no mundo natural – que aparecem no texto e os 

temas subjacentes a elas. 

 

 

1.1.1. Enunciação na Semiótica 

 

 

A enunciação está no nível discursivo, patamar mais alto do percurso gerativo, 

mas ultrapassa os próprios limites, abrangendo o plano da expressão, uma vez que 

a forma como se escolhe estruturar uma narrativa envolve escolhas linguísticas nos 

textos verbais, como os romances; bem como escolhas espaciais, temporais, 

sonoras e visuais em textos sincréticos, como o filme. 

Da enunciação depende o modo como se dá a aceitação do discurso por 

parte do leitor. Isso significa que, quando a enunciação é feita de maneira 

distanciada, a recepção do discurso tende a sê-lo também. Pelo contrário, quando 

se utilizam procedimentos de aproximação e engajamento no discurso, a adesão do 

leitor ao texto tende a ser maior, uma vez a utilização desses procedimentos é uma 

estratégia do fazer-crer do enunciador visando a convencer o enunciatário. 

O mecanismo que gera efeito de distanciamento do discurso é a debreagem, 

que consiste no processo em que o enunciador projeta para fora de si categorias 

semânticas que instalam o universo do discurso como afirma Bertrand: 

 

consiste em uma separação, uma cisão, uma pequena “esquizia” ao mesmo 
tempo criadora, por um lado, das representações actanciais, espaciais e 
temporais do enunciado, e, por outro, do sujeito, do lugar e do tempo da 
enunciação. Tudo começa, assim, com a ejeção das categorias básicas que 
servem de suporte para o enunciado (2003, p. 90). 

 

É quando o enunciador projeta no enunciado um não-eu (debreagem 

actancial), um não-aqui (debreagem espacial) e um não-agora (debreagem 

temporal), separados do eu-aqui-agora (BERTRAND, 2003, p. 90). 
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Para o autor, o procedimento que gera efeito de aproximação do discurso é a 

embreagem, que instala o discurso em primeira pessoa e  

 

consiste, para o sujeito da fala, em enunciar as categorias dêiticas que o 
designam, o “eu”, o “aqui” e o “agora”: sua função é manifestar e recobrir o 
“lugar imaginário da enunciação” por meio dos simulacros de presença, que 
são eu, aqui e agora” (2003, p. 91). 

 

 No entanto, nos discursos narrativos, além dos procedimentos de debreagem 

e embreagem para determinar o distanciamento ou o engajamento no discurso, há 

outros recursos que podem caracterizar o grau de aproximação ou distanciamento 

por parte do enunciador, tais como escolhas das posições enunciativas e escolhas 

linguísticas. 

 Com respeito às posições enunciativas, fala-se da questão da escolha da 

focalização, tratada por Gérard Genette, e do ponto de vista do observador, 

analisada por Jacques Fontanille, que indicam os modos de presença do narrador 

no discurso. 

Genette propõe três tipos de focalização: a “focalização zero”, a “focalização 

interna” e a “focalização externa”. Na focalização zero, o narrador é onisciente e 

controla o conjunto da cena narrativa, sabe mais que as personagens e entra na 

interioridade delas; na focalização interna, o narrador se esconde atrás das 

personagens, delega-lhes a assunção da narrativa e não sabe mais do que elas; na 

focalização externa, o narrador se instala fora da narrativa e só revela o que a 

posição externa autoriza (GENETTE, 1973 apud BERTRAND, 2003, p.113 -4). 

Fontanille propõe que sempre que há discurso e representação, existe 

também um observador que lhe comanda a disposição. Segundo o autor, há quatro 

tipos de observador: focalizador, espectador, assistente e ator-participante: 

 

O focalizador. O papel não é nesse caso assumido por nenhum dos atores 
do discurso, nem é orientado por qualquer dêixis espaço-temporal; é 
estritamente implícito. O papel do focalizador é, pois, engendrado por uma 
mera debreagem actancial. Instância pressuposta, ele é passível de 
reconstrução unicamente a partir das seleções e ocultações operadas e 
identificadas no enunciado (...) 

O espectador. O focalizador se transforma em espectador quando o ponto 
focal da observação é determinado pela organização espaço-temporal do 
enunciado. É o caso, por exemplo, da perspectiva no sentido pictural: o 
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modo de perspectiva escolhido implica uma posição do observador (no alto, 
em baixo, de frente, de lado etc.) e acrescenta-lhe uma tematização (a 
contre-plongée, por exemplo, cria uma relação dominado/dominante). 
Nesse caso, a posição do observador é construída pelo enunciado espacial. 

O assistente. A presença do observador se instala no texto. O focalizador-
espectador torna-se um ator explícito no interior do enunciado. Mas seu 
papel é então exclusivamente cognitivo. Não tem outra função a não ser 
construir o espaço figurativo. É, por exemplo, o se anônimo da descrição 
“realista”: “Podia-se ver, à direita etc.” 

O ator-participante. Desta vez, a debreagem é completa: ela é actancial 
(estabelecendo um sujeito da ação), espaço-temporal (instalada no lugar e 
no tempo da narrativa), actorial (é uma personagem, freqüentemente um 
dos principais papéis), temática (sua percepção tem um sentido e um valor 
em relação ao contexto). O discurso figurativo (ou descritivo) é a partir de 
então inteiramente assumido por esse ator instalado na narrativa e 
associado a ele. A seu papel cognitivo se juntam outros papéis na dimensão 
pragmática (ele age, manipula, sanciona), cognitiva (ele percebe, examina, 
perscruta) ou passional (ele teme, suspeita, se emociona) (FONTANILLE, 
1989 apud BERTRAND, 2003, p. 124-5). 

 

 No que diz respeito às escolhas linguísticas, o uso de figuras de linguagem 

como a ironia pode significar a assunção e o deslocamento ao mesmo tempo do 

centro de responsabilidade do discurso. Para Bertrand:  

 

Ela desloca, multiplicando-a, a posição do sujeito enunciador que 
alternativamente se engaja e se ausenta. Ela funda, na leitura, a 
cumplicidade dos happy few que sabem, no jogo da linguagem, colocar-se à 
boa distância dos códigos e valores (2003, p. 71). 

 

 No romance Lolita, a focalização é interna e o observador é do tipo ator-

participante, o que significa que ele assume, na narrativa, vários papéis na dimensão 

cognitiva, pragmática e passional, além de, muitas vezes, se posicionar com ironia a 

fim de demonstrar distanciamento do fato narrado. No filme de Kubrick, por sua vez, 

a focalização é interna, mas o observador é do tipo espectador. Já no filme de Lyne, 

a focalização é interna e o observador é ator-participante e espectador ao mesmo 

tempo. 
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1.1.2. Uso de Ironia na Perspectiva da Semiótica 

 

 

Para José Luiz Fiorin, “a finalidade última de todo ato de comunicação não é 

informar, mas persuadir o outro a aceitar o que está sendo comunicado” (2006, p. 

75). Por isso, segundo o autor, o ato comunicativo é sempre um complexo jogo de 

manipulação com vista a fazer o enunciatário crer naquilo que é transmitido, para o 

que o enunciador lança mão de procedimentos argumentativos tais como ilustração 

e figuras de pensamento. 

Há duas instâncias discursivas: a da enunciação e a do enunciado. Em 

função das estratégias que utiliza para fazer crer, o enunciador pode construir 

discursos em que haja um acordo entre enunciado e enunciação ou discursos em 

que haja conflito entre as duas instâncias. 

Ambos os modos de construir o discurso impõem maneiras distintas de se ler. 

Num caso, há o acordo entre enunciado e enunciação e um texto deve ser lido 

exatamente como ele é. No outro, ele dever ser lido como não é, isto é, deve ser 

compreendido como o contrário. É o que acontece quando se utiliza da figura de 

pensamento conhecida como ironia ou antífrase. 

Quando se faz uso da ironia, que é uma oposição categórica entre enunciado 

e enunciação, afirma-se algo naquele e se nega nesta para marcar a oposição entre 

o ser efetivo e o parecer, como no exemplo citado por Fiorin (2006, p. 80) extraído 

do conto Negrinha, de Monteiro Lobato: “A excelente Dona Inácia era mestra na arte 

de judiar de crianças”, em que se afirma no enunciado que Dona Inácia é uma boa 

pessoa, mas nega-se isso na enunciação ao dizer, logo em seguida, que ela gosta 

de maltratar crianças, algo que não é compatível com a imagem que se faz de uma 

pessoa boa. 

No romance, Humbert em narração diversas vezes afirma coisas no plano do 

enunciado e depois nega no plano da enunciação para amenizar o discurso e a 

própria imagem de amante/padrasto de Lolita, como se verá nos capítulos seguintes. 
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1.2. CINEMA 

 

 

O termo “cinema” abrange uma série de fenômenos distintos, cuja concepção 

varia de acordo com a abordagem teórica adotada para analisá-lo. Ele pode remeter 

a uma instituição – no sentido jurídico-ideológico, a uma indústria, a uma produção 

significante e estética, a um conjunto de práticas de consumo etc. (AUMONT et al., 

2005, p. 17). Neste trabalho, ele é visto como produção significante e estética 

realizada por meio de filmes inscritos em determinado contexto sócio-histórico e 

serão estudados os sistemas internos e configurações significantes dos dois textos 

fílmicos intitulados Lolita, adaptados do romance homônimo de Vladimir Nabokov. 

 
 
1.2.1. Adaptação Fílmica 

 

 

Grande parte dos filmes produzidos e distribuídos para os circuitos de cinema 

não provêm de roteiros originais, mas de adaptações de textos preexistentes 

veiculados em outros suportes – tais como histórias em quadrinhos, relatos 

históricos, peças teatrais, obras literárias etc. 

Segundo James Naremore: 

  

Variety recently published statistics indicating that 20 percent of the movies 
produced in 1997 had books as their sources (…) Another 20 percent were 
derived from plays, sequels, remakes, television shows, and magazine or 
newspaper articles. This means that only about half of the pictures seen by 
the public that year originated from scripts (2000, p. 10).1 

 

Essas adaptações, entretanto, apesar de produzidas em grande quantidade e 

alcançar bastante sucesso de bilheteria, em geral são criticadas por não ser “fiéis” 

ao texto que lhes serviu de inspiração. Isso ocorre porque o filme resulta 

                                                 
1 A revista Variety divulgou estatísticas indicando que 20% dos filmes produzidos em 1997 eram 
provenientes de livros; outros 20% vieram do teatro, programas de TV, remakes, artigos de revista ou 
jornal ou eram sequências de filmes anteriormente lançados. Isso significa que aproximadamente 
metade dos filmes vistos pelo público naquele ano não era oriunda de roteiro original. (Tradução 
nossa. Todas as citações feitas em língua estrangeira ao longo do trabalho serão traduzidas no 
rodapé) 
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automaticamente diferente do texto original devido à mudança no meio de 

comunicação, como afirma Stam: 

Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mudança 
do meio de comunicação. A passagem de um meio unicamente verbal como 
o romance para um meio multifacetado como o filme, que pode jogar não 
somente com palavras (escritas e faladas), mas ainda com música, efeitos 
sonoros e imagens fotográficas animadas, explica a pouca probabilidade de 
uma fidelidade literal (2008, p. 20). 
 

 Isso ocorre porque adaptar não é apenas efetuar escolhas de conteúdo, mas 

também trabalhar e modelar uma narrativa em função das possibilidades ou, ao 

contrário, das impossibilidades inerentes ao meio (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2008, 

p. 144). A adaptação, por ser uma releitura, “uma volta num processo dialógico em 

andamento” (STAM, 2008, p. 21), tem liberdade para recriar o texto de origem de 

forma contratual ou polêmica, conforme a visão própria à época da produção e de 

acordo com os objetivos do cineasta e equipe. Deve, então, ser analisada como 

produto cultural de valor estético próprio, e nunca receber valoração positiva ou 

negativa por ser mais ou menos fiel ao “texto original” ou “texto fonte”.  

Considerando-se o processo de “transtextualidade”, bem sintetizado por 

Genette como “all that which puts one text in relation, whether manifest or secret, 

with other texts” (GENETTE,1982 apud STAM in NAREMORE, 2000, p. 65)2  e, 

dentro dele, o de hipertextualidade, segundo Robert Stam, temos que: 

Filmic adaptations (…) are hypertext derived from preexisting hypotexts that 
have been transformed by operations of selection, amplification, 
concretization, and actualization (…) Film adaptations, then, are caught up 
in the ongoing whirl of intertextual reference and transformation, of texts 
generating other texts in an endless process of recycling, transformation and 
transmutation, with no clear point of origin (STAM in NAREMORE, 2000, p. 
66)3. 

Porém, ainda segundo o autor: 

Words such as infidelity and betrayal in this sense translate our feeling, 
when we have loved a book, that an adaptation has not been worthy of that 
love (…) When we are confronted with someone else’s phantasy, as 
Christian Metz pointed out long ago, we feel the loss of our own 

                                                 
2 “Tudo que põe um texto em relação, manifesta ou implícita, com outros textos” (tradução livre da 
autora deste estudo). 
3 As adaptações fílmicas podem ser consideradas hipertextos derivados de hipotextos modificados 
pelas operações de seleção, amplificação, concretização e atualização e ser vistas como parte da 
referência e transformação intertextual de textos que geram outros textos num processo sem fim de 
reciclagem, conversão e transmutação com um ponto de origem que não está claro. 
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phantasmatic relation to the novel, with the adaptation itself becomes a kind 
of “bad object” (STAM in NAREMORE, 2000, p. 54-5)4.  

É preciso ter em mente que o texto literário não é um texto fechado a uma só 

interpretação, mas sim aberto, cuja estrutura pode ser retrabalhada em contextos 

diversos, e será modificada em maior ou menor grau, assim como ocorre com outros 

textos produzidos em diversas esferas da cultura. Segundo Stam: “The literary text is 

not a close, but an open structure (...) to be reworked by a boundless context” (STAM 

in NAREMORE, 2000, p. 57)5. 

Dessa maneira, analisa-se o romance e os filmes de forma independente, 

levando em conta as especificidades do meio literário – que conta apenas com a 

linguagem verbal – e do meio cinematográfico – que conta com os recursos da 

linguagem verbal e também com recursos visuais e sonoros –, porém sempre 

comparando as três obras para compreender o processo através do qual cada meio, 

em sua época – o primeiro, em meados da década de ouro do cinema e do 

fortalecimento da sociedade de consumo (1955); o segundo, no início da censurável 

década de 1960 (1962); e o terceiro na segunda metade da erotizada década de 

1990 (1997) –, produziu discursos diferenciados por meio da manifestação no plano 

da expressão. 

 

 

1.2.2. Análise Fílmica 
 

 

Para Vanoye e Goliot-Lété (2008, p. 15), analisar um filme é decompô-lo em 

elementos constitutivos, ou seja, é “despedaçar, descosturar, desunir, extrair, 

separar, destacar e denominar materiais que não se percebem ‘a olho nu’, uma vez 

que o filme é tomado pela totalidade”. Segundo eles, parte-se do texto fílmico, 

desconstruindo-o a fim de obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme, 

para depois reconstruí-lo pelo estabelecimento de elos entre esses elementos 

                                                 
4 Os adjetivos “infiel” e “traidor” aplicados, por parte do espectador, a um filme adaptado de um 
romance têm razão de ser, uma vez que, quando se aprecia a leitura de um livro e depois se vai ao 
cinema com a expectativa de vê-lo na tela, é natural a sensação de ser traído pelo que acontece – a 
apresentação da leitura de outros. 
5 O texto literário não é uma estrutura fechada, mas aberta (…) para ser retrabalhada por um contexto 
sem fronteiras (tradução livre). 
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isolados e pela compreensão do modo como eles se associam e se tornam 

cúmplices para fazer surgir um todo significante. 

O plano de expressão de um filme compõe-se de cinco pistas ou canais: a 

imagem fotográfica em movimento; os sons fonéticos gravados; os ruídos gravados; 

o som musical gravado; e a escrita (STAM, 2003, p. 132), cuja simultânea interação 

nas centenas – ou milhares – de planos que compõem o texto fílmico permite uma 

combinação infinitamente rica de possibilidades semânticas e sintáticas (Ibidem, p. 

26).  

É essa rica possibilidade, aliada às técnicas de angulação, escala e duração 

de planos, movimento de câmera, composição simbólica visual e sonora e 

montagem que se procura analisar no corpus do trabalho a fim de verificar quais 

efeitos de sentido são produzidos em decorrência do emprego de cada técnica, pois 

se acredita que, assim como afirma André Parente (2000, p. 27), “no cinema, não 

podemos separar os planos de seus conteúdos (...) um acontecimento não é 

concebido da mesma maneira conforme se varia a escala dos planos, suas 

durações etc.” 

Como assinala Napolitano (2003, p. 57): “Boa parte dos valores e das 

mensagens transmitidas pelos filmes a que assistimos se efetiva não tanto pela 

história contada em si, e sim pela forma de contá-la”. 

 

 

1.2.3. Componentes da Análise Fílmica 

 

 

Os componentes analisados serão aqueles descritos por Marcel Martin em A 

Linguagem Cinematográfica (1995) e por Inácio Araújo em Cinema: o Mundo em 

Movimento (1995), mencionados brevemente no subcapítulo anterior: planificação, 

ângulos de filmagem, movimentos de câmera, transições de um plano a outro, som, 

metáforas, símbolos e montagem como articuladora e criadora de todos esses itens. 
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1.2.3.1 Planificação 

 

 

Segundo Araújo, o plano é o enquadramento que a câmera faz do espaço 

fílmico. Para o autor, são sete os tipos de plano existentes (1995, p. 63): 

 

• plano geral (PG): o conjunto de um cenário ou uma ampla paisagem; 

• plano de conjunto (PC): um grupo de personagens; 

• plano médio (PM): o personagem de corpo inteiro; 

• plano americano (PA): o personagem dos joelhos para cima; 

• primeiro plano (PP): o personagem da cintura para cima; 

• primeiríssimo plano (PPP): o rosto do personagem para enfatizar sentimentos; 

• plano de detalhe (PD): um detalhe do rosto, de uma parte do corpo, de um 

objeto, com o objetivo de amplificar emoções e/ou impressões. 

 

 

1.2.3.2 Angulação 

 

 

Segundo Martin, os tipos de ângulo de filmagem são (1995, p. 51-4): 

 

• contrapicado: assunto fotografado de baixo para cima, tendendo a 

magnificar os indivíduos; 

• picado: filmagem de cima para baixo, tendendo a esmagar o indivíduo 

moralmente; 

• enquadramento inclinado: quando empregado subjetivamente, mostra 

o ponto de vista de alguém que não está na posição vertical; quando 

empregado objetivamente, pode significar muitas coisas, dentre elas, 

esforço físico; 

• enquadramento desordenado: câmera sacudida em todos os sentidos a 

fim de demonstrar desestabilização emocional ou psicológica da 

personagem. 
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1.2.3.3 Movimentos de Câmera 

 

 

Os tipos de movimento que a câmera pode fazer são (MARTIN, 1995, p. 55-

67): 

 

• travelling: deslocamento da câmera durante o qual o ângulo entre o 

eixo óptico e a trajetória do deslocamento permanece constante. Os 

subtipos são a) travelling vertical – acompanha a personagem em 

movimento de subida; diminui uma personagem ao subir a partir dela 

ao céu ou ao teto; b) travelling para trás – exprime aniquilamento moral 

da personagem, especialmente se o movimento for rápido; c) travelling 

lateral – tem papel descritivo de determinada cena; d) travelling para a 

frente – corresponde ao ponto de vista de uma personagem que 

avança ou mesmo que esteja parada, mas que dirige o olhar a um 

centro de interesse; 

• panorâmica: rotação da câmera ao redor do próprio eixo vertical ou 

horizontal (transversal), sem deslocamento do aparelho. Pode ser 

dividida em: a) puramente descritiva – tem por finalidade a exploração 

de um espaço com função introdutória ou conclusiva; b) expressiva – 

destina-se a sugerir uma ideia ou impressão; c) dramática – tem como 

finalidade estabelecer relações espaciais ou entre o indivíduo que olha 

a cena e o objeto observado, ou ainda entre um indivíduo de um lado e 

outro(s) indivíduo(s) de outro, exprimindo ameaça, hostilidade ou 

superioridade por parte daquele a quem a câmera se dirige em 

segundo lugar; 

• trajetória: combinação de travelling e panorâmica. Geralmente tem 

função introdutória de um espaço. 

 

 

 

1.2.3.4 Transição de Planos 
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Os processos de transição de planos dão-se por (MARTIN, 1995, p. 109-11): 

 

• mudança de planos por corte brusco: substituição brutal de uma 

imagem por outra. Transição mais elementar, empregada quando a 

transição não tem valor significativo por si própria; 

• abertura e fecho em fusão (ou fusão a negro): serve para marcar 

importante mudança de ação, assinalar a passagem do tempo ou ainda 

apontar mudança de lugar. É a mais marcante de todas as transições e 

corresponde a mudança de capítulo; 

• fusão encadeada: substituição de um plano por outro através da 

sobreposição momentânea de uma imagem sobre a precedente, que 

se desvanece lentamente. Marca passagem de tempo, mas pode servir 

apenas para suavizar um corte brusco; 

• fusão encadeada sonora: o som da realidade volta a aparecer quando 

a personagem sai de uma memória, por exemplo; 

• panorâmica corrida: fusão encadeada de um tipo particular, que 

consiste em passar de uma imagem para outra por meio de uma 

panorâmica muito rápida, efetuada perante um fundo neutro que 

aparece desfocado na tela; 

• cortinas e íris: uma imagem é substituída pouco a pouco por outra – 

que desliza sobre aquela, quer lateralmente, quer à maneira de leque – 

ou então o aparecimento de uma imagem faz-se por meio de uma 

abertura circular que aumenta ou diminui.  

 

 

1.2.3.5 Metáfora 

 

 

Segundo Martin, a metáfora é a justaposição, por meio da montagem, de 

duas imagens cuja confrontação pretende produzir, no espectador, um choque 

psicológico com a finalidade de facilitar a percepção e a assimilação de uma ideia 

que o realizador quer exprimir. Os tipos de metáfora existentes são (p. 118-29): 
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• plástica: origina-se numa semelhança ou analogia de estrutura ou de 

tonalidade psicológica no conteúdo puramente representatório das 

imagens; 

• dramática: desempenha papel mais direto na ação, trazendo consigo 

um elemento explicativo útil para a condução e a compreensão da 

narrativa; 

• ideológica: tem a finalidade de causar na consciência do espectador 

uma ideia cuja força ultrapassa largamente o quadro da ação do filme e 

implica tomada de posição mais vasta acerca dos problemas humanos. 

  

 

1.2.3.6 Símbolos 

 

 

Existe símbolo – e não metáfora – quando o significado não surge do choque 

de duas imagens, mas reside na própria imagem que, além do significado direto, se 

encontra investida de um valor mais ou menos profundo e mais vasto. 

A composição simbólica da imagem ocorre pela união de dois fragmentos de 

realidade para fazer brotar um significado mais largo e profundo do que o simples 

conteúdo material. Pode ocorrer das seguintes maneiras: por uma personagem 

diante de um cenário; por uma personagem com objeto; por duas ações 

simultâneas; por uma ação visual combinada com um elemento sonoro; por uma 

inscrição sublinhando o sentido de uma ação ou de uma situação; por adição de um 

elemento exterior à ação. 

Há três tipos de símbolo segundo Martin (p. 123-32): 

 

• plástico: plano em que o movimento de um objeto ou de um gesto ou 

sua ressonância afetiva podem evocar uma realidade diferente; 

• dramático: desempenha papel direto na ação, fornecendo ao 

espectador elementos úteis para a compreensão da narrativa; é 

abundante e, geralmente, elementar; 

• ideológico: sugere ideias que ultrapassam largamente os limites da 

história em que está integrado. 
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1.2.3.7 Som 

 

 

O som no cinema, segundo Martim (p. 144-46) consiste na fala de 

personagens e narradores, nos ruídos e na música, e suas contribuições são muitas: 

permitir continuidade tanto no âmbito da percepção simples quanto no da sensação 

estética; possibilitar a utilização normal da palavra, libertando o cinema de legendas; 

utilizar o silêncio como função dramática e a música como material expressivo; 

realizar elipses possíveis do som e da imagem; fazer justaposição da imagem e do 

som em contraponto ou como contraste, o que permite criar metáforas e símbolos 

etc. 

O som pode ser in, off ou over. O som in é diegético, ou seja, ocorre dentro da 

narrativa ao mesmo tempo em que se passa a história, e sua origem pode ser 

detectada no enquadramento. Por exemplo, a fala de duas ou mais personagens 

que aparecem na tela conversando numa mesma cena são in; se elas estão com o 

aparelho de som ligado e uma música está tocando, o som também é considerado in. 

O som off é igualmente diegético, mas sua origem não pode ser vista no 

espaço pictural. Se uma personagem está no enquadramento e ouve-se tocar um 

telefone que não está na cena, mas sabe-se estar no mesmo ambiente da 

personagem, o som é off; ao ouvir o barulho de uma colisão de automóveis 

enquanto o espaço pictural mostra, por exemplo, o interior de uma casa, o som da 

colisão é off.  

O som over não é diegético, isto é, não ocorre simultaneamente ao que 

ocorre na narrativa e é mostrado na tela, mas consiste na consideração de uma 

personagem (da diegese ou não) a respeito do que se passa no espaço pictural. É o 

caso em que o filme apresenta um narrador que conta o que viveu, ou como 

ocorreram certos fatos, que são mostrados na tela; é ainda o caso de personagens 

que contam histórias das quais não participaram, mas das quais tomaram 

conhecimento por meio de outrem. 

O aspecto mais interessante do som in, off e over para esta análise de Lolita é 

sua assumpção por parte do narrador Humbert nos filmes de Stanley Kubrick e 

Adrian Lyne.  
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O narrador de voz in não aparece em nenhum dos dois filmes deste corpus. 

Trata-se de um tipo de narrador que, dentro do espaço pictural, se dirige à câmera e 

fala diretamente ao espectador. Pode também ser aquele que, dentro do 

enquadramento, conta a história a outros ouvintes diegéticos. 

O narrador de voz off predomina no filme de Stanley Kubrick. É aquele que 

não aparece falando em cena, mas cuja voz se sabe ser simultânea aos 

acontecimentos apresentados. É o narrador que, enquanto a cena se desenrola, 

conta aquilo que está ocorrendo. Se for de terceira pessoa, ele não estará presente 

na cena e falará de fatos ocorridos com outras personagens. Se for de primeira 

pessoa, que é o caso em Lolita, ele estará presente na cena e, assim, sua voz 

representará o que estiver pensando no momento. 

No filme de Kubrick, o narrador aparece, por exemplo, quando se vê o carro 

de Humbert e Lolita atravessando a cidade enquanto a voz de Humbert pede aos 

espectadores que esqueçam a cidade de Ramsdale e sigam os dois até Beardsley. 

O narrador de voz over é aquele que conta uma história que já ocorreu, seja 

com ele (se for de primeira pessoa) ou com outrem (se for de terceira pessoa). No 

caso do filme de Adrian Lyne, o narrador conta algo que ocorreu consigo próprio em 

um momento anterior ao momento da narração. Exemplos desse tipo de narrador 

aparecem quando Humbert fala de seu amor de juventude, Annabel Leigh, e quando, 

ao final do filme, fala que, ao ser capturado pela polícia, percebeu que havia 

cometido um grande erro e um crime brutal com Lolita. Sabe-se, ao ouvi-lo dizer que 

errou com a enteada ou que sofreu com a morte de Annabel, que ele não está 

pensando e dizendo aquilo no momento da diegese e compreende-se que a 

narração é posterior a ela. O narrador refere-se aos fatos que ocorreram 

anteriormente. 

 

 

1.2.3.7.1 MÚSICA 

 

 

A música é um componente importante do som dentro do discurso fílmico. 

Para Martin (p. 157-159), ela tem papel: 
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• rítmico: quando substitui ou sublima um ruído real e quando destaca 

um movimento ou um ritmo visual ou sonoro; 

• dramático: quando intervém como contraponto psicológico para 

fornecer ao espectador um elemento útil para a compreensão da 

tonalidade humana do episódio; 

• lírico: quando contribui para a densidade de um momento ou de um ato, 

conferindo-lhe dimensão lírica. 

A maioria dos fundos musicais que aparecem nos filmes, contudo, segundo 

Martin (p. 159-60), é concebida como acompanhamento permanente e servil, 

animado por pretensões dramáticas ou líricas. 

Chama-se a isso música-paráfrase, que constitui uma repetição sonora e 

incessante da linha dramática visual e, dessa maneira, um pleonasmo. 

 

 

1.2.3.7.2 FALA 

 

 

A fala tem a função de dar a conhecer ao espectador o que se passa na 

interioridade das personagens e dos narradores, suas intenções, opiniões, fatos que 

lhes tenham acontecido etc.  

A fala tem papel importante para a caracterização da personagem 

cinematográfica, uma vez que, no cinema, poucas vezes utiliza-se um narrador que 

descreve e caracteriza a personagem e, por isso, ela dá-se a conhecer por meio do 

que as demais personagens dizem a respeito dela e do que ela própria fala sobre si 

mesma. 

 

 

1.2.3.7.3 RUÍDO 

 

O ruído tem a função de ancorar a narrativa num universo verossímil, 

representando os sons do mundo natural dentro da ficção. Pode contribuir para a 

solução ou presunção de fatos ocorridos na narrativa. 

 

 



31 
 

1.2.3.8 Montagem 

 

 

A montagem cria o movimento, o ritmo e até a ideia que se quer transmitir no 

filme. Os tipos de montagem, segundo Eisenstein, 1961 (apud MARTIN, p. 186-7), 

são: 

 

• métrica (ou “motor primário”): análoga à medida musical e baseada no 

comprimento dos planos; 

• rítmica (ou “emotiva primária”): baseada no comprimento dos planos e 

no movimento dentro do enquadramento; 

• tonal (ou “emotiva melódica”): baseada na ressonância emocional do 

plano; 

• harmônica (ou “afetiva polifônica”): baseada na dominante afetiva ao 

nível da totalidade do filme; 

• intelectual (ou “afetiva intelectual”): combinação da ressonância 

intelectual com a combinação afetiva no nível da consciência reflexa. 

 

Analisar-se-á, no próximo capítulo, a aplicação dos elementos descritos acima 

nos filmes de Kubrick e Lyne a fim de verificar quais efeitos de sentido são criados 

pela utilização de cada elemento em determinados trechos da obra artística. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISE DO PLANO DO CONTEÚDO DAS OBRAS 

   
 
 
A lembrança da vida da gente se guarda em 
trechos diversos, cada um com seu signo e 
sentimento, uns com os outros acho que nem 
não misturam. Contar seguido, alinhavado, só 
mesmo sendo as coisas de rasa importância. 
De cada vivimento que eu real tive, de alegria 
forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que 
eu era como o fosse diferente pessoa. 
Sucedido desgovernado. 

 
João Guimarães Rosa 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se alguns dos diálogos intertextuais que as três 

obras mantêm com o discurso da época, bem como a proposta geral de 

narratividade do romance e dos filmes. Trata-se também dos três níveis do percurso 

gerativo de sentido proposto pela semiótica greimasiana: o discursivo, o narrativo e 

o fundamental. 

 

 

2.1 DIÁLOGOS INTERTEXTUAIS 
 

 

 

 As três obras analisadas foram produzidas em décadas diferentes e, por isso, 

cada uma dialoga com o discurso que estava em voga à época da produção.  

 O romance de Nabokov foi escrito e publicado em meados da década de 

1950 e dialoga polemicamente com o discurso da sociedade pós-Segunda Guerra 

Mundial, a mesma que vivencia a Idade de Ouro do cinema, uma vez que critica e 

satiriza a classe média pelo comportamento que tem com relação ao sonho 

americano e à veneração das estrelas hollywoodianas.  

 O filme de Kubrick foi produzido no início da década de 1960 e, assim como o 

romance de Nabokov, também dialoga polemicamente com o discurso da classe 

média americana com relação ao sonho americano e à veneração das estrelas 

hollywoodianas. Dialoga, ainda, de maneira contratual, com o discurso da censura 



33 
 

do período pós-macartista ao amenizar o tom do romance para que ele se tornasse 

tolerável ao público de cinema.  

 O filme de Adrian Lyne dialoga polemicamente com o discurso da censura 

vigente na década de 1960, ousando mostrar o que nessa década não seria 

permitido, e dialoga contratualmente com o discurso vigente na década de 1990 de 

que a mulher jovem é sensual e independente, tendo maturidade para assumir a 

responsabilidade pelas escolhas que faz. 

 
 
 
2.1.1. O Romance de Nabokov e a Idade de Ouro do Cinema 
 

  

Nos anos 1950, quando Lolita foi escrito e publicado, a sociedade americana 

era conservadora com relação aos valores morais e éticos e, durante essa década, o 

nacionalismo aumentou devido à boa situação econômica em que se encontravam 

os Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia e, 

também, devido à evolução tecnológica, que ocorria a passos largos. 

A televisão, que se popularizava e foi dada como a grande substituta do rádio, 

exibia propagandas publicitárias abundantemente e, com isso, contribuía para a 

criação de uma imagem de glamour das estrelas de Hollywood, cuja veneração pela 

classe média americana proporcionou ao cinema a vivência de seu auge. 

Com o livro, Nabokov realizou uma sátira da sociedade que, ao mesmo tempo 

em que era altamente influenciada pelos dois maiores símbolos da cultura popular 

na época, apresentava-se preconceituosa e julgadora. 

Ele tratou de um tema tabu – a pedofilia – e, por isso, o romance foi recebido 

com resistência por essa sociedade conservadora. 

Com a personagem Lolita, o autor enfrentou o estereótipo do que devia ser 

uma menina de 12 anos. Com Humbert, o que deveria ser um criminoso; com 

Charlotte, o perfil da dona de casa e mãe de família; com Clare Quilty, a perfeição 

creditada às estrelas; com as concepções da diretora da Escola de Beardsley, 

senhorita Pratt, o que deveria ser um projeto pedagógico dedicado a formar 

cidadãos que respeitariam a ordem e a moral desejadas pela sociedade americana. 

Enfim, com o livro, o que deveria ser o sonho americano. 
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2.1.2. O Filme de Stanley Kubrick e a Censura na América Pós-Macartista 
  

 

 Na década de 1960, quando Stanley Kubrick produziu a adaptação de Lolita 

para o cinema, não só a sociedade americana, mas também a ocidental estavam se 

modificando, e o romance de Nabokov passou a ser considerado clássico, daí a 

motivação para a produção de um filme homônimo. 

No entanto, a intenção de Kubrick em mostrar por meio de imagens o que 

havia sido narrado por Nabokov continuou a causar incômodo na sociedade e, por 

conta disso, a produção do filme foi intensamente supervisionada. 

Lolita teve dois anos acrescentados à idade e várias das características das 

personagens foram amenizadas por Kubrick para que o filme não fosse censurado e 

proibido ao ser veiculado nos circuitos de cinema. Uma das características omitidas 

foi a pedofilia consciente de Humbert. Além disso, no filme, a relação sexual fica 

subentendida, jamais é mostrada. O relacionamento dos dois parece mais de pai e 

filha que de amantes, embora se saiba que são, sim, amantes. Com isso, o tabu do 

incesto se sobressaiu sobre o da pedofilia, que, no romance, tinha mais ênfase. 

Algumas características das personagens foram intensificadas para desviar a 

atenção da censura e, principalmente, para dar um apelo mais popular ao filme: o 

humor da personagem Clare Quilty tem muito mais relevância no filme de Kubrick do 

que no romance, o que pode ser explicado pela popularidade do ator que a 

interpretou, Peter Sellers, cuja imagem foi explorada para chamar o público às salas 

de cinema. 

Entretanto, embora Kubrick tenha desejado que o público fosse ao cinema ver 

sua produção, em seu filme ele também criticou esse público pelo seu 

deslumbramento com a indústria de cinema hollywoodiana e pelo consumismo e a 

mercantilização dos sentimentos provenientes do sonho americano: há uma 

passagem no filme em que Humbert diz que Lolita é feliz com ele porque sempre 

que ela deseja algo, ele compra para ela imediatamente. 
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2.1.3. O Filme de Adrian Lyne e a Erotização do Corpo Infantil na Sociedade de 
Consumo 
 

 

 Na década de 1990, quando Adrian Lyne produziu sua adaptação, os padrões 

de beleza feminina se voltavam para as mulheres jovens, o que significa que, no 

período, passou a haver uma maior valorização do corpo jovem como objeto de 

desejo para adultos.  

As jovens de então, por sua vez, eram mais livres sexualmente que em 

décadas anteriores e, dessa forma, um relacionamento amoroso ou sexual que elas 

mantivessem com pessoas da mesma idade não seria mais considerado tão 

chocante quanto teria sido outrora, pois se pensava que elas tinham discernimento 

das coisas e consciência dos próprios atos. No entanto, o tabu da pedofilia 

permanecia – como permanece até hoje – e Lyne explorou essa dualidade: as 

crianças são expostas às atitudes dos adultos e agem como eles desde cedo, mas 

não deixam de ser crianças. Então, como elas devem ser tratadas por eles?  

Por esse motivo, Lyne fez de Lolita uma menina mais ambígua que a de 

Nabokov e a de Kubrick e tornou Humbert uma personagem menos polêmica que 

nas primeiras obras, uma vez que a menina protagonista tem comportamento 

predominantemente de mulher e lida com ele de igual para igual, sabendo o que 

quer da relação e não se deixando oprimir por outra pessoa que, sendo mais velha, 

detém o poder, embora também tenha atitudes infantis para com ele. 

Lyne também mostra muito mais cenas com conteúdo sexual do que Kubrick 

devido ao fato de o cinema da época assim exigir – um filme de conteúdo sensual na 

década de 1990 podia – mais, devia – mostrar cenas que o explicitassem a fim de 

cativar o público, que queria mesmo isso ao ir ao cinema ou ao alugar o filme para 

ver em casa. Comparemos, pois, como Kubrick e Lyne apresentam a passagem da 

sedução no hotel Os Caçadores Encantados e a cena da despedida antes da ida de 

Lolita ao acampamento: 
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Imagem 1: Sue Lyon, na pele de Lolita, seduz Humbert no hotel Os Caçadores Encantados no filme 
de Kubrick. 

Imagem 2: Dominique Swain, a Lolita de Adrian Lyne, tira o aparelho ortodôntico móvel enquanto 
seduz Humbert. 
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Imagens 3 e 4: Lolita se despede de Humbert antes de ir ao acampamento no filme de Kubrick. 
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Imagens 5 e 6: Lolita se despede de Humbert antes de ir ao acampamento no filme de Lyne 
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Imagem 7: Lolita se despede de Humbert antes de ir ao acampamento no filme de Lyne 
 

 

2.2. PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO DAS OBRAS 

 
 
2.2.1. Nível discursivo 

 

 

O nível discursivo de um texto, como já dito no capítulo anterior, é constituído 

de sintaxe – que abrange as personagens, o tempo e o espaço da narrativa, bem 

como as marcas da relação entre enunciador e enunciatário – e também de 

semântica – onde se encontram as características que garantem veridicção à obra, 

ou seja, expressam-se os temas do discurso por meio de figuras que existem 

também no mundo real e são reconhecíveis no texto.  

 

 

2.2.1.1 Sintaxe Discursiva 
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 Na sintaxe discursiva, estudar-se-á enredo, enunciação, personagens, tempo 

e espaço das três obras. 

 

 

2.2.1.1.1 ENREDO 

 

 

O romance de Nabokov é iniciado por John Ray Jr., um parente do advogado 

de Humbert que recebe o manuscrito de Humbert para revisar e publicar em forma 

de livro. John Ray afirma que o livro é uma lição de moral para os leitores, uma vez 

que apresenta punições exemplares para as pessoas que erraram na trajetória de 

vida. 

Em seguida, Humbert confessa o amor por Lolita e começa a falar da própria 

vida. Foi uma criança bem-educada, mas sofreu um trauma na adolescência: perdeu 

Annabel Leigh, amor de juventude, e, após isso, não conseguiu ter relacionamentos 

saudáveis, apenas se interessando por meninas com idade entre 9 e 14 anos. 

Confessa-se pedófilo e passa, então, a narrar a história com Lolita, uma menina de 

12 anos, norte-americana, cuja mãe dava muita liberdade e, por isso, era muito 

precoce para a idade. 

Ele conhece Lolita quando se muda para os Estados Unidos e passa a viver 

na casa da mãe da menina. A mãe de Lolita, após se decepcionar com Humbert, 

morre. Ele fica sozinho com a menina, transformando-a em amante, a princípio com 

facilidade, mas, passados alguns meses, à custa de constante ameaça. 

Lolita, insatisfeita com a relação com Humbert, envolve-se com o dramaturgo 

Clare Quilty e foge de casa. Humbert, quando a reencontra e descobre quem a havia 

raptado, mata Clare Quilty e vai para a cadeia. Lolita estava grávida quando revê 

Humbert. Morre ao dar à luz sua filha, que também nasce morta, e Humbert morre 

na cadeia alguns meses após ser preso, enquanto aguarda o julgamento pelo 

assassinato.  

O filme de Stanley Kubrick apresenta praticamente a mesma sequência 

narrativa a partir do ponto em que Humbert chega aos Estados Unidos. No entanto, 

o filme inverte a ordem de alguns dos fatos. A cena inicial é o assassinato de Quilty 

por Humbert, cujo motivo só será revelado ao final. Além disso, Kubrick omite tudo o 

que é narrado por Humbert a respeito da própria vida antes da mudança para os 
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Estados Unidos e que, no romance, colabora para a construção de sua identidade: o 

amor perdido na adolescência com a morte de Annabel Leigh, que lhe causou 

grande trauma, impedindo-o de desenvolver relações saudáveis com as mulheres de 

sua idade; os passeios que fazia às praças para observar as crianças brincando e 

que o excitavam sexualmente; as passagens por manicômios, onde se divertia 

enganando os médicos; e o casamento com Valéria, cuja finalidade foi apaziguar o 

desejo por “ninfetas”. 

Tais omissões fazem do Humbert fílmico uma personagem menos 

problemática que a literária. Em férias na América, encontrou, por acaso, uma 

menina jovem e atraente, por quem se apaixonou. No filme de Kubrick, Humbert não 

tem uma predisposição para gostar de garotas pré-adolescentes, pelo contrário, é 

Lolita que já viveu a experiência de se envolver com um homem mais velho, Clare 

Quilty, que também se envolvera com a mãe dela. 

Segundo Robert Stam: 

 

Diferente do romance e do roteiro de Nabokov, o filme [de Kubrick] não 
explica as origens da ninfolepsia de Humbert. Tudo conspira para criar a 
impressão, quando Humbert encontra Lolita pela primeira vez, de um amor 
à primeira vista, sendo que o único tabu era uma diferença de idade 
ligeiramente maior do que a convencionalmente vista como aceitável entre 
dois amantes. Em suma, o filme oferece o que parece mais um caso de um 
desejo adulto normal por uma atraente adolescente do que um caso de 
incesto ou ninfolepsia (2008, p. 302). 

 

Além disso, a omissão das descrições sexuais feitas por Humbert e da morte 

de Lolita ao dar à luz uma menina natimorta também torna a narrativa fílmica menos 

densa que a literária. Os cortes e rupturas, na passagem de uma cena à outra, não 

mostram ao espectador um homem adulto se relacionando com uma menina de 12 

anos: as relações ficam subentendidas. 

O espectador tampouco depara com a morte de Lolita, tem apenas notícia do 

falecimento de um homem condenado por um crime – o assassinato proveniente da 

paixão de vingança – por meio do paratexto colocado ao final do filme em forma de 

letreiro. 

No filme de Stanley Kubrick, opera-se ainda uma inversão. 

Segundo Stam: 
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(...) testemunhamos a inaptidão de Humbert, inclusive a sua falta de jeito 
verbal, resultando numa reversão: enquanto no romance temos acesso 
imediato ao brilhantismo verbal de Humbert e precisamos inferir sua inépcia, 
no filme nós a testemunhamos e precisamos inferir seu brilhantismo (2008, 
p. 303). 

 

A natureza do relato de Humbert é diversa da que aparece no romance. No 

filme, tem-se o efeito de sentido de que o relato é verdadeiro com relação ao 

acontecido, isto é, Humbert não parece querer manipular o espectador ao contar 

certos detalhes da própria vida, enquanto no romance percebe-se que o narrador 

controla o ponto de vista para manipular o leitor a entender as ações de Humbert 

como certas – ou pelo menos necessárias –, colocando-se ao lado dele.  

O filme de Adrian Lyne realiza o percurso gerativo de sentido segundo as 

perspectivas de Humbert sujeito e Humbert destinador-julgador. Isso significa que o 

nível discursivo do filme é mais próximo ao do romance do que o de Kubrick, bem 

como é mais similar ao romance nos aspectos narrativo e fundamental.  

Entretanto, a diferença mais significativa está no que tange ao efeito de 

sentido de “verdade” da narração, pois, em Lyne, Humbert não brinca com o leitor a 

fim de fazê-lo refletir sobre sua sinceridade e, assim, torna-se menos ambíguo que o 

do romance, em que isso ocorre o tempo todo. 

O filme de Adrian Lyne apresenta o episódio de Annabel Leigh como tendo 

sido precursor do interesse de Humbert por mulheres jovens. Além disso, mostra o 

narrador de primeira pessoa em voz over, isto é, de fora do enquadramento e num 

tempo posterior às ações mostradas em cena, a lamentar pelo que causou a Lolita. 

Consequentemente, de algum modo Humbert reconheceu o erro. Ainda, no discurso 

fílmico de Lyne, a morte de Lolita e da filha, bem como de Humbert, é informada por 

um letreiro que aparece após a última cena. 

No romance, após a perda de Annabel Leigh, Humbert sai com prostitutas 

jovens e chega a casar-se com Valéria, quando está perdendo o controle dos 

próprios seus atos. No filme de Lyne, o narrador em voz over diz que, após essa 

perda, ele deveria ter se tornado padre, mas acabou aceitando uma proposta para 

lecionar na Beardsley College e foi para os Estados Unidos. Esse fato ameniza o 

tom do romance, em que o narrador, pedófilo confesso, é ateu e debocha das 

próprias experiências em manicômios, bem como dos próprios desejos e das 

prováveis reações dos leitores ao conhecê-los tão intimamente ao ler o livro. 
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Outra modificação em relação ao tom do romance reside no modo como se 

comporta o Humbert de Adrian Lyne: assim como o Humbert de Kubrick, ele é tímido 

e atrapalhado e tem dificuldade em expressar o pensamento quando conversa com 

Charlotte, a filha Lolita ou outra personagem, diferentemente do Humbert de 

Nabokov, cuja eloquência transborda nas ações narradas.  

No discurso fílmico de Lyne, omite-se o fato de Humbert escrever um livro 

para ser usado como peça de defesa no julgamento pelo assassinato de Clare Quilty 

e, com isso, o arrependimento de Humbert pode ser considerado mais sincero no 

filme do que no romance: se no filme ele não tem intenção de comover ninguém com 

sua história, então se cria o efeito de sentido de que o choro e o remorso são 

verdadeiros, ou seja, ele realmente os sente, e não os está forjando a fim de 

enganar mais sujeitos a respeito de sua verdadeira essência. 

 

 

2.2.1.1.2 ENUNCIAÇÃO  

 

 

No romance, a enunciação se desdobra em instâncias diferentes, pois 

Humbert assume posições actanciais distintas enquanto enuncia o discurso: ora se 

posiciona como destinador-manipulador e tenta convencer o leitor e a si próprio de 

que Lolita foi a responsável pela história vivida entre ambos e que ele não fez nada 

de errado; ora se posiciona como sujeito engajado, narrando as ações e paixões 

presumidamente da maneira como as viveu e sentiu; ora demonstra engajamento no 

discurso de forma julgadora das ações e paixões, posicionamento com o qual 

concorda John Ray Jr. no prefácio quando anuncia que publicou o livro a pedido do 

primo, que era advogado de Humbert, afirmando, ainda, que a obra tem um valor 

ético e moral. Esta análise dos aspectos narrativo e fundamental levará em conta as 

três posições que Humbert toma quando da enunciação do discurso. 

O filme de Stanley Kubrick realiza, no enunciado, o percurso gerativo de 

sentido segundo a perspectiva de Humbert sujeito. No entanto, na enunciação, o 

discurso fílmico utiliza-se de estratégias visuais para manipular o espectador – tal 

qual Humbert faz com o leitor através de palavras quando assume a posição de 

destinador-manipulador no romance de Nabokov – e também apresenta, 
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visualmente, uma sanção a ele – como ocorre no romance quando Humbert se 

projeta como destinador-julgador. 

O filme de Adrian Lyne exibe no enunciado o percurso do sujeito e do 

destinador-julgador, como também, na enunciação, o percurso do destinador-

manipulador. 

 

 

2.2.1.1.3 PERSONAGENS 

 

 

No romance Lolita, as personagens fundamentais são Humbert – sujeito da 

narrativa e também narrador; Lolita – a personagem-título; Charlotte – mãe de Lolita; 

Annabel Leigh – primeira paixão de Humbert; Clare Quilty – por quem Lolita se 

apaixona e com quem foge; John Ray Jr. – revisor e editor do texto que Humbert 

escreveu; e o leitor – a quem Humbert diversas vezes se refere como “tu” para 

explicar sua história. 

O “eu” é Humbert, o narrador, que conta fatos da própria vida para um “tu” (os 

leitores) e principalmente para o advogado e os “membros do júri”, com o intuito de 

obter uma pena não tão rigorosa em decorrência do assassinato que cometera. 

Escreve para fazer esse “tu” crer que motivos justos o levaram a perpetrar o crime. 

Para ele, o maior crime foi abusar sexualmente de uma menina menor de idade, 

pelo qual deveria ser punido de fato. 

 Humbert narra a história que viveu com um “ele” que é, primeiramente, 

Annabel Leigh e, mais tarde, Lolita. O fato de Humbert ser o “eu” que articula a 

narração faz com que ela seja repleta de subjetividade e seja permeada por seu 

ponto de vista. Só se conhece Annabel Leigh e Lolita por meio do que Humbert 

conta a respeito delas, ou seja, conforme ele as vê, e não como elas realmente 

seriam. Isso ocorre com as demais personagens, apresentadas pela descrição e 

narração filtradas pela voz de Humbert. 

Esse “eu” de Humbert, contudo, algumas vezes se projeta com 

distanciamento em relação ao “eu” que viveu a narrativa contada, como se esse “eu” 

fosse um “ele”. É o que se vê quando Humbert, na segunda parte do romance, dá a 

entender que está arrependido das próprias ações. Tal distanciamento, porém, pode 
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ser interpretado como estratégia desse “eu” para convencer o “tu” de que ele merece 

condescendência por estar modificado e ciente dos danos que causou. 

Nos filmes de Stanley Kubrick e Adrian Lyne, o “eu” é Humbert, que se 

expressa por palavras quando assume o papel de narrador, mas que 

predominantemente se expressa por ações, uma vez que é a personagem central de 

todas as cenas. Lolita, Charlotte e Clare Quilty, personagens de grande importância 

na história, são um “ele” com relação ao “eu” Humbert, mas também se posicionam 

como “eu” na narrativa, pois aparecem diretamente em frente ao “tu”, que são os 

espectadores. 

Outra diferença que resulta do posicionamento das pessoas no discurso 

literário e cinematográfico é que, no cinema, vemos as pessoas agirem e falarem de 

si mesmas, não há apenas a voz de Humbert, que filtra ações e fatos segundo 

óptica própria. O fato de agirem e falarem produz um sentido de objetividade, pois o 

telespectador está diante da “realidade como ela é”, não como alguém a interpretou. 

 

 

2.2.1.1.4 TEMPO 

 

 

O tempo da narrativa literária vai de 1910 – ano do nascimento de Humbert – 

até 1955 – ano em que John Ray Jr. publica o livro. O tempo intrínseco da trama 

narrativa, isto é, o da convivência de Humbert com Lolita, e o tempo da escritura do 

romance abrangem os fatos vividos entre 1947 e 1952. 

De 1947 a 1949, Humbert convive com Lolita, a princípio como padrasto e, 

posteriormente, como amante e agressor. Nesse período, o foco da narração é 

mostrar aos olhos do leitor quão diferente de Annabel era Lolita: uma jovem rebelde 

que tinha perdido o senso de alguns valores morais; era uma “ninfeta” que o 

provocava. 

De 1950 a 1952, Humbert vive sem Lolita, que fugiu com Clare Quilty, e passa, 

então, a refletir sobre as próprias atitudes com relação à menina. Em alguns 

momentos, mostra-se arrependido, pois parece tomar consciência de que Lolita era 

uma criança subjugada pelo poder financeiro e psicológico dele.  

Sabendo, entretanto, que ele escreve o livro no ano de 1952, quando aguarda 

ser julgado pelo assassinato de Clare Quilty, ou seja, posteriormente aos 
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acontecimentos, percebe-se que a narração dessa tomada de consciência pode ser 

uma estratégia de defesa. 

No filme de Kubrick, a narração de Humbert dá-se em off, simultaneamente 

aos acontecimentos. Tal aspecto enfatiza a impressão de veracidade da narração, 

que aparentemente é realizada sem manipulação, o que condiz com a intenção de 

Kubrick na produção do discurso fílmico, que era desconstruir ao máximo a polêmica 

da obra de Nabokov, transformando-a na narrativa de um amor quase inocente, para 

que ela pudesse ser aceita pela censura e pela sociedade da década de 1960. 

No filme de Lyne, mescla-se a narração simultânea à narração posterior, o 

que pode ser entendido como estratégia do diretor em aproximar o filme mais do 

romance do que da produção de Kubrick no sentido de criar polêmica dentro da obra 

com relação ao cometimento ou não de um crime por parte de Humbert, uma vez 

que Lolita, apesar de jovem, parecia saber (e querer fazer) o que estava fazendo. 

 

 

2.2.1.1.5 ESPAÇO 

 

 

Os espaços primordiais do romance são Europa e Estados Unidos. Na 

Europa, o espaço é a Riviera da adolescência de Humbert e a Paris da vida adulta; 

já nos Estados Unidos, é Ramsdale e as cidades por onde passam de carro, os 

hotéis onde se relaciona com Lolita – em especial o primeiro, chamado Os 

Caçadores Encantados – e a prisão, onde escreve e morre. 

A Europa da adolescência é valorizada por Humbert em detrimento da Paris 

da vida adulta. Os Estados Unidos representam a busca de Humbert, com Lolita, 

pela Riviera perdida com a morte de Annabel. 

O espaço do filme de Kubrick são os Estados Unidos, onde Humbert busca 

férias tranquilas e onde acaba conhecendo Lolita e se apaixonando pela menina. 

Os espaços do filme de Lyne são a Riviera, apresentada em tons pastéis e 

qualidade de imagem fosca para expressar a nostalgia de Humbert com relação à 

lembrança de Annabel e da juventude dele, e os Estados Unidos, apresentados em 

cores vivas e ao som de músicas populares para exprimir uma ideia de 

efervescência e juventude do local e da nova conquista amorosa: Lolita. 
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2.2.1.2 Semântica Discursiva 

 

 

 As figuras sobre as quais se fundamentam os temas do romance Lolita são as 

próprias pessoas, espaços e tempo, que se configuram segundo a perspectiva 

eurocêntrica de Humbert.  

As personagens Annabel Leigh e Lolita, os espaços da Riviera e dos Estados 

Unidos e o tempo em que cada uma viveu representam, em suma, um 

conservadorismo eufórico versus um liberalismo disfórico. 

 A família de Annabel, que está sempre ao redor da menina e não a deixa 

consumar o ato sexual com Humbert, representa o conservadorismo que preserva a 

menina. 

A mãe de Lolita, pelo contrário, estando distante da filha e não podendo 

impedir que ela se relacione com Charlie no acampamento, caracteriza o liberalismo 

que degenera a criança. 

Annabel Leigh representa o romantismo, pois se envolveu afetivamente com 

Humbert; enquanto Lolita representa a promiscuidade, uma vez que se relaciona 

com Charlie e com o próprio Humbert apenas pelo gosto da aventura.  

Os gostos de Annabel, em especial o tênis, contrapostos aos gostos de Lolita, 

a música popular e o cinema hollywoodiano, representam o erudito inofensivo e o 

popular aliciador. 

A Europa de “antigamente” (mais precisamente a Riviera) oposta aos Estados 

Unidos do final da década de 1940 (mais precisamente os acampamentos de verão) 

representa a civilização versus a descortesia, a “selvageria”. 

Ironicamente, Humbert, o único representante “autêntico” da civilização 

europeia, é aquele que despreza as regras estabelecidas por essa mesma 

civilização e age de maneira “selvagem”, isto é, conforme as exigências dos instintos. 

No filme de Lyne, as mesmas oposições se sustentam pela comparação 

contrastante da imagem da Riviera de Annabel e dos Estados Unidos de Lolita, 

embora não com tanta ênfase quanto no romance devido ao pouco tempo dedicado 

no filme ao tratamento do episódio da vida do jovem Humbert. 

No filme de Kubrick, tais oposições não aparecem, uma vez que não é 

mencionada a vida pregressa de Humbert. O que se tem é a figura de Lolita como a 
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de euforia, de vida; e a de Quilty como de disforia, sombra e morte. Quilty interpõe-

se à relação de Humbert com Lolita, e não se enfatiza tanto o tabu da pedofilia e os 

abusos sexuais constantes de que ela era vítima. Trata-se mais de incesto, uma vez 

que Humbert e Lolita são como pai e filha ao mesmo tempo em que são amantes. 

 

 

2.2.2 Nível Narrativo no Plano da Enunciação 
 

 

O nível narrativo do texto segue um modelo canônico em que existe um 

sujeito que realiza um percurso após adquirir, de um destinador-manipulador, ao 

menos uma competência modal (querer e/ou dever) e, graças a ela e à aquisição de 

um poder e/ou saber, executa uma performance, a ser sancionada por um 

destinador-julgador conforme tenha sucesso ou fracasso (FIORIN, 2005, p. 29). 

O esquema narrativo de uma obra caracteriza-se pelo encadeamento dos 

programas narrativos que a constituem. Aqui, serão representados os catorze 

programas narrativos mais importantes do romance Lolita, dos quais um ocorre 

quando Humbert se posiciona na perspectiva do destinador-manipulador; doze 

quando ele assume a perspectiva do sujeito e um quando ele se projeta na 

perspectiva do destinador-julgador. 

A seguir, serão analisados quais efeitos de sentido se criam quando do 

diferente posicionamento do narrador. 

 

 

2.2.2.1 Percurso do Destinador-Manipulador 

 

 

Quando Humbert se projeta como destinador-manipulador, a narração é 

distanciada e irônica, e o programa narrativo é aquele em que Humbert quer 

convencer o leitor e a si próprio de que, enquanto sujeito, não cometeu um crime tão 

grave ao manter relações sexuais com uma menina de 12 anos (pois ela estava de 

pleno acordo e até mesmo tomou a iniciativa). Para ele, é por esse crime que deve 

ser julgado, não pelo de homicídio, que foi apenas consequência do primeiro.  
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Este programa narrativo é importante ao considerar que Humbert escreve o 

livro como forma de salvar a vida e a integridade, utilizando-o como peça de defesa. 

 Citam-se a seguir algumas passagens de Humbert (que também 

denominaremos H. e H.H. ao longo do texto) enquanto desempenha tal papel com o 

objetivo de conferir a imagem que se constrói de Lolita nesta instância do discurso. 

No início da narração, H.H. se coloca como um pedófilo que aprecia sentar-se 

em pracinhas onde brincam meninas entre 9 e 14 anos a fim de obter prazer sexual 

dessa atividade. No entanto, ele deixa claro que não é qualquer criança nessa faixa 

etária que o atrai, mas somente aquelas a quem denomina “ninfetas”, por 

apresentarem natureza “diabólica”. Ao expor tal ideia, Humbert está atribuindo a 

Lolita ao menos parte da responsabilidade pelos acontecimentos, pois, ao enquadrá-

la entre as “ninfetas”, presume que ela não seja uma criança tão pura e inocente e 

que, de certa forma, foi ela quem o seduziu. Além disso, Humbert acredita que Lolita 

seja a reencarnação de Annabel, o que legitima o discurso de a sedução vir por 

parte da menina. 

Humbert diz ser parecido com um cantor ou ator por quem Lolita é 

apaixonada e conta que a menina, com cuja mãe certa vez ele se sentou para 

conversar, aboletou-se propositadamente entre os dois e se agitava muito enquanto 

estava a seu lado. Esse fato faz com que o leitor, caso aceite o contrato fiduciário 

proposto por H., imagine que não é ele o único que sofre de paixão por ela, mas que 

ela também nutre idêntico sentimento com relação a ele.  

Num passeio que os dois fazem junto com Charlotte, ela dá a mão para ele, 

sem que a mãe veja, demonstrando um carinho ambíguo. Em outras passagens, por 

exemplo, quando Lolita está indo para o acampamento Q, ela lhe dá um beijo 

hollywoodiano de despedida. Tal atitude de Lolita leva-o a comentar que Hollywood 

é um dos grandes culpados pela perdição de uma menina tão jovem, pois a 

vulgaridade exibida a leva a agir dessa forma impudica. 

Completando o raciocínio anterior, Humbert afirma que a garota tem modos 

despudorados, permitindo que a calcinha apareça quando se senta para amarrar os 

sapatos. Para ele, Lolita não é a “frágil criança dos romances femininos”, mas tem a 

dupla natureza das ninfetas, sendo fruto da mistura de uma infantilidade sonhadora 

com estranha vulgaridade. Ele atribui à menina maneiras voluptuosas quando, por 

exemplo, ela lhe pede, com um sussurro, para que convença Charlotte a levá-los ao 

lago da cidade. Posteriormente, narra uma passagem em que Lolita entra em seu 
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escritório e, enquanto olha uns rabiscos feitos por ele, parece apenas esperar que 

ele a surpreenda com um beijo na garganta ou nos lábios. Humbert diz ter certeza 

de que ela queria ser surpreendida dessa maneira, mas conta que, logo em seguida, 

ela sai do quarto em disparada para ouvir uma história que a empregada começou a 

contar sobre ter encontrado um bicho morto no porão, o que demonstra que, embora 

pareça ter essa natureza “nínfica”, ela não deixa de explicitar a natureza infantil. 

Quando eles têm a primeira relação sexual, Humbert diz não ter percebido 

nenhum traço de pudor na menina, “a quem os métodos modernos de educação 

mista, os costumes da juventude americana, a indústria dos acampamentos de 

férias e tudo mais tinham depravado de forma completa e irremediável” (NABOKOV, 

2003, p. 135), atribuindo novamente a fatores externos a culpa pela relação 

incestuosa. Ele afirma que não a estuprou, nem a forçou a nada. Foi ela mesma 

quem conduziu a relação sexual; queria lhe mostrar como aconteciam e 

funcionavam as brincadeiras no acampamento Q. 

No filme de Kubrick, a manipulação para que o espectador creia que Lolita é 

despudorada ocorre predominantemente na captação pelas câmeras dos olhares da 

atriz Sue Lyon na pele de Lolita. Isso ocorre porque, no cinema, nem tudo é dito por 

meio da linguagem verbal, como na literatura. No cinema, podem-se emitir juízos e 

manipular o espectador por meio do posicionamento da câmera, ou de uma música 

que acompanha a ação, entre outros recursos. 

Dessa forma, quando Humbert chega à casa de Charlotte pela primeira vez, 

Lolita está na piazza, sentada sobre uma esteira, e lança-lhe um olhar lascivo por 

sobre os óculos de sol. O modo como a câmera focaliza-a examinando Humbert 

expressa o despudor em relação a um homem estranho que acabara de conhecer. 

Em outras passagens, ela também age assim, sendo a imagem desses olhares 

captada normalmente de baixo para cima, em contrapicado, elemento que remonta 

às insinuações de despudor de Lolita, como se pode constatar na imagem abaixo: 
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Imagem 8: Lolita observa Humbert pela primeira vez no filme de Stanley Kubrick 

No filme de Lyne, a manipulação ocorre também por meio da captação de 

olhares lascivos da atriz Dominique Swain em direção a Humbert e a Clare Quilty. 

No entanto, Lyne filma algumas ações em que a personagem Lolita aparece sentada 

no chão com as pernas abertas e ousa mais que Kubrick ao mostrar passagens em 

que a jovem abertamente toma a iniciativa em seduzir Humbert, como será mostrado 

na análise da sequência denominada neste estudo de “Os caçadores encantados”.  
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Imagem 9 (acima): Lolita toma sorvete durante a noite enquanto Humbert a observa 

 
Imagem 10 (abaixo): Lolita conversa com Humbert no escritório dele no filme de Lyne 
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2.2.3 Nível Narrativo no Plano do Enunciado 

 

2.2.3.1 Percurso do Sujeito 

 

 

O Humbert sujeito é aquele que sofre um trauma ao perder o amor de 

adolescência, Annabel Leigh, e que se deslumbra com Lolita logo à primeira vista, 

por crer que ela seja a reencarnação do amor perdido há 25 anos. Após esse 

deslumbramento inicial por Lolita, sofre por estar disjunto dela e oscila entre euforia 

e disforia quando consegue a conjunção com ela. Depois, sofre com o estado 

disjunto final. A imagem construída da menina é fruto do deslumbramento, da dor 

resultante da paixão violenta que sente e da desconfiança em relação ao 

comportamento dela ao longo da narrativa. Citam-se algumas passagens com o 

propósito de descobrir a Lolita que é fruto dos sentidos do sujeito Humbert, e, depois, 

elencam-se os doze programas narrativos que embasam o romance segundo a 

perspectiva do sujeito. 

Para entender o modo como H.H. sujeito criou a imagem de Lolita, a primeira 

visão que tem da menina é fundamental, como se apreende no fragmento abaixo: 

 

(...) “the piazza”, sang out my leader, and then, without the least warning, a 
blue sea-wave swelled under my heart and, from a mat in a pool of sun, half-
naked, kneeling, turning about on her knees, there was my Riviera love 
peering at me over dark glasses (NABOKOV, 2006, p. 41)6. 

 

A passagem denota o deslumbramento de Humbert e que, segundo Greimas 

e Fontanille (1993, p.18), é uma paixão em que se vê a sensibilização do sujeito. Há, 

pois, uma quebra do discurso, “espécie de transe do sujeito que o transporta a um 

alhures imprevisível, que o transforma (...) em um sujeito outro”.  

Intelectualmente, Humbert acha graça no comportamento fútil, infantil e vivaz 

de Lolita. Fisicamente, ele a descreve: 

                                                 
6 (...) a piazza, cantarolou minha guia, e então, sem qualquer aviso prévio, uma onda azul ergueu 
bem alto meu coração: ajoelhada sobre uma esteira, seminua em meio a uma poça de sol, virando-se 
para me olhar por cima de seus óculos escuros, lá estava o meu amor da Riviera. (Tradução de Jorio 
Dauster. Ao longo de todo o trabalho, a versão do romance em língua portuguesa utilizada será a 
publicada pela Folha de São Paulo, 2003). 
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(…) I composed a madrigal to the soot-black lashes of her pale-gray vacant 
eyes, to the five asymmetrical freckles on her bobbed nose, to the blond 
down of her brown limbs (NABOKOV, 2006, p. 47)7. 

 

A partir do primeiro momento de contato com a menina e a mãe dela, H. se dá 

conta do relacionamento conturbado entre as duas, e, enquanto está disjunto de 

Lolita, porém querendo obter a conjunção, sai imediatamente em defesa da garota, 

atribuindo adjetivos depreciativos à mãe e indignando-se do motivo da mãe em 

atribuir-lhe características negativas (agitada, desconfiada, impaciente, inquisitiva, 

irritadiça, negativista, teimosa etc.). Ele, ao contrário, enxerga Lolita como alegre, 

ativa, cooperativa e assim por diante. 

Entretanto, após a morte de Charlotte, quando ele finalmente consegue entrar 

em conjunção com Lolita, os pequenos hábitos que outrora o agradavam passam a 

incomodar. Descreve, com mais frequência, o comportamento de Lolita de maneira 

parecida à da mãe:  

A combination of naîvetè and deception, of charm and vulgarity, of blue silks 
and rosy mirth, Lolita, when she chose, could be a most exasperating brat. I 
was not really quite prepared for her fits of disorganized boredom, intense 
and vehement griping, her sprawling, droopy, dopey-eyed style, and what is 
called goofing off – a kind of diffused clowning which she thought was tough 
in a boyish hoodlum way (NABOKOV, 2006, p. 166)8. 

(....) my so easily bored Lolita (NABOKOV, 2006, p. 181)9. 

 

Até a inteligência de Lolita é questionada por Humbert, pois ela se mostra 

uma criança extremamente comum com a convivência dos dois: “(...) Lo, who 

despite a certain brash alertness of manner and spurts of wit was not as intelligent a 

child as her I.Q. might suggest” (NABOKOV, 2006, p. 170)10 

Passado algum tempo, o comportamento natural de Lolita aliado às recusas a 

H.H. não só o deixam irritado, mas também enciumado, desconfiando que ela tenha 
                                                 
7 (...) cílios negros, olhos cinza-claro e vazios, cinco sardas assimétricas de seu nariz arrebitado, loura 
penugem de seus membros bronzeados. 
8 Um misto de ingenuidade e hipocrisia, de encanto e vulgaridade, de amuos sombrios e róseas 
gargalhadas. Lolita, quando lhe dava na telha, podia ser uma pirralha extraordinariamente 
exasperante. Na verdade, eu não estava preparado para suportar seus ataques repentinos de tédio, 
suas reclamações intensas e veementes, o corpo lânguido, os olhos baixos, a cara apatetada, 
fazendo umas gracinhas desaforadas que ela imaginava corresponder ao comportamento dos jovens 
“da pesada”. Em matéria de intelecto, verifiquei que ela era uma menina odiosamente convencional... 
9 (...) minha tão facilmente aborrecível Lolita. 
10 (...) malgrado certa vivacidade impudente e algumas tiradas espirituosas, não era uma criança tão 
inteligente quanto seu QI faria supor. 
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um amante. Humbert não acredita nas histórias de Lolita. Passa, assim, de um 

estado de confiança, com relação a ela, à difidência – suspensão dessa confiança – 

quando o comportamento da menina se torna suspeito, não chegando, porém, à 

desconfiança, pois não consegue obter provas de traição. Ele começa, porém, a 

fazer comentários agressivos com relação a ela por conta da difidência: 

 

She would be, figuratively speaking wagging her tiny tail, her whole behind 
in fact as little bitches do – while some grinning stranger accosted us and 
began a bright conversation with a comparative study of license plates.” 
(NABOKOV, 2006, p. 185)11. 

  

Chega, também, a descrever Lolita com certa repulsa:  

 

I perceived all at once with a sickening qualm how much she had changed 
since I first met her two years ago. Or had this happened during those last 
two weeks? (NABOKOV, 2006, p. 231)12 

 

Por fim, após ser abandonado por ela, entra num estado de desconfiança, 

admitindo que fora enganado e, com isso, rompe-se o contrato fiduciário que 

acreditava ter sido estabelecido entre os dois: “By permitting Lolita to study acting I 

had, fond fool, suffered her to cultivate deceit”13 “, “vile and beloved slut”14. 

Descrevem-se, agora, os doze programas narrativos existentes no romance 

segundo Humbert sujeito. 

O segundo programa narrativo fundamental caracteriza-se pelo fato de a 

morte ter feito com que Annabel entrasse em disjunção com a vida, quando ela e 

Humbert estavam no início da adolescência. 

                                                 
11 Falando figurativamente, ela se punha a abanar o rabo – na verdade, todo o traseiro, como fazem 
as cadelinhas – tão logo algum estranho sorridente se aproximava de nós e iniciava uma animada 
conversa. 
12 Percebi de repente, com uma doentia sensação de náusea, quanto ela havia mudado desde que a 
tinha visto pela primeira vez dois anos antes. Ou isso tinha ocorrido durante aquelas duas últimas 
semanas? 
13 Ao consentir em que Lolita estudasse teatro, eu havia também permitido, na minha cândida tolice, 
que ela cultivasse a arte da perfídia. 
14 Vil e adorada vigaristinha. 



56 
 

O terceiro programa decorre do segundo, com a morte de Annabel, Humbert 

entra em disjunção com o amor. Isso tem como consequência um grande trauma 

que transforma Humbert, anos mais tarde, num pedófilo. 

O quarto programa inicia-se quando Humbert decide permanecer em 

Ramsdale por se ter apaixonado por Lolita, a quem considera a “reencarnação de 

Annabel”. Lolita manipulou-o por meio da tentação. Ele imaginava que, ficando 

próximo a ela, reencontraria os mesmos prazeres da juventude. 

Como consequência, há uma sanção positiva para Humbert, que, claramente, 

torna-se um sujeito obcecado pela menina de 12 anos, transformando-a não apenas 

em objeto de valor, como também em parceiro-sujeito. Como assinalam Algirdas 

Julien Greimas e Jacques Fontanille: 

 

(...) na paixão amorosa, por exemplo, vê-se o objeto amado transformar-se 
em sujeito, o que é ainda mais surpreendente no caso em que esse objeto 
não é um ser amado, na narrativa fantástica entre outras, mas também 
mais banalmente nas condutas fetichistas (...) Em suma, o objeto, na 
paixão, tenderia a tornar-se o parceiro-sujeito do sujeito apaixonado (...) 
(1993, p. 56).  

 

Dessa maneira, é preciso estabelecer o tipo de sujeito em que se encaixa 

Humbert, que é professor de literatura, europeu e considerado culto pelas pessoas 

de seu convívio social. 

Sendo as ações desencadeadas por ele mesmo, não pode ser atribuída a 

outro a responsabilidade dos atos de Humbert. Dessa forma, ele seria um sujeito 

autônomo, de acordo com a definição do termo apresentada por Greimas e 

Fontanille (1993, p. 65). A pedofilia impulsiona-lhe a realizar performances na 

narrativa. Em outras palavras, sua constituição, ou seja, o seu “ser”, desencadeia 

todo o “fazer” da história, pois Humbert já possui uma modalidade virtualizante, que 

é a do querer-fazer, antes mesmo de conhecer Lolita. 

Ao morar na mesma casa que a menina, H. adquire as demais modalidades 

necessárias para a realização das modificações narrativas. Primeiramente, ele 

adquire a outra modalidade virtualizante, a do dever-fazer, pois o destinador-

manipulador convence-lhe de que é normal o relacionamento de um homem adulto 

com uma ninfeta que já possui experiências sexuais. 
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Depois, Humbert adquire a modalidade atualizante do saber-fazer, pois 

descobre que poderá fazer Charlotte e Lolita dormirem para abusar da menina e, 

posteriormente, a modalidade do poder-fazer, quando Charlotte morre e ele se torna 

o único responsável por Lolita, sendo capaz de atuar nas mudanças de estado da 

narrativa. 

Com base na teoria de Greimas e Fontanille (1993, p. 84-5), entende-se que 

as paixões que levam a personagem a envolver-se com a enteada são decorrentes 

da tendência e caráter de Humbert. A constituição dele o torna apto a realizar a 

sequência narrativa e a sofrer a sensibilização daí proveniente. 

H.H. apresenta tendência a viver um relacionamento com uma pré-

adolescente porque demonstra continuamente, ao longo da narrativa, a atração por 

“ninfetas”, o que se nota através das descrições libidinosas que ele faz de diversas 

garotas na faixa etária entre 9 e 14 anos. 

Logo quando conhece Lolita, Humbert está consciente de não-poder-ser e 

escreve no diário que entende que a menina tem apenas 12 anos e que a mãe, bem 

como a sociedade, observa-lhe: 

 
 
Saturday (Beginning perhaps amended.) I know it is madness to keep this 
journal but it gives me a strange thrill to do so; and only a loving wife could 
decipher my microscopic script. Let me state with a sob that today my L. 
was sun-bathing on the so-called “piazza,” but her mother and some other 
woman were around all the time. Of course, I might have sat there in the 
rocker and pretended to read. Playing safe, I kept away, for I was afraid that 
the horrible, insane, ridiculous and pitiful tremor that palsied me might 
prevent me from making my entrée with any semblance of casualness 
(NABOKOV, 2006, p. 45)15. 

 
 

Entretanto, a consciência da proibição, de não-poder-ser, apenas lhe fomenta 

o ímpeto, seu querer-ser resistente, pelo qual, segundo Greimas e Fontanille (1993, 

p. 71), “o sujeito individual afirma sua autonomia em face do coletivo”. Por 

consequência, as modalidades que lhe permitem realizar os feitos na narrativa são 

                                                 
15 Sábado (Talvez tenha emendado a primeira parte desta entrada.). Sei que é loucura manter este 
diário, mas isso me causa um estranho prazer e, seja como for, só uma esposa amantíssima poderia 
decifrar minhas letras microscópicas. Permitam-me por isso registrar, com um soluço de dor, que 
minha L. tomou banho de sol hoje na chamada piazza, mas sua mãe e outra mulher não saíram de 
perto um só instante. Claro que eu poderia ter sentado lá fora na cadeira de balanço e fingido que 
estava lendo. Mas, como medida de precaução, mantive-me a distância, temeroso de que o tremor 
horrível, insano, ridículo e digno de pena que me paralisava pudesse impedir que fizesse minha 
entrée com um mínimo de naturalidade. 
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resultado de uma “dinâmica intrínseca” à personalidade: a pedofilia, proveniente ou 

não do fato de H.H. ter perdido Annabel na adolescência. 

O quinto programa acontece quando Humbert já está morando na casa de 

Charlotte. A mãe de Lolita, apaixonada por ele, escreve uma carta em que lhe pede 

para se casar com ela ou abandonar a casa imediatamente. Charlotte manipula 

Humbert por meio da intimidação e da provocação. A intimidação acontece quando 

ela o manda ir embora de casa imediatamente após a leitura da carta caso não 

retribua o amor dela, obrigando-o, de certo modo, a casar-se com ela. A provocação 

ocorre quando ela diz que tem certeza de que não significa nada para ele e que, por 

isso, sabe que, quando voltar, ele terá partido, o que, não acontecendo, causa nele 

o dever de demonstrar o mesmo sentimento por ela assim que a encontra. 

Para Humbert, a sanção é positiva de duas maneiras. A primeira recompensa 

é a concedida pela nova esposa, que o trata bem porque o ama, afagando-lhe, como 

ele mesmo diz, o ego. A segunda consiste em ele poder permanecer próximo a 

Lolita, o que gera uma visão diferente desse programa. 

H.H. inicia as tentativas de burlar Charlotte por meio de soníferos para que 

possa abusar da enteada na volta das férias no acampamento. Nessa fase, ele 

sente incapacidade por se dar conta do não-saber-ser, pois as investidas fracassam 

com Charlotte (que não dorme com os medicamentos ministrados). Essa 

incapacidade aumenta seu querer-ser, o que o caracteriza como um obstinado: 

 
The fact that Lo would have to come back to Ramsdale was a treasure of 
anticipation. For this event I wanted to be fully prepared. (…) I had to be 
sure when my lovely child arrived, that very night, and then night after night, 
until St. Algebra took her away from me, I would possess the means of 
putting two creatures to sleep so thoroughly that neither sound nor touch 
should rouse them. Throughout most of July I had been experimenting with 
various sleeping powders, trying them out on Charlotte, a great taker of pills. 
The last dose I had given her (…) had knocked her out for four solid hours. 
(...) However, when I had done such a simple thing as kiss her, she had 
awakened at once, as fresh and strong as an octopus (I barely escaped). 
This would not do, I thought; had to get something still safer (NABOKOV, 
2006, p. 105, 106)16. 
 

                                                 
16 O fato de que Lô teria de voltar para Ramsdale era um tesouro de expectativa. Queria estar 
totalmente preparado para tal evento (...) Precisava estar seguro de que, após a volta de minha 
querida criança e até que a Santa Álgebra a roubasse de mim, eu teria condições de, noite após 
noite, pôr duas criaturas para dormir tão profundamente que nenhum som ou toque as despertasse. 
Durante a maior parte do mês de julho eu havia feito uma série de experiências com vários soníferos, 
aplicando-os em Charlotte, que era uma grande consumidora de pílulas. A última dose que lhe dera 
(...) a havia derrubado por quatro horas consecutivas (...) No entanto, bastou que fizesse uma coisa 
tão simples quanto beijá-la para que ela acordasse imediatamente, tão fresca e forte quanto um polvo 
(escapei por pouco). Achei que assim não dava, tinha de arranjar algo mais seguro. 
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H.H. não desiste de testar soníferos em Charlotte para conquistar Lolita. Ele 

já tem uma estratégia pronta para conseguir o que quer e só interrompe os planos 

quando se inicia o sexto programa, que tem papel fundamental para o restante da 

narrativa.  

Esse programa é decorrente da morte de Charlotte, que ocorre quando ela é 

atropelada após a descoberta do diário do marido, no qual está claro o fascínio dele 

por Lolita. 

Charlotte acreditava que ele estava apaixonado por ela, jamais imaginando 

que o casamento tivesse sido por interesse. Além disso, o fato de Humbert ser 

sempre muito educado e até submisso a Charlotte fez com que ela acreditasse que 

ele a amava verdadeiramente. Contudo, ele não a amava, o que caracteriza uma 

relação mentirosa, definida por Barros (2000, p. 45) como “não-ser e parecer”. Ele 

parece ser um “gentleman” apaixonado por Charlotte. Ela, porém, fica 

completamente decepcionada ao descobrir que ele mentiu. A decepção, que provém 

do querer-ser contraposto ao não-poder-ser e do saber-não-ser, manipula Charlotte, 

que sai desnorteada de casa e morre ao ser atropelada. O que resulta disso é o 

caminho livre para Humbert viver com Lolita da maneira que sempre desejou. 

Tal mudança de estado proporciona uma recompensa ao viúvo, pois assim 

obtém caminho livre até a enteada. Ele passa a ser o único provedor e responsável 

pela menina, tendo assim mais poder sobre ela. Aqui tem início o caminho de H.H. à 

potencialização, uma vez que ele se encaminha para a realização do desejo. 

No oitavo programa, é possível considerar a própria Lolita como manipuladora 

da aproximação do padrasto, que faz com que ela consiga realizar o desejo de estar 

com ele. Tal fato faz entender a menina exatamente do mesmo modo que Humbert a 

vê quando a descreve como “ninfeta”, isto é, uma jovem sedutora. 

Este programa, no entanto, é controverso, pois existe também a presença de 

Humbert como destinador-manipulador. Pode-se perceber que ele é irônico ao dizer 

que Lolita foi a única responsável por tudo. De qualquer forma, a sanção é negativa 

em ambos os casos, havendo punição para as duas personagens. A menina tem a 

vida destruída tanto intelectual quanto emocionalmente por ser forçada a manter 

relações com o padrasto e não ter oportunidade de se relacionar normalmente com 

outras pessoas devido ao ciúme. O que para ela se iniciou como brincadeira de 

ensinar ao adulto o que aprendera no acampamento terminou como um cativeiro, 
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pois se tornou vítima do padrasto. Humbert assassina Quilty e vai preso, o que o 

leva a ter de forjar arrependimento.  

Lolita atribui a Humbert a qualificação do poder-ser, transformando-o, assim, 

num sujeito atualizado virtualizante. Ao fazer isso, ele adquire a paixão do 

contentamento. No entanto, após o contentamento, Humbert percebe alteração no 

comportamento de “Lo” e tem plena consciência de que ela só o quis uma vez, a 

primeira. Isso o deixa decepcionado porque percebe que, apesar de querer ser 

retribuído e achar que deva ser, simplesmente não pode ser e não sabe o que fazer 

para mudar a situação. 

Ainda assim, ele faz todos os esforços possíveis para que ambos tenham 

relações sexuais, o que, mais uma vez, caracteriza-o como obstinado: 

 

She had entered my world, umber and black Humberland, with rash 
curiosity; she surveyed it with a shrug of amused distaste; and it seemed to 
me now that she was ready to turn away from it with something akin to plain 
repulsion. Never did she vibrate under my touch, and a strident “what d'you 
think you are doing?” was all I got for my pains (NABOKOV, 2006, p. 187)17. 

 

Humbert, justamente por saber que Lolita vive descontente com ele, nunca 

tem tranquilidade a seu lado. Jamais atinge a felicidade ou a infelicidade; está 

sempre oscilando entre uma e outra, passando a vigiar a menina e proibir que faça 

determinados passeios e que estude teatro. Sente-se ameaçado por um 

relacionamento que ela porventura possa ter com algum garoto da mesma idade. 

Segundo Greimas e Fontanille acerca de Proust (1993, p. 200), o apego pelo objeto 

leva o sujeito a uma inquietude e preocupação quanto a estar num lugar de prazer, 

sem que lhe seja permitido estar junto desse objeto. 

O envolvimento de Lolita na relação não é total como o de Humbert e, por 

isso, ele, sendo um sujeito possessivo, acredita haver resistência da parte dela e 

exclui-se da vida real para imaginar o que ela faz quando não estão juntos. Assim, 

ela se transforma numa espécie de antissujeito, pois está resistente às investidas do 

                                                 
17 Ela havia penetrado em meu mundo, na negra e umbrátil Humberlândia, com uma curiosidade 
impetuosa; examinara-o com um erguer de ombros de jovial desagrado; e agora parecia pronta a 
escapar dele com algo semelhante à mais pura repugnância. Jamais vibrou sob minhas carícias, e 
um estridente: “Opa, que é que você está fazendo?” era tudo o que eu merecia em troca de meus 
esforços. 
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sujeito, e seu amor por ela se estende sem, no entanto, deixar para trás as 

lembranças das renúncias. 

Dessa forma, esses sentimentos caracterizam o ciúme de H.H., que receia 

ser abandonado ou até mesmo ter de partilhar Lolita com alguém. Ele não aceita 

isso, sendo um sujeito “exclusivo” e ela sendo considerada um objeto “não-partitivo”.  

A possessão também se constata quando o sujeito fica à mercê de seu objeto 

de valor, sendo modalizado pelo poder deste (GREIMAS e FONTANILLE, 1993, p. 

188). É o que ocorre com Humbert, que, a princípio, era quem controlava as ações, 

modalizado apenas pelo próprio querer, mas depois passou a ser manipulado pelo 

poder da garota. 

Ele, não raramente, prometia-lhe dinheiro e presentes em troca de carícias 

sexuais, mas não lhe entregava o prometido depois que as relações terminavam. 

H.H. chega mesmo a ameaçar Lô de agressão quando acha que ela mentiu a 

respeito de onde esteve ao faltar à aula de piano. Investigando os fatos com uma 

das amigas de escola da menina, ele acaba por perdoá-la, pois as versões de 

ambas eram idênticas. 

Ela, mesmo não querendo ceder, nada pode fazer para impedi-lo, o que a 

torna uma pessoa oprimida (queria ser livre, devia ser, não podia ser, não sabia ser), 

uma vez que Humbert a proíbe de ter uma vida social normal. Ela se retrai e se 

fecha para Humbert até em assuntos cotidianos, tornando-se uma pré-adolescente 

rebelde e escondendo dentro de si a verdadeira Dolores Haze (pois esse é seu 

nome, pelo qual só é chamada na escola) talvez como forma de se preservar de 

Humbert, que narra: 

 

Once, in a sunset-ending street of Beardsley, she turned to little Eva Rosen 
(…), and so very serenely and seriously, in answer to something the other 
had said about its being better to die than hear Milton Pinski, some local 
schoolboy she knew, talk about music, my Lolita remarked: “You know, 
what's so dreadful about dying is that you are completely on your own”; and 
it struck me, as my automaton knees went up and down, that I simply did 
not know a thing about my darling's mind and that quite possibly, behind the 
awful juvenile clichès, there was in her a garden and a twilight, and a palace 
gate-dim and adorable regions which happened to be lucidly and absolutely 
forbidden to me, in my polluted rags and miserable convulsions; for I often 
noticed that living as we did, she and I, in a world of total evil, we would 
become strangely embarrassed whenever I tried to discuss something she 
and an older friend, she and a parent, she and a real healthy sweetheart, I 
and Annabel, Lolita and a sublime, purified, analyzed, deified Harold Haze, 
might have discussed--an abstract idea, a painting, stippled Hopkins or 
shorn Baudelaire, God or Shakespeare, anything of genuine kind. Good 
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will! She would mail her vulnerability in trite brashness and boredom, 
whereas I, using for my desperately detached comments an artificial tone of 
voice that set my own last teeth on edge, provoked my audience to such 
outbursts of rudeness as made any further conversation impossible, oh my 
poor, bruised child (NABOKOV, 2006, p. 323, 324)18 

 

Assim sendo, a sintaxe modal do ciúme de H.H. caracteriza-se por, 

primeiramente, Humbert dever e crer-ser enquanto outros homens devem não ser, 

gerando apego exclusivo e euforia por parte de Humbert com relação a Lolita. Pouco 

tempo depois, H. passa a poder não ser e a não crer ser, ao passo que os outros 

homens (desconhecidos, talvez algum garoto da escola), tornam-se modalizados 

pelo poder-ser, causando a difidência sombria que leva H.H. a fazer a menina parar 

de estudar e a sair viajando com ela. Após isso, chega-se à fase em que Humbert 

não pode ser e crê não ser, acreditando haver outro homem que crê ser e o conduz 

à crise ciumenta e a brigas com a enteada. Finalmente, Humbert quer ser e quer 

fazer e não quer que esse outro homem faça, mas Lolita já fugiu e ele não pode 

fazer nada além de ter o amor por ela reativado. 

A garota, após ser reprimida pelo padrasto, consegue fugir com Clare Quilty, 

por quem estava apaixonada, mas este também não a respeita, pois só a ajuda para 

poder usá-la como atriz em filmes pornográficos envolvendo crianças e jovens. 

Dessa maneira, o nono programa tem como destinador-manipulador o dramaturgo 

Clare Quilty, que, fugindo com Lolita, leva-a a fazer com que Humbert entre em 

disjunção com ela. A sanção é positiva para a menina porque ela consegue o que 

quer, ou seja, liberta-se do padrasto. 

                                                 
18 Certa tarde, em Beardsley, quando um fim de rua se perdia no sol poente, ela se voltou para Eva 
Rosen (...) e, tendo sua amiguinha dito que era melhor morrer a ouvir o Milton Pinski (um colegial do 
bairro). falar de música, minha Lolita, num tom curiosamente grave e sereno, comentou: “Você sabe, 
o mais horrível quando se morre é que a gente está totalmente sozinha”. E então eu compreendi, 
enquanto meus joelhos de autômato subiam e baixavam, que eu desconhecia por completo o que se 
passava na mente de minha menina e que muito possivelmente, por trás daqueles atrozes lugares-
comuns típicos da juventude, havia dentro dela um jardim e um crepúsculo, o portão de um palácio – 
regiões nebulosas e adoráveis cujo acesso me era lúcida e terminantemente vedado, com meus 
andrajos poluídos e minhas miseráveis convulsões; freqüentemente percebia que, vivendo como 
vivíamos, ela e eu, num mundo totalmente pecaminoso, ficávamos estranhamente constrangidos 
quando eu tentava conversar sobre algum assunto que ela e uma amiga mais velha, ela e um pai ou 
uma mãe, ela e um namorado de verdade, eu e Annabel, Lolita e um sublime Harold Haze (purificado, 
analisado e deificado)., teriam discutido com toda a naturalidade – uma ideia abstrata, um quadro, o 
mosqueado Hopkins ou o tosquiado Baudelaire, Deus ou Shakespeare, qualquer coisa genuína. Nem 
pensar! Ela tratava logo de proteger sua vulnerabilidade com uma couraça de enfado e insolência 
vulgar, enquanto eu, desafiando meus comentários desesperadamente impessoais num tom de voz 
tão artificial que causava engulhos em mim mesmo, provocava em minha interlocutora tais explosões 
de grosseria que era impossível prosseguir com a conversa. Ah, minha pobre e castigada criança! 
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O décimo programa tem o destinador-manipulador como a fuga de Lolita, que 

causa em Humbert a vontade de fazer com que ele mesmo entre novamente em 

conjunção com a enteada. Por não obter o que deseja, ele recebe uma punição: a 

de continuar sofrendo a falta de Lô e de não conseguir superar a perda. 

Lolita é abandonada por Quilty. Refaz a vida e casa-se com Richard F. 

Schiller, o Dick. Ela engravida, mas, durante a gravidez, ela e o marido necessitam 

de dinheiro e acabam entrando em contato com Humbert para pedir-lhe um 

empréstimo. 

O 11º programa consiste no reencontro da menina, já com 17 anos, e 

Humbert. Neste programa, Lolita manipula Humbert por meio de tentação a fazer 

com que ela mesma entre em conjunção com o dinheiro. Ao mesmo tempo, 

manipula-o a fazer com que ele mesmo entre em conjunção com ela. 

A sanção para este programa é positiva para ambos, uma vez que Lolita 

recebe o dinheiro de que necessita e pode ir com o marido para o Alasca, e Humbert 

consegue vê-la mais uma vez, o que era sua intenção desde a fuga, três anos antes. 

Enquanto vive, Humbert ama – a seu modo – a sua Lolita e faz de tudo para 

ficar com ela. Não conseguindo obter o que almeja, inicia-se o 12º programa: vinga-

se de quem lhe causou a desgraça, Clare Quilty, alegando que apenas um deles 

poderia continuar vivo, tamanha era a aversão que sentia pelo rival. 

 

And do not pity C. Q. One had to choose between him and H.H., and one 
wanted H.H. to exist at least a couple of months longer, so as to have him 
make you live in the minds of later generations. I am thinking of aurochs and 
angels, the secret of durable pigments, prophetic sonnets, the refuge of art. 
And this is the only immortality you and I may share, my Lolita (NABOKOV, 
2006, p.352)19 

 

Entre Lolita, Humbert e Clare Quilty encontram-se três tipos de papéis 

actanciais: Humbert e Quilty são sujeitos do fazer concorrentes mesmo que aquele 

não tenha certeza da existência deste; Lolita e Quilty são os sujeitos manipuladores 

de Humbert e este, por sua vez, também é manipulador de Lolita e Quilty; Humbert e 

Lolita são, ainda, sujeitos cognitivos que percorrem as diversas posições fiduciárias.  

                                                 
19 E não tenha pena do C.Q. Era preciso escolher entre ele e H.H., e era desejável que H.H. existisse 
pelo menos alguns meses a mais a fim de que você pudesse viver para sempre nas mentes das 
futuras gerações. Estou pensando em bisões extintos e anjos, no mistério dos pigmentos duradouros, 
nos sonetos proféticos, no refúgio da arte. Porque essa é a única imortalidade que você e eu 
podemos partilhar, minha Lolita. 
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O sentimento de H.H. por Lolita é uma obsessão, uma avidez incontrolável 

caracterizada por ele pôr o desejo, o querer-ser, proveniente da pedofilia, sobre o 

não-dever-ser, que se caracteriza pela moralidade e pudor, sobre o não-poder-ser, 

que se encaixa no próprio medo que tem de ser pego, e sobre o não-saber-ser, que 

é superado pelos modos que ele encontra de se aproximar da menina tanto após a 

morte da mãe dela quanto após a fuga com Clare Quilty. Quando, após a fuga, 

reencontra Lolita, nada faz a ela, alegando que os leitores já deviam saber que não 

podia matá-la porque a amava de um amor “à primeira vista, à última vista, a cada 

uma e a todas as vistas” (NABOKOV, 2003, p. 273). 

Comparando o sistema das relações sexuais de Humbert e Lolita, tanto no 

romance quanto nos filmes, com aquele apresentado nas obras de Balzac, segundo 

analisam Greimas e Rastier (GREIMAS, 1975, p.126-43), percebe-se grande 

diferença na episteme que define a hierarquia dos sistemas semióticos em presença. 

 Em Balzac, aparecem vários casamentos por dinheiro, o que significa que, na 

sociedade que o autor inventa, o sistema de valores econômicos prepondera sobre 

os valores sociais e individuais, e as paixões economicamente viáveis são 

privilegiadas ainda que sejam do tipo não prescrito ou interdito, isto é, não 

matrimoniais, não desejadas ou temidas individual e/ou socialmente. 

 Já em Lolita, tem-se um exemplo contrário ao de Balzac: a relação com Lolita 

é economicamente inviável a Humbert, pois a menina lhe causa prejuízo financeiro 

com os gostos por cinema, música, roupas e acessórios anunciados nas revistas 

que ela consome compulsivamente, e, além de economicamente inviável, a relação 

com ela se apresenta como um tipo anormal, ou seja, excluído pela axiologia da 

cultura e temido socialmente, isto é, ainda que desejado por ele, é proibido pela 

sociedade. 

 Percebe-se, assim, que Humbert se pauta pelo sistema dos valores 

individuais regido pelo desejo, negando o sistema econômico e social das relações, 

enquanto as personagens balzaquianas se pautam pela axiologia econômica, não 

levando em consideração o sistema social e o individual. 

O 12º programa tem como destinador-manipulador o desejo de vingança de 

Humbert ao saber que foi Clare Quilty quem fugiu com Lolita. H.H. faz Quilty entrar 

em disjunção com a vida e recebe uma recompensa por isso, pois considera certo 

tê-lo matado, e uma punição, pois vai para a cadeia para ser julgado pelo crime 

cometido. 



65 
 

O 13º programa consiste no fato de o assassinato de Clare Quilty ter 

manipulado as autoridades a fazer com que Humbert entrasse em disjunção com a 

liberdade. Humbert será julgado pelo crime de assassinato e começa a escrever um 

livro em que explica o porquê de ter realizado tal ato para tentar fazer com que o 

crime de homicídio seja desconsiderado e que ele seja julgado por pedofilia e abuso 

sexual. 

No filme de Stanley Kubrick, não existem o segundo e o terceiro programas 

narrativos do romance, que equivalem ao episódio da morte de Annabel, nem o 

décimo programa, que consiste na busca por Lolita após a fuga, nem o 14º, 

relacionado à escritura do livro como forma de sanção ou mesmo de manipulação. O 

oitavo programa não tem o mesmo destinador-manipulador: no romance, a pedofilia 

é inerente a Humbert e desencadeia a tentativa de aproximação de Lolita; no filme é 

o amor e deslumbramento que nutre pela menina que desencadeia a tentativa de 

aproximação – porém, é o mesmo em todos os outros papéis funcionais. Os demais 

programas narrativos são idênticos. 

No filme de Adrian Lyne, não existe o 14º programa do romance, que consiste 

na escrita do livro como forma de sanção, mas os outros programas são os mesmos. 

No entanto, essa não é a única diferença entre o filme e o romance, pois, se neste 

Humbert apresenta tendência a se interessar por jovens garotas e o faz antes de 

conhecer Lolita, no de Lyne, Lolita é a única do início ao fim. 

 

 

2.2.3.2 Percurso do Destinador-Julgador 

 

 

O Humbert destinador-julgador é aquele que surge no momento da narração 

e tem consciência de que os atos que cometeu foram injustos com a pessoa Lolita, 

independentemente de ela ser ou não uma criança inocente, pois, nessa instância, 

ele julga que o maior crime foi não lhe ter levado em consideração as vontades dela, 

aproveitando-se do fato de que ela estava a sua mercê após a morte de Charlotte. É 

o Humbert que não se permitiu convencer pelo destinador-manipulador de que Lolita 

era culpada porque havia espontaneamente dado início às ações da narrativa e, por 

isso, era responsável pelas consequências.  
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Dessa forma, o 14º programa narrativo é uma sanção de Humbert para com 

ele mesmo: a fim de reparar o mal que fez a Lolita, ele escreve a própria versão da 

história. A escrita, contudo, é encarada pelo narrador como recompensa, uma vez 

que ele declara escrever o acontecido como única forma de salvar a própria alma, 

culpada de ter causado tanto sofrimento à menina: 

 

Unless it can be proven to me-to me as I am now, today, with my heart and 
by beard, and my putrefaction-that in the infinite run it does not matter a jot 
that a North American girl-child named Dolores Haze had been deprived of 
her childhood by a maniac, unless this can be proven (and if it can, then life 
is a joke), I see nothing for the treatment of my misery but the melancholy 
and very local palliative of articulate art (NABOKOV, 2006, p. 322)20. 

 

Apresentam-se a seguir alguns trechos do texto com o propósito de ilustrar e 

justificar a hipótese de que Humbert se sanciona negativamente pelo que fez a Lolita. 

Na primeira linha do romance, em que aparece a primeira referência de H. a 

Lolita – “Lolita, light of my light, fire of my loins. My sin, my soul” (NABOKOV, 2006, p. 

7)21 –, encontram-se reunidos dois dos três papéis de Humbert: o sujeito apaixonado 

e o de destinador-julgador de si mesmo enquanto sujeito – bem como dois papéis de 

Lolita.  

Na frase “Lolita Lolita, light of my light, fire of my loins”, tem-se a indicação de 

que a menina é alguém que não é apenas importante para H.H., mas é quem dá 

sentido à vida dele. Temos, portanto, H. enquanto narrador revelando a paixão de H. 

enquanto sujeito e sua conjunção com Lolita tendo valor aparentemente eufórico.  

No período seguinte, “My sin, my soul”, apreende-se que a experiência da 

relação Humbert-Lolita não foi de todo positiva, mas envolveu euforia e disforia, 

tendo, então, H. como destinador-julgador de H. sujeito e a conjunção com Lolita 

tendo valor disfórico, por ser o pecado (“sin”) de Humbert, mas também eufórico, por 

ser sua alma (“soul”). 

                                                 
20 A menos que me seja provado – a mim como sou hoje, com meu coração, minha barba e minha 
podridão – que nas dobras infinitas do tempo de nada importa que uma menina chamada Dolores 
Haze tenha sido privada da infância por um maníaco, a menos que isso possa ser provado (e, se 
puder, então a vida é uma piada), não vejo nenhuma cura para minha desgraça senão o paliativo 
melancólico, e de efeito muito local, da arte articulada. 
21Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne. Minha alma, minha lama. 
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Vale a pena, contudo, comparar este segundo período com a tradução de 

Jorio Dauster para a língua portuguesa, que tem diferença aparentemente pequena 

na escrita, mas pode implicar grande distância de significado.  

“My sin, my soul”, em português, é “Minha alma, minha lama”. A partir disso, 

conclui-se que é um texto mais crítico e pessimista em língua portuguesa do que o é 

em língua inglesa, pelo fato de Lolita ter sido a “alma” de Humbert e depois a “lama” 

ou, como se pode ler também, “a alma, porém, a lama”, enquanto em inglês ela seria 

“a lama (o “pecado”), porém, a alma”, tendo o segundo elemento mais força que o 

primeiro. 

Apesar da primeira impressão que teve, e que sustentou por longo tempo, de 

que Lolita era a reencarnação de Annabel, Humbert assume o papel de destinador-

julgador e diz que deveria ter compreendido que Lolita não era nada parecida a 

Annabel e que, ao tentar transformá-la no antigo amor da Riviera, somente poderia 

causar horror e dor (NABOKOV, 2003, p. 141). 

Essa passagem explicita que Humbert havia dominado a verdadeira Lolita e 

agido da forma que bem entendia, levando em consideração a menina que criara 

para si mesmo, na mente, mas que somente agora se dá conta disso, demonstrando 

arrependimento. Ele é o destinador-julgador que pune o sujeito do fazer, pois é 

quem se condena pelos atos que realizou anteriormente, sentindo remorso. 

Logo após o episódio do hotel Os Caçadores Encantados, onde primeiro se 

relacionaram, Humbert descreve o sentimento que teve, já sendo uma 

demonstração da atuação do Humbert destinador-julgador sobre o Humbert sujeito 

do fazer, que, por sua vez, ainda não se deixa abater pela moralidade: 

 

(...) a queer dullness had replaced her usual cheerfulness (...) It was 
something quite special, that feeling: an oppressive, hideous constraint as if 
I were sitting with the small ghost of somebody I had just killed (...)This was 
an orphan. This was a lone child, an absolute waif, with whom a heavy-
limbed, foul-smelling adult had had strenuous intercourse three times that 
very morning (NABOKOV, 2006, p. 157, 158)22. 

 

                                                 
22 (...) mas uma estranha apatia tomara o lugar de sua habitual desenvoltura (...) Era um sentimento 
bastante peculiar: um aperto pavoroso, opressivo, como se eu estivesse sentado ao lado do 
fantasminha de alguém que acabara de matar (...) Ali estava uma órfã. Ali estava uma criança 
solitária, totalmente desamparada, que copulara vigorosamente com um adulto maduro e malcheiroso 
três vezes naquela manhã. 
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Certa vez, quando a diretora do colégio onde Lolita estudava afirma que a 

menina tem grande aptidão para o tênis, mas que não vence porque não tem 

vontade de ganhar, o Humbert destinador-julgador confessa:  

She preferred acting to swimming, and swimming to tennis; yet I insist that 
had not something within her been broken by me – not that I realized it then! 
– she would have had on the top of her perfect form the will to win, and 
would have become a real girl champion (NABOKOV, 2006, p. 264)23. 

 

Nesse instante, H. assume para si a culpa por ter tirado de Lolita a vivacidade, 

deixando no lugar apenas uma apatia causada pela falta de esperança de mudar de 

vida. Quando ela se encontra no hospital e ele chega com presentes dizendo-lhe 

que tão logo ela se recupere ambos partirão em uma nova viagem, ele obtém como 

resposta “Não faz o menor sentido ficar em lugar nenhum”. Tal resposta o faz 

compreender que não era para ela um namorado, nem um homem sedutor, nem um 

amigo e nem sequer um ser humano. Nesse momento, sente remorso. 

Inicia a escritura do livro para apaziguar a dor por estar longe de Lolita e, 

principalmente, por ter consciência de ter-lhe privado da infância e da própria vida. 

Afirma que todo o tempo soube que a menina não era aquilo que demonstrava ser, 

mas que agia daquela forma vulgar e rude a fim de se resguardar dele. Encerra o 

discurso como destinador-julgador com a confissão maior do arrependimento que 

sente com relação às consequências do que fez a Lolita:  

 

I stood listening to that musical vibration from my lofty slope, to those 
flashes of separate cries with a kind of demure murmur for background, and 
then I knew that the hopelessly poignant thing was not Lolita's absence 
from my side, but the absence of her voice from that concord (NABOKOV, 
2006, p. 351)24. 

 

No entanto, como Humbert se faz de vítima de Lolita durante grande parte da 

narração utilizando-se de ironia e argumentos inconsistentes para provar que foi ela 

                                                 
23 Ela preferia o teatro à natação, e a natação ao tênis; insisto, porém, em que, se algo dentro dela 
não houvesse sido quebrado por mim – não que eu o soubesse então! – Lô teria, além do estilo 
perfeito, a fome de vencer, transformando-se numa verdadeira campeã. 
24 Ali fiquei, no meu sublime mirante, ouvindo aquela vibração musical, o espocar de gritos isolados 
contra o tímido murmúrio do fundo sonoro – e compreendi, então, que o que havia de 
desesperadoramente terrível não era a ausência de Lolita a meu lado, mas a ausência de sua voz 
naquele coral. 
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quem o seduziu e que a educação vigente no país é que a corrompeu, pode-se 

interpretar seu arrependimento final como mais uma – e, na verdade, a maior – de 

suas ironias e fazer uma leitura alternativa do motivo de Humbert para escrever o 

livro, retornando daqui ao primeiro programa narrativo de acordo com o percurso do 

destinador-manipulador, em que a escrita não ocorre somente como forma de aliviar 

o arrependimento e o remorso de Humbert, mas também, e principalmente, como 

uma estratégia para escapar de uma punição severa por parte das autoridades que 

o julgarão pelo crime de assassinato. 

Dessa forma, podem-se ver as confissões de Humbert como maneira de 

comover as “senhoras e senhores membros do júri” e fazer com que não lhe punam 

com uma sentença de morte por ter cometido um homicídio, mas que lhe julguem 

pelo maior crime, a pedofilia. 

Assim, conclui-se que a narrativa do romance Lolita é ambígua, pois não 

permite que o leitor tome posição: pode-se compreender que o caráter de Humbert 

sofreu evolução ou entender que ele finge apenas para poder livrar-se de uma 

punição severa. A ambiguidade é possível graças a duas características básicas: o 

narrador em primeira pessoa é desqualificado constantemente, e a personagem 

básica da ambiguidade, Lolita, nunca aparece em discurso direto. 

O filme de Stanley Kubrick não contém essa ambiguidade, pois apresenta a 

relação entre Humbert e Lolita como normal no que diz respeito à idade de ambos, 

mas enfatiza o tabu do incesto ao mostrar Humbert e Lolita em situações domésticas 

em que ele assume o papel de pai e ela de filha, mas que são, ao mesmo tempo, 

eróticas. A narrativa fílmica, ao final, pune Humbert com a morte quando apresenta 

um letreiro onde se lê que ele morreu de trombose coronária. 

O filme de Adrian Lyne, por sua vez, apresenta o arrependimento de Humbert, 

mas também sem a ambiguidade presente no romance. Em Lyne, H. parece sincero 

quando expressa sentimento de remorso e culpa, pois não está querendo convencer 

ninguém a fim de salvar a pele. A ambiguidade em Lyne está mais em Lolita que em 

Humbert, pois ela se comporta ora como menina, ora como mulher dominadora. 
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2.2.4 Nível Fundamental 

 

  

No nível fundamental encontram-se as categorias semânticas que estão na 

base de construção e funcionamento do texto e que se alicerçam numa oposição de 

termos contrários, como vida versus morte, liberdade versus opressão, natureza 

versus cultura. Há, no romance, essas três oposições de base, que ocorrem 

segundo o modo como Humbert se posiciona na narração. 

 

 

2.2.4.1 Liberdade Versus Opressão 

 

 

 A oposição fundamental que aparece quando Humbert se projeta como 

destinador-manipulador é “liberdade versus opressão”, sendo a liberdade um valor 

eufórico e a opressão disfórico, tendo como objeto de valor o “poder-ser” e “poder-

fazer” de Humbert com relação primeiramente a Annabel e, depois, a Lolita. Os 

valores de “liberdade” e “opressão” são sociais e, por isso, aparecem quando da 

manipulação do leitor por parte de Humbert, pois é nesse momento que ele tenta 

convencer o leitor de que a sociedade é que é rígida demais, e não ele que é um 

pervertido. 

 O romance se inicia no estado de “não-liberdade”, pois Humbert quer se 

envolver com Annabel, que tem sua idade, mas não pode fazê-lo porque os pais da 

menina sempre os vigiam. Eles várias vezes chegam ao estado de “liberdade”, 

quando ficam sozinhos e estão prestes a se relacionar, mas sempre são 

interrompidos, regressando ao estado de “não-liberdade”. Como vemos no quadrado 

semiótico a seguir: 
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A opressão se deve ao fato de Humbert e Annabel nunca mais poderem 

relacionar-se porque ela morre de tifo. 

 

 

Humbert permanece nesse estado por 25 anos, pois nunca encontra alguém 

que substitua e Annabel, até que Lolita aparece. Ele parte, então, para o estado de 

“não-opressão”, onde permanece durante todo o tempo em que Charlotte está entre 

ele e a menina devido ao fato de que se ele tentasse uma aproximação, essa atitude 

seria caracterizada como assédio e pedofilia: 
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 Quando Charlotte morre, Humbert passa a ser o único responsável por Lolita 

e tem a oportunidade de realizar os desejos contidos, indo para o estado de 

“liberdade”. No entanto, esse estado só é possível nos locais privados, pois o 

relacionamento entre ambos seria visto pela sociedade como anormal e o deixaria 

no estado de “opressão”: 

 

 

 

 

 

 Parte-se novamente para a “não-liberdade” quando a relação entre Humbert e 

Lolita começa a se desgastar e quando ele suspeita de que a diretora da escola 

sabe do relacionamento ilícito entre eles: 

 

 

 

 Segue-se para a “opressão” quando Lolita foge e não aceita voltar para 

Humbert quando se reencontram: 
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2.2.4.2 Vida Versus Morte 

 

 

A grande oposição fundamental que alicerça o romance Lolita quando o 

narrador se projeta como sujeito é “vida versus morte”, que, diferentemente da 

oposição “liberdade versus opressão”, tem dimensão axiológica individual. Assim, do 

ponto de vista de Humbert, tal oposição tem a vida como eufórica, a morte como 

disfórica e, primeiramente, Annabel como objeto de valor e, depois, Lolita. 

 Humbert, na adolescência, envolve-se com Annabel, encontrando-se num 

estado eufórico de vida. Perdendo-a para o tifo, ele parte para o estado disfórico de 

não-vida, onde permanece ao longo da narrativa até o aparecimento de Lolita, 

momento em que reencarna na menina o amor de juventude e finalmente consegue 

concretizá-lo, chegando novamente à euforia, na dêixis de vida: 
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Partindo do estado de vida quando ele vê Lolita pela primeira vez, Humbert 

chega, mais uma vez, ao estado não-eufórico de não-vida quando a menina é 

enviada a um acampamento para passar férias: 

 

 

Entretanto, o estado é passageiro e termina assim que Charlotte morre 

atropelada e ele tem livre acesso à enteada, indo buscá-la no acampamento e 

mantendo relações sexuais com ela num hotel de estrada: 

 

“You mean,” she persisted, now kneeling above me, “you never did it when 
you were a kid?”  
“Never,” I answered quite truthfully.  
“Okay,” said Lolita, “here is where we start” (NABOKOV, 2006, p. 150, 
151)25. 

 

  
 

Humbert permanece nesse estado de vida durante grande parte da narrativa, 

retornando para a não-vida quando a menina fica internada num hospital e ele, 

doente no hotel, não pode visitá-la: 

 
                                                 
25 – “Quer dizer”, ela persistiu, agora ajoelhada, olhando-me de cima, “que você nunca fez isso 
quando era menino?” 
– “Nunca”, respondi com toda a sinceridade. 
– “Está bem”, disse Lolita, “então vamos ver como é que é”. 
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(…) but by next morning I was shivering, and boozing, and dying nit he motel 
bed she had used for just a few minutes, and the best I could do under the 
circular and dilating circumstances was to send the two bags over with the 
widow's beau, a robust and kindly trucker (NABOKOV, 2006, p. 278)26 

 
 

 

Humbert passa do estado de não-vida para o estado de morte ao receber, por 

telefone, a notícia de que alguém (Clare Quilty) raptou Lolita: 

 

I went on drinking, and by morning the fever was gone, and although I was 
as limp as a toad, I put on the purple dressing gown over my maize yellow 
pajamas, and walked over to the office telephone. Everything was fine. A 
bright voice informed me that yes, everything was fine, my daughter had 
checked out the day before, around two, her uncle, Mr. Gustave, had called 
for her with a cocker spaniel pup and a smile for everyone, and a black 
Caddy Lack, and had paid Dolly's bill in cash, and told them to tell me I 
should not worry, and keep warm, they were at Grandpa's ranch as agreed 
(NABOKOV, 2006, p. 280)27. 

 

 

                                                 
26 (...) Mas, na manhã seguinte, eu estava sentindo calafrios, enchendo a cara, morrendo na cama de 
motel que ela ocupara durante alguns poucos minutos, e o melhor que pude fazer, naquelas 
circunstâncias pulsantes e giratórias, foi mandar-lhe as duas malas pelo xodó da viúva, um simpático 
e robusto chofer de caminhão. 
27 Fiquei bebendo e, na manhã seguinte, a febre havia desaparecido. Embora me sentisse mole como 
um sapo, vesti meu robe cor de púrpura sobre o pijama amarelo-milho e caminhei até o telefone do 
escritório. Tudo estava bem. Uma voz alegre e competente informou-me de que sim, tudo estava 
muito bem, minha filha tinha deixado o hospital na véspera , por volta das duas da tarde, seu tio, o Sr. 
Gustave, tinha ido apanhá-la com um filhote de cocker spaniel, sorrisos para todos e um Cadillac 
preto, havia pago em dinheiro a conta de Dolly e lhes pedira para dizer-me que não me preocupasse, 
que me mantivesse bem agasalhado, pois eles estariam na fazenda do vovô tal como havíamos 
combinado. 
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 Ele permanece assim por três anos, período em que não tem notícia alguma 

da menina depois da fuga. 

 Quando Lolita envia-lhe uma carta pedindo dinheiro, H.H. sai do estado de 

morte e passa para a dêixis não-morte, pois empreende nova busca com a 

esperança de encontrar Lolita: 

 

 

 

 

Ao reencontrá-la, H.H. parte mais uma vez para a dêixis de vida: 
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Ao ser recusado por Lolita, Humbert retorna ao estado de não-vida. Parte 

definitivamente para a dêixis de morte após deixar a menina, matar Clare Quilty e 

ser preso: 

 

 

 Na prisão, Humbert inicia a escritura de um livro em que conta a própria vida 

com Lolita. A narrativa propicia-lhe voltar ao estado de não-morte. É nesse estado 

que ele se encontra ao término do romance: 

 

 

 

 

No filme de Stanley Kubrick, a oposição fundamental é a mesma do romance: 

“vida versus morte”. É omitida, contudo, a primeira operação, em que Humbert 

estaria no eixo eufórico da vida enquanto tinha Annabel – seu objeto de valor – e 

partiria para o eixo da não-vida com a morte dela, lá permanecendo até conhecer 

Lolita, que se instaura como novo objeto de valor.  

No filme, Humbert se encontra no estado de não-vida quando sai em busca 

de férias tranquilas nos EUA. A tranquilidade é seu objeto de valor. Ao ver Lolita pela 

primeira vez, ele parte para o estado eufórico de vida e, desse ponto em diante, 

suas mudanças de estado são idênticas às do romance: Lolita passa a ser seu 
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objeto de valor, e ele está no eixo eufórico quando a tem do lado e disfórico quando 

ela lhe escapa. 

Desaparece também a última operação, uma vez que Humbert nunca escreve 

o livro em que relata a história com Lolita, não chegando, como no romance, a sair 

do estado de morte para retornar ao de não-morte por meio da escritura. 

No filme de Adrian Lyne, quando a perspectiva é de Humbert sujeito, a 

oposição de base é a mesma que no romance e no filme de Kubrick: “vida versus 

morte”. As operações também são as mesmas, exceto a última (a da escritura do 

livro). Lyne o faz da mesma forma que de Kubrick, uma vez que a personagem de 

Lyne tampouco chega a usar a “arte articulada” para unir-se a Lolita quando a união 

física não é mais possível. Humbert inicia a narrativa no estado eufórico de vida 

quando está junto a Annabel, passando para a não-vida quando a perde, voltando à 

vida quando encontra Lolita como no romance, mas não sai do estado de morte 

quando Lolita lhe escapa pela última vez para o de não-morte ao escrever o livro. 

Quando a perspectiva é a do destinador-julgador, como no romance, a 

oposição de base é “natureza versus cultura”, uma vez que Humbert sabe que não 

deveria ter feito o que fez, mas que, enquanto o fazia, não conseguia reagir contra 

os próprios impulsos. 

 

 

2.2.4.3. Natureza Versus Cultura 

 

  

 A oposição “natureza versus cultura” aparece quando Humbert sanciona os 

próprios atos: ele atribui os instintos pedófilos à “maldita natureza” que possui e 

revela estar, no momento da enunciação, agindo segundo o que determina a cultura. 

A “natureza”, assim, é vista como disfórica, enquanto a “cultura” é eufórica. 

 Durante a coabitação com Lolita, Humbert age externamente sob o regimento 

da cultura: é um pai dedicado, um professor culto, uma pessoa cordial. No entanto, 

internamente, age de acordo com a própria natureza: comporta-se instintivamente 

no que tange a manter relações com Lolita, sem considerar as vontades dela. 

Apesar disso, ele afirma ter lampejos da visão racional da cultura enquanto está sob 
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efeito da dominação da própria natureza, mas diz também que ignorava tais 

lampejos, que somente depois da fuga de Lolita passaram a dominar-lhe a natureza. 

 Dessa forma, quando está em público, Humbert se encontra na dêixis eufórica 

da cultura, partindo para a dêixis disfórica da não-cultura quando se vê sozinho e 

para a dêixis disfórica da natureza quando está com Lolita: 

 

 

 

 

 Quando Lolita foge, Humbert passa ao estado de não-natureza, pois deixa de 

agir sob os comandos da pedofilia. No entanto, ainda não está, de fato, na axiologia 

da cultura, uma vez que continua a desejar a conjunção com a ninfeta: 
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CAPÍTULO III: AS LOLITAS – ANÁLISE DE TRECHOS DO LIVRO E DOS FILMES 

  

 

 

To me style is just the outside of content, and 
content the inside of style, like the outside and 
the inside of the human body – both go together, 
they can’t be separated. 

Jean-Luc Godard 
 

 

 

Analisa-se, no presente capítulo, como se desenrola a manifestação do 

destinador-manipulador, do sujeito e do destinador-julgador nos discursos fílmicos 

nas sequências que vão de 1h38’26” a 2h00’22” no filme de Stanley Kubrick e de 

57’54” a 1h27’39” no filme de Adrian Lyne, que serão comparadas aos capítulos de 1 

a 14 da segunda parte do romance. 

Estuda-se a sequência referente à viagem que Humbert e Lolita empreendem 

pelos Estados Unidos, a qual será denominada “A grande viagem” e aparece tanto 

nos capítulos de 1 a 3 da segunda parte do romance quanto na sequência de 

1h38’26” a 1h38’48” no filme de Kubrick e na sequência de 57’54” a 1h08’38” do 

filme de Lyne. A sequência ocupa 10% da narrativa literária, apenas 0,25% da 

narrativa fílmica de Kubrick, e 8% da narrativa fílmica de Lyne, tendo mais impacto 

no romance e no filme de Lyne do que em Kubrick devido provavelmente à duração. 

Analisar-se-á, ainda, a sequência em que, vivendo em Beardsley, Lolita quer 

participar da peça Os Caçadores Encantados e precisa obter a permissão de 

Humbert para tanto. Será denominada “Os caçadores encantados” a sequência, que 

aparece nos capítulos de 4 a 14 da segunda parte do romance, bem como na 

sequência de 1h38’49” a 2h00’22” do filme de Kubrick e na sequência de 1h08’38” a 

1h27’39” do filme de Lyne, e ocupa 10,5% da narrativa literária, 14% do filme de 

Stanley Kubrick e 14% do filme de Lyne. 
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3.1 ANÁLISE DA SEQUÊNCIA “A GRANDE VIAGEM” 
 

 

3.1.1 Romance 

 

 

Nos capítulos de 1 a 3 da segunda parte do romance, Humbert projeta-se na 

narrativa como destinador-julgador do sujeito e do destinador-manipulador, os 

responsáveis pelos acontecimentos narrados. Ele se posiciona de maneira 

distanciada dos fatos que conta ao realizar uma enunciação irônica e crítica deles e 

ao utilizar os verbos nos pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo, o simple 

past em inglês, o que caracteriza a projeção dos acontecimentos num espaço e 

tempo diferentes daquele em que ele se encontra no momento da enunciação. É o 

que Denis Bertrand chama de debreagem espacial e debreagem temporal.  

O uso do pretérito perfeito indica que as ações narradas estavam acabadas, 

distantes, como quando Humbert diz que ele e Lolita começaram a viajar pelos 

Estados Unidos após ele lhe contar que Charlotte havia morrido. Já o emprego do 

pretérito imperfeito corrobora para criar o sentido de que as ações duraram certo 

período de tempo ou que eram rotineiras, isto é, repetiam-se com determinada 

frequência, o que se pode apreendido quando Humbert diz que contava com vários 

métodos para persuadir Lolita a ser uma menina comportada e que ouvia os soluços 

dela enquanto fingia dormir; pode significar, ainda, uma presentificação da emoção 

que Humbert sentiu quando da vivência dos acontecimentos, como se vê quando H. 

deixa de usar a primeira pessoa do singular e passa a usar a primeira pessoa do 

plural para falar das impressões que ele e Lolita tinham das cabanas de tábuas 

caiadas e quando fala de como Lolita achava que cabanas de toro pareciam ossos 

de frango frito. 

O primeiro capítulo é iniciado por uma extensa descrição dos tipos de hotel de 

beira de estrada em que Humbert e Lolita se hospedaram: ele comenta ironicamente 

placas e propagandas de vários hotéis, sugerindo que eram enganosas, e explicita a 

natureza ilícita da relação que ele e a menina mantêm: 

 

It was then that began our extensive travels all over the States. To any other 
type of tourist accommodation I soon grew to prefer the Functional Motel – 
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clean, neat, safe nooks, ideal places for sleep, argument, reconciliation, 
insatiable illicit love. At first, in my dread of arousing suspicion, I would 
eagerly pay for both sections of one double unit, each containing a double 
bed. I wondered what type of foursome this arrangement was even intended 
for, since only a pharisaic parody of privacy could be attained by means of 
the incomplete partition dividing the cabin or room into two communicating 
love nests. By and by, the very possibilities that such honest promiscuity 
suggested (two young couples merrily swapping mates or a child shamming 
sleep to earwitness primal sonorities) made me bolder, and every now and 
then I would take a bed-and-cot or twin-bed cabin, a prison cell or paradise, 
with yellow window shades pulled down to create a morning illusion of 
Venice and sunshine when actually it was Pennsylvania and rain. 

We came to know – nous connûmes, to use a Flaubertian intonation 
– the stone cottages under enormous Chateaubriandesque trees, the brick 
unit, the adobe unit, the stucco court, on what the Tour Book of the 
Automobile Association describes as “shaded” or “spacious” or “landscaped” 
grounds. The log kind, finished in knotty pine, reminded Lo, by its golden-
brown glaze, of friend-chicken bones. We held in contempt the plain 
whitewashed clapboard Kabins, with their faint sewerish smell or some other 
gloomy self-conscious stench and nothing to boast of (except “good beds”), 
and an unsmiling landlady always prepared to have her gift (“. . . well, I could 
give you . . .”) turned down (NABOKOV, 2006, p. 163, 164)28. 

 

Após a descrição repleta de ironia acerca dos hotéis onde se hospedaram, 

Humbert descreve o comportamento de Lolita ao chegar a esses hotéis: segundo ele, 

a menina logo ligava o rádio ou o ventilador e começava a perguntar a ele por que 

não podia ir imediatamente nadar na piscina nem andar pelas trilhas. Geralmente 

mal-humorada, ela recusava-se a ter relações com ele, que tinha de fazer ameaças 

                                                 
28 Foi então que começou nossa grande viagem pelos Estados Unidos. Bem cedo, dentre os diversos 
tipos de acomodações para turistas, passei a preferir o Motel Funcional – abrigos limpos, eficientes e 
seguros, realmente os lugares ideais para dormir, brigar, fazer as pazes e dedicar-se aos insaciáveis 
prazeres do amor ilícito. De início, dado meu receio de despertar suspeitas, não hesitava em pagar 
por ambos os compartimentos de um quarto duplo, cada qual contendo uma cama de casal. Ficava 
imaginando a que tipo de brincadeira para quatro tal instalação se destinava, pois a divisória 
incompleta que separava o chalé ou o quarto em dois ninhos de amor comunicantes oferecia apenas 
uma farisaica paródia de privacidade. Com o tempo, as próprias possibilidades sugeridas por essa 
honesta promiscuidade (dois jovens casais trocando alegremente de parceiros, ou a criança fingindo 
que dorme a fim de ouvir os ruídos que vêm da cama dos pais) tornaram-me mais audacioso, e vez 
por outra alugava um quarto com cama e caminha de armar ou duas camas de solteiro – 
paradisíacas masmorras, cujas cortinas amarelas criavam uma ilusão matutina de Veneza e de sol, 
quando, na verdade, estávamos na Pensilvânia e chovia. 
Viemos a conhecer – nous connûmes, para usar uma entonação flaubertiana – os bangalôs de pedra 
sob enormes árvores chateaubrianescas, os chalés de tijolos, de adobe, de estuque, erigidos em 
terrenos que o Guia Turístico do Automóvel Club descreve como “bem sombreados”, “muito 
espaçosos” ou “cuidadosamente ajardinados”. As cabanas de toros, com paredes internas de 
pinheiros nodosos, lembravam a Lô, por seu brilho castanho-dourado, ossos de frango frito. 
Desprezávamos as vulgares cabanas de tábuas caiadas, com vago cheiro de esgoto e outros odores 
sombrios e ainda mais envergonhados, sem nada de que pudessem se vangloriar (exceto “boas 
camas”) e com senhorias de cara amarrada sempre prontas a ver sua generosidade (“...bem, eu 
podia dar para vocês...”) rechaçada. 
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e promessas para conseguir persuadi-la, antes de deixá-la desfrutar das outras 

atrações que o local oferecia: 

 

Immediately upon arrival at one of the plainer motor courts which became 
our habitual haunts, she would set the electric fan a-whirr, or induce me to 
drop a quarter into the radio, or she would read all the signs and inquire with 
a whine why she could not go riding up some advertised trail or swimming in 
that local pool of warm mineral water. Most often, in the slouching, bored 
way she cultivated, Lo would fall prostrate and abominably desirable into a 
red springchair or a green chaise longue, or a steamer chair of striped 
canvas with footrest and canopy, or a sling chair, or any other lawn chair 
under a garden umbrella on the patio, and it would take hours of 
blandishments, threats and promises to make her lend me for a few seconds 
her brown limbs in the seclusion of the five-dollar room before undertaking 
anything she might prefer to my poor joy (NABOKOV, 2006, p. 165, 166)29 

 

O narrador expressa, ainda, sua opinião sobre o intelecto de Lolita: uma 

menina convencional cujos gostos eram os mesmos de qualquer outra de sua idade; 

tinha crises de mau humor para as quais Humbert não estava preparado e driblava 

por meio de ameaças. A princípio, ele dizia que, se ela continuasse recusando a 

satisfazê-lo e mantivesse o mau humor, iria levá-la à casa da senhorita Phalen (onde 

a garota havia passado um verão entediante alguns anos antes); depois, começou a 

dizer que, se ele a abandonasse, ela iria para um reformatório; por fim, passou a 

criar expectativas sobre locais ao longo da viagem para chamar a atenção de Lolita, 

como depreende-se nos fragmentos abaixo: 

 

I relied on three other methods to keep my pubescent concubine in 
submission and passable temper. A few years before, she had spent a rainy 
summer under Miss Phalen's bleary eye in a dilapidated Appalachian 
farmhouse that had belonged to some gnarled Haze or other in the dead 
past (…) Lo recalled that scarecrow of a house, the solitude, the soggy old 
pastures, the wind, the bloated wilderness, with an energy of disgust that 
distorted her mouth and fattened her half-revealed tongue. And it was there 
that I warned her she would dwell with me in exile for months and years if 

                                                 
29  Logo após chegarmos a um dos modestos motéis que se transformaram em nossos abrigos 
habituais, ela punha a zumbir o ventilador elétrico, ou me forçava a depositar uma moeda de vinte e 
cinco centavos no rádio automático, ou lia todos os prospectos e perguntava em tom lamurioso por 
que não podia imediatamente andar a cavalo por uma das trilhas locais ou nadar na piscina de água 
mineral aquecida. No mais das vezes, arrastando os pés, com aquele ar de enfado que ela tão bem 
cultivava, Lô se deixava cair, abominavelmente desejável, numa cadeira de molas vermelha ou numa 
espreguiçadeira verde, ou numa cadeira de lona listrada com toldo e descanso para os pés, ou num 
balanço, ou em qualquer outra cadeira de jardim provida de guarda-sol – e eram necessárias horas e 
horas de agrados, ameaças e promessas para fazer com que me emprestasse por alguns segundos 
seu corpo bronzeado na reclusão do quarto de cinco dólares, antes de irmos fazer qualquer coisa que 
ela julgasse preferível a minha pobre felicidade. 
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need be, studying under me French and Latin, unless her “present attitude” 
changed (…) 

“Finally, let us see what happens if you, a minor, accused of having impaired 
the morals of an adult in a respectable inn, what happens if you complain to 
the police of my having kidnapped and raped you?  

(…) You become the ward of the Department of Public Welfare – which I am 
afraid sounds a little bleak. A nice grim matron of the Miss Phalen type, but 
more rigid and not a drinking woman, will take away your lipstick and fancy 
clothes (…) 

But if I managed to establish that background of shared secrecy and shared 
guilt, I was much less successful in keeping her in good humor. Every 
morning during our yearlong travels I had to devise some expectation, some 
special point in space and time for her to look forward to, for her to survive 
till bedtime. Otherwise, deprived of a shaping and sustaining purpose, the 
skeleton of her day sagged and collapsed (NABOKOV, 2006, p. 166, 170)30. 

 

 A seguir, Humbert instaura um enunciatário na narração – o advogado, 

Clarence – que é o motivo pelo qual ele descreve tão detalhadamente os caminhos 

pelos quais passou com Lolita. No trecho a seguir, ele menciona também a duração 

da viagem – desde que tirou a menina do acampamento até chegar a Beardsley 

passou-se um ano: 

 

My lawyer has suggested I give a clear, frank account of the itinerary we 
followed, and I suppose I have reached here a point where I cannot avoid 
that chore. Roughly, during that mad year (August 1947 to August 1948), our 
route began with a series of wiggles and whorls in New England, then 
meandered south, up and down, east and west; dipped deep into ce qu'on 

                                                 
30 Baseava-me em três outros métodos para manter minha púbere concubina submissa e num estado 
de espírito minimamente razoável. Alguns anos antes, Lô havia passado um verão chuvoso sob os 
olhares turvos da Srta. Phalen numa decrépita fazendola dos montes Apalaches, a qual pertencera a 
algum encarquilhado Haze no passado longínquo. Lá se encontrava ainda, em meio a um imenso 
campo coberto de capim, à beira de uma floresta sem flores, no fim de uma estradinha 
permanentemente lamacenta, a trinta quilômetros da aldeia mais próxima. Lô se recordava daquela 
casa semelhante a um espantalho, da solidão, dos velhos pastos encharcados, do vento, do vazio, 
com tal repugnância que sua boca e sua língua se retorciam num ricto de angústia. E eu a advertia de 
que era lá onde iria viver em exílio durante meses – ou até mesmo anos, se necessário –, estudando 
comigo francês e latim, caso não mudasse seus “modos”. 
“Finalmente, vamos ver o que aconteceria com você, uma menor acusada de haver corrompido um 
adulto num hotel respeitável, se você contasse à polícia que eu te raptei e violentei. Admitamos que 
eles acreditem em você. Quando uma menor permite que um homem de mais de vinte e um anos a 
conheça carnalmente, sua vítima é enquadrada no crime de estupro ou de sodomia, dependendo da 
técnica utilizada, com uma pena máxima de dez anos. Isso significa que irei para a cadeia. Tudo bem. 
Vou para a cadeia. Mas o que acontece com você, minha órfã? Bom, você tem mais sorte. Você será 
colocada sob a tutela do Departamento de Bem-Estar Público – o que não me parece soar como 
alguma coisa muito animadora. Uma matrona bem severa, do tipo da senhorita Phalen, mas ainda 
mais rígida e que não bebe uma gota de álcool, vai confiscar teu batom e tuas lindas roupinhas. 
Mas, se fui capaz de estabelecer aquele vínculo de segredo e culpa compartilhados, tive muito menos 
êxito em manter seu bom humor. Durante o ano inteiro que duraram nossas viagens, a cada manhã 
eu tinha de criar alguma expectativa, algum ponto especial no tempo ou no espaço capaz de atraí-la 
a fim de que ela pudesse sobreviver até a hora de dormir. Do contrário, privada de algum propósito 
que lhe desse forma e sustentação, o esqueleto de seus dias desmoronava por completo. 
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appelle Dixieland, avoided Florida because the Farlows were there, veered 
west, zigzagged through corn belts and cotton belts (this is not too clear I am 
afraid, Clarence, but I did not keep any notes, and have at my disposal only 
an atrociously crippled tour book in three volumes, almost a symbol of my 
torn and tattered past, in which to check these recollections); crossed and 
recrossed the Rockies, straggled through southern deserts where we 
wintered; reached the Pacific, turned north through the pale lilac fluff of 
flowering shrubs along forest roads; almost reached the Canadian border; 
and proceeded east, across good lands and bad lands, back to agriculture 
on a grand scale, avoiding, despite little Lo's strident remonstrations, little 
Lo's birthplace, in a corn, coal and hog producing area; and finally returned 
to the fold of the East, petering out in the college town of Beardsley 
(NABOKOV, 2006, p. 173)31. 

 

 No início do capítulo seguinte, enumeram-se vários sítios turísticos dos 

Estados Unidos que Humbert e Lolita visitaram. Humbert afirma que tinha de vigiar 

Lô porque ela sempre procurava estar por perto de outras pessoas que poderiam vir 

a desconfiar do relacionamento dos dois e conta que, em tardes tropicais, gostava 

de sentar-se nu numa poltrona de couro enquanto tinha Lolita no colo e diz que ela 

ficava indiferente a ele, como se estivesse sentada sobre um objeto qualquer e 

tivesse preguiça de removê-lo: 

 

On especially tropical afternoons, in the sticky closeness of the siesta, I liked 
the cool feel of armchair leather against my massive nakedness as I held her 
in my lap. There she would be, a typical kid picking her nose while 
engrossed in the lighter sections of a newspaper, as indifferent to my 
ecstasy as if it were something she had sat upon, a shoe, a doll, the handle 
of a tennis racket, and was too indolent to remove. 

Her eyes would follow the adventures of her favorite strip characters: there 
was one well-drawn sloppy bobby-soxer, with high cheekbones and angular 
gestures, that I was not above enjoying myself; she studied the photographic 
results of head-on collisions; she never doubted the reality of place, time, 
and circumstance alleged to match the publicity pictures of naked-thighed 
beauties; and she was curiously fascinated by the photographs of local 
brides, some in full wedding apparel, holding bouquets and wearing glasses. 

                                                 
31 Meu advogado sugeriu que eu fizesse um relato claro e franco de nosso itinerário, e acho que 
cheguei a um ponto onde não posso evitar tal tarefa. Grosso modo, durante aquele ano louco (agosto 
de 1947 a agosto de 1948)., nossa viagem começou com uma série de meneios na Nova Inglaterra e 
depois seguiu em meandros para o Sul, subindo de descendo, para leste e para oeste; penetramos 
fundo naquilo qu’on appelle Dixieland, evitamos a Flórida porque os Farlow estavam por lá, 
enveredamos rumo ao Oeste, ziguezagueamos através de cinturões de milho e de algodão (creio que 
não está muito claro, Clarence, mas não fiz nenhuma anotação à época e, para verificar essas 
recordações, só disponho aqui de um guia turístico em três volumes atrozmente mutilado, quase um 
símbolo de meu esfarrapado passado).; cruzamos e recruzamos as montanhas Rochosas, vagamos 
pelos desertos do Sul, onde passamos o inverno; atingimos o Pacífico e subimos para o Norte, 
atravessando infindáveis florestas, em meio à penugem lilás dos arbustos em flor; quase chegamos à 
fronteira do Canadá; de lá seguimos para o Leste, através de terras férteis e inférteis, de volta à 
agricultura em larga escala, evitando, a despeito das estridentes reclamações de Lô, sua cidade natal, 
numa região em que se produzia milho, carvão e porcos; e finalmente retornamos ao aprisco da costa 
atlântica, terminando na cidade universitária de Beardsley. 
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A fly would settle and walk in the vicinity of her navel or explore her tender 
pale areolas. She tried to catch it in her fist (Charlotte's method) and then 
would turn to the column Let's Explore Your Mind (NABOKOV, 2006, p. 186, 
187)32. 

 

No início do capítulo 3, ele tenta justificar a indiferença de Lolita: ela havia 

entrado em seu mundo a fim de experimentá-lo, mas agora estava pronta a deixá-lo 

sem nunca ter vibrado com as carícias dele: 

 

She had entered my world, umber and black Humberland, with rash 
curiosity; she surveyed it with a shrug of amused distaste; and it seemed to 
me now that she was ready to turn away from it with something akin to plain 
repulsion. Never did she vibrate under my touch, and a strident “what d'you 
think you are doing?” was all I got for my pains. To the wonderland I had to 
offer, my fool preferred the corniest movies, the most cloying fudge. To think 
that between a Hamburger and a Humburger, she would – invariably, with 
icy precision – plump for the former. There is nothing more atrociously cruel 
than an adored child. Did I mention the name of that milk bar I visited a 
moment ago? It was, of all things, The Frigid Queen. Smiling a little sadly, I 
dubbed her My Frigid Princess. She did not see the wistful joke (NABOKOV, 
2006, p. 187, 188) 33. 

 

Ele diz admirar o corpo infantil de Lolita, cujos quadris ainda são da largura 

dos quadris de um menino, e fala dela como alguém de quem terá de livrar-se 

                                                 
32  Em tardes particularmente tropicais, na pegajosa intimidade da sesta, eu gostava de sentir o 
frescor da poltrona de couro contra minha nudez maciça enquanto a tinha em meu colo. Lá ficava ela, 
como qualquer criança, a enfiar o dedo no nariz enquanto lia as seções menos exigentes do jornal, 
tão indiferente a meu êxtase como se estivesse sentada sobre um objeto qualquer – um sapato, uma 
boneca, o cabo de uma raquete de tênis – e fosse preguiçosa demais para afastá-lo. Ela seguia com 
os olhos, de quadrinho em quadrinho, as aventuras de suas personagens prediletas: uma delas, 
muito bem desenhada, era uma adolescente desleixada, com as maçãs do rosto salientes e gestos 
angulosos, que eu não considerava abaixo de minha dignidade apreciar também; ela estudava 
detidamente os resultados fotográficos das colisões frontais; jamais punha em dúvida a realidade 
espacial e temporal de tudo o que circundava as lindas donzelas de coxas de fora nos retratos 
publicitários; e tinha uma curiosa fascinação pelas fotografias das noivas locais, algumas delas de 
véu e grinalda, segurando buquês e usando óculos. 
Uma mosca viria então passear nas vizinhanças de seu umbigo ou explorar-lhes as pálidas e tenras 
aréolas. Ela tentava apanhá-la na mão (o método de Charlotte). e depois mergulhava na leitura da 
coluna “Trate de usar melhor sua mente.” 
33 Ela havia penetrado em meu mundo, na negra e umbrátil Humberlândia, com uma curiosidade 
impetuosa; examinara-o com um erguer de ombros de jovial desagrado; e agora parecia pronta a 
escapar dele com algo semelhante à mais pura repugnância. Jamais vibrou sob minhas carícias, e 
um estridente: “Opa, que é que você está fazendo?” era tudo o que eu merecia em troca de meus 
esforços. Ao país das maravilhas que lhe ofertava, minha bobinha preferia os filmes mais banais, os 
sorvetes mais enjoativos. E pensar que entre um Hamburger e um Humburger ela invariavelmente se 
inclinava, com gélida precisão, para o primeiro! Não há nada mais atrozmente cruel do que uma 
criança adorada. Será que mencionei o nome do bar do motel que visitamos há pouco? Chamava-se, 
eu juro, A Rainha Frígida. Com um sorriso algo triste, apelidei-a de Minha Princesa Frígida. Mas ela 
não percebeu o que havia de melancólico na piada. 
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quando seu estado de ninfeta tiver chegado ao fim. Pensa até em engravidá-la para 

um dia poder ter relações com a filha e, quem sabe, com uma possível neta. Nessa 

passagem, vê-se como o dito “amor” que Humbert sente por Lolita, na verdade, é 

irônico, uma vez que ele o afirma no enunciado, mas nega-o na enunciação em que 

se mostra interessado apenas na juventude de Lolita: 

 

I now think it was a great mistake to move east again and have her go to 
that private school in Beardsley, instead of somehow scrambling across the 
Mexican border while the scrambling was good so as to lie low for a couple 
of years in subtropical bliss until I could safely marry my little Creole; for I 
must confess that depending on the condition of my glands and ganglia, I 
could switch in the course of the same day from one pole of insanity to the 
other – from the thought that around 1950 I would have to get rid somehow 
of a difficult adolescent whose magic nymphage had evaporated – to the 
thought that with patience and luck might have her produce eventually a 
nymphet with my blood in her exquisite veins, a Lolita the Second, who 
would be eight or nine around 1960, when I would still be dans la force de 
l'áge; indeed, the telescopy of my mind, or un-mind, was strong enough to 
distinguish in the remoteness of time a vieillard encore vert – or was it green 
rot? – bizarre, tender, salivating Dr. Humbert, practicing on supremely lovely 
Lolita the Third the art of being a granddad (NABOKOV, 2006, p. 196, 197)34, 

 

No entanto, ao final do capítulo 3 do romance, Humbert narra que Lolita 

chorava copiosamente todas as noites assim que ele fingia dormir e após cada 

relação sexual em que ele prometia coisas que, depois, lhe negava. Humbert 

demonstra certo sentimento de culpa por ter ignorado a insatisfação de Lolita pela 

satisfação dos desejos dele: 

 

I remember the operation was over, all over, and she was weeping in my 
arms; – a salutory storm of sobs after one of the fits of moodiness that had 
become so frequent with her in the course of that otherwise admirable year! I 
had just retracted some silly promise she had forced me to make in a 

                                                 
34 Hoje em dia, acho que foi um grande erro voltar para a costa leste e fazê-la freqüentar aquele 
colégio particular em Beardsley, em vez de atravessar a fronteira mexicana enquanto isso era 
possível e lá gozar, na clandestinidade, uns dois anos de felicidade subtropical até que pudesse 
casar-me em segurança com minha pequena Creole, pois devo confessar que, dependendo das 
condições de minhas glândulas e gânglios, no curso de um só dia eu passava de um pólo de 
insanidade ao outro – do pensamento de que por volta de 1950 teria de livrar-me sabe-se lá como de 
uma adolescente difícil, cuja mágica ninfescência se teria evaporado, ao pensamento de que, com 
sorte e paciência, eu poderia fazer com que ela eventualmente gerasse uma ninfeta que teria meu 
sangue correndo em suas delicadas veias, a Lolita II, que teria uns oito ou nove anos em 1960, 
quando eu estaria ainda dans la force de l’age, na verdade, a faculdade telescópica de minha mente, 
ou de minha demência, era tão forte que me permitia divisar, no horizonte do tempo, um vieillard 
encore vert – ou seria o verde da putrefação? –, o excêntrico, carinhoso e salivante dr. Humbert, 
praticando com a soberbamente adorável Lolita III a arte de ser avô. 
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moment of blind impatient passion, and thee she was sprawling and sobbing, 
and pinching my caressing hand, and I was laughing happily, and the 
atrocious, unbelievable, unbearable, and, I suspect, eternal horror that I 
know now was still but a dot of blackness in the blue of my bliss (…) 

(…) And I catch myself thinking that our long journey had only defiled with a 
sinuous trail of slime the lovely, trustful, dreamy, enormous country that by 
then, in retrospect, was no more to us than a collection of dog-eared maps, 
ruined tour books, old tires, and her sobs in the night – every night, every 
night – the moment I feigned sleep (NABOKOV, 2006, p. 199)35 

 

3.1.2 Filme de Kubrick 

 

 

A sequência “A grande viagem pelos Estados Unidos”, que no romance 

acontece em três capítulos, no filme de Stanley Kubrick ocorre em apenas 22 

segundos, indo de 1h38’26” a 1h38’48”. A sequência, que representa 10% do 

romance, ocupa somente 0,25% da narrativa fílmica em termos de duração, tendo 

como consequência diminuição considerável de importância para o resto do filme. 

Pode-se dividir a sequência em quatro planos, como segue. 

 

1) Plano geral de uma cidade sendo filmada do alto de uma colina enquanto a 

câmera permanece estática. Música ao fundo. Voz off de Humbert: “You must now 

forget Ramsdale and poor Charlotte and poor Lolita...” 

2) Plano de conjunto da mesma cidade do plano 1, por cujas ruas um carro se 

move enquanto a câmera o segue em um travelling para a frente. Música em volume 

mais baixo. Voz off de Humbert: “and poor Humbert, and accompany us to Beardsley 

College…” 

3) Plano médio de um carro que segue da esquerda para a direita numa 

cidade plana enquanto a câmera o acompanha com travelling lateral. Música ao 

                                                 
35 Lembro que a operação havia terminado, terminado de todo, e que ela estava chorando em meus 
braços – uma salutar tempestade de soluços após uma daquelas crises de mau humor que se tinham 
tornado tão freqüentes ao longo de um ano que, não fosse por isso, teria sido realmente admirável! 
Eu acabara de voltar atrás em alguma promessa absurda que ela me obrigara a fazer num momento 
de cega e impaciente paixão, e lá estava Lô estendida na manta, debulhando-se em lágrimas, 
mordendo minha mão que a acariciava, enquanto eu sorria feliz – e o horror atroz, incrível, 
insuportável e provavelmente eterno que ora sinto era apenas uma pequena mancha preta no azul de 
minha felicidade. (...) E me surpreendo hoje pensando que aquela nossa longa viagem só serviu para 
conspurcar, com uma trilha sinuosa de limo, aquele imenso e belo país, sonhador e confiante, que já 
então, em retrospecto, nada mais era para nós do que uma coleção de mapas desbeiçados, guias 
turísticos dilacerados, velhos pneus e os soluços de Lô no meio da noite – de todas as noites, de 
cada noite – tão logo eu fingia que estava dormindo. 
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fundo. Voz off de Humbert: “where my lectureship in French poetry is in its second 

semester. Six months have passed and Lolita is attending an excellent school where 

it is my hope that she will be persuaded…” 

4) Plano geral de uma rua, câmera estática. Música ao fundo. Voz off de 

Humbert: “to read other things than comic books and movie romances” (KUBRICK, 

Lolita, 1962)36. 

 
Imagem 11: O carro em que estão Humbert e Lolita deixa Ramsdale no filme de Kubrick 

 

                                                 
36 Agora esqueça Ramsdale, as pobres Charlotte e Lolita e o pobre Humbert, e vamos à Faculdade 
Beardsley, onde meu curso de Poesia Francesa está no segundo semestre. Passaram-se seis meses 
e Lolita está numa escola excelente onde espero que ela aprenda a ler outras coisas além de 
quadrinhos (KUBRICK, Lolita, 1962. Legendagem em português, áudio original). 
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Imagem 12: Humbert e Lolita chegam a Beardsley 

 

O que se pode entender da sequência é que a cidade mostrada no plano 1 é 

Ramsdale, uma vez que Humbert pede ao telespectador para esquecê-la, e que o 

carro que aparece no plano 2 é dele, que, juntamente com Lolita, está partindo de 

Ramsdale em direção a Beardsley e aparece no plano 3 e 4. 

Há omissão de tudo que o romance traz e aponta como tendo ocorrido no 

percurso até os dois chegarem de fato a Beardsley: parece que eles saíram do 

acampamento e foram direto a Beardsley, o que minimiza a complicação crescente 

da convivência entre Humbert e Lolita.  

Além disso, Humbert narra a história no modo imperativo, no tempo presente 

do modo indicativo e no futuro do presente do modo indicativo, o que gera efeito de 

proximidade da narração, que se presume estar acontecendo enquanto Humbert fala, 

ao contrário do que se passa no romance, em que os verbos usados estão no 

pretérito e a ironia e a crítica empregadas, aliadas às referências ao advogado de 

Humbert, criam efeito de distanciamento.  

No discurso fílmico, sabe-se que Humbert se preocupa com a formação de 

Lolita pela narração em off, é apenas essa sua preocupação, diferentemente do 

Humbert do romance, cujo maior interesse era poder estar recluso com Lolita em 

casa. 
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3.1.3 Filme de Lyne 

 

 No fime de Adrian Lyne, a sequência referente à viagem de Humbert e Lolita 

pelos Estados Unidos vai de 57’54” a 1h08’38” e pode ser dividida em cinco planos-

sequência. Ela tem a duração de 10’44”, o que representa 8% de toda a narrativa 

fílmica, sendo quase tão relevante para esta quanto os três primeiros capítulos do 

romance são para a narrativa literária. 

 

 1) Sequência de 57’54” a 1h01’01”  

 

Enquanto o narrador cita, em voz over, a primeira frase do capítulo 1 do livro: 

“It was then that began our extensive travels all over the States” 37 , a câmera 

acompanha, em plano geral e em travelling lateral, um carro passando por sobre 

uma ponte. Uma animada música começa a tocar quando Humbert termina a frase. 

 Há, então, um corte para dentro do carro e podem-se ver os pés de Lolita 

movendo-se ao som da música por cima do banco do passageiro e a voz dela 

acompanhando a canção enquanto Humbert dirige. A câmera focaliza o corpo da 

menina em movimento de travelling lateral. Vê-se que ela está terminando de tomar 

sorvete e segura o palito enquanto faz brincadeiras com Humbert: bate os pés no 

rosto dele, atira-lhe objetos e quase o faz perder o controle da direção; ele, por sua 

vez, pede a ela para parar com as brincadeiras, porque assim não pode dirigir; não 

perde, porém, a paciência, rindo tão entusiasmadamente quanto ela. O efeito de 

sentido gerado é de felicidade e euforia por parte de Humbert por estar, enfim, 

sozinho com Lolita. 

 A música que toca é Civilization (Bongo, Bongo, Bongo), de Bob Hilliard e 

Carl Sigman, cuja letra consiste numa sátira de um nativo africano, originário do 

Congo, a respeito do que os missionários instalados no país lhe contam sobre a 

sociedade chamada “civilizada”: ele não acredita nos missionários, que dizem que a 

vida nos países “civilizados” é melhor do que a vida dele no Congo, e decide ficar no 

país natal, vivendo de seu modo, longe do caos proveniente da modernização. 

                                                 
37 Foi então que começou nossa grande viagem pelos Estados Unidos. 
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 Como Lolita canta essa canção, pode-se entender que a cena seja uma 

metáfora ideológica de que ela quer permanecer no próprio mundo, não tendo a 

intenção de entrar no mundo de Humbert, o que já é um prelúdio dos problemas que 

virão nas próximas sequências. Compreende-se, também, que essa referência é 

uma crítica de Lyne à civilização americana e ocidental com relação à erotização do 

corpo adolescente. 

 As falas entre Humbert e Lolita nessa sequência são, também, em tom de 

brincadeira: 

 

Canção: He tells the native population that civilization is fine / That 
civilization is a thing for me to see… 
Lolita: “So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo, oh no no 
no no no…”. When is the best time to buy a bird? 
Humbert: I don’t know… when is the best time to buy a bird? 
Lolita: When it’s going “cheep”. Don’t say I never gave you anything. 
Humbert: Oh, don’t do that… I can’t drive! Don’t do that! Oh no… if it goes 
out the window I’m not stopping. Don’t… what are these? Are these hair 
grips? Don’t do that... I can’t see... 
Lolita: Oh... argh! 
Humbert: Oh, what is that? 
Lolita: (risos)38 

 

                                                 
38 Canção: Ele diz para a população native que a civilização é legal / Que a civilização é algo que 
tenho que ver... 
Lolita: “Então bongo, bongo, bongo, não quero sair do Congo, não não não não não não... Quando é 
a melhor hora para comprar um pássaro? 
Humbert: Não sei… quando é a melhor hora para comprar um pássaro? 
Lolita: Quando vai “piar” (Trocadilho: a palavra “piar”, “cheep” em inglês, tem a mesma pronúncia da 
palavra “barato”, que é “cheap”). Para você não dizer que nunca te dei nada. 
Humbert: Não faça isso… não consigo dirigir! Não faça isso! Se cair lá fora, não vou parar. Não... o 
que é isso? Grampos de cabelo? Não faça isso… não consigo enxergar... 
Lolita: Oh... argh! 
Humbert: Que foi? 
Lolita: (risos). 
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Imagem 13: O carro em que estão Humbert e Lolita deixa Ramsdale no filme de Lyne 

 

 

 
Imagem 14: Humbert e Lolita em viagem pelos EUA 

 

 2) Sequência de 1h01’02” a 1h03’00”  
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 Os dois chegam a um hotel chamado Sea Horse Motel, e uma placa informa 

que crianças menores de 14 anos não pagam pela hospedagem. Devido ao primeiro 

plano que a câmera faz da placa, presume-se que Lolita tem 14 anos ou menos, e 

essa é a primeira referência a sua idade. A supressão de todos os demais 

comentários de Humbert acerca das placas dos hotéis faz com que o espectador 

perca a sensação que o leitor do romance tem de que Humbert é cínico e sarcástico 

ao narrar a relação com Lolita. 

 Nessa sequência, existe um Humbert que, ao adentrar o quarto, precisa 

primeiro tomar um banho antes de fazer qualquer outra coisa e uma Lolita que o 

empurra ao entrar no quarto e que puxa a descarga do vaso sanitário enquanto ele 

está no chuveiro somente para que a água se torne mais quente, o que acarreta 

grande diferença na construção da imagem de ambos os sujeitos. Em vez da Lolita 

infantil e que só quer brincar e do Humbert desesperado que não a deixa obter o 

prazer infantil por conta de não postergar o próprio prazer sexual, como se vê no 

livro, há um Humbert que só quer tomar um banho e relaxar após uma longa e 

cansativa viagem e uma Lolita que quer lhe fazer mal após ele lhe ter concedido os 

35 centavos que ela tinha lhe pedido para colocar no Magic Fingers, um aparelho 

posicionado sobre a cabeceira da cama que faz com que o colchão vibre enquanto 

uma música toca. 

 Na mesma sequência, de maneira similar ao romance, é exposta a não-

aceitação de Lolita em relação ao comportamento sexual de Humbert, porém, de 

forma amenizada: quando ela lhe pede dinheiro para colocar no Magic Fingers, ele 

lhe pergunta se os dedos mágicos dele não são suficientes, e ela vira-lhe o rosto 

com expressão de desagrado com o comentário. No entanto, no romance há um 

conflito porque Humbert a força a manter relações, enquanto no filme não há esse 

conflito entre eles porque Humbert deixa a menina livre. 

 Enquanto Humbert se banha, Lolita permanece na cama recebendo a 

massagem do Magic Fingers e seu corpo é focado em primeiríssimo plano: a câmera 

foca os pés e vai subindo num movimento de travelling para cima. Ela vira na cama 

enquanto escuta e canta a canção Amor, interpretada por Andy Russell. A letra da 

canção também é um prelúdio do que Lolita fará com Humbert: ela negará o amor 

que ele lhe oferece, e as imagens de seu corpo em uma câmera mais lenta que a 

natural sugerem sensualidade. 

 O diálogo que acontece é o seguinte: 
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Lolita: Look, they have Magic Fingers! 
Humbert: Good! I need to shower. 
Lolita: Give me a quarter and a dime. 
Humbert: What for? 
Lolita: For the Magic Fingers. 
Humbert: My Magic Fingers aren’t enough? 
Lolita: “Amor, amor, amor… these words so sweet mean I adore you. Amor, 
amor, amor…” 
Humbert: Good shower! First rate temperature control 
Canção: “Amor, amor, amor… amor, amor, amor…” 
Humbert: Oh, ah! Lo... 
Lolita: Huh? 
Humbert: My God, Lo. Don’t flush when I’m in here!39 

 

 3) Sequência de 1h03’01” a 1h04’29” 

 

Aqui, vê-se Lolita apenas parcialmente como Humbert a vê: uma menina cujo 

humor não é dos melhores. Entretanto, não se vê um Humbert que ameaça levá-la à 

casa de velhas rabugentas tampouco a reformatórios para que ela ceda aos anseios 

sexuais dele sem criar problemas. Vê-se, sim, um amante compreensivo que 

conversa a respeito das atitudes irritantes dela. Ela tem uma bala na boca que faz 

barulho e incomoda Humbert, que está com dor de cabeça. Ele, então, consegue 

retirar a bala da boca dela, deixando-a aborrecida. 

 

Humbert: What is that? 
Lolita: What’s what? 
Humbert: That thing in your mouth. 
Lolita: It’s a jawbreaker… supposed to break your jaw. Want one? 
Humbert: Just give it to me. I’ve had it with that noise. Spit it out, I’ve got a 
headache. 
Lolita: It’s good! 
Humbert: Just give it to me, will you? Spit it out. 
Lolita: You look 100% better when I can’t see you.40 

                                                 
39 Lolita: Olha, tem Dedos Mágicos! 
Humbert: Que bom! Preciso de um banho. 
Lolita: Me dê uma moeda de vinte e cinco e uma de dez centavos. 
Humbert: Para quê? 
Lolita: Para os Dedos Mágicos. 
Humbert: Os meus dedos mágicos não são suficientes? 
Lolita: “Amor, amor, amor… essas palavras doces significam que eu te adoro. Amor, amor, amor…” 
Humbert: O chuveiro é bom! Controle de temperatura de primeira. 
Canção: “Amor, amor, amor… amor, amor, amor…” 
Humbert: Oh, ah! Lô... 
Lolita: Ahn? 
Humbert: Meu Deus, Lô. Não dê a descarga quando eu estiver aqui! 
40 Humbert: O que é isso? 
Lolita: O que é o que? 
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4) Sequência de 1h04’30” a 1h06’11” 

 

Em primeiro plano aparecem H. e Lo no carro em movimento. Humbert diz 

que pensava no destino final, Beardsley, mas que sentia necessidade de continuar a 

dirigir pelos EUA:  

Humbert (voz over): We took a circuitous route to put it mildly. In the back of 
my mind was our eventual destination, Beardsley College, where I would 
finally take up my teaching position. But in the front of my mind was the need 
to keep going, keep driving… 
Humber (voz in): Lo, that’s the last time I let you drive this car.41 

 

Ele cita quase literalmente um trecho que se encontra no capítulo 3 da 

segunda parte do livro enquanto aparece pacientemente ensinando Lolita a jogar 

tênis: 

Voz in: Serve into this square, Lo. 
Voz over: And despite our tiffs… 
Voz in: In the square, Lo. Try and get it into the square. No, this square. 
Voz over: … despite all the fuss and faces she made, and the danger, and 
the hopelessness of it all… 
Voz in: Aim for my head. 
Voz over: Despite all that, I was in paradise – paradise whose skies were the 
color of hell-flames – but a paradise still.42 

 

Quando termina de falar, uma música empática serve para corroborar a 

representação visual da cena causando comoção. A música acompanha o 

movimento de Humbert de colocar Lolita, adormecida, na cama, como um pai faria. 

                                                                                                                                                         
Humbert: Isso que está na sua boca. 
Lolita: É uma bala de quebrar o queixo. Quer uma? 
Humbert: Me dá. Cansei desse barulho. Cuspa, estou com dor de cabeça. 
Lolita: É gostosa! 
Humbert: Me dá. Cuspa. 
Lolita: Você é muito mais bonito quando não estou te vendo. 
41 Humbert em voz over: Seguimos um caminho circular. No fundo da minha mente estava o nosso 
destino, a Faculdade de Beardsley, onde eu finalmente assumiria meu posto como professor. Mas na 
frente da minha mente estava a necessidade de continuar dirigindo... 
Humbert in: Lô, essa é a última vez que eu te deixo dirigir esse carro. 
42 Voz in: Saque deste lado, Lô. 
Voz over: Apesar das nossas brigas… 
Voz in: Deste lado, Lo. Tente colocar a bola deste lado. Não, deste lado. 
Voz over: Apesar dos escândalos e das caretas que ela fazia, e do perigo e da desesperança de tudo 
aquilo.… 
Voz in: Mire na minha cabeça. 
Voz over: Apesar de tudo aquilo, eu estava no paraíso – um paraíso cujo céu tinha a cor das chamas 
do inferno, mas ainda assim um paraíso. 
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Assim, se conforme Bernadet “a música acompanha o filme para, em geral, reforçar 

as emoções” (2000, p. 47), a imagem, aliada a essa música empática, transforma-o, 

no filme, num amante muito mais cuidadoso e preocupado com o bem-estar de 

Lolita. 

Diferentemente do romance, em que a viagem parece longa pelas descrições 

que Humbert faz e pela crescente relação conflituosa entre ele e Lolita à medida que 

o tempo vai passando, no filme de Lyne não há provocação por parte de Humbert, 

pois não há tempo para que ele faça com que Lolita se revolte – é ela que 

desenvolve um sentimento independentemente do comportamento dele; é ela que, 

desde as primeiras paradas, já tem em si mesma o prazer em irritá-lo. 

 

5) Sequência de 1h06’12” a 1h08’46”  

 

Aqui há o acréscimo de um elemento que não aparece no romance. No filme, 

a câmera aparece focada em primeiríssimo plano numa fita pega-mosca com alguns 

insetos colados e vai subindo em movimento de travelling para cima até chegar ao 

ventilador de teto, onde a fita está presa. A seguir, a câmera focaliza uma cama 

desarrumada em um quarto parcialmente iluminado pela luz do sol que entra através 

das janelas. A câmera vai se movendo para a esquerda, onde se vê Lolita sentada 

no colo de Humbert numa poltrona de balanço de couro. Ela traja uma camisa de 

pijama e lê histórias em quadrinhos enquanto balança a poltrona com os pés. 

Humbert, vestindo apenas uma calça de pijama, parece sentir prazer e toca a perna 

dela, que muda o ritmo da respiração e também se excita. Há então um corte – a 

câmera volta-se para o ventilador de teto e depois para o hotel visto do lado de fora, 

já à noite.  
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Imagem 15: Lolita lê histórias em quadrinhos sentada no colo de Humbert no filme de Adrian Lyne 

 

Volta-se à cena do quarto onde Lolita, agora trajando calça e camisa de 

pijama, coloca uma moeda no rádio quando Humbert abre a porta. Ela o vê e cobre 

o rosto com dois travesseiros. Ele sai do quarto, e novamente a câmera se fixa nela, 

que aparece chorando. A música ao fundo é I Wonder, I Wonder, I Wonder, cujo 

trecho tocado é: 

  

All by myself alone at home a feeling blue 
Thoughts keep roaming through my mind, they’re all of you 
I wonder if you’re dancing with somebody new 
I wonder, I wonder 
Can’t help it if I wonder 
No matter which side of the pillow that I’m sleeping on 
My dreams of you continue through until the dawn 
And after that…43 

 

                                                 
43 Sozinho em casa, sinto uma tristeza 
Pensamentos continuam rodando pela minha cabeça, são todos sobre você 
Me pergunto se você está dançando com alguém novo 
Me pergunto, me pergunto 
Não consigo parar de me perguntar 
Não importa de que lado do travesseiro estou dormindo 
Meus sonhos com você continua até o amanhecer 
E depois disso… 
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Quanto ao choro de Lolita no filme, o espectador pode pensar que ocorreu por 

uma insatisfação momentânea, pelo humor instável ou em razão do relacionamento 

sexual com Humbert, uma vez que o primeiríssimo plano da fita pega-mosca e o 

plano geral do quarto escuro que aparecem na cena anterior criam um efeito de 

sentido de podridão, sujeira, que remete à pedofilia. 

 Entretanto, no filme, Humbert aparece como um amante calmo e 

compreensivo, que espera que Lolita o satisfaça na mesma proporção que ele a 

satisfaz; enquanto no romance ele, não podendo ter Lolita espontaneamente, faz 

ameaças ou falsas promessas, não se importando com as vontades dela. 

Assim, com as transformações, inverte-se a empatia e a confiabilidade 

criadas no romance: o espectador do filme é mais simpático à figura de Humbert do 

que à de Lolita porque Humbert não a força nem ameaça, enquanto o leitor do 

romance, ao saber das condições que Humbert cria para que a relação com a 

menina aconteça, tende a simpatizar mais com ela, duvidando de cada palavra dele. 

Outra grande diferença que ocorre no filme é a supressão da gravidade do 

fato de Humbert ser pedófilo, pois, ainda que se mencione a “condição especial de 

amante de ninfetas” quando ele diz que é “corruptor de uma inocente”, Lolita não se 

comporta como uma garota de 12 anos de idade, ela age de maneira dominadora 

em sua relação com Humbert. 

No entanto, apesar de se posicionar de igual para igual no relacionamento 

com Humbert, o comportamento de Lolita é ambíguo, pois ela oscila entre ter um 

comportamento maduro e dominador com Humbert e agir como uma criança, como 

quando joga palitos de sorvete nele como forma de brincadeira. 

 

 

3.2 ANÁLISE DA SEQUÊNCIA “OS CAÇADORES ENCANTADOS” 
 

 

3.2.1 Romance 

 

 

Nos capítulos de 4 a 14 do romance, Humbert projeta-se como sujeito da 

narrativa e fala dos fatos ocorridos como se ele os estivesse vivenciando no 

momento da enunciação. Há, no entanto, trechos em que ele se projeta como 
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destinador-manipulador, tentando mostrar ao leitor o quanto foi compreensivo com 

Lolita e se esforçou para que ela se sentisse feliz a seu lado, e como destinador-

julgador, quando se culpa por ter mantido Lolita em cativeiro. 

No capítulo 4 do romance, Humbert narra a chegada dos dois a Beardsley. 

Ele diz que Lolita não se interessou em conhecer a casa onde os dois passariam a 

viver, mas que entrou automaticamente pela porta, pegou algumas revistas na 

estante da sala e deixou-se cair no sofá. Ele segue dizendo que tampouco se 

importava com o lugar onde iriam morar desde que pudesse manter Dolores reclusa 

e afirma que a casa lembrava a de Haze, com a vantagem de que o escritório, agora, 

era bem mais amplo. 

Humbert comenta sobre a esperança com relação à escola onde Lolita iria 

estudar: queria que, além de cuidar do corpo das “ninfetas”, a instituição também se 

preocupasse em educar-lhes as mentes. No entanto, ele lembra que um conhecido, 

Gaston Godin, outro estrangeiro, havia comentado, numa crítica à política norte-

americana como um todo, que a pedagogia da escola não satisfaria as expectativas 

de Humbert: 

 

Gaston Godin, who was seldom right in his judgment of American habitus, 
had warned me that the institution might turn out to be one of those where 
girls are taught, as he put it with a foreigner's love for such things: “not to 
spell very well, but to smell very well.” I don't think they achieved even that 
(NABOKOV, 2006, p. 200)44. 

 

Ele segue, com ironia, dando exemplos das “pérolas de sabedoria” que a 

diretora, Pratt, acreditava ser a função da escola: 

 

“We are not so much concerned, Mr. Humbird, with having our students 
become bookworms or be able to reel off all the capitals of Europe which 
nobody knows anyway, or learn by heart the dates of forgotten battles. What 
we are concerned with is the adjustment of the child to group life. This is why 
we stress the four D's: Dramatics, Dance, Debating and Dating. We are 
confronted by certain facts. Your delightful Dolly will presently enter an age 
group where dates, dating, date dress, date book, date etiquette, mean as 
much to her as, say, business, business connections, business success, 

                                                 
44 Gaston Godin, que raramente acertava ao avaliar os costumes americanos, advertira-me, com o 
deleite que sentem os estrangeiros por esse tipo de afirmação, de que talvez se tratasse de uma 
daquelas escolas em que as moças são ensinadas “não a soletrar muito bem, mas a se pintar muito 
bem”. Acho que nem isso conseguiam. 
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mean to you, or as much as (smiling) the happiness of my girls means to me 
(NABOKOV, 2006, p. 200)45 

 

Ele diz que ficou horrorizado, mas permitiu que Dolly estudasse lá porque 

ouviu, de pessoas que considerava inteligentes, que a escola era tão conservadora 

como qualquer outra, e que o discurso de Pratt apenas existia para tentar vender a 

imagem da instituição como moderna e avançada, obtendo, assim, mais lucros.  

Comenta, ainda, que a razão pela qual a escola foi escolhida era a 

localização: portão e pátio podiam ser vistos da casa onde morariam. Humbert 

poderia observar Dolores, e as demais “ninfetas”, na hora do recreio, o que, contudo, 

não foi possível porque foi erguido um tapume de madeira no caminho para a 

realização de uma obra: 

 

(…) unfortunately, on the very first day of school, workmen arrived and put 
up a fence some way down the gap, and in no time a construction of tawny 
wood maliciously arose beyond that fence utterly blocking my magic vista; 
and as soon as they had erected a sufficient amount of material to spoil 
everything, those absurd builders suspended their work and never appeared 
again (NABOKOV, 2006, p. 202)46 

 

No capítulo 5, Humbert fala do distanciamento que conseguiu manter dos 

vizinhos que tentavam aproximação e de como tomava cuidado para que a 

empregada da casa, a Sra. Holigan, não desconfiasse do que ocorria entre eles. Ele 

deixa claro que sentia medo de que algum dos vizinhos, ou mesmo a Sra. Holigan, 

pudesse arrancar uma confissão de Dolores sobre o verdadeiro relacionamento 

entre ela e “seu pai” e diz que a vizinha do lado direito era a mais perigosa, pois 

demonstrava curiosidade mórbida sobre o que se passava na casa: 

                                                 
45  Nossa preocupação, senhor Humbird, na consiste tanto em fazer com que as alunas se 
transformem em ratos de biblioteca ou saibam de cor todas as capitais da Europa, coisa que ninguém 
conhece mesmo, ou memorizem as datas de batalhas já esquecidas. O que nos preocupa é ajudar a 
criança a viver em grupo. É por isso que damos ênfase ao teatro, à dança, aos debates e aos 
encontros com os meninos. Temos de levar em conta certos fatos inevitáveis. Sua adorável Dolly 
muito em breve chegará à idade em que os encontros com rapazes – o que fazer, o que vestir, como 
manter um diário, quais as regras de etiqueta a seguir – são tão importantes para ela quanto, por 
exemplo, são para o senhor os negócios, o êxito nos negócios, seus encontros com outros homens 
de negócios, ou, para mim (sorrindo), a felicidade de minhas meninas. 
46 Infelizmente, já no primeiro dia de aula uma equipe de operários ergueu um tapume no centro do 
terreno e logo depois um arcabouço de madeira amarelada levantou-se odiosamente além da cerca, 
obstruindo por completo o mágico panorama; e tão logo haviam atingido o objetivo de estragar tudo, 
os absurdos operários interromperam a obra e nunca mais deram as caras por lá. 
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My east-door neighbor was by far the most dangerous one, a sharp-nosed 
stock character whose late brother had been attached to the College as 
Superintendent of Buildings and Grounds. I remember her waylaying Dolly, 
while I stood at the living room window, feverishly awaiting my darling's 
return from school. The odious spinster, trying to conceal her morbid 
inquisitiveness under a mask of dulcet goodwill, stood leaning on her slim 
umbrella (the sleet had just stopped, a cold wet sun had sidled out), and 
Dolly, her brown coat open despite the raw weather, her structural heap of 
books pressed against her stomach, her knees showing pink above her 
clumsy wellingtons, a sheepish frightened little smile flitting over and off her 
snub-nosed face, which-owing perhaps to the pale wintry light-looked almost 
plain, in a rustic, German, mägdlein-like way, as she stood there and dealt 
with Miss East's questions “And where is your mother, my dear? And what is 
your poor father's occupation? And where did you lIve before?” (NABOKOV, 
2006, p. 203, 304)47 

 

Já no capítulo 6, Humbert descreve Gaston Godin. Percebe-se o desprezo 

que Humbert sente por ele, apenas aturando-o por ser alguém com quem não 

precisava preocupar-se, pois era demasiadamente egocêntrico para desconfiar do 

comportamento do colega com relação à “filha”. Em quatro passagens do capítulo, 

sugere-se que Gaston tem tanto ou até mais a esconder do que o próprio Humbert, 

era também pedófilo, envolvido com meninos: 

 

Had he discovered mes goûts and Lolita's status, it would have interested 
him only insofar as throwing some light on the simplicity of my attitude 
towards him, which attitude was as free of polite strain as it was of ribald 
allusions; for despite his colorless mind and dim memory, he was perhaps 
aware that I knew more about him than the burghers of Beardsley did 
(NABOKOV, 2006, p. 204, 205)48. 

(...) he knew by name all the small boys in our vicinity (he lived a few blocks 
away from me) and had some of them clean his sidewalk and burn leaves in 
his back yard, and bring wood from his shed, and even perform simple 
chores about the house, and he would feed them fancy chocolates, with real 
liqueurs inside-in the privacy of an orientally furnished den in his basement, 

                                                 
47 Minha vizinha da direita era de longe a mais perigosa, uma mulherzinha de nariz afilado cujo 
falecido irmão trabalhara na universidade como diretor de patrimônio. Vejo-a ainda abordando Dolly 
enquanto, de pé junto à janela da sala de visitas, eu esperava febrilmente que minha querida voltasse 
da escola. A detestável solteirona, tentando ocultar sua curiosidade mórbida sob uma máscara de 
melíflua benevolência, apoiava-se em seu delgado guarda-chuva (parara de chover, e um sol frio e 
úmido aparecera de esguelha)., enquanto Dolly – o casaco marrom aberto apesar do mau tempo, 
uma pilha bem estruturada de livros apertada contra a barriga, os joelhos rosados despontando por 
sobre as mal-ajambradas botas de borracha, um sorriso acanhado e medroso pairando sobre o rosto 
de nariz arrebitado (que, talvez devido à pálida luz de inverno, parecia quase banal, com a rusticidade 
teutônica de uma Mägdlein). – respondia a suas perguntas: “E onde está sua mãe, minha querida? E 
qual é a profissão do coitado do seu pai? E onde vocês viviam antes?”. 
48 (...) Tivesse ele descoberto mês goûts e a condição de Lolita, isso o teria interessado apenas na 
medida em que esclarecia a simplicidade de minha atitude para com ele – a qual era tão isenta de 
falsas pudicícias quanto de alusões picarescas: pois, malgrado sua mente incolor e sua nebulosa 
memória, Gaston talvez percebesse que eu sabia mais sobre ele do que os bravos cidadãos de 
Beardsley. 
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with amusing daggers and pistols arrayed on the moldy, rug-adorned walls 
among the camouflaged hot-water pipes (NABOKOV, 2006, p. 205)49. 

(…) I am loath to dwell so long on the poor fellow (sadly enough, a year later, 
during a voyage to Europe, from which he did not return, he got involved in a 
sale histoire, in Napes of all places!) (NABOKOV, 2006, p. 207)50. 

I would have hardly alluded to him at all had not his Beardsley existence had 
such a queer bearing on my case. I need him for my defense. There he was 
devoid of any talent whatsoever, a mediocre teacher, a worthless scholar, a 
glum repulsive fat old invert, highly contemptuous of the American way of life, 
triumphantly ignorant of the English language-there he was in priggish New 
England, crooned over by the old and caressed by the young-oh, having a 
grand time and fooling everybody; and here was I (NABOKOV, 2006, p. 
207)51. 

 

No sétimo capítulo, Humbert narra que se lembra com desgosto do declínio 

que houve na moral de Lolita quando ambos viviam em Beardsley. Ele afirma que 

ela nunca compartilhou do entusiasmo dele e que tampouco se interessava no lucro 

que obtinha em troca de relações sexuais, porém, tirou vantagem do fato de ele 

estar perdendo cada vez mais o controle da situação, indo de encontro à postura fria 

e calculista que assumira até então: 

 

I am now faced with the distasteful task of recording a definite drop in Lolita's 
morals. If her share in the ardors she kindled had never amounted to much, 
neither had pure lucre ever come to the fore. But I was weak, I was not wise, 
my school-girl nymphet had me in thrall. With the human element dwindling, 
the passion, the tenderness, and the torture only increased; and of this she 
took advantage (NABOKOV, 2006, p. 207, 208)52 

 

                                                 
49 (...) conhecia pelo nome todos os meninos da vizinhança (morava a alguns quarteirões de nós). e 
fazia com que alguns deles varressem a calçada em frente a sua casa, queimassem as folhas no 
quintal, trouxessem lenha para a lareira e até se encarregassem de alguns trabalhos caseiros. Em 
troca, ele os regalava com bombons de luxo (daqueles que contêm licor de verdade) numa íntima 
salinha do porão que decorara em estilo oriental... 
50 (...) É com relutância que me estendo tanto acerca da pobre criatura (o que é mais triste: um ano 
depois, durante uma viagem à Europa da qual nunca voltou, ele se envolveu numa sale histoire, e 
ainda por cima em Nápoles!).  
51 (...) Pois lá estava ele, desprovido de qualquer talento, um professor medíocre, uma nulidade como 
intelectual, um velho e gordo invertido, macambúzio e repulsivo, desprezando gloriosamente o 
American Way of Life, ignorando por completo a língua inglesa – lá estava ele na pudibunda Nova 
Inglaterra, paparicado pelos velhos, acariciado pelos jovens, tapeando todo mundo e divertindo-se a 
valer –, e cá estou eu. 
52  Cumpre-me agora a desagradável tarefa de registrar uma significativa deterioração no 
comportamento moral de Lolita. Se nunca chegara a muito sua participação nos ardores que em mim 
acendia, tampouco ela parecia movida pelo interesse pecuniário. Mas eu era fraco, desajuizado, um 
mero escravo de minha ninfeta colegial. Com o declínio do fator humano, a paixão, a ternura e a 
tortura só fizeram crescer – e disso ela se aproveitou. 
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Lolita conseguiu um aumento considerável durante o ano que passaram em 

Beardsley. O próprio Humbert narra que negociava friamente com a menina; quando 

sabia que Lolita queria muito alguma coisa, como assistir a um filme, por exemplo, 

cobrava carícias extras: 

 

Her weekly allowance, paid to her under condition she fulfill her basic 
obligations, was twenty-one cents at the start of the Beardsley era—and 
went up to one dollar five before its end. This was a more than generous 
arrangement seeing she constantly received from me all kinds of small 
presents and had for the asking any sweetmeat or movie under the moon – 
although, of course, I might fondly demand an additional kiss, or even a 
whole collection of assorted caresses, when I knew she coveted very badly 
some item of juvenile amusement. She was, however, not easy to deal with. 
Only very listlessly did she earn her three pennies – or three nickels—per 
day; and she proved to be a cruel negotiator whenever it was in her power to 
deny me certain life-wrecking, strange, slow paradisal philters without which 
I could not live more than a few days in a row, and which, because of the 
very nature of love's languor, I could not obtain by force. Knowing the magic 
and might of her own soft mouth, she managed – during one schoolyear! – 
to raise the bonus price of a fancy embrace to three, and even four bucks 
(NABOKOV, 2006, p. 208)53. 

 

Ele ainda acrescenta que, se não tomava o dinheiro da mão da menina tão 

logo a relação sexual terminasse, vasculhava-lhe os objetos, visando recuperar o 

dinheiro que lhe tinha pago por ter medo de que ela juntasse quantia suficiente para 

fugir. Algumas vezes, encontrou notas em meio a livros de Lolita e guardou-as para 

si. Conseguiu diminuir razoavelmente a mesada dela em troca de deixá-la participar 

de uma peça teatral: 

 

(…) O Reader! Laugh not, as you imagine me, on the very rack of joy noisily 
emitting dimes and quarters, and great big silver dollars like some sonorous, 

                                                 
53 A mesada semanal de Lô, paga sob condição de que cumprisse suas obrigações básicas, era de 
vinte e um centavos no início da era Beardsley, elevando-se para um dólar e cinco centavos antes 
que chegasse ao fim. Tratava-se de um acerto muito generoso, levando em conta que eu 
constantemente lhe dava todo o tipo de pequenos presentes e que bastava um simples pedido dela 
para que a deixasse desfrutar de qualquer doce ou sessão de cinema – embora, sem dúvida, eu 
pudesse exigir carinhosamente um beijo adicional ou mesmo toda uma série de carícias variadas 
quando sabia que ela ansiava muito por determinado prazer juvenil. No entanto, nunca foi fácil lidar 
com ela. Para ganhar diariamente as três moedas de um centavo (e mais tarde as três moedas de 
cinco centavos)., Lô desempenhava suas funções da forma mais letárgica possível: e revelava-se 
uma negociadora cruel sempre que estava em seu poder recusar-me certos filtros paradisíacos – 
lentos, estranhos, arrasadores – sem os quais eu não podia viver por muitos dias seguidos e que, 
pela própria natureza da volúpia amorosa, eu não podia obter à força. Conhecendo a magia e o poder 
de sua boca macia, ela conseguiu – durante um único ano escolar! – elevar o bônus correspondente 
a essa carícia especial para três e até quatro dólares. 



105 
 

jingly and wholly demented machine vomiting riches; and in the margin of 
that leaping epilepsy she would firmly clutch a handful of coins in her little fist, 
which, anyway, I used to pry open afterwards unless she gave me the slip, 
scrambling away to hide her loot. And just as every other day I would cruise 
all around the school area and on comatose feet visit drugstores, and peer 
into foggy lanes, and listen to receding girl laughter in between my heart 
throbs and the falling leaves, so every now and then I would burgle her room 
and scrutinize torn papers in the wastebasket with the painted roses, and 
look under the pillow of the virginal bed I had just made myself. Once I found 
eight one-dollar notes in one of her books (fittingly – Treasure Island), and 
once a hole in the wall behind Whistler's Mother yielded as much as twenty-
four dollars and some change-say twenty-four sixty – which I quietly 
removed, upon which, next day, she accused, to my face, honest Mrs. 
Holigan of being a filthy thief. Eventually, she lived up to her I.Q. by finding a 
safer hoarding place which I never discovered; but by that time I had brought 
prices down drastically by having her earn the hard and nauseous way 
permission to participate in the school's theatrical program; because what I 
feared most was not that she might ruin me, but that she might accumulate 
sufficient cash to run away (NABOKOV, 2006, p. 208, 209)54. 

 

 No capítulo 8, Humbert diz o que fez para resolver o “problema dos rapazes”. 

Afirma que chegou a ler a Coluna dos Jovens do jornal Star de Beardsley para saber 

como se comportar: 

 

A word to fathers. Don't frighten away daughter's friend. Maybe it is a bit 
hard for you to realize that now the boys are finding her attractive. To you 
she is still a little girl. To the boys she's charming and fun, lovely and gay. 
They like her. Today you clinch big deals in an executive's office, but 
yesterday you were just highschool Jim carrying Jane's school books. 
Remember? Don't you want your daughter, now that her turn has come, to 
be happy in the admiration and company of boys she likes? Don't you want 
your daughter, now that her turn has come, to be happy in the admiration 

                                                 
54 (...) Ó leitor! Não ria ao me imaginar, em pleno suplício do prazer, produzindo moedas de dez e 
vinte e cinco centavos, e até mesmo aquelas grandes moedas de prata de um dólar, como uma 
máquina barulhenta e totalmente enlouquecida a vomitar benesses; enquanto, alheia àqueles 
espasmos e convulsões, Lô apertava firmemente em sua pequena mão o punhado de moedas – as 
quais, de toda forma, eu depois recuperava a não ser que ela conseguisse escapar a tempo para 
esconder o butim. E, do mesmo modo que quase todos os dias eu patrulhava as imediações da 
escola e ia com passos comatosos de drugstore em drugstore, vasculhando com o olhar todos os 
recantos encobertos de neblina, ouvindo, entre as batidas do coração e o farfalhar das folhas que 
caíam, as risadas cada vez mais longínquas das meninas, assim também, vez por outra, invadia o 
quarto dela e examinava papéis rasgados na cesta pintada com rosas, olhando debaixo do 
travesseiro da cama virginal que eu próprio acabara de arrumar. Uma vez achei oito notas de um 
dólar num de seus livros (apropriadamente, A ilha do tesouro). e, em outra ocasião, num buraco na 
parede atrás de uma reprodução do quadro de Whistler A mãe, encontrei vinte e quatro dólares e 
alguns trocados – uns sessenta centavos –, que embolsei discretamente, após o que, no dia seguinte, 
Lô acusou na minha frente a honesta sra. Holigan de ser uma ladra miserável. Com o tempo, ela fez 
juz a seu QI e arranjou um esconderijo que jamais descobri; mas, a essa altura, eu havia conseguido 
baixar os preços de forma drástica, fazendo com que ela ganhasse mediante duros e nauseantes 
esforços a permissão para participar do programa teatral da escola – pois o que eu mais temia não 
era que ela me arruinasse, mas que juntasse dinheiro suficiente para fugir de mim.  
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and company of boys she likes? Don't you want them to have wholesome 
fun together? (NABOKOV, 2006, p. 209, 210) 55 

 

Ao que comenta ironicamente: 

 

Wholesome fun? Good Lord!  
Why not treat the young fellows as guests in your house? Why not make 
conversation with them? Draw them out, make them laugh and feel at ease?  
Welcome, fellow, to this bordello (NABOKOV, 2006, p. 210)56. 

 

A seguir, estabeleceu certas regras do que era permitido e do que era 

proibido para Dolores. Proibiu-a de ir ao cinema com garotos, permitindo-lhe que 

saísse na presença de rapazes apenas quando ele estivesse lhe observando “a uma 

distância discreta”, o que a deixava indignada por ser uma violação de um direito 

que ela considerava indiscutível. 

Logo após se relacionar sexualmente com Lolita, costumava reconstituir na 

mente o dia que passou. Humbert faz uma descrição como se fosse alguém de fora 

lhe observando: 

As I lay on my narrow studio bed after a session of adoration and despair in 
Lolita's cold bedroom, I used to review the concluded day by checking my 
own image as it prowled rather than passed before the mind's red eye. I 
watched dark-and-handsome, not un-Celtic, probably high-church, possibly 
very high-church, Dr. Humbert see his daughter off to school I watched him 
greet with his slow smile and pleasantly arched thick black ad-eyebrows 
good Mrs. Holigan, who smelled of the plague (and would head, I knew, for 
master's gin at the first opportunity). With Mr. West, retired executioner or 
writer of religious tracts-who cared?-I saw neighbor what's his name, I think 
they are French or Swiss, meditate in his frank-windowed study over a 
typewriter, rather gaunt-profiled, an almost Hitlerian cowlick on his pale 
brow. Weekends, wearing a well-tailored overcoat and brown gloves, 
Professor H. might be seen with his daughter strolling to Walton Inn (famous 
for its violet-ribboned china bunnies and chocolate boxes among which you 
sit and wait for a “table for two” still filthy with your predecessor's crumbs). 
Seen on weekdays, around one p.m., saluting with dignity Argus-eyed East 

                                                 
55 Uma palavra aos pais. Não afugente o amigo de sua filha. Talvez seja um pouco difícil para você 
admitir que os rapazes a achem atraente. Para você, ela ainda é uma menininha. Para os rapazes, 
ela é encantadora e divertida, bonita e alegre. Eles gostam dela. Hoje em dia você fecha grandes 
contratos no seu escritório de executivo, mas ontem não passava de um ginasiano que carregava os 
livros de sua colega. Lembra-se disso? Você não quer que sua filha, agora que chegou a vez dela, 
seja feliz ao gozar da admiração e da companhia dos rapazes de quem ela gosta? Você não deseja 
que eles se divirtam saudavelmente juntos? 
56 Diversão saudável? Santo Deus! 
“Por que, então, não receber os jovens em sua casa? Por que não conversar com eles, estimulá-los a 
se abrirem com você, a rirem, a se sentirem à vontade?” 
Bem-vindo, rapaz, a este bordel. 
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while maneuvering the car out of the garage and around the damned 
evergreens, and down onto the slippery road. Raising a cold eye from book 
to clock in the positively sultry Beardsley College library, among bulky young 
women caught and petrified in the overflow of human knowledge. Walking 
across the campus with the college clergyman, the Rev. Rigger (who also 
taught Bible in Beardsley School) (…) Slowly pushing my little pram through 
the labyrinth of the supermarket, in the wake of Professor W., also a slow-
moving and gentle widower with the eyes of a goat. Shoveling the snow in 
my shirt-sleeves, a voluminous black and white muffler around my neck. 
Following with no show of rapacious haste (even taking time to wipe my feet 
on the mat) my school-girl daughter into the house. Taking Dolly to the 
dentist-pretty nurse beaming at her-old magazines-ne montrez pas vos 
zhambes. At dinner with Dolly in town, Mr. Edgar H. Humbert was seen 
eating his steak in the continental knife-and-fork manner. Enjoying, in 
duplicate, a concert: two marble-faced, becalmed Frenchmen sitting side by 
side, with Monsieur H. H.'s musical little girl on her father's right, and the 
musical little boy of Professor W (father spending a hygienic evening in 
Providence) on Monsieur G. G.'s left. Opening the garage, a square of light 
that engulfs the car and is extinguished. Brightly pajamaed, jerking down the 
window shade in Dolly's bedroom. Saturday morning, unseen, solemnly 
weighing the winter-bleached lassie in the bathroom. Seen and heard 
Sunday morning, no churchgoer after all, saying don't be too late, to Dolly 
who is bound for the covered court. Letting in a queerly observant 
schoolmate of Dolly's: “First time I've seen a man wearing a smoking jacket, 
sir-except in movies, of course.” (NABOKOV, 2006, p. 213, 215)57. 

                                                 
57 Deitado na estreita cama do escritório após uma sessão de adoração e desespero no frio quarto de 
Lolita, eu costumava rever o dia que findava, estudando minha imagem enquanto ela passava pé 
ante pé diante do olho rubro da mente. Via assim o dr. Humbert – moreno e bem apessoado, com 
seus traços célticos, provavelmente um membro da Igreja Anglicana, possivelmente dos mais 
fervorosos – deixando sua filha na porta da escola. Via-o receber, com sorriso amável e um erguer 
das sobrancelhas negras e espessas, dignas de um anúncio de revista, a Sra. Holigan, que tinha um 
bafo de onça (e, como eu bem sabia, na primeira oportunidade partiria em linha reta rumo à garrafa 
de gim do patrão). Valendo-me dos olhos do vizinho da esquerda – carrasco aposentado ou autor de 
opúsculos religiosos, que importa? –, eu contemplava através da ampla janela de seu escritório 
aquele senhor cujo nome me escapa, acho que é um francês ou suísso, enquanto ele meditava 
diante da máquina de escrever, um perfil um tanto emaciado, uma mecha de cabelos quase 
hitleriana, caindo-lhe sobre a testa pálida. Nos fins de semana, vestindo um sobretudo elegante e 
luvas marrons, os prof. H. podia ser visto caminhando com sua filha até o Hotel Walton (famoso por 
seus coelhinhos de porcelana e caixas de chocolate com lacinhos roxos, em meio aos quais se devia 
esperar sentado um tempão por uma “mesa para dois” ainda conspurcada com as migalhas deixadas 
por seus ocupantes anteriores). Ele também podia ser visto nos dias de semana, por volta de uma da 
tarde cumprimentando atenciosamente a vizinha da direita, com seus olhos de argos, ao tirar o carro 
da garagem e desviar-se das malditas sebes de cipreste a fim de alcançar a rua escorregadia. Ou 
ainda erguendo o frio olhar de seu livro para consultar o relógio de parede no calor sufocante da 
biblioteca da Universidade de Beardsley, entre corpulentas jovens surpreendidas e petrificadas sob 
uma avalanche de saber humano. Ou caminhando pelo campus com o capelão da universidade, o 
rev. Rigger (que também dava aulas de catecismo na escola de meninas). (...) Empurrando 
lentamente meu carrinho através do labirinto do supermercado, na esteira do prof. W., ele também 
um vagaroso e afável viúvo, com olhos de bode. Removendo a neve em mangas de camisa, com um 
volumoso cachecol preto e branco enrolado no pescoço. Entrando em casa, sem nenhuma 
demonstração de pressa e avidez (detendo-se até mesmo para limpar os pés no capacho)., atrás de 
sua filha que volta da escola. Levando Dolly ao dentista... uma bonita enfermeira sorrindo para ela... 
velhas revistas... ne montrez pas vos djambes. Jantando na cidade com Dolly, o sr. Edgar H. Humbert 
podia ser visto enquanto comia seu bife à maneira europeia, faca na mão direita, garfo na mão 
esquerda. Desfrutando, em duplicata, de um concerto: dois serenos franceses com rostos cor de 
mármore sentados lado a lado, com a filhinha musical de monsieur H.H. à direita do pai e o filhinho 
musical do prof. W (que passava uma noite “higiênica” na vizinha cidade de Providence). à esquerda 
de monsieur G.G. Abrindo a garagem, um quadrado de luz que engolfa o carro e se apaga. No pijama 
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No nono capítulo, Humbert descreve as amigas de Lô. Menciona que Eva 

Rosen era a única que tinha “características ninféticas” apesar de não apresentar 

beleza marcante. Mona Dahl era a menina que mais frequentava a casa. Segundo o 

narrador, Mona tinha um ar sarcástico como se soubesse do relacionamento dele 

com Lô e parecia insinuar-se para ele. Desconfiava que Lolita tivesse contado tudo à 

amiga. Num comentário acerca de um dos vidros da janela localizada próximo à 

escada que dá acesso ao segundo pavimento da casa, Humbert expressa o quanto se 

sentiu mal não pela assimetria da coloração do vidro, mas, na verdade, pela presença 

de Mona e pela impressão de que ela e Lô estariam tramando alguma coisa: 

 

(Mona) sighed abruptly, and picked up a book that happened to lie at hand, 
and with a change of expression, falsely furrowing her brow, inquired: “Do 
tell me about Ball Zack, sir. Is he really that good?” She moved up so close 
to my chair that I made out through lotions and creams her uninteresting skin 
scent. A sudden odd thought stabbed me: was my Lo playing the pimp? If so, 
she had found the wrong substitute. Avoiding Mona'' cool gaze, I talked 
literature for a minute. Then Dolly arrived-and slit her pale eyes at us. I left 
the two friends to their own devices. One of the latticed squares in a small 
cobwebby casement window at the turn of the staircase was glazed with 
ruby, and that raw wound among the unstained rectangles and its 
asymmetrical position-a night's move from the top-always strangely 
disturbed me (NABOKOV, 2006, p. 217, 218)58. 

 

 No capítulo 10, Humbert parece dialogar com sua consciência sobre as 

próprias atitudes enquanto Lolita estudava. Mesmo após terem mantido relações 

sexuais, e ela estar estudando, ele a abordava mais uma vez, e ela pedia-lhe para 

que a deixasse em paz: 

                                                                                                                                                         
de cores vivas, baixando aos arrancos a cortina do quarto de Dolly. Sábado de manhã, não visto, 
pesando solenemente na balança do banheiro a menina empalidecida pelo inverno. Visto e ouvido na 
manhã de domingo (afinal de contas, ele não freqüenta a igreja!)., recomendando a Dolly que não 
volte muito tarde da partida de tênis que vai jogar na quadra coberta. Abrindo a porta para uma 
colega de Dolly surpreendentemente observadora: “O senhor vai me desculpar, mas é a primeira vez 
que eu vejo um homem usando um paletó de smoking – a não ser, é claro, no cinema”. 
58 (...) Depois, mudando de expressão, franziu exageradamente a testa e indagou: “Queria que o 
senhor me falasse do Ball Zack. Ele é mesmo bom assim?”. Chegou tão perto de minha poltrona que, 
através dos eflúvios de cremes e loções, pude distinguir o cheiro desinteressante de sua pele. 
Apunhalou-me um súbito e estranho pensamento: será que minha Lô estava se fazendo de 
alcoviteira? Se era assim, havia escolhido a substituta errada. Evitando o olhar frio de Mona, falei por 
um minuto de literatura. Dolly então chegou – observando-nos com seus olhos pálidos, as pálpebras 
semicerradas. Deixei as duas amigas entregues a seus próprios afazeres. Um dos retângulos de uma 
pequena janela coberta de teias de aranha, no cotovelo da escada, tinha um vidro cor de rubi, e 
aquela chaga viva em meio aos outros retângulos incolores, numa posição assimétrica – a um lance 
de cavalo do topo da janela –, como sempre me provocou uma inexplicável sensação de mal-estar. 
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Sometimes . . . Come on, how often exactly, Bert? Can you recall four, five, 
more such occasions? Or would no human heart have survived two or 
three? Sometimes (I have nothing to say in reply to your question), while 
Lolita would be haphazardly preparing her homework, sucking a pencil, 
lolling sideways in an easy chair with both legs over its arm, I would shed all 
my pedagogic restraint, dismiss all our quarrels, forget all my masculine 
pride-and literally crawl on my knees to your chair, my Lolita! You would give 
me one look-a gray furry question mark of a look: “Oh no, not again” 
(incredulity, exasperation); for you never deigned to believe that I could, 
without any specific designs, ever crave to bury my face in your plaid skirt, 
my darling! (…) “Pulease, leave me alone, will you,” you would say, “for 
Christ's sake leave me alone.” And I would get up from the floor while you 
looked on, your face deliberately twitching in imitation of my tic nerveux. But 
never mind, never mind, I am only a brute, never mind, let us go on with my 
miserable story (NABOKOV, 2006, p. 218)59 

 

Já no capítulo 11, Humbert narra a ida à escola de Lolita a fim de ter uma 

conversa com Pratt acerca do baixo desempenho da menina. A princípio, ele 

descreve a diretora da escola: 

 

A huge woman, gray-haired, drowsy, with a broad flat nose and small eyes 
behind black-rimmed glasses-”Sit down,” she said, pointing to an informal 
and humiliating hassock, while she perched with ponderous spryness on the 
arm of an oak chair (NABOKOV, 2006, p. 219)60. 

 

 Ela, por sua vez, chama-o de antiquado por causa da formação europeia e, a 

seguir, começa a falar dos problemas de Dolly, acabando por sugerir que ele a deixe 

participar da peça teatral Os Encantadores Caçados. A inversão do título correto da 

peça (Os Caçadores Encantados) pode indicar falha ou jogo de palavras: a primeira 

                                                 
59 Às vezes... Vamos, exatamente quantas vezes, Bert? Você consegue se lembrar de quatro, cinco 
dessas ocasiões? Até mais? Ou nenhum coração humano teria sobrevivido a duas ou três? Às vezes 
(nada tenho a dizer em resposta a suas perguntas)., enquanto Lolita fazia despreocupadamente seu 
trabalho de casa, chupando um lápis, as duas pernas jogadas por sobre o braço da poltrona, eu 
abandonava todo o meu recato pedagógico, punha de lado todas as nossas brigas, esquecia meu 
orgulho masculino – e, de joelhos, literalmente me arrastava até onde você estava sentada, minha 
Lolita! Você me lançaria então um olhar – um olhar baço e cinzento que era um autêntico ponto de 
interrogação: “Ah, não! Outra vez? (incredulidade, exasperação).; porque você jamais se dignou 
acreditar, minha querida, que eu pudesse, sem qualquer desígnio específico, tão-somente querer 
enfiar a cara nas dobras da tua saia escocesa! (...) Mas você diria: “Por favor, me deixa em paz, está 
bem? Pelo amor de Deus, me deixa em paz!”. E eu me levantaria do chão enquanto você me seguia 
com os olhos, teu rosto deliberadamente contorcido para imitar meu tic nerveux. Mas não faz mal, 
não faz mal, não passo de um monstro, não faz mal, tratemos de seguir com minha torpe história. 
60 Uma mulher grandona, grisalha, desmazelada, com um nariz largo e chato, olhos pequenos por 
trás dos óculos de aros negros, disse-me: “Sente-se, por favor”, indicando um pufe informal e 
humilhante, enquanto ela se aboletava com poderosa agilidade no braço de uma cadeira de carvalho. 
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ocorre na atitude da própria Srta. Pratt, que apenas finge – e mal – se interessar 

pelo bem-estar das meninas, mas que, na realidade, não compreende os 

verdadeiros problemas delas; o segundo ocorre na própria narração de Humbert, 

que inverte as palavras para dar a entender o que estava ocorrendo com ele 

naquele momento: outrora ele, o caçador (de ninfetas), era encantado, agora – na 

iminência de ser descoberto – ele era o encantador que estava sendo caçado. 

Em seguida, Humbert concorda que Lô participe da peça. Pratt diz que espera 

que as coisas melhorem ou a menina será examinada pela doutora Cutler. Humbert 

se pergunta se deve casar-se com Pratt e estrangulá-la para evitar ser descoberto, 

como outrora havia especulado sobre como livrar-se de Charlotte para ficar com 

Lolita. 

Humbert sai da sala da Sra. Pratt e encontra Lô numa sala de aula ao lado de 

uma amiga. Humbert excita-se com a amiga e obriga Lolita a masturbá-lo por 

debaixo da mesa em troca de 65 centavos e da permissão para participar da peça. 

No capítulo 12, Humbert diz que, por causa de uma bronquite, Lolita ficou de 

cama uma semana. Nos primeiros dias, ela teve febre e ele não pôde resistir ao 

calor de seu corpo, mantendo relações sexuais apesar do estado de saúde 

debilitado da garota. Quando ela se recuperou, deram uma festa com os garotos da 

Butler’s Academy, mas a reunião não foi bem-sucedida. Muitos dos convidados não 

compareceram, e Lô não suportou a presença dos que foram. 

A seguir, Humbert fala que, no aniversário de Lolita, presenteou-a com uma 

bicicleta e ressalta que ver a menina pedalando lhe causava prazer. Conta também 

que lhe deu um livro sobre pintura a fim de instruí-la sobre a arte, mas que a 

tentativa foi um fracasso. 

 No capítulo 13, Humbert vê Pratt a distância e ela o aplaude, provavelmente 

pelo fato de ele ter proporcionado alguma oportunidade de evolução do 

comportamento e desempenho escolar de Lolita. Ele fala sobre a peça, a qual, 

mesmo sem ter jamais lido inteiramente, julga como trabalho menor, do estilo de 

obras adaptadas ao público juvenil. O título da peça é o mesmo do hotel onde 

seduziu Lolita e se alegra quando a menina fica eufórica ao perceber a coincidência. 

 No capítulo 14, Humbert descobre que Lolita não tem frequentado as aulas de 

piano e fica desorientado com o telefonema da Srta. Emperor, professora de piano.

 Humbert liga para Mona e descobre que as duas estavam ensaiando para a 

peça na hora das aulas de piano, mas não acredita na versão de Mona e, fora de si, 
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descreve com detalhes o corpo de Lolita a fim de explicar o quanto ela havia 

mudado durante os dois anos da convivência deles: 

 

As she sprawled there, biting at a hangnail an mocking me with her 
heartless vaporous eyes, and all the time rocking a stool upon which she 
had placed the heel of an outstretched shoeless foot, I perceived all at once 
with a sickening qualm how much she had changed since I first met her two 
years ago. Or had this happened during those last two weeks? Tendresse? 
Surely that was an exploded myth. She sat right in the focus of my 
incandescent anger. The fog of all lust had been swept away leaving nothing 
but this dreadful lucidity. Oh, she had changed! Her complexion was now 
that of any vulgar untidy highschool girl who applies shared cosmetics with 
grubby fingers to an unwashed face and does not mind what soiled texture, 
what pustulate epidermis comes in contact with her skin. Its smooth tender 
bloom had been so lovely in former days, so bright with tears, when I used to 
roll, in play, her tousled head on my knee. A coarse flush had now replaced 
that innocent fluorescence. What was locally known as a “rabbit cold” had 
painted with flaming pink the edges of her contemptuous nostrils. As in terror 
I lowered my gaze, it mechanically slid along the underside of her tensely 
stretched bare thigh-how polished and muscular her legs had grown! She 
kept her wide-set eyes, clouded-glass gray and slightly bloodshot, fixed 
upon me, and I saw the stealthy thought showing through them that perhaps 
after all Mona was right, and she, orphan Lo, could expose me without 
getting penalized herself. How wrong I was. How mad I was! Everything 
about her was of the same exasperating impenetrable order-the strength of 
her shapely legs, the dirty sole of her white sock, the thick sweater she wore 
despite the closeness of the room, her wenchy smell, and especially the 
dead end of her face with its strange flush and freshly made-up lips 
(NABOKOV, 2006, p. 231, 232)61. 

 

                                                 
61 Mordendo uma lasca de pele de unha, zombando de mim com aqueles olhos vaporosos e cruéis, 
balançando incessantemente um tamborete sobre o qual pousara o calcanhar descalço, percebi de 
repente, com uma doentia sensação de náusea, quanto ela havia mudado desde que a tinha visto 
pela primeira vez dois anos antes. Ou isso tinha ocorrido durante aquelas duas últimas semanas? 
Tendresse? Ora, esse mito já fora pelos ares havia muito tempo. Lá estava ela, sentada, no ponto 
focal de minha ira incandescente. Varrida a neblina de toda a minha concupiscência, só restava 
aquela terrível lucidez. Ah, como ela estava mudada! Sua tez parecia-se agora com a de qualquer 
ginasiana vulgar e negligente que, com os dedos sujos, aplica num rosto que nem ao menos foi 
lavado os cosméticos compartilhados por várias colegas, sem se importar com as texturas poluídas, 
as epidermes pustulentas que entram em contato com a própria cútis. E quão tenra havia sido outrora 
aquela pele de pêssego, regada pelas lágrimas, quando, brincalhão, eu rolava sobre o joelho sua 
cabeça desgrenhada! Um rumor grosseiro substituíra aquela cândida fluorescência. O que por ali se 
chamava de “resfriado de coelho” pintara de rosa brilhante as bordas de suas narinas desdenhosas. 
Baixando a cabeça, aterrorizado, meu olhar automaticamente percorreu a parte interna de suas coxas 
nuas e retesadas – quão lisas e musculosas suas pernas se haviam tornado! Ela continuava a me 
contemplar fixamente com aqueles seus olhos cinza de vidro esfumaçado, ligeiramente injetados de 
sangue, e através deles vi passar, subreptício, o pensamento de que talvez, ao fim e ao cabo, Mona 
tivesse razão, e que a órfã Lô podia me denunciar sem que ela própria fosse punida. Como eu estava 
errado! Como estava louco! Tudo nela continuava a ter a mesma essência exasperante e 
impenetrável – o vigor de suas pernas bem torneadas, as solas sujas de suas soquetes brancas, a 
grossa suéter que ela usava apesar do calor da sala, seu cheiro de fêmea, e especialmente a parte 
agora imóvel de seu rosto, com estranho rubor e os lábios recém-pintados. 
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Nesse trecho, Humbert aparece engajado na descrição e na narração, como 

se, no momento da enunciação, estivesse revivendo as impressões que teve quando 

aconteceram os fatos. O engajamento se dá quando, apesar de estar narrando fatos 

passados com relação a outros fatos também já passados, usa a palavra “ago” na 

frase “I perceived all at once with a sickening qualm how much she had changed 

since I first met her two years ago”, que significa “Percebi de repente, com uma 

doentia sensação de náusea, quanto ela havia mudado desde que a tinha visto pela 

primeira vez dois anos atrás”. Se ele estivesse narrando de forma neutra, 

distanciada, teria usado a palavra “before” em vez de “ago”, ficando a tradução da 

seguinte forma “Percebi de repente, com uma doentia sensação de náusea, quanto 

ela havia mudado desde que a tinha visto pela primeira vez dois anos antes”. 

Percebe-se, no entanto, que Jorio Dauster não manteve o significado da palavra 

“ago” na tradução, pois utilizou a palavra “antes” como se no original tivesse sido 

empregada a palavra “before”, ficando a obra traduzida para o português sem essa 

marca da embreagem, isto é, da retomada e/ou mistura de pessoas e tempos na 

enunciação por parte de Humbert. 

Eles começam a discutir, pois Humbert não aceita a versão das meninas. 

Chega a agredir Lolita fisicamente, mas, quando o telefone toca, ela escapa de suas 

mãos, saindo de bicicleta pela rua. Ao telefone, a vizinha da direita reclama da 

gritaria. Ele desliga o telefone e corre atrás de Lolita, encontrando-a numa drugstore, 

falando ao telefone. Ela para de falar ao vê-lo e diz que estava tentando contatá-lo 

em casa. Diz que tomou uma decisão: quer sair da escola e retomar a excursão 

pelos Estados Unidos com ele. Os dois voltam para casa depois de um acordo. 

Lolita pede que Humbert a leve para o quarto, pois está sentindo-se romântica. 

Humbert diz que chorou – como de costume – durante a relação sexual. 

 

 

3.2.2. Filme de Kubrick 

 

 

No filme de Stanley Kubrick, a sequência referente à participação de Lolita na 

peça Os Caçadores Encantados vai de 1h38’49” a 2h00’22” e representa 14% do 

filme, sendo maior que no romance, que representa 10,5% da narrativa em termos 

de duração. 
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1) A primeira sequência inicia-se com um plano de Humbert segurando um 

frasco de esmalte nas mãos enquanto coloca pedaços de algodão entre os dedos 

dos pés de Lolita, que está deitada na cama trajando um roupão. Eles conversam a 

respeito do horário em que ela voltou para casa no dia anterior: 

 

Humbert: Why were you so late coming home from school yesterday 
afternoon? 
Lolita: Yesterday? Yesterday? What was yesterday? 
Humbert: Yesterday was Thursday. 
Lolita: Oh, well. Was I late? 
Humbert: Yes, you were. You finished school at 3:00. You were not home 
until 6:00.62 

 

2) Mudança de sequência, e um plano de conjunto em que aparecem 

Humbert e Lolita. Ele faz as unhas dela, que toma um refrigerante de cola: 

Lolita: That’s right, that’s right. Michele and I stayed to watch football 
practice. 
Humbert: In the Frigid Queen? 
Lolita: What do you mean, in the Frigid Queen? 
Humbert: I was driving around and I thought I saw you through the window. 
Lolita: Oh, yeah, well, we stopped there for a malt afterwards. What 
difference does it make? 
Humbert: You were sitting at a table with two boys. 
Lolita: Roy and Rex just happened to sit down with us. 
Humbert: Roy and Rex? 
Lolita: The co-captains of the football team. 
Humbert: I thought we understood: no dates. 
Lolita: What do you mean, no dates? They just sat down at our table. 
Humbert: I don’t want you around them. They’re nasty-minded boys. 
Lolita: Oh, you’re a fine one to talk about someone else’s mind!63 

                                                 
62 Humbert: Por que chegou tão tarde da escola ontem à tarde? 
Lolita: Ontem? Que dia foi ontem? 
Humbert: Ontem foi quinta. 
Lolita: Cheguei tarde? 
Humbert: Sim, chegou. A aula termina às 15h, e você chegou às 18h. 
63 Lolita: Verdade. Michele e eu ficamos vendo o treino de futebol. 
Humbert: No Frigid Queen? 
Lolita: Como assim? 
Humbert: Passei de carro e parece que a vi pela janela. 
Lolita: Bem, paramos lá para tomar uma cerveja depois. Que diferença faz? 
Humbert: Você estava numa mesa com dois rapazes. 
Lolita: Roy e Rex se sentaram conosco. 
Humbert: Roy e Rex? 
Lolita: Os capitães do time de futebol. 
Humbert: Combinamos: nada de paquera. 
Lolita: Como assim, “nada de paquera”? Só se sentaram conosco. 
Humbert: Não quero você com eles. São garotos de mente suja. 
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Imagem 16: Humbert pinta as unhas dos pés de Lolita no filme de Kubrick 

 

3) Primeiro plano de Humbert com vidro de esmalte nas mãos. 

Humbert: Don’t avoid the issue. I told you no dates! 
Lolita: It wasn’t a date. 
Humbert: It was a date!64 

 

4) Plano de conjunto de Humbert e Lolita: 

Lolita: It wasn’t a date. 
Humbert: It was a date, Lolita. 
Lolita: It was not a date. 
Humbert: It was a date.65 

 

                                                                                                                                                         
Lolita: Você pode mesmo falar dos outros. 
64 Humbert: Não fuja do assunto. Falei que nada de paquera. 
Lolita: Não era paquera. 
Humbert: Era paquera! 
65 Lolita: Não era paquera. 
Humbert: Era paquera, Lolita. 
Lolita: Não era paquera. 
Humbert: Era paquera! 
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5) Mais uma vez, muda-se o plano e tem-se um primeiro plano de Lolita, que 

diz “It wasn’t a date”66 enquanto olha de soslaio para Humbert. 

6) A câmera volta para Humbert num primeiro plano, e ele diz “Whatever it 

was that you had yesterday afternoon I don’t want you to have it again”67. 

7) Novamente a câmera foca Humbert e Lolita num plano de conjunto: 

 

Humbert: While we’re on the subject… how did you come to be so late on 
Saturday afternoon? 
Lolita: Saturday I went to my piano lesson. 
Humbert: Your piano lesson? I thought that was on Wednesday. 
Lolita: No, it’s changed to Saturday, remember? Between 2:00 and 4:00, 
Miss Starch, piano. Ask Michele, she was with me. 
Humbert: “Ask Michele”, that’s what you always say to me. Well, now for a 
change, I’m going to ask you something about Michele. 
Lolita: You can’t have her. She belongs to a Marine. 
Humbert: I will ignore that idiotic joke. Why does she give me searching 
looks whenever she comes to the house? 
Lolita: How should I know? 
Humbert: Have you told her anything about us? 
Lolita: No, have you? 
Humbert: You’ve told her nothing? 
Lolita: Do you think I’m crazy? 
Humbert: You spend too much time with that girl. I don’t want you to see her 
so often. 
Lolita: Oh, come on, she’s the only friend I’ve got in this stinking world. You 
never let me have any fun.68 

8) Tem-se, mais uma vez, um primeiro plano de Humbert em que ele diz: “No 

fun? You have all the fun in the world! We have fun together, don’t we? Whenever 

you want something, I buy it for you automatically (…).”69 

                                                 
66 Não era paquera. 
67 Seja o que for, não faça de novo. 
68 Humbert: Aproveitando, por que chegou tão tarde no sábado à tarde? 
Lolita: Sábado fui pra aula de piano. 
Humbert: Pensei que fosse na quarta-feira. 
Lolita: Não, mudou pro sábado, lembra? Das 14h às 16h, Srta. Starch, piano. Pergunte pra Michele, 
ela foi junto. 
Humbert: Você sempre diz isso. Pra variar, vou perguntar a você algo sobre Michele. 
Lolita: Sem chance. Ela ama um fuzileiro. 
Humbert: Vou ignorar a piada boba. Por que ela me dá um olhar inquiridor sempre que vem aqui? 
Lolita: Como vou saber? 
Humbert: Você contou algo sobre nós? 
Lolita: Não. E você? 
Humbert: Não disse nada? 
Lolita: Acha que sou louca? 
Humbert: Você passa tempo demais com ela. Não quero que a veja tanto. 
Lolita: Ora! É a única amiga que tenho nesse mundo. Nunca posso me divertir. 
69 Não? Você se diverte um bocado. Nos divertimos juntos, não? Quando quer algo eu compro. 
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9) A câmera vai mais uma vez para um primeiro plano de Lolita, quando 

Humbert diz: “I take you to concerts, to museums, to movies. I do all the 

housework!”70 

10) Primeiro plano de Humbert: “Who does the tidying up? I do. Who does the 

cooking? I do”.71 

11) Plano de conjunto de Humbert e Lolita.  

Humbert; You and I, we have lots of fun, don’t we, Lolita? 
Lolita: Come here.72 

12) Primeiro plano de Humbert, que se mostra atônito com o que Lolita 

dissera na sequência anterior. 

13) Plano de conjunto de Humbert e Lolita. Humbert levanta e aproxima-se do 

rosto de Lolita. O travelling lateral da câmera aproxima Humbert e Lolita criando um 

primeiro plano. 

Lolita: Still love me? 
Humbert: Completely. You know that. 
Lolita: You know what I want more than anything else in the world? 
Humbert: No. What do you want? 
Lolita: I want you to be proud of me. 
Humbert: But I am proud of you, Lolita. 
Lolita: No, I mean really proud of me. You see, they want me for the lead in 
the school play.73 

                                                 
70 Vamos a concertos, museus, cinemas. Faço todo o serviço de casa! 
71 Quem cuida da arrumação? Eu. Quem cozinha? Eu. 
72 Humbert: A gente se diverte muito, não, Lolita? 
Lolita: Venha aqui. 
73 Lolita: Ainda me ama? 
Humbert: Muitíssimo. Sabe disso. 
Lolita: Sabe o que mais quero no mundo? 
Humbert: Não. O que é? 
Lolita: Quero que tenha orgulho de mim. 
Humbert: Tenho orgulho de você, Lolita. 
Lolita: Não, orgulho de verdade. Recebi o papel principal na peça da escola. 
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Imagem 17: Lolita, no filme de Kubrick, fala para Humbert sobre participar da peça teatral da escola 

 

14) Plano de conjunto de Humbert e Lolita, câmera atrás da menina, focando 

o rosto de Humbert de frente. 

Lolita: Isn’t that fantastic? I have to have a letter from you, giving your 
permission. 
Humbert: Who wants you?74 

 

15) Plano de conjunto de Humbert e Lolita, câmera focando os dois de perfil. 

Lolita: Well, Edusa Gold, the drama teacher, Clare Quilty and Vivian 
Darkbloom. 
Humbert: And who might they be?75 

 

16) Primeiro plano de Lolita. 

Lolita: They’re the authors. They’re here to supervise the production. 
Humbert: But you’ve never acted before. 
Lolita: They say I have a unique and rare talent. 
Humbert: And how do they know that? 

                                                 
74 Lolita: Não é fantástico? Preciso de uma carta sua, autorizando. 
Humbert: Quem quer você?  
75 Lolita: Bem, a professora de teatro, Clare Quilty e Vivian Darkbloom. 
Humbert: Quem são eles? 



118 
 

Lolita: We had readings and I was chosen over 30 other girls. 
Humbert: That’s the first time I’ve heard about it. 
Lolita: I know. I wanted to surprise you. 
Humbert: And I suppose Roy has a part in this production? 
Lolita: Roy? What has he got to do with this? 
Humbert: Roy and Rex, naturally. I suppose they’re in it. 
Lolita: How do I know? I only met them yesterday. Besides, they’re football 
players, not actors. 
Humbert: And you suddenly, overnight are an actress. It’s out of the 
question.76 

 

Travelling lateral acompanhando o movimento que Lolita faz para trás. 

Lolita: Out of the question? 
Humbert: I don’t want you in that atmosphere. 
Lolita: What atmosphere?77 

 

17) Plano de conjunto de Humbert e Lolita: 

Lolita: It’s just a school play! 
Humbert: I told you over and over again I don’t want you mixing with those 
boys. It’s just an excuse to make dates with them and to get together close 
with them. 
Lolita: You don’t love me. 
Humbert: I do love you. 
Lolita: You don’t love me. 
Humbert: I do love you, Lolita. 
Lolita: You’re driving me crazy. You won’t let me do anything. You just want 
to keep me locked up with you in this filthy house. 
Humbert: Now, dear, go and wash your face. I’ll go downstairs and start the 
roast.78 

                                                 
76 Lolita: Os autores. Vieram supervisionar. 
Humbert: Mas você nunca atuou antes. 
Lolita: Disseram que tenho talento nato. 
Humbert: E como sabem disso? 
Lolita: Lemos o texto. Eu e 30 garotas. 
Humbert: Eu não sabia disso. 
Lolita: Eu sei. Quis fazer uma surpresa. 
Humbert: Imagino que Roy tenha um papel. 
Lolita: Roy? O que ele tem a ver 
Humbert: Roy e Rex devem estar nessa. 
Lolita: Como vou saber? Eu os conheci ontem. Além disso, não são atores. 
Humbert: E você, da noite para o dia, é uma atriz. Está fora de cogitação. 
77 Lolita: Out of the question? 
Humbert: Não a quero nesse ambiente. 
Lolita: Que ambiente? 
78 Lolita: É uma peça! 
Humbert: Já disse pra não se misturar com aqueles garotos. É só mais uma desculpa pra encontrá-
los, ficar perto deles. 
Lolita: Você não me ama. 
Humbert: Amo. 
Lolita: Você não me ama! 
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18) Plano de conjunto de Humbert e Lolita, com a câmera focando Lolita de 

costas. 

Lolita: Someday you’ll regret this. 
Humbert: Go wash your face, I’ll go downstairs and start the roast. 
Lolita: You’ll be sorry, you won’t… 
Humbert: Oh, yeah yeah yeah yeah yeah yeah… and don’t smudge your 
toenails.79 

 

Lolita sai de cena e a imagem de Humbert desaparece num fade. 

19) Plano geral. A câmera acompanha o carro de Humbert, que chega à porta 

de casa em movimento de travelling lateral. 

20) Plano americano de Humbert abrindo a porta e entrando em casa. Ele 

chama “Lo? Lo?”, e segue em direção à porta de outro cômodo da casa. A câmera o 

acompanha em travelling lateral. 

21) Plano geral do cômodo, que está com a luz apagada e apenas está sendo 

iluminado pela luz que vem da porta por onde Humbert está entrando. 

Há um homem sentado numa poltrona que diz “Good evening, Dr Humbert”80. 

Nesse instante, Humbert acende a luz do cômodo e vê-se o rosto do homem, que se 

sabe ser Clare Quilty, a quem Humbert mata no início do filme, e que aparece na 

sequência do baile. 

22) Primeiro plano de Humbert, que se surpreende ao ver o homem. Música 

de suspense ao fundo. Humbert caminha em direção ao homem enquanto a câmera 

o acompanha em travelling lateral. Humbert pergunta “Who are you?”81, ao que o 

homem responde: “I am Dr. Zemph”82. Inicia-se uma conversa em plano de conjunto: 

Dr. Zemph: Dr. Humbert, I am pleased to meet you. I am the Beardsley High 
School psychologist. 
Humbert: Have you been here…? I mean, how did you get in? 
Dr. Zemph: Your little daughter opened the door to me on the way to her 
piano lesson. And she said I was to wait in here until your arrival. So here I 
am. 

                                                                                                                                                         
Humbert: Amo, sim, Lolita. 
Lolita: Estou enlouquecendo. Não me deixa fazer nada. Quer que eu fique trancada com você nessa 
casa imunda! 
Humbert: Lolita, vá lavar o rosto. Vou descer e preparar o jantar. 
79 Lolita: Você ainda vai se arrepender! 
Humbert: Vou descer e preparar o jantar.  
Lolita: You’ll be sorry... 
Humbert: Claro, claro... e não borre as unhas do pé!  
80 Boa noite, Dr. Humbarts. 
81 Quem é você? 
82 Sou o Dr. Zemph. 
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Humbert: Sit down. Make yourself at home. 
Dr. Zemph: I sat in the dark so as to save you the expense of electricity. 
Humbert: That was very considerate of you. 
Dr. Zemph: A great pleasure.83 

 

23) Primeiro plano de Zemph, que respira fundo como se se estivesse 

preparando para tratar de um assunto sério. 

24) Plano de conjunto de Humbert e Zemph. Humbert pergunta: “What can I 

do for you, Dr. Zemph?”84 

25) Primeiro plano de Dr. Zemph, que diz: “Dr. Humbert, would you mind if I 

am putting you into the blunt question?”85 

26) Plano de conjunto de Humbert e Zemph: 

Humbert: No, by all means do so. 
Dr. Zemph: We are wondering, has anybody instructed Lolita in the facts of 
life? 
Humbert: The facts? 
Dr. Zemph: The facts of life. You see, Lolita is a sweet little child, but the 
onset of maturity seems to be giving her a certain amount of trouble. 
Humbert: I really don’t think that this is a fit topic.86 

 

27) Primeiro plano de Dr. Zemph, que diz: “Well, Dr. Humbert, to you she’s still 

the little girl that is cradled in the arms, but to those boys over there at the Beardsley 

High she’s a lovely girl, you know…”87. 

28) Plano de conjunto de Humbert e Dr. Zemph: 

Dr. Zemph; ... with the swing, you know, and the jazz. And she has got the 
curvatures that they take a lot of notice of. You and I, what are we? We are 

                                                 
83 Dr. Zemph: É um prazer conhecê-lo. Sou o psicólogo da escola Beardsley. 
Humbert: Você está...? Quero dizer, como entrou? 
Dr. Zemph: Sua filhinha abriu a porta quando ia para a aula de piano. Ela disse para eu esperar aqui 
até você chegar. E aqui estou. 
Humbert: Sente-se. Fique à vontade. 
Dr. Zemph: Fiquei no escuro para economizar energia. 
Humbert: Foi muita consideração sua. 
Dr. Zemph: Foi um prazer. 
84 Em que posso ajudar, Dr. Zemph? 
85 Dr. Humbarts, se importa se eu fizer uma pergunta grosseira? 
86 Humbert: Não, pode perguntar. 
Dr. Zemph: Gostaríamos de saber se alguém instruiu Lolita nos fatos da vida. 
Humbert: Fatos? 
Dr. Zemph: Fatos da vida. Lolita é uma garotinha doce, mas o início da maturidade parece estar lhe 
trazendo alguns problemas. 
Humbert: Não acho que esse assunto seja apropriado. 
87 Para você, ela ainda é a garotinha que embalava nos braços, mas para os garotos da Beardsley é 
uma garota encantadora... 
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symbols of power, sitting in our offices. We are making the signatures, 
writing the contracts and decisions all the time. But if we cast our minds back, 
just think what were we only yesterday? Yesterday, Dr. Humbert, you and I 
were little High School Jim and we were carrying little High School Jane’s 
books. You remember those days? 
Humbert: In point of fact, Dr. Zemph, I am a lecturer in French literature.88 

 

29) Primeiro plano de Dr. Zemph, que diz “I have not made my point quite 

clear. I have some other details which I would like to put to you, Dr. Humbert”89. 

30) Plano de conjunto de Humbert e Dr. Zemph, que diz: 

“She is defiant and rude, sighs a good deal in the class”. She sighs, makes 
the sound of “Ah”. “Chews gum vehemently”. All the time she is chewing this 
gum. “Handles books gracefully”. That doesn’t really matter. “Voice is 
pleasant. Giggles rather often and is excitable”. She giggles at things. “A 
little dreamy. Concentration is poor”. She looks at a book for a while and 
then she gets fed up with it. “Has private jokes of her own”, which no one 
understands so they can’t enjoy them with her. “She either has exceptional 
control or she has no control at all”. We cannot decide which.90 

 

31) Primeiro plano de Dr. Zemph dizendo: “Added to that, just yesterday, Dr. 

Humbert, she wrote a most obscene word with the lipstick, if you please, on the 

health pamphlet”91. 

32) Plano de conjunto de Humbert e Dr. Zemph. 

Dr. Zemph: And so, in our opinion, she is suffering from acute repression of 
the libido, of the natural instincts. 
Humbert: I fail to see the significance of all this as far as her record as a 
student is concerned, Dr. Zemph. 
Dr. Zemph: We Americans, we are progressively modern. We believe that it 
is equally important to prepare the pupils…92 

                                                 
88 Dr. Zemph: ... com swing, com jazz. Ela tem as curvas que eles reparam. Você e eu somos 
símbolos de poder, sentados em nossas salas. Assinamos papéis, fechamos contratos e tomamos 
decisões. Mas, se voltarmos atrás, pense no que éramos ontem. Ontem, Dr. Humbarts, você e eu 
éramos o Joãozinho do ginásio carregando os livros de escola da Maria. Lembra-se dessa época? 
Humbert: Na verdade, Dr. Zemph, sou professor de Literatura Francesa. 
89 Acho que não estou sendo muito claro. Há outros detalhes que eu gostaria de lhe informar, Dr. 
Humbarts. 
90 Aqui. “Ela é rebelde e malcriada. Fica suspirando na aula”. Ela suspira, faz assim... “Masca chiclete 
com veemência”. Está sempre mascando chiclete. “Manuseia os livros com graça”. Tudo bem, não 
importa. “Tem voz agradável. Ri com freqüência”. Ela ri das coisas. “Sonhadora. Concentração ruim”. 
Ela olha o livro um pouco, e se cansa dele. “Tem piadas próprias”. Que ninguém entende e por isso 
não ri delas. “Ora ela tem controle excepcional, ora não tem nenhum”. Varia. 
91 Acrescente a isso que ontem, Dr. Humbarts, ela escreveu uma palavra das mais obscenas com o 
batom num panfleto sanitário. 
92 Dr. Zemph: Na nossa opinião, ela sofre de repressão aguda da libido, dos instintos naturais. 
Humbert: Não entendo o que isso tem a ver com o rendimento escolar, Dr. Zemph. 
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33) Plano de conjunto, câmera focando Dr. Zemph de frente e Humbert de 

perfil. 

Dr. Zemph: ... for the mutually satisfactory mating and the successful child 
rearing. That is what we believe. 
Humbert: What do you suggest?93 

 

34) Primeiro plano de Dr. Zemph dizendo: “I am suggesting that Dr. Cudler, 

who is the district psychologist to the Board of Education…”94 

35) Plano de conjunto de Humbert e Zemph, com Humbert focado de frente e 

Zemph de perfil. 

Dr. Zemph: ... should visit you in the home with his three member board of 
psychologists and once they are in the home they can investigate thoroughly 
in the home situation, with all four of them. 
Humbert: The home situation? 
Dr. Zemph: So that they can get straight at the source of the repression. 
Humbert: But she is not being repressed, Dr. Zemph.95 

 

36) Plano de conjunto de Humbert e Zemph, com Zemph focado de frente e 

Humbert de perfil. 

Dr. Zemph: Do I take it then that you are refusing to cooperate with Dr. 
Cudler and his men? 
Humbert: I am not refusing anything at all, but please understand me. No, I 
don’t want to… 
Dr. Zemph: What? What are you saying then?96 

 

37) Plano de conjunto de Humbert e Zemph, com Humbert focado de frente e 

Zemph de perfil. 

                                                                                                                                                         
Dr. Zemph: Os americanos são progressistas. Acreditam que seja igualmente importante preparar os 
pupilos...  
93 Dr. Zemph: ... para o acasalamento satisfatório e o sucesso na criação dos filhos! 
Humbert: E o que sugere? 
94 Sugiro que Dr. Cudler, psicólogo distrital do Conselho de Educação... 
95 Dr. Zemph: ... venha visitá-lo com os três psicólogos do conselho. Uma vez no lar, eles podem 
investigar completamente na situação doméstica, todos os quatro. 
Humbert: A situação doméstica? 
Dr. Zemph: Para que eles possam ir direto à fonte da repressão! 
Humbert: Mas ela não está sendo reprimida, Dr. Zemph. 
96 Dr. Zemph: Devo entender então que se recusa a cooperar com Dr. Cudler e seus homens? 
Humbert: Não estou me recusando a nada, mas entenda. Não, não quero... 
Dr. Zemph: Então, o que está dizendo? 



123 
 

Humbert: I absolutely refuse to have a quartet of strange psychologists 
nosing around my house. 
Dr. Zemph: Dr. Humbert, I am afraid you may have no choice. Cigarette? 
Humbert: No choice? 
Dr. Zemph: No choice. Keep the pack. Look, Dr. Humbert, I don’t wish to 
take this to a higher level of authority if I can possibly help it. Understand? 
Humbert: I should hope not.97 

 

38) Primeiro plano de Dr. Zemph: “So, you must help me”98. 

39) Primeiro plano de Humbert: “What can I do?”99 

40) Plano de conjunto de Humbert e Zemph, com Zemph de frente e Humbert 

de perfil. Dr. Zemph: “Perhaps, I don’t know, but perhaps there is another approach 

that we can take, something new altogether, some new approach. What would you 

say?”100 

41) Primeiro plano de Humbert, que olha para Zemph esperando que este 

conclua o pensamento da sequência anterior. 

42) Plano de conjunto de Humbert e Zemph de frente: 

Dr. Zemph: Some new area of adjustment that Lolita could find perhaps by 
taking a larger share of the extracurricular school activities? 
Humbert: I have never objected to her taking part in the extracurricular… 
Dr. Zemph: School activities. 
Humbert: Pardon me.101 

 

43) Plano de conjunto de Humbert e Zemph, com Humbert de frente: 

Dr. Zemph: You see, Dr. Humbert, we have questioned Lolita on the home 
situation, but she says not a word, stays with her lips buttoned up. So we are 
speaking with friends of her, and they are saying things which I wouldn’t 
repeat to you here. But there is one thing which has arisen from this which is 
quite clear: That you, Dr. Humbert, should definitely un-veto that girl’s 
nonparticipation in the school play. 

                                                 
97 Humbert: Me recuso totalmente a ter um quarteto de psicólogos estranhos bisbilhotando a minha 
casa. 
Dr. Zemph: Dr. Humbarts, receio que o senhor não tenha escolha. Aceita? 
Humbert: Não tenho? 
Dr. Zemph: Não tem. Fique com o maço. Veja, Dr. Humbarts, não desejo levar isso a meus 
superiores, se eu puder evitar. 
Humbert: Espero que não. 
98 Então, precisa me ajudar. 
99 O que posso fazer? 
100 Não sei, mas talvez haja outra abordagem que possamos adotar. Algo totalmente novo. Uma nova 
abordagem. O que acha? Isso lhe agrada? 
101 Dr. Zemph: Uma nova área de ajustamento que Lolita pode descobrir talvez participando mais das 
atividades extracurriculares! 
Humbert: Nunca fiz objeção à participação dela nas extracurriculares... 
Dr. Zemph: Atividades escolares. 
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Humbert: All right, perhaps I was wrong in the attitude that I took about the 
school play. 
Dr. Zemph: That’s very big of you to admit that.102 

 

44) Primeiro plano de Dr. Zemph: “While you’re at it, why don’t you also 

loosen up a bit more on the other two D’s…”103 

45) Plano de conjunto com o mesmo ângulo que o item 41. 

Dr. Zemph: ... the “dating” and the “dance”? 
Humbert: Do you think those are equally important? 
Dr. Zemph: Dr. Humbert, I’ll tell you what I do think.104 

 

46) Primeiro plano de Dr. Zemph: “I feel that you and I should do all in our 

power to stop that old Dr. Cudler and his quartet of psychologists from fiddling 

around in the home situation. That’s what I feel”105. 

47) Plano de conjunto de Humbert e Zemph, como o 43. Humbert sorri sem 

graça e bate a cinza do cigarro no cinzeiro localizado sobre a mesa central enquanto 

Dr. Zemph diz: “Don’t you agree with me? Yeah…”106. A imagem desaparece em fade. 

48) Plano geral de escola de Beardsley. Pode-se ler uma faixa anunciando a 

peça Os Caçadores Encantados. Música ao fundo. 

49) Plano de conjunto de Lolita, Clare Quilty e Vivian Darkbloom. Lolita se 

prepara para entrar no palco. Vivian Darkbloom está com os braços sobre o ombro 

direito de Quilty, que olha de soslaio para o decote de Lolita, que olha fixamente 

para a frente e, antes de entrar em cena na peça, também olha para Quilty de 

soslaio. Ouve-se, enquanto isso, a fala de uma personagem da peça, um bode: “I 

                                                 
102  Dr. Zemph: Questionamos Lolita sobre o lar, mas ela não disse nada. Então, estamos 
conversando com amigas dela e elas estão dizendo coisas que eu não repetiria aqui. Mas foi 
levantada uma questão muito clara: que você, Dr. Humbarts, deve definitivamente permitir a 
participação da garota na peça da escola! 
Humbert: Talvez eu tenha errado na decisão que tomei sobre a peça. 
Dr. Zemph: É muita nobreza sua admitir. 
103 E aproveitando, por que não relaxa um pouco mais...  
104 Dr. Zemph: ...quanto a paquerar e dançar? 
Humbert: Você acha igualmente importante? 
Dr. Zemph: Vou dizer o que acho.  
105 Devemos fazer tudo ao nosso alcance para evitar que o velho Dr. Cudler e seu quarteto de 
psicólogos vasculhem a situação doméstica! É isso que eu acho. 
106 Não concorda comigo? Sim! 
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stand before you, a rearsome bucky goat no more. Tremble not, little nymph. You 

see before you a weary goat”107. 

 
Imagem 18: Peter Sellers como Clare Quilty observa o decote de Lolita no filme de Kubrick 

 

Lolita caminha em direção ao palco. A câmera a acompanha em travelling 

lateral. 

Bode: The bewitcher is bewitched. 
Ninfa (Lolita): Look, Semiramis, look!  
Semiramis: Yes, the goat removeth his horns. 
Ninfa (Lolita): Let us take him to the Dark Kingdom. 
Semiramis: Yes! 
Ninfa (Lolita): To the Dark Kingdom, away, away!108 

 

Lolita e as outras duas personagens saem de cena. A câmera as acompanha 

em movimento de travelling para a frente. Aplausos. Humbert chega ao backstage 

batendo palmas orgulhosamente. Uma mulher, que também está aplaudindo a peça, 

cumprimenta-o e ele responde, não lhe dando muita atenção, pois observa o palco, 

                                                 
107 Posto-me diante de você como um bode velho, nada mais. Não trema, pequena ninfa. Está diante 
de um bode cansado. 
108 Bode: O feitiço virou contra o feiticeiro. 
Ninfa: Veja, Semiramis, veja! 
Semiramis: O bode está sem os chifres. 
Ninfa: Vamos levá-lo para o reino da escuridão. Para o reino da escuridão. Vamos, vamos! 
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onde Lolita e os outros atores estavam agradecendo à plateia. A mulher é a Srta. 

Starch, professora de piano de Lolita: 

Miss Starch: Why, good evening, Dr Humbert! 
Humbert: Miss Starch, good evening! 
Miss Starch: Did you enjoy the performance? 
Humbert: Very much! I enjoyed every minute of it. 
Miss Starch: I wondered if the symbolism wasn’t heavy-handed at times. 
Humbert: I know what you mean, but weren’t the boys and girls charming? 
Miss Starch: They were, weren’t they? And particularly little Lolita. She was 
quite perfect. You must be awfully proud of her. 
Humbert: Yes, I am. Her performance took me completely by surprise! She 
made me promise not to watch any of her rehearsals. 
Miss Starch: They’re so intense at that age. She must have worked awfully 
hard. No wonder you decided to suspend her piano lessons, after all, there 
are only so many… 
Humbert: I beg your pardon, did you say, “suspend her piano lessons”? 
Miss Starch: Yes. Do you play, Dr. Humbert? 
Humbert: Hardly at all now. Didn’t she have a lesson with you last Saturday 
afternoon? 
Miss Starch: No. 
Humbert: Nor the preceding Saturday? 
Miss Starch: No. She called to say she was busy rehearsing. 
Humbert: Busy rehearsing? 
Miss Starch: As a matter of fact, she hasn’t had a lesson for – let me see – 
four weeks! I hope I haven’t spoken out of turn. 
Humbert: No no no, not at all. I must have misunderstood. 
Miss Starch: By the way, Dr. Humbert, there’s so few people in Beardsley 
who appreciate music, I was wondering sometime, perhaps if you’d like to 
come around, I could play something for you. 
Humbert: Yes, of course, certainly I will. Thank you. Excuse me now.109 

 50) Plano de conjunto de Lolita e do ator que interpretou a personagem Bode 

na peça. Ele está de frente para ela com os braços sobre os ombros da menina 
                                                 
109 Srta. Starch: Boa noite, Dr. Humbert! 
Humbert: Srta. Starch, boa noite! 
Srta. Starch: Gostou da apresentação? 
Humbert: Muito. Gostei de cada minuto. 
Srta. Starch: Pecaram um pouco no simbolismo. 
Humbert: Sei o que quer dizer, mas foram encantadores, não? 
Srta. Starch: Não foram? Especialmente a Lolita. Ela foi perfeita. Deve estar orgulhoso. 
Humbert: Sim, estou. A atuação dela me surpreendeu totalmente. Ela me proibiu de ver os ensaios. 
Srta. Starch: Eles são assim nessa idade! Ela se dedicou muito. Entendo por que suspendeu as aulas 
de piano. Afinal de contas, há apenas... 
Humbert: Desculpe. Disse: “Cancelou”? 
Srta. Starch: Isso. O senhor toca? 
Humbert: Muito mal. Ela não teve aula com você no último sábado? 
Srta. Starch: Não. 
Humbert: Nem no anterior? 
Srta. Starch: Não. Ela ligou pra dizer que estava ensaiando. 
Humbert: Ensaiando? 
Srta. Starch: Na verdade, ela não tem aula, vejamos, há quatro semanas. Espero não ter falado 
demais. 
Humbert: Não, de jeito nenhum. Devo ter entendido mal. 
Srta. Starch: A propósito, Dr. Humbert, poucas pessoas aqui apreciam música. Quem sabe, qualquer 
hora, eu possa tocar algo para você. 
Humbert: Claro, sem dúvida. Obrigado. Agora, com licença. 
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quando Humbert se aproxima dos dois com uma expressão séria. A atriz que 

interpretou Semiramis também está no quadro e participa do diálogo. 

 

Ator (Bode): Oh, good evening, Dr. Humbert. 
Lolita: Hi, Dad! 
Atriz (Semiramis): Wasn’t it wonderful? 
Lolita: How did you like it? 
Atriz (Semiramis): We’re having a party at my house for the cast and author. 
Everybody is invited. 
Humbert: I’m sorry, I must take Lolita home. 
Lolita: What? 
Humbert: Our starlet has had enough excitement. 
Atriz (Semiramis): It’s going to be fun. Everybody wants to meet you. 
Lolita: Are you serious? 
Humbert: I wouldn’t want you to miss any more piano lessons. 
Lolita: I haven’t missed any. 
Humbert: You know what I’m talking about. Say goodnight to your friends. 
Lolita: Come on, this isn’t a regular party, this is the cast party. 
Humbert: Come on. 
Lolita: This is the cast party. 
Humbert: We’ll discuss it later.110 

 

 51) Primeiro plano de Clare Quilty, Vivian Darkbloom e Brewster, que 

observam Humbert puxar Lolita pelo braço para fora da escola. Quilty diz ao 

assistente: “Brewster, go and get some type ‘A’ Kodachrome”111, ao que Brewster 

responde “Okay”112 e sai de cena. Quilty e Darkbloom dão dois passos para a frente, 

ainda com os olhos fixos em Humbert e Lolita, e a imagem some num fade. 

 52) Plano de conjunto de Lolita e Humbert entrando em casa. Ela segura um 

buquê de flores e sobe o primeiro degrau da escada em direção ao quarto quando 

Humbert a puxa pelo braço e a joga no sofá. Os dois discutem e ela grita com ele. 

Humbert: You’re not going upstairs. 
Lolita: Yes, I am! 
Humbert: We must talk. 
Lolita: Let go of me. You’re hurting my arm! 
Humbert: Stop shouting! 
Lolita: You let me go, you jerk! Let go of me! 

                                                 
110 Ator (Bode).: Boa noite. 
Lolita: Oi, papai! O que achou? 
Atriz (Semiramis).: Haverá festa para o autor e o elenco! 
Humbert: Preciso levar Lolita embora. Nossa estrela já se divertiu. 
Atriz (Semiramis).: Todos querem conhecê-lo. 
Humbert: Não falte mais às aulas de piano. Sabe do que estou falando. Dê boa noite a seus amigos. 
Lolita: É uma festa para o elenco. Espere, é uma festa para o elenco. 
Humbert: Conversaremos depois. 
111 Brewster, vá pegar um filme Kodachrome tipo A. 
112 Está bem. 
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Humbert: Sit down. Now you’re going to answer a few questions. 
Lolita: You’ve got a big, fat nerve dragging me away like that. 
Humbert: Stop that silly noise! 
Lolita: Who do you think you are not letting me go to the cast party? 
Humbert: Stop that shouting! Do you want the police to come here? 
Lolita: I don’t care if the police do come in here. 
Humbert: All right, all right, now the doors are shut. Come on, shout! Let’s 
hear how loud you can shout. Come on, come on. Now perhaps you will tell 
me. What were you doing on Saturday between 2:00 and 4:00 in the 
afternoon? 
Lolita: I went to my piano lesson. 
Humbert: That’s a lie. 
Lolita: It is not. 
Humbert: I happen to know you haven’t been to a piano lesson for four 
weeks now. 
Lolita: Yeah? Just ask Miss Starch. 
Humbert: I asked Miss Starch. How do you think I know? She told me. I saw 
her this evening. Did you see her at the performance? 
Lolita: Yeah. 
Humbert: Now tell me. What have you been doing these afternoons? 
Lolita: You really want to know? 
Humbert: Yes, I do. I really want to know. 
Lolita: All right. I’m going to tell you the real truth, what I’ve been doing. I’ve 
been going to extra rehearsals. 
Humbert: That’s the most fatuous lie you could possibly think up. Don’t tell 
me anymore because I know exactly what you’ve been doing. You’ve been 
with this boy, this leading man of yours, this Roy. Isn’t that so? 
Lolita: You’re sick. 
Humbert: Stop! Don’t throw those silly silly clichés at me. Don’t tell me 
anymore. You’ve been with this boy, haven’t you? Come on, tell me. 
Lolita: You need help. You’re imagining things. 
Humbert: Shut up, Lolita! Stop that silly talk. Lolita, now, if you swear to me 
that this isn’t true, I promise I will believe you. 
Lolita: I won’t swear anything. You will never believe me, no matter what. 
Humbert: I will believe you. 
Lolita: No, you won’t. You won’t believe me. 
Humbert: I swear I’ll forget the whole thing. I’ll never question about it again. 
Lolita: No, you’ll never believe me. Why should I swear to you?113 

                                                 
113 Humbert: Não vai subir. Vamos conversar! 
Lolita: Solte-me! Está me machucando! 
Humbert: Pare de gritar. 
Lolita: Solte-me, seu idiota! 
Humbert: Sente-se. Agora me responda. 
Lolita: Foi muita coragem sua me trazer! 
Humbert: Pare com essa barulheira! 
Lolita: Quem você pensa que é? 
Humbert: Quer atrair a polícia? 
Lolita: Não me importa se a polícia vier! Seu maluco! 
Humbert: Agora as portas estão fechadas. Grite. Quero ouvir. Vamos, vamos! Agora talvez me diga. 
O que fez no sábado entre 14h e 16h? 
Lolita: Fui pra aula de piano! 
Humbert: É mentira. 
Lolita: Não é! 
Humbert: Não vai há quatro semanas. 
Lolita: É? Pergunte a Srta. Starch. 
Humbert: Perguntei. Como acha que sei? Ela me disse. Você não a viu na apresentação? 
Lolita: Vi. 
Humbert: Diga. O que anda fazendo à tarde? 
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 53) Primeiro plano de Humbert e Lolita. Ele acaricia o braço dela. 

Humbert: All right, I believe you. It’s partly my fault. I realize that. It’s 
something that has happened on account of this horrible place. These 
people poking their noses into our business, and I never see you anymore 
with your soda fountains and your extra… Stop doing that! But we could 
leave this place perhaps. Yes, there’s nothing to keep us here. We haven’t 
any obligations here. We don’t owe rents to anybody. We could just pack up 
our bags. Tonight. We could go now. I could take you for a wonderful trip 
round the country. 
Lolita: You can’t leave here. 
Humbert: Why not? 
Lolita: Well, you’ve got to work. What about your job? 
Humbert: My job doesn’t mean anything. I could always publish articles. My 
book’s going to be published quite soon. It’s a wonderful idea. 
Lolita: I have to go to school. What about my education? 
Humbert: You education? What sort of education do you think you’re getting 
here? You got a much better education when you were traveling around with 
me.114 

 

 54) Plano geral de Humbert e Lolita. 

Lolita: Well, the play has two more performances next week. 
Humbert: Don’t start talking about the play. That’s what’s just come between 
us. That’s what started this whole row. Lo, don’t you want to get back to 

                                                                                                                                                         
Lolita: Quer mesmo saber? 
Humbert: Quero. Quero mesmo. 
Lolita: Está bem. Vou dizer a verdade sobre o que ando fazendo. Tenho ido a ensaios extras. 
Humbert: É a mentira mais boba que ouvi! Não diga mais nada, já sei. Tem estado com aquele 
garoto, o protagonista, o tal de Roy. Não é isso? 
Lolita: Você é doente. 
Humbert: Pare. Não venha com esses clichês. Pare com isso. Tem estado com aquele garoto? 
Vamos, diga. 
Lolita: Você precisa se tratar. Está imaginando coisas. 
Humbert: Cale a boca, Lolita! Pare com essa conversa boba! Se você jurar que não é verdade, 
prometo que acredito em você. 
Lolita: Não vou jurar. Pra quê? Você não vai acreditar. 
Humbert: Vou acreditar. 
Lolita: Não vai. Não vai acreditar. 
Humbert: Jure, e esqueço tudo. Nunca mais vou perguntar sobre isso. 
Lolita: Você não vai acreditar. Pra que vou jurar? 
114 Humbert: Está bem, acredito em você. Em parte, é culpa minha. Isso aconteceu por causa desse 
lugar horrível, dessas pessoas que se metem na nossa vida. Não vejo mais você com suas 
lanchonetes e ensaios... Pare com isso! Mas talvez pudéssemos ir embora desse lugar. Não há nada 
nos prendendo. Não temos obrigações aqui. Não devemos aluguel a ninguém. Podíamos fazer as 
malas. Hoje! Podíamos ir agora. Eu podia levá-la numa viagem maravilhosa pelo país. 
Lolita: Você não pode partir. 
Humbert: Por que não? 
Lolita: Precisa trabalhar. E o emprego? 
Humbert: Meu emprego não tem importância. Posso publicar artigos e meu livro vai ser publicado 
logo. É uma ideia maravilhosa. 
Lolita: Preciso ir pra escola. E a minha educação? 
Humbert: Sua educação? Que tipo de educação está recebendo aqui? Você aprendia muito mais 
quando viajava comigo. 
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where we were before we came to this horrible place? Don’t you want to 
come away with me? 
Lolita: No! I hate you! I hate you! 
Humbert: You want to stay with this filthy boy! 
Lolita: Yes. Why can’t you leave me alone? 
Humbert: Shut your fucking mouth you horrid little psychopath. 
Lolita: Don’t tell me what to do. You’re a nauseating creep. 
Humbert: I promise you one thing: You’re not going to see these filthy boys 
anymore. I tell you that. 
Lolita: Yeah? I’ve got news for you. I’m going to do anything I want to, 
anytime I want to, with anybody I want to… 
Humbert: Shut your filthy mouth! 
Lolita: … and you can’t stop me. 
Humbert: Shut up!115 

 

 55) Primeiro plano de Humbert ao abrir a porta para a vizinha, Srta. Le 

Bone, que vem reclamar do barulho proveniente da discussão de H. e Lolita. 

Humbert: Miss Le Bone. 
Miss Le Bone: Dr. Humbert. May I come in? 
Humbert: What can I do for you? 
Miss Le Bone: Well, this is a little awkward to say, but I thought you ought to 
know. This noise, I can hear every word next door. 
Humbert: Well, we were having a family row. The child’s voice is very shrill 
when she gets upset. 
Miss Le Bone: Yes, of course, I understand perfectly, but, well, I happen to 
have company, and he is a minister of the church, you know. 
Humbert: Perhaps you can convey my apologies to him. We were quarreling 
about piano lessons. 
Miss Le Bone: Hello, dear! 
Lolita: Hello, Miss Le Bone. Good night! 
Miss Le Bone: What a pretty get up! 
Humbert: She was in the school play tonight. 
Miss Le Bone: Yes, of course, the school play. Dr. Humbert, I do hope you 
don’t think that I’m presuming on our good neighbor relations, but I think I 
should tell you that the neighbors are beginning to get a little curious about 
you and your little girl. 
Humbert: I can’t think why they should do that. 
Miss Le Bone: Well, you know how people talk. I must get back to my guest. 
Would you care to join us for a little while? 
Humbert: That’s very nice of you, thank you, but I’ll take a rain check on it. 
Miss Le Bone: Oh, right. Well, good night. 
Humbert: Good night.116 

                                                 
115 Lolita: A peça tem mais duas apresentações semana que vem. 
Humbert: Não fale dessa peça! É o que nos afastou! É o que iniciou essa confusão! Não quer voltar 
aonde estávamos antes de vir a esse lugar horrível? Não quer ir comigo? 
Lolita: Não! Eu odeio você! Eu odeio você! 
Humbert: Você quer ficar com aquele garoto imundo, não é? 
Lolita: Por que não me deixa em paz? 
Humbert: Cale a boca, sua psicopata. Prometo uma coisa: você não vai mais ver aqueles garotos 
imundos. 
Lolita: É? Vou lhe dizer: farei o que eu quero, quando quero, com quem quero... 
Humbert: Cale essa boca imunda. 
Lolita: ... e não vai me impedir. 
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 56) Plano geral. Lolita dentro de uma cabine telefônica. Humbert chega 

correndo e a puxa para fora. Ela diz que estava tentando falar com ele em casa e 

que tomou uma decisão: quer ir embora de Beardsley numa viagem cujo itinerário 

ela escolherá. Os dois saem abraçados, e a imagem some num fade. 

Humbert: Come on, we’re going home. 
Lolita: Wait a minute. 
Humbert: I forbade you to go to the party, didn’t I? 
Lolita: I wasn’t going to the party. 
Humbert: Who were you talking to? 
Lolita: I tried to call you. 
Humbert: You were speaking to somebody on the telephone just now. Who 
was that? 
Lolita: I got a wrong number. Listen, I’ve decided something. 
Humbert: Yes? 
Lolita: I want to leave school. 
Humbert: You what? 
Lolita: I don’t want you to be mad at me anymore. Everything is going to be 
great from now on. 
Humbert: You mean that? 
Lolita: I hate school, and I hate the play. I really do. I never want to go back. 
Humbert: That’s good. 
Lolita: Let’s leave tomorrow. We can go for a long trip, and we’ll go wherever 
I want to, won’t we? 
Humbert: Yes, my darling. 
Lolita: Are you glad? 
Humbert: Yes, of course I am. 
Lolita: To hell with the play. See what I mean? 
Humbert: Yeah, that’s good. 
Lolita: Let’s go home. I feel sort of romantic.117 

                                                                                                                                                         
116 Humbert: Srta. Le Bone. 
Srta. Le Bone: Dr. Humbert, posso entrar? 
Humbert: Em que posso ajudar? 
Srta. Le Bone: Bem, é meio estranho dizer isso. Mas acho que deveria saber que posso ouvir cada 
palavra ao lado. 
Humbert: É uma discussão familiar. A voz dela é bem estridente quando se irrita. 
Srta. Le Bone: Sim, entendo perfeitamente. Mas acontece que tenho visita. É o padre da nossa igreja. 
Humbert: Peça desculpas por mim. Brigávamos por causa das aulas de piano. 
Srta. Le Bone: Olá, querida! 
Lolita: Olá, Srta. Le Bone. Boa noite. 
Srta. Le Bone: Que roupa bonita. 
Humbert: Ela participou da peça da escola. 
Srta. Le Bone: Claro, a peça da escola. Dr. Humbert, não pense que estou abusando da nossa boa 
relação, mas os vizinhos estão ficando curiosos sobre você e sua filha. 
Humbert: Não imagino por que deveriam. 
Srta. Le Bone: Você sabe como as pessoas falam. Vou voltar para o meu convidado. Gostaria de nos 
fazer companhia? 
Humbert: É muita gentileza sua, obrigado. Mas deixemos pra próxima. 
Srta. Le Bone: Certo. Então, boa noite. 
Humbert: Boa noite. 
117 Humbert: Vamos para casa. 
Lolita: Espere um pouco. 
Humbert: Eu a proibi de ir à festa. 
Lolita: Eu não ia. 
Humbert: Com quem estava falando? 
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 Um dos efeitos de sentido gerados por esse trecho é o fato de Humbert ser 

cortejado pelas mulheres, uma vez que a professora de piano e a vizinha se 

insinuam para ele no dia da apresentação da peça. Apesar disso, ele se interessa 

apenas por Lolita, não retribuindo a nenhuma das mulheres que se mostram 

interessadas nele com atenção. 

 Outro efeito de sentido criado é a constante discórdia entre Humbert e Lolita. 

Os dois se desentendem três vezes nesse trecho, mas as discussões são infantis, 

uma vez que se resumem a um afirmar algo e o outro a negá-lo, e novamente o 

primeiro a afirmar, e o segundo a negar, até que Humbert desiste e muda de 

assunto. 

 Cria-se ainda um efeito de sentido de fraqueza de Humbert, que derruba os 

objetos de decoração quando fecha bruscamente a porta da sala para que os 

vizinhos não ouçam a discussão com Lolita e sempre desiste das discussões, 

permitindo que a menina o convença de qualquer coisa sem precisar argumentar, 

apenas se utilizando da repetição de uma resposta padrão. Ele é o oposto de Clare 

Quilty, que com grande habilidade se passa por psicólogo da Escola de Beardsley 

para persuadi-lo a permitir que Lolita participe da peça de teatro. 

Algumas das diferenças que o trecho do filme de Kubrick traz com relação ao 

romance contribuem para modificar o tom da narrativa literária. 

 Logo no início da sequência, Humbert aparece fazendo as unhas de Lolita 

numa atitude carinhosa. Ao mesmo tempo, eles estão conversando a respeito do 

que ela fez no dia anterior para chegar tão tarde em casa, o que demonstra ciúme. 

Essa cena é altamente erótica, mas expressa, também, a preocupação de Humbert, 

como se a menina fosse filha dele, o que constitui uma insinuação de incesto. 
                                                                                                                                                         
Lolita: Tentei ligar pra você. 
Humbert: Você estava falando com alguém. Quem era? 
Lolita: Liguei para o número errado. Escute, tomei uma decisão. 
Humbert: Tomou? 
Lolita: Quero sair da escola. 
Humbert: Você o quê? 
Lolita: Não quero mais que fique nervoso comigo. Tudo será maravilhoso. 
Humbert: Fala sério? 
Lolita: Odeio a escola, a peça. Verdade, não quero mais ir. 
Humbert: Que bom. 
Lolita: Vamos partir amanhã, numa longa viagem. Vamos aonde eu quiser. 
Humbert: Sim, minha querida. 
Lolita: Está contente? 
Humbert: Claro que estou. 
Lolita: Dane-se a peça, está entendendo? 
Humbert: Que bom. 
Lolita: Vamos pra casa. Estou romântica. 
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A insinuação do incesto aparece ainda no conteúdo do diálogo e se manifesta 

principalmente com a proibição de Lolita sair com garotos de mesma idade. Os dois 

comportam-se como se fossem pai e filha, mas os olhares de Lolita têm claramente 

a intenção de seduzir Humbert. 

Quanto à peça, não são professores da Escola Beardsley que convencem 

Humbert a deixar Lolita atuar como protagonista. Clare Quilty, que se passa por 

psicólogo da instituição, consegue convencer Humbert. Tudo leva o espectador a 

crer que Quilty e Lolita montaram juntos a farsa para enganar Humbert. 

A farsa, porém, ocorre de maneira um tanto absurda. Os comentários de Dr. 

Zemph soam como surreais e inadequados para uma situação séria como a 

discussão de problemas comportamentais de um estudante. Um exemplo dessa 

situação estranha é o momento em que Dr. Zemph diz que ficou esperando Humbert 

no escuro a fim de economizar energia depois que Lolita foi para a aula de piano. O 

humor causado por essa estranheza nos comentários de Dr. Zemph, no entanto, é 

uma das características mais nabokovianas do filme, uma vez que causa a mesma 

incredulidade que a narração de Humbert no romance cria quando se trata das 

coisas que a diretora da escola, a Srta. Pratt, diz sobre a filosofia da instituição. O 

efeito de sentido de estranheza se dá, também, através da troca constante da 

posição da câmera, que ora foca Quilty em primeiro plano, ora foca Humbert para 

mostrar sua reação às palavras do primeiro. 

Com respeito à apresentação da peça, vê-se, ao final, um rapaz abraçado a 

Lolita e pode-se entender que seja um garoto com quem ela sai, um namorado. 

Quando se observam os olhares de Quilty e Vivian Darkbloom para Humbert, 

acredita-se que eles estão cientes dos abusos sexuais sofridos por Lolita e querem 

ajudá-la. Essa ajuda, entretanto, não é bem intencionada, uma vez que, devido ao 

olhar de Quilty para o decote de Lolita no plano-sequência 49 e à câmera fotográfica 

que ele aparece operando no plano 51, tem-se uma alusão ao fato de Quilty gostar 

de filmar orgias realizadas por jovens e sugere-se que ele tenha a intenção de usar 

Lolita para isso, exatamente como no romance. 
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3.2.3 Filme de Lyne 

 

 

No filme de Adrian Lyne, a sequência referente à peça “Os caçadores 

encantados” ocorre de 1h08’46” a 1h27’39” e representa 14% da narração em 

termos de duração. A sequência enfoca a chegada de Humbert e Lolita a Beardsley, 

a negociação do aumento da mesada e a participação da menina na peça teatral da 

escola. 

Pode-se dividir essa sequência em nove planos-sequência menores. 

 

1) Sequência de 1h08’46” a 1h08’54” 

Plano geral da fachada da Escola Beardsley. Líderes de torcida ensaiam no 

gramado. Ouve-se a música cantada por elas, “Victory, victory is our cry!”, enquanto 

passa um bonde, vindo do lado esquerdo em direção ao lado direito da tela. O efeito 

de sentido que se cria com o plano geral da fachada é de Humbert e Lolita chegando 

ao local, que é uma escola de garotas. 

2) Sequência de 1h08’55” a 1h09’14” 

Plano geral da piscina da Escola Beardsley. Humbert, acompanhado de uma 

jovem que, provavelmente, é funcionária da escola, observa, sorrindo, várias 

meninas correndo em volta da piscina e mergulhando. 

3) Sequência de 1h09’15” a 1h09’57” 

Primeiro plano do reverendo Rigger, da senhorita Pratt e de Humbert, sendo 

que H. está de costas para a câmera e Rigger e Pratt de frente. Eles conversam 

sobre a filosofia da instituição, que é diferente da Faculdade de Beardsley. A Srta. 

Pratt confunde o nome de Humbert, chamando-o por nomes diferentes a cada vez 

que se dirige a ele. Humbert, por sua vez, parece confuso com os objetivos da 

escola. 

Srta. Pratt: I know you’ve accepted a post at Beardsley College and I know 
that there academics are first, last and always. Well, that’s not us, Mr. 
Humbler. Here at Beardsley Prep, what we stress are the three D’s: 
Dramatics, Dancing and Dating. And I know that Reverend Rigger is right 
behind us on this, aren’t you Reverend? 
Reverendo Rigger: I’m with you all the way, Miss Pratt, every inch. 
Srta. Pratt: So you see, Mr. Humper, for the modern pre-adolescent, 
medieval dates are less vital than weekend ones. 
Humbert: What? Weekend what? 
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Srta. Pratt: Dates, Mr. Hunping... boys.118 

 

4) Sequência de 1h09’58” a 1h10’54” 

Plano geral da entrada da casa onde Humbert e Lolita vão morar. Corte para 

dentro da casa, com Humbert limpando o chão enquanto lê o jornal (ao mesmo 

tempo) ao som do verso “All by myself alone at home a feeling blue”, da canção I 

Wonder I Wonder I Wonder, de Daryl Hutchins. Em primeiríssimo plano o foco recai 

sobre o ferro de passar roupa. Humbert diz em voz over: “I was not quite prepared 

for the reality of my dual role: on the one hand the willing corruptor of an innocent 

and on the other Humbert the happy housewife”119. 

Plano geral dele e de Lolita. Ela faz uma tarefa escolar, enquanto ele lhe 

arruma o cabelo, fazendo perguntas de geografia. Para ele, são dados importantes 

que ela deveria saber, como se apreende no diálogo abaixo transcrito: 

Humbert: Where is the River Rhine? 
Lolita: I don’t know. 
Humbert: You should know that. 
Lolita: Why? 
Humbert: Well… big battles there in the great war. Where is the River 
Seine? 
Lolita: I don’t know.  
Humbert: Lo, you’re supposed to learn these. 
Lolita: It’s not what I’m on. 
Humbert: Seems to be pretty relaxed this school of yours.120 

                                                 
118 Srta. Pratt: Eu sei que aceitou um cargo na Faculdade de Beardsley e sei que lá as habilidades 
acadêmicas estão em primeiro, último e, na verdade, em todos os lugares. Bem, conosco é diferente, 
Sr. Humbler. Aqui na Escola Beardsley, nós enfatizamos o teatro, a dança e a paquera. E o 
Reverendo Rigger concorda conosco e nos apóia plenamente, não é, Reverendo? 
Reverendo Rigger: Estou com a senhora em tudo, Srta. Pratt. 
Srta. Pratt: Sabe, Sr. Humper, para a pré-adolescente moderna, os romances medievais são menos 
importantes que aqueles de fim de semana. 
Humbert: Quê? Fim de semana o quê? 
Srta. Pratt: Os romances de fim de semana, Sr. Hunping... garotos. 
119 Eu não estava preparado para a realidade da minha dupla jornada: por um lado, o corruptor de 
uma inocente, por outro, Humbert, a dona de casa feliz. 
120 Humbert: Onde fica o Rio Reno? 
Lolita: Não sei. 
Humbert: Você devia saber. 
Lolita: Por quê? 
Humbert: Bem, houve grandes batalhas lá durante a grande Guerra. Onde fica o Rio Sena? 
Lolita: Não sei. 
Humbert: Lo, você deve aprender essas coisas. 
Lolita: Não é no que estou interessada. 
Humbert: Parece meio relaxada essa sua escola. 
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Imagem 19: Humbert arruma os cabelos de Lolita enquanto lhe toma lições no filme de Lyne 

 

5) Sequência de 1h10’55” a 1h15’04” 

Começa com Lolita dançando na sala ao som de uma canção agitada, 

quando Humbert entra com uma xícara e correspondências nas mãos e senta-se 

numa poltrona, observando-a. Ela para de dançar e senta-se em outra poltrona em 

frente a ele, começa a pintar as unhas dos pés e menciona que participará de uma 

peça, e o diálogo prossegue: 

Humbert: What play? 
Lolita: I don’t know… some play… at school. 
Humbert: With the boys from Butler’s Academy? 
Lolita: I don’t know… maybe. 
Humbert: Don’t think it’s a good idea. 
Lolita: You’re depriving of my civil rights. 
Humbert: Where did you learn that language? 
Lolita: I’m intelligent.121 

 

                                                 
121 Humbert: Que peça? 
Lolita: Não sei… uma peça… na escola. 
Humbert: Com os garotos da Academia Butler? 
Lolita: Não sei… talvez. 
Humbert: Não acho que seja uma boa ideia. 
Lolita: Você está me privando dos meus direitos civis. 
Humbert: Onde você aprendeu essa linguagem? 
Lolita: Eu sou inteligente. 
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Ela lhe lança um olhar lascivo e levanta-se da poltrona, caminhando em 

direção a ele. Senta-se no chão e começa a balançar o assento com o pé. Passa a 

provocar Humbert sexualmente ao acariciar-lhe, ainda com o pé, as coxas. Ele 

demonstra querer que ela continue com a carícia. Ela propõe uma troca.  

Lolita: It’s all right to be in a play if I want. 
Humbert: Not if I say don’t. 
Lolita: You like that? You want more, don’t you? I want things too. 
Humbert: What? 
Lolita: Things. You know how my allowance is $1 a week. 
Humbert: Yes, I know. 
Lolita: Well, I think it should be $2. I said I think it should be $2. 
Humbert: $1.50. 
Lolita: I really do think it should be $2. Am I right? Am I right? 
Humbert: God, yes… $2. 
Lolita: And I got to be in the play.122 

 

A câmera foca em primeiríssimo plano as mãos de Lolita sobre a coxa de 

Humbert. As mãos da menina estão sujas, e esse enfoque gera um efeito de sentido 

de duplicidade: a sujeira infantil das mãos se mescla à sensualidade do toque da 

coxa de Humbert com o propósito claro de conseguir convencê-lo a deixá-la 

participar da peça teatral e a aumentar-lhe a mesada. 

                                                 
122 Lolita: Eu posso participar da peça se quiser. 
Humbert: Não se eu disser que não. 
Lolita: Está gostando disso? Quer mais, não quer? Eu também quero algumas coisas. 
Humbert: O quê? 
Lolita: Coisas. Você sabe que a minha mesada é $1 por semana. 
Humbert: Sim, eu sei. 
Lolita: Bom, acho que deveria ser $2. Eu disse que acho que deveria ser $2. 
Humbert: $1,50. 
Lolita: Eu realmente acho que deveria ser $2. Estou certa? Estou certa? 
Humbert: Oh, Deus, sim… $2. 
Lolita: E acho que deveria participar da peça. 
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Imagem 20: Primeiro plano da mão de Lolita acariciando a coxa de Humbert a fim de convencê-lo a 
permitir a participação dela na peça teatral da escola no filme de Lyne 

 

6) Sequência de 1h15’05” a 1h16’26” 

Após o sorriso de Lolita, passa-se para o espaço de um teatro, onde ela 

participa do ensaio da peça. Enquanto ela conversa com o reverendo Rigger, 

Humbert entra pela porta do teatro para vê-la. O reverendo diz para Lolita usar os 

encantos para seduzir o caçador no momento em que a câmera focaliza Humbert 

em primeiro plano, o que funciona como uma metáfora plástica para antecipar o que 

ela tem feito e ainda fará com o padrasto. 

Mona, amiga de Lolita, conversa com Humbert e aponta Clare Quilty. A 

câmera se aproxima rapidamente de Quilty criando efeito de suspense, enquanto 

Lolita vai encarnando a personagem bruxa como lhe instrui o reverendo. É mais um 

prelúdio do que ela se tornará capaz de fazer após a participação na peça. 

Mona: Oh, rosy mistress of the night, you have enchanted many a hunter’s 
heart, but this time, my temptress, you have met you match, for far more 
than a hunter, I am a poet. 
Lolita: The night has fallen, Rodrigo… 
Reverendo Rigger: Hold it, hold it! Mona, give us a moment, I’d like a word 
with Dolores. You must use your charms. Use your charms on the hunter 
because you’re the witch. You’re bringing the hunter to you, to your glare. 
Mona: Hi, Mr. Humbert. 
Humbert: Hi, Mona. 
Mona: Some play, huh? 
Reverendo Rigger: Use your nymphs, use your nymphs, use your charms, 
seduce the hunter. 
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Mona: Look, see right there? That’s the actual playwright, Clare Quilty. Can 
you believe it? 
Reverendo Rigger: Let the music transform you, feel that you’ve become the 
witch. You’re a witch, you’re a witch. 
Humbert: This play any good, Mona? 
Mona: Yeah, it’s very poetical. 
Reverendo Rigger: Witch, witch, more wind, more wind. You’re a witch, 
aren’t you? More wind, I need more wind. The witches’ dance, the witches’ 
dance in the wind.123 

 

7) Sequência de 1h16’29” a 1h16’59” 

A cena de Humbert recuperando o dinheiro que deu a Lolita aparece entre 

1h16’29” e 1h16’59”. Ele diz que se acostumou a comprar os favores da menina 

quando ela passou a ser fria com ele. Ambos aparecem nus na cama: Lolita o agride 

por Humbert tentar pegar as moedas dela.  

Humbert (voz over): As she grew cooler towards my advances, I became 
accustomed to purchasing her favors. Where she hid the money I never 
knew. 
Lolita (voz in): Stop it! 
Humbert (voz over): I was convinced she was storing it away in order to 
finance her escape from me. 
Humbert (voz in): You can’t do that. You can’t expect me to pay extra in the 
middle. Oh!124 

 

Cria-se o efeito de sentido de agressividade na relação. Lolita agride Humbert 

não só verbalmente, mas também fisicamente, o que já havia sido anunciado na 

                                                 
123 Mona: Oh, amante da noite, tu encantaste o coração de muitos caçadores, mas desta vez, minha 
tentadora, encontraste teu par, pois muito além de caçador, eu sou um poeta. 
Lolita: Cai a noite, Rodrigo… 
Reverendo Rigger: Esperem, esperem! Mona, dê-nos licença, quero falar com a Dolores. Você deve 
usar seus encantos. Use seus encantos no caçador porque você é uma bruxa. Você está trazendo o 
caçador até você. 
Mona: Oi, Sr. Humbert. 
Humbert: Oi, Mona. 
Mona: A peça, hein? 
Reverendo Rigger: Use seus poderes de ninfa, use seus encantos, seduza o caçador. 
Mona: Está vendo ali? É o autor da peça, Clare Quilty. Dá para acreditar? 
Reverendo Rigger: Deixe a música transformar você, sinta que você virou uma bruxa. Você é uma 
bruxa, uma bruxa. 
Humbert: É uma boa peça, Mona? 
Mona: É, é muito poética. 
Reverendo Rigger: Bruxa, bruxa, mais vento, mais vento. Você é uma bruxa, não é? Mais vento, eu 
preciso de mais vento. A dança das bruxas, a dança das bruxas no vento. 
124 Humbert (voz over): Conforme ela se tornava mais fria com relação às minhas investidas, eu fui 
me acostumando a comprar seus favores. Onde ela escondia o dinheiro eu nunca descobri. 
Lolita (voz in): Pare com isso! 
Humbert (voz over): Eu tinha certeza de que ela estava escondendo para financiar sua fuga de mim. 
Humbert (voz in): Você não pode fazer isso. Não pode esperar que eu pague a mais no meio. Oh! 
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sequência 1 e 2 do trecho referente à viagem pelos Estados Unidos, em que Lolita 

chuta Humbert, ainda que de brincadeira, e aperta a descarga para que a água do 

chuveiro caia quente sobre ele. 

8) Sequência de 1h17’00” a 1h18’37” 

Primeiro plano. Humbert aparece de costas para a câmera, com o reverendo 

Rigger e a senhorita Pratt sentados em frente dele. Os três conversam sobre o 

comportamento de Lolita durante as aulas. Quando Pratt diz que Lolita é 

sexualmente imatura, a câmera foca Humbert em primeiro plano, que tem no rosto 

uma expressão de embaraço e surpresa. Conforme Pratt fala sobre o fato de Lolita 

não conversar sobre assuntos relacionados à reprodução humana, Humbert vai 

ficando assustado, pois pensa que foi descoberto. A câmera foca ora na Srta. Pratt, 

ora em Humbert, para criar o efeito de sentido do pânico crescente que lhe vai 

assomando, pois, a cada tomada que a câmera faz de Humbert, percebe-se sua 

respiração mais ofegante e os olhos mais abertos, revelando grande medo. Além 

disso, ele se engasga com o pedaço de bolo que está comendo, o que demonstra 

realmente o quão assustado ele está: 

Srta. Pratt: She is a lovely child, Mr. Haze, but the onset of sexual maturity 
seems to be giving her trouble. Isn’t that your observation, Reverend 
Rigger? 
Reverend Rigger: To the tee, Miss Pratt. 
Srta. Pratt: So, you see, it’s the general impression that 14-year-old Dolores 
is morbidly disinterested in sexual matters. 
Humbert: Does she ever speak about these… matters? 
Srta. Pratt: Well, that’s just it. 
Humbert: What’s just this? 
Srta. Pratt: That’s just it. She hasn’t said anything. 
Reverendo Rigger: She hasn’t breathed a word. 
Humbert: But, who has? I mean… are you saying that I… 
Srta. Pratt: Yes, this is a very serious matter. What we are trying to say to 
you is that someone in the family, maybe you… This is very difficult for me. 
Well, let’s put it this way, someone in the family ought to instruct that dear 
child in the process of human reproduction. 
Humbert: I’m so sorry, I’m so sorry. 
Srta. Pratt: I see that I have embarrassed you. Yet you, as a father, ought to 
take the matter well in hand. 
Humbert: Yes, worry not, Miss Pratt. I… I have this matter in hand. 
Srta. Pratt: Well, that’s all I needed to say.125 

                                                 
125 Srta. Pratt: Ela é uma criança adorável, Sr. Haze, mas a chegada de sua maturidade sexual 
parece estar lhe causando problemas. Não é o que o senhor observou, Reverendo Rigger? 
Reverendo Rigger: Exatamente, Srta. Pratt. 
Srta. Pratt: Sabe, a impressão geral é que apesar de seus 14 anos, Dolores é morbidamente 
desinteressada em questões sexuais. 
Humbert: Ela chega a falar sobre essas... questões? 
Srta. Pratt: Bem, é justamente isso. 



141 
 

É interessante notar a ambiguidade e a ironia dessa conversa em dois 

momentos.  

No início, a ambiguidade se dá porque Humbert suspeita que fora descoberto 

pela senhorita Pratt, uma vez que ela afirma ser um assunto delicado que a levou a 

chamá-lo e dá a entender que o problema de Lolita na escola é de ordem sexual.  

Mais tarde, porém, quando fica esclarecido para Humbert que Pratt está 

querendo dizer que o problema da menina é falta de diálogos familiares sobre sexo 

(e não o excesso deles), a ambiguidade se dá pela ironia das palavras que ela utiliza 

e do gesto que faz. Ela diz que ele, como pai, deve cuidar da questão do sexo “com 

as próprias mãos” e faz um gesto que pode ter uma conotação sexual: ela fecha um 

dos punhos, mas não totalmente, e faz um movimento vertical que insinua a 

masturbação do órgão genital masculino. Após essas palavras e o gesto, Humbert 

diz para ela não se preocupar, pois já trata de questões sexuais com Lolita. 

Vê-se, nesse momento, que, no plano do enunciado, Pratt está interessada 

nos diálogos familiares e de nada suspeita, enquanto, no plano da enunciação, 

sugere a Humbert, por meio do gesto, que ele deve tomar cuidado em relação à 

situação criminosa em que se encontra.  

O gesto é um símbolo plástico utilizado pelo cineasta para, juntamente com a 

linguagem verbal empregada por Pratt, gerar distanciamento da narrativa. É uma 

sugestão da relação incestuosa Humbert e Lolita vivem e do fato de ele ser um 

pedófilo, pois ela ainda é muito jovem e se envolve sexualmente com um adulto. 

9) Sequência 1h18’38” a 1h27’22” 

Primeiro plano de Lolita sentada com os pés sobre a mesa lendo um livro. Ela 

usa o uniforme da escola e parece muito concentrada. O telefone toca. A câmera 

foca a porta da antessala, atrás da qual se localiza o telefone, enquanto Humbert 

caminha em direção ao aparelho. A câmera volta-se para Lolita, focalizando o 

                                                                                                                                                         
Humbert: O que é justamente isso? 
Srta. Pratt: É justamente isso. Ela não disse nada. 
Reverendo Rigger: Ela não deu um pio. 
Humbert: Mas quem deu? Quero dizer… vocês estão insinuando que eu... 
Srta. Pratt: Sim, essa é uma questão muito séria. O que estamos tentando lhe dizer é que alguém da 
família, talvez o senhor... Isso é muito difícil para mim. Bem, vamos direto ao ponto, alguém da família 
precisa instruir aquela querida criança a respeito do processo de reprodução humana. 
Humbert: Desculpem-me, desculpem-me mesmo. 
Srta. Pratt: Estou vendo que o senhor ficou constrangido. Mesmo assim, o senhor, como pai, deve 
cuidar dessa questão com suas próprias mãos. 
Humbert: Sim, não se preocupe, Srta. Pratt… Eu… eu tenho esse assunto em mãos. 
Srta. Pratt: Bem, era isso que eu tinha para falar. 
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cômodo em um plano geral. Foco em Humbert novamente, que fala sobre Lolita ao 

telefone com a professora de piano. Foco na menina novamente. Humbert pergunta 

sobre as aulas de piano, e ela diz que esteve ensaiando a peça com Mona. Humbert 

liga para Mona a fim de confirmar a história. Assim prossegue o diálogo: 

Humbert (para Lolita): How are the piano lessons going? 
Lolita: Fine, great, excellent, wonderful, terrific, perfect. 
Humbert: Especially since you missed the last two. Where were you? 
Lolita: Where was I? I should have told you before. I was in the park. I was 
rehearsing the play with Mona. 
Humbert: That’s your story? 
Lolita: That’s what I was doing. 
Humbert: Okay, give me Mona’s phone number. 
Lolita: Mona’s phone number? (…) 
Humbert (ao telefone): Is Mona there please? Mona, this is Dolores’s father. 
Mona: Oh, hello, sir. 
Humbert: Mona, were you and Dolores rehearsing the play in the park for 
the last two Tuesday afternoons? 
Mona: Let’s see… the last two Tuesdays? 
Humbert: One of them, Mona, was yesterday. 
Mona: You know, sir. That’s absolutely right. I feel awfully bad about it. I 
alone am to blame, sir, believe me. The whole rehearsing in the park was 
my idea. We just did it because we didn’t want to get on your nerves. 
Lolita: Well, did she confirm? 
Humbert: She did, and I have no doubt she had been well instructed by you. 
In fact I have no doubt you’ve told her all about us. Look, Lo, this has got to 
stop. I don’t know what you’re up to, but whatever it is, I’ll yank you out of 
Beardsley as fast as it takes to pack your suitcase unless this stops. 
Lolita: Unless what stops? 
Humbert: You know what I’m talking about. 
Lolita: Take it easy, Mister. 
Humbert: Now you show me every penny. 
Lolita: Leave me alone, you pervert. 
Humbert: You’re running away from me. I know what you’re doing. 
Lolita: That’s right, I am. Anyone would try to run away from you. 
Humbert: You show me everything you’ve hidden. 
Lolita: I earned that money. Go ahead, murder me, murder me like you 
murdered my mother. 
Humbert: Sorry. I’m sorry. 
Lolita: Murder me like you murdered my mother. 
Humbert: Shut up. 
Lolita: Murder me like you murdered my mother. 
Humbert: Now stop that. 
Lolita: Go ahead, murder me. Go on, murder me. I’m asking you to murder 
me. 
Humbert: Shut up. 
Lolita: Murder me… I hate you. I hate you. I hate you. 
Humbert: Calm down. 
Lolita: Murderer. 
Humbert: Come here, Lo. 
Lolita: Murderer. 
Humbert: I’m sorry, I’m sorry. 
Vizinha: I don’t know who you people think you are screaming and carrying 
on. We do not live in a tenement. 
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Humbert: My daughter, I really can’t stay, I’m sorry.126 

 
É tarde quando os dois saem pela rua, e chove. Humbert somente a encontra, 

numa cabine telefônica dentro de uma drugstore, quando já é noite. Ela lhe diz que 

tomou uma decisão, mas pede que ele lhe compre um milkshake antes.  

Lolita: Good, I was just trying to reach you at home. I’ve come to a decision. 
Humbert: You have? 
Lolita: Yeah… so buy me a drink. 

                                                 
126 Humbert (para Lolita).: Como vão as aulas de piano? 
Lolita: Boas, ótimas, excelentes, maravilhosas, incríveis, perfeitas. 
Humbert: Especialmente depois que você faltou às duas últimas. Onde esteve? 
Lolita: Onde eu estava? Devia ter contado antes. Eu estava no parque ensaiando a peça com a Mona. 
Humbert: É essa a sua história? 
Lolita: É o que eu estava fazendo. 
Humbert: Está bem, me passe o telefone da Mona. 
Lolita: O telefone da Mona? (...) 
Humbert (ao telefone).: A Mona está? Mona, é o pai da Dolores. 
Mona: Oh, oi, senhor. 
Humbert: Mona, você e a Dolores estavam ensaiando a peça no parque nas duas últimas terças-
feiras à tarde? 
Mona: Deixe-me ver… nas duas últimas terças? 
Humbert: Uma delas, Mona, foi ontem. 
Mona: Senhor, está certíssimo. Me sinto péssima por conta disso. Sou a única culpada por isso, 
senhor, acredite. A ideia do ensaio no parque foi minha. Fizemos isso porque não queríamos irritar o 
senhor. 
Lolita: Ela confirmou? 
Humbert: Sim, e eu tenho certeza de que foi instruída por você. Na verdade, tenho certeza de que 
você contou a ela tudo sobre nós. Lo, isso tem que parar. Não sei o que você está aprontando, mas o 
que quer que seja, eu tiro você de Beardsley antes mesmo de você terminar de fazer as malas a 
menos que isso pare. 
Lolita: A menos que o que pare? 
Humbert: Você sabe do que estou falando. 
Lolita: Calma aí. 
Humbert: Agora me mostre cada centavo. 
Lolita: Me deixe em paz, seu pervertido. 
Humbert: Você vai fugir de mim. Eu sei o que você vai fazer. 
Lolita: É isso mesmo, eu vou. Qualquer um iria tentar fugir de você. 
Humbert: Me mostre tudo o que escondeu. 
Lolita: Eu ganhei aquele dinheiro. Vá em frente, me mate, me mate como matou a minha mãe. 
Humbert: Desculpa, me desculpa. 
Lolita: Me mate como matou a minha mãe. 
Humbert: Cale a boca. 
Lolita: Me mate como matou a minha mãe. 
Humbert: Pare com isso agora. 
Lolita: Vá em frente, me mate. Vai, me mate. Estou pedindo para você me matar. 
Humbert: Cale a boca. 
Lolita: Me mate… Eu te odeio. Te odeio. Te odeio. 
Humbert: Acalme-se. 
Lolita: Assassino. 
Humbert: Volte aqui, Lo. 
Lolita: Assassino. 
Humbert: Me desculpe, me desculpe. 
Vizinha: Não sei que vocês pensam que são para ficar gritando e fazendo esse escândalo todo. Não 
moramos num cortiço. 
Humbert: A minha filha, não posso falar agora, desculpe. 
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Humbert: What would you like? 
Lolita: I’d like an ice cream soda with extra chocolate syrup, please. 
Humbert: Nothing for me, thanks. Hey, Lo… So, tell me. 
Lolita: What’s the rush? Pay her and let’s blow this joint. 
Humbert (voz over): And you know what she said? This girl who had been 
spurning me, mocking me and plotting her escape from me only hours 
before… she said she wanted to leave Beardsley then and there. She 
wanted to take another trip. Only this time she would choose where we 
would go. 
Lolita (voz in): Okay, I choose, okay? 
Humbert (voz in): Yes, yes. 
Humbert (voz over): Did Humbert hum his assent? Oh, yes… I sealed my 
fate gratefully. 
Humbert (voz in): Lolita! 
Lolita: Take me to bed.127 

 

Entram em casa, e a câmera filma Humbert subindo as escadas em direção 

ao quarto. Lolita está sentada no topo da escada. Ele para e fica olhando para ela. 

Ela pede-lhe para levá-la para a cama. Ele a abraça, e a imagem some numa fusão 

encadeada, e a próxima sequência (do carro de Humbert e Lolita partindo de 

Beardsley) começa a surgir na tela antes que a imagem do abraço desapareça. 

Algumas inversões, supressões e acréscimos criam efeitos de sentido 

diversos dos do romance e do filme de Kubrick. 

A supressão do fato de Humbert ser cínico, em relação a todos os 

acontecimentos que narra, minimiza-lhe a culpa de ser um criminoso e a antipatia 

causada pela personalidade sempre jocosa ao narrar acontecimentos trágicos. No 

filme, as duas passagens cínicas e irônicas conferem-lhe uma personalidade 

agradável e divertida em momentos específicos. 

Além disso, a iniciativa de Lolita em abordar Humbert sexualmente para obter 

dinheiro é uma inversão do tema central do romance – em que é ele que a aborda, 

                                                 
127 Lolita: Que bom, eu estava tentando falar com você em casa. Tomei uma decisão. 
Humbert: Ah é? 
Lolita: É… me pague uma bebida. 
Humbert: O que você quer? 
Lolita: Um milkshake de refrigerante com cobertura extra de chocolate. 
Humbert: Nada para mim, obrigado. Então, Lo, conte-me. 
Lolita: Por que a pressa? Pague e vamos acabar com isso. 
Humbert (voz over).: E vocês sabem o que ela disse? Esta menina que tinha gritado comigo, 
zombado de mim e planejado sua fuga havia apenas algumas horas... ela disse que queria ir embora 
de Beardsley imediatamente. Ela queria viajar de novo. Só que dessa vez, ela escolheria os lugares 
para onde iríamos. 
Lolita (voz in).: Tudo bem se eu escolher? 
Humbert (voz in).: Sim, sim. 
Humbert (voz over).: E Humbert concordou? Ah, sim… selei meu destino agradecidamente. 
Humbert (voz in).: Lolita! 
Lolita: Me leve para cama. 



145 
 

ora por meio de ameaças, ora por meio de falsas promessas, para realizar os 

desejos (sexuais) –, e passa a ela o poder de decisão sobre o relacionamento dos 

dois e sobre o outro. No romance, apenas quando Humbert toma a iniciativa de se 

aproximar sexualmente de Lolita é que ela propõe o aumento da mesada. Em Lyne, 

é a própria Lolita que toma a iniciativa de provocá-lo sexualmente para conseguir o 

aumento da mesada e a participação na peça. Essa inversão faz de Lolita uma 

menina mais astuta no filme que no romance. 

Finalmente, o fato de a Lolita do filme obter prazer sexual da relação mantida 

com Humbert é um acréscimo ao que é narrado por ele no romance. Isso faz a 

menina no filme parecer uma pessoa mais madura, que encara a relação com 

Humbert de igual para igual embora haja também a ambiguidade por ela, após as 

relações, chorar, e por ter comportamentos típicos de crianças da sua idade. 
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CAPÍTULO IV: LOLITA DE RAMSDALE VERSUS LOLITAS DE HOLLYWOOD 

 
 
 
O mais importante e bonito, do mundo, é isto: 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda 
não foram terminadas – mas que elas vão 
sempre mudando. Afinam ou desafinam. 
Verdade maior. 

 
João Guimarães Rosa 

 
 

 

 As Lolitas de Vladimir Nabokov, de Stanley Kubrick e de Adrian Lyne 

certamente possuem características comuns, mas são construídas segundo o 

discurso vigente na época de produção de cada uma das obras visando ao público-

alvo de cada período. 

 Nabokov escreveu o romance em meados da década de 1950, época de ouro 

do cinema, em que a sociedade norte-americana era altamente influenciada pelos 

atores e atrizes de Hollywood. Lolita e Humbert representam o contexto cultural de 

então. Há, também, uma crítica ao referido período ao longo do discurso literário. 

Lolita e Charlotte estão inseridas no “American way of life”, motivo pelo qual são 

consideradas frívolas por Humbert, que enxerga a sociedade americana de uma 

perspectiva eurocêntrica. O assunto central da obra – o envolvimento de um homem 

com uma criança – era considerado um grande tabu, como assinalado anteriormente, 

e, por isso, o livro sofreu represálias tendo a publicação dificultada. Além disso, as 

críticas foram muito negativas. 

 Kubrick produziu o filme no início da década de 1960, quando o romance de 

Nabokov já se havia tornado um clássico da literatura norte-americana, mas a 

censura e os tabus da pedofilia e do incesto ainda continuavam fortes na sociedade 

americana. Por isso, Kubrick atenuou os traços mais polêmicos da narrativa 

romanesca e produziu um filme homogêneo, criando uma história de amor entre um 

adulto e uma jovem, cujo maior problema era a diferença de idade e o fato de serem 

padrasto e enteada. Assim, o incesto se sobressaiu à pedofilia. 

O cineasta valorizou, também, a personagem Clare Quilty porque com a 

participação deste o nível de humor é priorizado em detrimento do tom polêmico. 
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 Adrian Lyne produziu Lolita em meados da década de 1990 e, ao contrário de 

Kubrick, tinha a intenção de polemizar com o tratamento dado ao assunto da 

pedofilia. Como consequência, não atenuou essa característica do romance, apenas 

modificou o foco: se no romance existe ambiguidade com relação a quem manipula 

quem para que haja o início e a permanência da conjunção entre Humbert e Lolita, 

no filme é Lolita quem manipula a relação. No romance, a menina está à mercê das 

atitudes do padrasto; no filme, ela se rebela e consegue, por meio da tentação, 

deixá-lo à mercê dos desejos dela. 

 No entanto, a modificação de Lyne traz em si também uma crítica. Foi 

possível que Lyne ousasse mais do que Kubrick devido às transformações pelas 

quais a sociedade passou com relação ao próprio papel da mulher: no final do 

século XX, mesmo as jovens tinham mais liberdade que na década de 1950 e 1960. 

Logo, era verossímil que Lyne construísse a Lolita com atitudes dominadoras sobre 

Humbert. Porém, em diversas passagens, ele faz com que Lolita tenha atitudes de 

criança e que demonstre não querer a relação, o que pode ser considerado uma 

crítica à erotização do corpo infantil pela sociedade ocidental. 

 Analisando-se o nível discursivo das três obras, percebe-se que o enredo é 

modificado fundamentalmente nos filmes com a omissão do motivo pelo qual a 

história de Humbert e Lolita está sendo contada: é uma peça de defesa a ser usada 

pelo narrador-personagem durante o julgamento e, por isso, deve ser lida de 

maneira distanciada com relação às “verdades” de Humbert, pois ele pode estar 

contando o que os membros do júri gostariam de ler e ouvir, e não o que de fato 

ocorreu. O filme de Kubrick, além dessa modificação, ainda omite o fato de Humbert 

ser pedófilo na vida pregressa. 

 Com relação ao plano da enunciação, as três obras manipulam os 

leitores/espectadores para que vejam Lolita como despudorada e sedutora: no 

romance, com a descrição de Humbert; nos filmes com, os closes no olhar lascivo 

que a menina lança em direção ao padrasto e pelo comportamento vulgar dela. 

No plano do enunciado, o romance e o filme de Lyne apresentam o percurso 

do sujeito e do destinador-julgador, enquanto o filme de Kubrick apresenta apenas o 

percurso do sujeito. O percurso do destinador-julgador, no filme de Kubrick, 

acontece no plano da enunciação, com o letreiro ao final da obra que afirma que ele 

morreu. 
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 As personagens das três obras são basicamente as mesmas, mas a 

colocação delas no discurso é bem distante. No romance, os fatos são narrados do 

ponto de vista de Humbert, a voz das personagens é filtrada pela subjetividade dele. 

Nos filmes, cria-se o efeito de sentido de realidade e, assim, de que todas as 

personagens aparecem como realmente são. 

 O tempo das narrativas também é diferente. No romance, Humbert conta a 

história em 1952, quando se encontra na prisão aguardando julgamento pelo 

assassinato de Clare Quilty. Escreve o livro para usar como peça de defesa a fim de 

que seja julgado pelos abusos sexuais e não pelo assassinato cometido. Ele vive 

com Lolita de 1947 a 1949, quando ela foge. Fica três anos sem ter notícias dela e, 

quando a reencontra, já em 1952, descobre que ela fugiu com Clare Quilty e o mata. 

Os dois anos de convivência foram de conflitos crescentes e constantes, e fugir é a 

única saída que ela encontra para a crescente opressão do padrasto. 

 No filme de Kubrick, Humbert narra algumas passagens no tempo presente, o 

que gera o efeito de sentido de ele as estar vivendo enquanto as conta, como se as 

estivesse relatando no diário. Dessa forma, os fatos narrados não parecem ser 

filtrados para ser contados de forma a manipular os espectadores, mas parecem ser 

contados da forma como aconteceram. 

 No filme de Lyne, a narração de Humbert acontece posteriormente ao 

acontecimento dos fatos, mas a presença física das personagens de quem ele fala, 

as imagens e a ausência de necessidade de convencimento dos espectadores de 

que ele fora vítima e não culpado corroboram para que sua narração não seja tão 

ambígua quanto a do romance. 

 O espaço no romance e no filme de Lyne são Riviera e Paris, ambas regiões 

da Europa, e Estados Unidos da América. A Riviera representa uma visão romântica 

de Humbert com a presença do primeiro amor dele, Annabel Leigh. Já Paris 

expressa o tédio que ele sente após a perda de Annabel. Os Estados Unidos 

constituem a recuperação da alegria que ele tinha na Riviera, mas desta vez sem o 

romantismo, pois a sociedade já era outra e Lolita não tinha nada de Annabel. Nos 

Estados Unidos, o espaço se divide interna e externamente. Os espaços externos, 

que contam com a presença de outras personagens e distrações, aliviam Lolita e 

angustiam Humbert. Os espaços internos fazem exatamente o contrário, pois é 

neles que Humbert explora e oprime Lolita. No filme de Kubrick, o espaço consiste 
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basicamente nos Estados Unidos, que representa alegria, vivacidade e, como o 

próprio Humbert diz, um ótimo local para ter férias tranquilas. 

 Com a análise do nível narrativo, percebe-se que os programas narrativos são 

bastante semelhantes nas três obras, mas que a omissão de alguns deles nos filmes 

com relação ao romance transformam cada obra em narrativa única e socialmente 

marcada. 

 O fato de Kubrick omitir os programas narrativos que dizem respeito à 

pedofilia de Humbert e à escritura do livro está de acordo com a proposta do filme, 

ou seja, amenizar o tom irônico e doentio de Humbert. Com isso, a história se 

transforma numa história de amor, incesto (que não é tão legítimo, pois ele não é o 

pai, e sim o padrasto da menina), traição e vingança. 

 Já o fato de Lyne omitir o programa referente à escrita do livro como forma de 

Humbert defender-se da acusação de assassinato cria o efeito de sentido de que a 

narração do filme é mais verdadeira, uma vez que nele Humbert não tinha motivos 

para ludibriar os espectadores. A narração confere, então, a Lolita a 

responsabilidade pelo relacionamento, uma vez que ela se mostra mais madura do 

que na narrativa literária embora apresente, também, comportamentos infantis. 

 Em relação ao nível fundamental, tanto no romance como no filme de Lyne 

constatam-se três oposições: morte versus vida; natureza versus cultura; e liberdade 

versus opressão. No filme de Kubrick, há apenas a primeira oposição. 

 A oposição vida versus morte, nas três obras, representa respectivamente a 

presença eufórica e a ausência disfórica de Lolita para Humbert. 

A oposição liberdade versus opressão no romance e no filme de Lyne, o 

poder-ser eufórico de Humbert com relação ao relacionamento dele com Lolita em 

ambientes internos, quando está a sós com ela, e o não-poder-ser disfórico em 

ambientes externos, pois a sociedade reprime essa relação e eles têm de se 

esconder para que ela possa ocorrer. 

A oposição natureza versus cultura apresenta-se quando Humbert, 

astutamente no romance e ingenuamente no filme de Lyne, se dá conta da 

crueldade das próprias ações para com Lolita e quando sente arrependimento e 

remorso pelo mal que causou à menina. Ele admite que se deixou levar por sua 

natureza, disfórica, ao se relacionar com a menina como se ela fosse um objeto, e 

revela que, no momento da narrativa, está sob comando da cultura, eufórica, pois 

tem consciência do erro e considera-se incapaz de repeti-lo. 
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Com relação à análise do trecho “A grande viagem”, nota-se que o filme de 

Kubrick descomplica o conflito proveniente da convivência de Humbert e Lolita 

existente no romance e no filme de Lyne, pois representa toda a viagem em 22 

segundos e cria o efeito de sentido de tranquilidade no caminho de Ramsdale a 

Beardsley. No romance, percebe-se que, por causa da longa duração da viagem e 

da constante exploração que sofre, Lolita vai se cansando e se tornando hostil a 

Humbert; no filme de Lyne, vê-se que ela já é hostil desde o início. 

Quando do estudo do trecho “Os caçadores encantados”, vê-se que as três 

obras dedicam praticamente o mesmo tempo à vivência de Humbert e Lolita em 

Beardsley, mas que cada uma foca um aspecto dessa vivência para criar os efeitos 

de sentido visados: crítica da sociedade em Nabokov, amenização do tom da 

pedofilia, aproveitando o humor das aparições de Peter Sellers na pele de Clare 

Quilty, em Kubrick, e erotização da mulher e vitimização do homem na adaptação de 

Lyne. 

Dessa forma, Nabokov valoriza a sordidez que surge das tentativas 

desesperadas de Humbert em conquistar Lolita por meio de chantagens e ameaças, 

que não eram percebidas por nenhuma das pessoas, fosse na escola, fosse na 

vizinhança. Kubrick enfatiza o incesto ao apresentar o lado pai que Humbert 

desenvolve quando passa a morar com Lolita em Beardsley e a astúcia de Clare 

Quilty comparada à mediocridade intelectual do próprio Humbert no que diz respeito 

às mentiras que Lolita lhe conta. Lyne, por sua vez, enfatiza ironicamente o papel de 

pai que Humbert desenvolve, mas valoriza-lhe a submissão a Lolita, invertendo a 

relação de poder presente no romance. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Mais importante que o próprio enredo do romance Lolita é a ambiguidade das 

personagens principais, o narrador Humbert e a protagonista Lolita. A imagem da 

menina é construída para o leitor da obra pelo discurso do narrador em primeira 

pessoa, que, enquanto conta a história que viveu com a enteada, também a 

descreve de forma positiva e negativa, a fim de legitimar os atos ao longo dos 

acontecimentos. Tenta-se rastrear a Lolita que Humbert apresenta com o propósito 

de chegar a uma análise mais profunda da polêmica que envolve a obra. 

 Além de desempenhar papel de narrador, H.H. também projeta a autoimagem 

dentro do texto de três maneiras diferentes – ora se mostra como sujeito, ora como 

destinador-manipulador, ora como destinador-julgador – resultando diferente a 

imagem de Lolita dependendo do modo como ele se projeta a cada momento.  

Enquanto sujeito, Humbert exerce a função de colocar o leitor em conjunção 

com toda a história, cujas transformações ele próprio causou e cujas paixões sentiu 

no desenrolar dos fatos e ainda sente no momento da narração; já como destinador-

manipulador de si mesmo e do leitor, tenta convencer-se, como também ao próprio 

leitor, de sua verdade; já no papel de destinador-julgador de si próprio como sujeito, 

afirma sofrer moralmente com as consequências dos atos que praticou.  

Ao desempenhar o papel de sujeito, a imagem que Humbert cria do sujeito 

Lolita tem determinadas características. Quando, porém, se coloca no papel de 

destinador-manipulador, a imagem da garota sofre distorções, acontecendo o 

mesmo quando Humbert assume o papel de destinador-julgador. 

Separando os três papéis do enunciador Humbert nos capítulos de 1 a 14 da 

segunda parte do romance, pode-se perceber que ele, ao se projetar distintamente 

no texto, também projeta Lolita de prismas diferentes. Na primeira instância, 

enquanto H. é sujeito disjunto, a imagem que faz de Lolita é de uma criança ativa, 

vivaz, esperta, engraçada, porém insubordinada ante Charlotte – que, por sua vez, 

não é um exemplo de boa mãe. Na segunda instância, quando passa a ser um 

sujeito conjunto, a menina se torna rabugenta, instável e grosseira, características 

que não o incomodavam até então, embora Charlotte diversas vezes tivesse se 

queixado disso. Na terceira instância, ao assumir o papel de destinador-manipulador 

de si mesmo e do leitor, a imagem que constrói de Lolita é de uma jovem precoce, 

despudorada, impudica, vulgar, enfim, uma típica “ninfeta”, tendo-o seduzido por 
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vontade própria. Tal fato o isenta de qualquer responsabilidade. Na quarta e última 

instância, assumindo papel de destinador-julgador dos próprios atos e analisando-os 

moral e humanamente, Humbert nos apresenta uma Lolita indefesa, vulnerável, 

infeliz, destituída de vida própria. Passa, então, a se considerar inconsequente e até 

monstruoso por não tê-la tratado como ser humano independente enquanto convivia 

com ela, somente percebendo-a como um sujeito após a fuga dela. 

No romance, a princípio, o leitor é levado, pela narração de H.H., a crer que 

Lolita representa para ele a euforia da vida que não pôde conquistar ao lado de 

Annabel. O leitor não só lamenta o fato de a menina não sentir o mesmo por ele, 

mas também fica indignado por ela vê-lo como elemento disfórico, aproveitando-se 

do poder que exerce sobre ele para, em determinadas situações, conseguir o que 

deseja. Em determinado momento, chega a condená-la pelo comportamento 

inconsequente e vulgar e a sua mãe por uma criação egoísta e nada exemplar. 

No entanto, conforme avança a história, percebe-se que o narrador não é 

apenas um sujeito passional, mas também destinador-manipulador. Ele manipula o 

leitor, assim como manipula os demais sujeitos na narrativa, para conseguir o que 

almeja. Por meio de descrições que enfocam somente o lado ruim do 

relacionamento entre mãe e filha e condenam a influência da sociedade moderna, 

Humbert claramente tenta fazer que se aceite seu ponto de vista em relação aos 

fatos. Ao perceber a manipulação, o leitor/telespectador passa a questionar a 

respeito de quem é o sujeito que está no centro das ações.  

Entretanto, julgar H.H. sem considerar que ele sofre de pedofilia não faz 

sentido algum, pois se deve levar em consideração o fato de ele ser um sujeito 

passional, cujo valor atribuído a Lolita em especial, e a outras crianças e pré-

adolescentes, é diferente do atribuído por um adulto com interesses e valores 

comuns, que não veriam traços sedutores em nenhuma delas. 

A particularidade de Humbert transforma-lhe em um amante obsessivo, 

possessivo, ciumento, obstinado, egoísta e ressentido; e essas paixões são 

responsáveis por desencadear os principais eventos da narrativa: o relacionamento 

amoroso com a enteada, o assassinato de Clare Quilty e a destruição da vida de 

Lolita. 

Assim, não se deve ater, como o título do livro parece sugerir ao trazer o 

nome de Lolita, às atitudes e à natureza nínfica da menina para justificar os 

acontecimentos, pois ela foi responsável sim pelo início do próprio cativeiro ao tomar 
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a iniciativa do primeiro ato sexual com o padrasto, porém, não teve chance de 

escapar dele e levar uma vida normal fosse a seu lado fosse longe dele. 

Por outro lado, é na ambiguidade que está a riqueza da obra, que consiste 

numa história de amor, traição, crime e violência, todos esses, temas extremamente 

complexos. Se Lolita fosse maior de 16 anos, o livro seria uma história de amor e 

traição, e se, pelo contrário, Humbert a tivesse forçado ao ato sexual, teria sido a 

história de um cruel criminoso e da inocente vítima, não sendo tudo isso de uma só 

vez. Como afirma Robert Stam (2008, p. 293): 

Parte da fascinação de um romance como Lolita é o fato de ele não oferecer 
um acesso direto à subjetividade da personagem central, que é sempre 
retratada através das fantasias do narrador Humbert, deixando-nos apenas 
a possibilidade de imaginarmos o que ela realmente pensa. 

 

O narrador, por sua vez, é de caráter altamente duvidoso, declarando-se 

louco e dizendo que às vezes “perde contato com a realidade” (Ibidem, p. 252). 

Deve-se atentar à forma como Humbert inicia a narração construindo para si a 

imagem de um ser perverso – por meio de ironia e desprezo às regras e leis sociais 

e do descaso com os sentimentos de Charlotte e Lolita, criticando a postura da 

menina com relação ao gosto pela cultura popular em ascensão na década de 1950, 

ao consumismo exagerado e à vulgaridade precoce – e à maneira como esse tom se 

vai transformando no decorrer do livro até atingir um ponto em que se nota 

arrependimento e amargura por ter causado sofrimento a uma criança.  

Não que Humbert tenha deixado de se interessar por “ninfetas” após ter 

percebido que destruiu a vida de uma, mas ele conta que nunca mais poderia 

aproximar-se de outra que não fosse sua Lolita. No entanto, afirmar se houve 

transformação na moral de Humbert cabe a cada leitor, pois há uma evidência de 

que H. constrói o texto com um único objetivo: o de comover os “membros do júri”. 

No filme de Stanley Kubrick, Humbert perde essa característica perversa 

devido ao fato de a adaptação fílmica, como explica Stam, consistir na escolha de 

quais convenções de gênero são transponíveis para o novo meio e quais precisam 

ser descartadas, suplementadas, transcodificadas ou substituídas (Idem, p. 23). 

Kubrick escolheu o humor presente no romance como peça principal a ser explorada 

no filme a fim de amenizar o peso do tema da pedofilia, embora não o do incesto. 

Conseguiu, dessa forma, escapar da censura que existia à época. Realizou, também, 
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uma homogeneização do comportamento de Humbert: diferentemente do romance, 

no filme, Humbert aparece somente como sujeito passional, o que lhe simplifica a 

personalidade e o transforma numa personagem mais simpática do que no romance. 

Os efeitos de sentido obtidos pelo enfoque cômico com a presença de Peter 

Sellers em cena e da apresentação de Humbert como um homem preocupado com 

o bem-estar físico e psicológico de Lolita, como afirma Stam, leva a apreender que: 

O que se perde é o conflito inteligentemente vencido pelo romance entre o 
estilo elegante e cortês do narrador e o comportamento sórdido do aliciador 
de menores, o velho pervertido que espia por trás do “estilo”, que, por assim 
dizer, está escondido nos interstícios da prosa (2008, p. 303). 

(...) 

O romance desorienta consistentemente seu leitor, especialmente no que 
tange ao grau de “sinceridade” do texto, ao passo que o filme leva o 
espectador gentilmente pela mão. Enquanto o livro desenvolve uma tensão 
sistemática entre aquilo sobre o que somos informados e como isso nos é 
contado, o filme, de uma forma geral, é estilisticamente homogêneo (...) Por 
essa razão o filme de Kubrick é mais agradável quando visto pela segunda 
vez (2008, p. 307). 

 

Adrian Lyne, por sua vez, utilizou o filme de Kubrick como exemplo do que 

não deveria ser feito. Por esse motivo, ousou mostrar cenas em que Lolita 

claramente seduzia Humbert. Em algumas cenas, Humbert age como amante, não 

como pai. 

O filme de Lyne inverte alguns fatos que aparecem no romance devido aos 

objetivos da equipe de produção e das características do público-alvo. Enquanto o 

romance enfatiza que Lolita nunca sentiu prazer na relação com Humbert, o filme de 

Adrian Lyne mostra Lolita como uma jovem sedutora que obtém prazer sexual. Na 

versão de Lyne, Lolita parece “mais cúmplice do que vítima. Ela até parece, em 

raras ocasiões, um algoz” (STAM, 2008, p. 314). Dessa forma, no filme, o sofrimento 

de Humbert parece ser muito maior do que o de Lolita, já que ela tem liberdade 

sobre os próprios atos, maturidade e discernimento sobre o que deve ou não fazer 

apesar de apresentar, também, comportamento infantil. 

Lyne fez essas inversões devido ao apelo das cenas sexuais no cinema da 

década de 1990: ao inverter o papel de Lolita e transformá-la numa jovem sedutora, 

o diretor chama maior atenção para o filme no que diz respeito ao marketing, pois 

cria expectativas sobre o quanto seria mostrado. Ele pôde transformar Lolita numa 

jovem sedutora porque a própria sociedade também era diferente daquela em que 
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Nabokov e Kubrick criaram sua obra: desde a década de 1980 já existia o culto à 

imagem da mulher jovem como possuidora de qualidades sedutoras no imaginário 

social, pois, com o surgimento de novos padrões de beleza – valorizando cada vez 

mais a juventude – e de modelos que, com traços infantis, assemelham-se a Lolitas 

e são consideradas símbolos sexuais, as investidas de Humbert contra a criança são 

apaziguadas, e a menina, que passa a ser vista como um ser sedutor 

verdadeiramente nínfico e diabólico, tem a responsabilidade pelo que lhe aconteceu, 

devido a ser uma adolescente provocante. 

Lolita passa, dessa forma, a ser um modelo de comportamento e beleza que 

até os dias de hoje reflete uma imagem de volúpia em versões do livro para o 

cinema, novelas, seriados e até mesmo em sites eróticos (e também pornográficos) 

na Internet, enquanto os homens que se sentem atraídos por esse tipo de beleza 

são considerados presas da malícia envolta num ar de inocência. Lyne explora essa 

imagem no filme, e a inversão ocorre porque o cinema, sendo uma linguagem, “isto 

é, um processo de conduzir uma narrativa e de veicular ideias” (MARTIN, 2005, p. 

22), é independente da literatura dentro do processo do dialogismo, tendo, assim, 

liberdade para reelaborar e até mesmo transformar os textos que toma por base 

para a construção de uma narrativa própria. 
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ANEXO A – FICHA TÉCNICA DOS FILMES 
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FILME LOLITA, DE STANLEY KUBRICK 

 
 

Título original: Lolita 

Gênero: Drama 

País: Reino Unido 

Duração: 152 min. 

Ano de Lançamento: 1962 

Direção: Stanley Kubrick 

Roteiro: Vladimir Nabokov 

Produção: James B. Harris / Eliot Hyman 

Música: Tom Adair / Bob Harris / Hal Hopper / Paul Mann / Nelson Riddle / Ennio 

Morricone 

Fotografia: Oswald Morris 

Direção de Arte: Bill Andrews 

Edição: Anthony Harvey1 

                                                 
1
 Ficha Técnica. Disponível em: http://epipoca.uol.com.br/index.php. Acesso em: 07 de novembro de 

2009. 
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FILME LOLITA, DE ADRIAN LYNE 

 

 

Título original: Lolita 

Gênero: Drama / Romance 

País: Estados Unidos / França 

Duração: 137 min. 

Ano de Lançamento: 1997 

Direção: Adrian Lyne 

Roteiro: Stephen Schiff 

Produção: Mario Kassar / Joel B. Michaels 

Música: Ennio Morricone 

Fotografia: Howard Atherton 

Direção de Arte: Chris Shriver 

Edição: David Brenner / Julie Monroe2 

                                                 
2
 Ficha Técnica. Disponível em: http://epipoca.uol.com.br/index.php. Acesso em: 07 de novembro de 

2009. 
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ANEXO B – LETRA DAS CANÇÕES DOS TRECHOS ANALISADOS 
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CANÇÃO CIVILIZATION (BONGO, BONGO, BONGO) 

Composição: Bob Hilliard e Carl Sigman 

Each morning, a missionary advertises neon sign 

He tells the native population that civilization is fine 

And three educated savages holler from a bamboo tree 

That civilization is a thing for me to see 

So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo, oh no no no no no 

Bingo, bangle, bungle, I’m so happy in the jungle, I refuse to go 

Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear 

That no matter how they coax him, I’ll stay right here 

I looked through a magazine the missionary's wife concealed (Magazine? What 

happens?) 

I see how people who are civilized bung you with automobile (You know you can get 

hurt that way Daniel?) 

At the movies they have got to pay many coconuts to see (What do they see, 

darling?) 

Uncivilized pictures that the newsreel takes of me 

So bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo, oh no no no no no 

Bingo, bangle, bungle, he's so happy in the jungle, he refuse to go 

Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear 

So, no matter how they coax him, I’ll stay right here 

They hurry like savages to get aboard an iron train 

And though it's smokey and it's crowded, they're too civilized to complain 

When they've got two weeks’ vacation, they hurry to vacation ground (What do they 

do, Darling?) 

They swim and they fish, but that's what I do all year round 

So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo, oh no no no no no 

Bingo, bangle, bungle, I’m so happy in the jungle, I refuse to go 

Don't want no jailhouse, shotgun, fish-hooks, golf clubs, I got my spears 

So, no matter how they coax him, I’ll stay right here…3 

                                                 
3

 Letra da canção Civilization. Disponível em: http://www.lyricsdownload.com/andrews-sisters-
civilization-bongo-bongo-bongo-lyrics.html. Acesso em: 11 de novembro de 2009. 



164 
 

 

CANÇÃO AMOR 

Composição: Andy Russell 

Amor, amor, amor, 

These words so sweet that I repeat, 

Means I adore you. 

Amor, amor, my love, 

Would you deny this love, 

That I have placed before you. 

I can't find another word with meaning so clear, 

My lips try to whisper sweeter words in your ear, 

But somehow or other they don't sound so dear 

As this soft caressing word that I love to hear 

Amor, amor, my love, 

When you're away there is no day 

And nights are lonely. 

Amor, amor, my love, 

Make live divine, 

Say you'll be mine, and love me only. 

Amor, amor, amor, 

Nació de ti, nació de mí, de la esperanza; 

Amor, amor, amor, 

Nació de dios para los dos, nació del alma. 

Sentir que tus besos se anidaron en mi 

Igual que palomas mensajeras de luz; 

Saber que mis besos se quedaron en ti, 

Haciendo en tus labios la señal de la cruz. 

Amor, amor, amor, 

Nació de ti, nació de mí, de la esperanza; 

Amor, amor, amor, 

Nació de dios para los dos, nació del alma.4 

 

 
                                                 
4
 Letra da canção Amor. Disponível em: http://www.lyricsvault.org/php/artist.php?s=19613. Acesso 

em: 14 de novembro de 2009. 
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CANÇÃO I WONDER, I WONDER, I WONDER 

Composição: Daryl Hutchins 

All by myself alone at home a feeling blue 

Thoughts keep roaming through my mind, they’re all of you 

I wonder if you’re dancing with somebody new 

I wonder, I wonder 

Can’t help it if I wonder 

No matter which side of the pillow that I’m sleeping on 

My dreams of you continue through until the dawn 

And after that I find the day date crew comes on 

I wonder, I wonder 

Can’t help it if I wonder 

You care for someone else, I see 

Well, then it’s quite alright with me 

I’m gonna get me dressed up in my Sunday suit 

And find myself somebody who is twice as cute 

And when you realize that you and I are through 

I wonder, I wonder, I wonder 

Why do you care for someone else, I see 

Well, then it’s quite alright with me 

I’m gonna get me dressed up in my Sunday suit 

And find myself somebody who is twice as cute 

And when you realize that you and I are through 

I wonder, I wonder,  

As I wonder about you5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5

 Letra da canção I wonder, I wonder, I wonder. Disponível em: 
http://www.lyricsmode.com/lyrics/l/louis_armstrong/i_wonder_i_wonder_i_wonder.html. Acesso em: 14 
de novembro de 2009. 



166 
 

 

CANÇÃO AIN’T WHAT YOU DO 

Composição: Billy May 
When I was a kid, about half past three 

My ma said daughter, come here to me 

Says, things may come and things may go 

But this is one thing you ought to know 

Ain't what you do, it's the way that you do it 

Ain't what you do, it's the way that you do it 

Ain't what you do, it's the way that you do it 

That's what gets results 

Ain't what you do, it's time that you do it 

Ain't what you do, it's time that you do it 

Ain't what you do, it's time that you do it 

That's what gets results 

You can try hard, don't mean a thing 

Take it easy, easy, in the jive'n swing 

Ain't what you do, it's the place that you do it 

Aint what you do, it's the time that you do it 

Ain't what you do, it's the way that you do it 

That's what gets results 

You've learned your ABCs, you've learned your DFGs 

But this is something you don't learn in school 

So get your hip boots on, and then you carry on 

But remember not to try too hard or it don't mean a thing 

Ain't what you do, it's the way that you do it 

Ain't what you do, it's the way that you do it 

Ain't what you do, it's the way that you do it 

That's what gets results 

Ain't what you do, it's time that you do it 

Ain't what you do, it's time that you do it 

Ain't what you do, it's time that you do it 

That's what gets results 

Ain't what you do, it's the time you do it 

Ain't what you do, it's the time you do it 

Ain't what you sing it's the way that you sing it 

That's what gets results 

That's what gets results6 

                                                 
6

 Letra da canção Ain’t what you do. Disponível em: 
http://www.oldielyrics.com/lyrics/ella_fitzgerald/t_aint_what_you_do.html. Acesso em: 14 de março de 
2010. 


