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        O presente trabalho surgiu após a leitura de Lolita e das inquietações que proporciona a 

cada capítulo, um desconforto repleto de questionamentos morais e éticos, este artigo tem 

como objetivo elucidar as problemáticas que permeiam a obra; publicada em 1955 pelo 

expatriado russo Vladimir Nabokov, possui um lugar entre os livros mais pertinentes da 

década de 50 e foi responsável por moldar uma geração de produções literárias. Enquanto 

literatura, sua escrita e métrica lhe garantiram destaque, entretanto, foi sua temática que o fez 

alcançar a fama que consolidaria a imagem de Lolita; Nabokov apresenta um narrativa cruel, 

seus personagens principais – o pedófilo, a mãe omissa, a criança perdida – surgem a partir 

dos grandes tabus e assuntos psiquiátricos que permeiam o período da produção; o livro 

retrata um jogo perigoso de obsessão, violência e descaso, servindo como um alerta para 

todos aqueles que lidam com crianças e jovens.  

     Deste modo, é essencial uma análise da obra, evidenciando a narrativa a partir do ponto de 

vista de Humbert, o pedófilo; este narrador incomum é apresentado a partir de sua concepção, 

assim como os demais personagens que participam de sua odisseia antes e após encontrar seu 

objeto de desejo: a jovem Dolores Haze. Para o desenvolvimento de nossa análise foi 

necessário elucidar o conceito de pedofilia e como este aparece apresentado na obra, além 

disso, buscamos esclarecer como a imagem de Lolita deturpou-se a partir de sua narrativa, 

refletindo uma questão presente não só no período em que foi publicada mas desde a 

formação da civilização: a erotização do corpo feminino.  

Lolita, por sua vez, transformou-se a essa altura num tal espécime de 

antologia que mesmo os não leitores do romance são capazes de 

fechar os olhos e vê-la na quadra de tênis, à beira da piscina, 

enrodilhada no banco do carro ou numa das camas de um quarto de 

motel com suas ‘’ridículas’’ histórias em quadrinhos. Tendemos a 

esquecer que essa criação cegante não passa apenas disso: uma 

criação, e uma criação de Humbert Humbert.2 

      O escritor Martin Amis reforça que Lolita, enquanto obra e personagem, foi isolada e 

distorcida, sua imagem ressignificada e perpetuada as gerações seguintes, completamente 

dissimulada pela narrativa de um louco e pela recepção de uma modernidade que ansiava pelo 

obsceno. Lolita (1955) tornou-se um dos romances mais polêmicos e famosos do século XX, 
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criando uma exterioridade que não lhe pertence; nas páginas da obra de Nabokov, somos 

levados a uma narrativa tão discutível quanto poética.3  

        O autor deste clássico da literatura acredita que sua obra foi em parte banalizada e 

elevada ao status de obscena pois qualquer apreciação estética precisa ser substituída pela 

excitação sexual, causando no leitor um efeito entorpecente, uma excitação intrínseca e clichê, 

a estrutura ou escrita, por exemplo, servindo de distração para o objetivo daquela obra 

pornográfica: a luxúria; Nabokov explica que qualquer produção literária que trabalhe com o 

elemento pornográfico precisa seguir uma alternância de cenas sexuais, as passagens servindo 

como pontes lógicas de sentido que levam ao mesmo final, obedecendo uma crescente de 

excitação, novas combinações e novos sexos que mantenham o leitor entretido e excitado. 

Nabokov acredita que a obscenidade que se enxerga na obra – e motivo da recusa inicial que 

diversas editoras tiveram em publicá-la – deve-se ao fato que seu livro aborda um dos três 

grandes tabus da indústria editorial americana: os dois primeiros referem-se ao casamento 

interracial e ao ateísmo bem-sucedido, sendo o terceiro a pedofilia.4 

        Rodrigo Gerace debate acerca do conceito de obsceno, tratando-o como uma 

manifestação primordialmente cultural, alterando-se de acordo com o tempo e contexto sócio-

político no qual está inserido; Nabokov precisou lidar com a sociedade pós-guerra da década 

de 50, recebendo como reação uma mistura de críticas e questionamentos, reflexo das 

revoluções comportamentais e socioeconômicas da época; a obscenidade estaria ligada ao 

distanciamento dos costumes e concepções morais e éticas que permeavam o período. 

Entende-se o erotismo, de acordo Bataille, como um jogo de descontinuidade, baseado 

primordialmente em seu impacto destrutivo representado através da interação entre o 

masculino-feminino; a obra de Nabokov surge como uma representação desse princípio de 

dissolução: Humbert, a figura masculina, exerce seu papel como indivíduo ativo, Dolores, 

enquanto figura feminina, é apresentada como criatura passiva, dissolvida enquanto 

representação de desejo. O ápice erótico estaria ligado a destruição do ser passivo, subjugado 

pela ação destrutiva que envolve o erotismo: assim como ocorreu com Lolita. A narrativa de 

Nabokov, através das ações e do olhar de Humbert, domestica e suprime o que um dia foi 

Dolores, perdida na continuidade estabelecida a partir do primeiro ato de destruição.5  

 
3 AMIS, Martin. Lolita reconsidered. The Atlantic, v. 270, 1992. 
4 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011.p.363-364. 
5 BATAILLE, G. O erotismo. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2013 
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          O caráter de obsceno e erótico dado ao livro desagradou seu autor na medida que sua 

obra foi resumida a esta categoria, sendo ignorado o detalhismo estético e linguístico e a 

precisão com a qual Nabokov descreveu o território americano. É na mente atormentada e 

cheia de segredos de Humbert que Nabokov encontra a possibilidade de trabalhar assuntos 

como amor, paternidade, obsessão, casamento, a América, a antiga Europa e a arte, criando 

uma obra muito mais dramática e cruel que erótica.6  

1 HUMBERT: o pedófilo  

Não tenho a menor intenção de glorificar H.H. Sem dúvida, ele é horrível, 

objeto, um exemplo patente de lepra moral, mescla de ferocidade e ironia 

que talvez indique um sofrimento supremo, mas não nos leva a nada 

atraente. [...] Ele é um anormal. Ele não é um cavalheiro. Entretanto, a magia 

melodiosa de seu violino consegue conjurar uma tendresse, uma compaixão 

por Lolita, que nos deixa transidos com o livro ao mesmo tempo que 

horrorizados com seu autor.7 

     O termo pedofilia surge  na Grécia, sua terminologia (paidos = criança; e philia = 

amizade) explicita uma relação entre um homem adulto e uma criança, geralmente no âmbito 

de afeição e admiração mútuo; é possível observar ao longo da história e literatura diversos 

relatos que fazem referência a esta relação, na Idade Média e no Renascimento é possível 

encontrar inúmeras representações na arte do ideal de beleza, sempre fazendo referência direta 

a pureza e inocente particular das crianças. Somente a partir do século XX começou-se a 

encarar a criança enquanto indivíduo que precisa de um aparato de preservação em relação 

aos adultos uma vez que não possui capacidade física e psicológica para discernir e impedir 

qualquer ato de violência contra sua integridade.8 

      Para psicanálise, a pedofilia está inserida em um contexto de multifatorialidade, suas 

origens portanto, estariam ligadas a uma desordem neurológica e hormonal causada a partir de 

um gatilho externo, um trauma inferido durante o processo de formação cerebral, além do 

contexto histórico-social no qual se insere o indivíduo em tal condição; Freud discorre acerca 

do fenômeno fetiche que se manifestaria na primeira infância através de uma impressão 

sexual recebida, fixo no subconsciente do pedófilo como um impulso primitivo e incontido.9 

Teve uma precursora? Sim, admito que sim. A bem da verdade, não poderia 

ter havido Lolita se eu não tivesse amado, num verão, uma certa menina 

 
6 AMIS, Martin. Lolita reconsidered. The Atlantic, v. 270, 1992. p.378 
7NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.9-10 
8 MARQUES, Flavia Maria Pereira. Pedofilia: Patologia ou Construção do Sujeito?. Psicologado. Edição 

03/2013. Disponível em < https://psicologado.com.br/psicopatologia/pedofilia-patologia-ou-construcao-do-

sujeito >. Acesso em 20 Out 2019. 
9 FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, vol. VII. Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, 1905. 
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inicial. [...] Folheio e torno a folhear estas memórias desoladas, e sempre me 

pergunto se terá sido então, na cintilação desse verão remoto, que essa falha 

em minha vida se abriu; ou terá sido meu desejo excessivo por essa criança 

só a primeira manifestação de uma singularidade constitutiva?10 

     Nas primeiras páginas da obra fica evidente que Humbert tem consciência acerca de sua 

condição.  Sua saga começa na primeira infância ao conhecer a jovem Annabel, seu cabelo 

castanho cacheado e pele cor de mel assombrava-lhe a memória; é nesta fase da vida que o 

narrador começa a desenvolver sua sexualidade, despertada naquele momento por uma 

semelhante, a diferença de idade ainda não se fazia presente entre seus desejos sexuais. 

Humbert reporta-se  a essa fase como ‘’annabelina’’ e acredita que sua fixação por crianças e 

jovens pré-puderes tenha começado a partir do encontro frustrado que teve com a pequena 

Annabel e sua morte precoce, um trauma que ecoava no seu inconsciente, Freud refere-se a 

esse fenômeno como impressões sexuais precoces, quando há um  condicionamento fetichista 

ao objetivo de desejo.11  

Agora quero apresentar a seguinte ideia. Entre os nove e os catorze anos de 

idade, ocorrem donzelas que, a certos viajantes enfeitiçados, duas ou muitas 

vezes mais velhos do que elas, revelam sua verdadeira natureza que não é 

humana, mas nínfica (isto é, demoníaca); e essas criaturas predestinadas 

proponho designar como ‘’ninfetas’’.12  

       A expressão ninfeta surge na obra de Nabokov e serve para classificar um tipo específico 

de fêmea humana em determinada faixa etária cujas características, de acordo com Humbert, a 

diferem das demais. Uma ninfeta não seria definida por sua beleza, mas possuiria uma graça 

fatal, dilacerante; o narrador reforça que é necessário uma ‘’chama de volúpia extrema 

ardente para discernir o contorno felino do malar’’, a magreza de uma perna ou o braço 

coberto de penugem entre outras características que o próprio autor timidamente exime-se em 

detalhar. Uma ninfeta, ‘’o ser demoníaco misturado a crianças’’, não poderia ter menos que 

dez anos de diferença daquele que a deseja, sendo, segundo Humbert, trinta e quarenta anos a 

lacuna ideal de idade. Humbert chama essa obsessão de ninfolepse, declarando-se um adepto 

entre muitos outros.13Segundo Freud, o fetichismo característico na descrição de H.H pode ser 

encarado enquanto caráter patológico uma vez que o objeto de prazer fetichista se coloca no 

 
10 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.13-18 
11 FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, vol. VII. Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, 1905. 
12 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.21. 
13 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.21-23 
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papel de alvo sexual normal, tornando-se objeto único sexual, transformando uma pulsão 

carnal em aberração patológica.14      

       Humbert relacionou-se em sua juventude com inúmeras mulheres em sua faixa etária, a 

maioria delas oriundas do sexo pago, suas ânsias obscenas se faziam presentes em todos os 

momentos de sua vida. O homem narra sobre as longas tardes que despendia nos parques, 

imerso em suas sórdidas fantasias cercado por jovens ninfetas que brincavam 

despreocupadamente; chegou a casar-se, apenas para divorciar-se poucos anos depois. H.H 

construiu para si uma imagem além de qualquer suspeita, ciente de seu desvio, utilizou sua 

carreira como professor e um comportamento socialmente impecável para encobrir seu 

segredo; Freud discorre acerca dos homens loucos e sadios, destacando que a loucura não 

reside diretamente em ímpetos sexuais anormais, sendo pequena a diferença entre um 

neuroatipico e um homem são, esses últimos muito mais suscetíveis a mimificar uma imagem 

afim de encobrir seu desvio; é nesse sentido que o psicanalista reforça que a maioria dos casos 

de abuso sexual de crianças acontece entre professores ou cuidadores dos menores, pois a 

estes é oferecida a oportunidade e a confiança.  

Senhoras e senhores do júri, a maioria dos criminosos sexuais que anseiam 

por alguma relação latejante, envolta em doces gemidos, física mas não 

necessariamente coital, com uma menina, é de homens estranhos e inócuos, 

inadequados, passivos e acanhados, que só esperam da comunidade que lhes 

permita prosseguir com seu comportamento tido como aberrante mas 

praticamente inofensivo, seus pequenos, quentes e úmidos atos secretos de 

desvio sexual, sem que a polícia e a sociedade caiam sobre eles. Não somos 

monstros sexuais! [...] Somos cavalheiros infelizes e contidos, de olhos 

caninos, suficientemente bem integrados para controlar nossos impulsos na 

presença de adultos, mas prontos a trocar anos das nossas vidas por uma 

única oportunidade de acariciar uma ninfeta.15 

       A obra é essencialmente uma confissão de Humbert, sua narrativa tem como objetivo 

convencer um corpo de jurados de seu arrependimento diante dos atos cometidos, desde o 

sequestro e estupro da menor Dolores até o assassinato de Quilty. Sua confissão contudo 

apresenta um carácter muito mais saudosista que arrependido: Humbert, enquanto linguista e 

professor de literatura inglesa, tem a oportunidade de criar uma narrativa que justifique seus 

atos, colocando-se enquanto vítima de um amor inevitável, preso sob o domínio de uma 

ninfeta vil. Defende-se das acusações explicando que tudo foi motivado pelo mais puro e 

 
14 FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, vol. VII. Edição standard brasileira das obras 
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inocente amor, toda a violência disfarçada entre lamentos de um amor incorrespondido, sua 

capacidade de discernimento prejudicada pela parafilia.  

       Foi inevitável não relembrar do verão ensolarado ao lado de Annabel na primeira vez que 

viu a pequena Dolores Haze deitada em seu jardim, imersa em uma revista como qualquer 

jovem de 12 anos; ali estaria estabelecido seu objeto de desejo.  Humbert se aloja na casa da 

pequena Haze, observando-a em todas as atividades do cotidiano; em sua narrativa, Lolita é 

descrita como uma criança maldosa, volúvel, desajeitada e alegre, uma típica pré-adolescente 

que adentrava nos aposentes do velho Humbert para inocentemente lhe mostrar seus desenhos 

e revistas. Cosimo Shinaia reforça que o sujeito acometido da parafilia confunde as ações 

infantis inconscientes como um convite para participar do convívio sexual, encarando-a como 

um fruto em maturação que deve ser explorado; além disso, compreende que aquele indivíduo 

sexualmente imaturo também anseia por usufruir de sua sexualidade genital, sendo o pedófilo 

aquele que libertará a criança de sua repressão de prazer e desejo.16 

Eu sabia exatamente o que queria fazer, e como fazê-lo, sem violar a 

castidade de uma criança; afinal, eu já tivera alguma experiência de  

pedoerotismo na minha vida; já possuíra visualmente ninfetas salpicadas de 

sol nos parques; já conseguira penetrar, à força bestial e bruta, nos cantos 

mais quentes e apertados de um ônibus lotado de escolares presas às alças do 

teto. Mas por quase três semanas eu vinha sendo interrompido em todas as 

minhas patéticas maquinações. A agente dessas interrupções era geralmente 

a mãe Haze (que, como o leitor haverá de perceber, temia mais que Lo 

encontrasse algum prazer comigo do que meu eventual desfrute de Lo). A 

paixão que desenvolvera por essa ninfeta – a primeira ninfeta da minha vida 

que podia ser alcançada afinal por minhas garras inábeis, doloridas e 

medrosas – ter-me-ia certamente devolvido a algum sanatório caso o diabo 

não percebesse finalmente que precisava conceder-me algum alívio se 

quisesse conservar-me como joguete por mais algum tempo.17  

      A mãe de Dolores surge como uma figura controversa; é descrita como uma pobre 

senhora entre seus trinta ou quarenta anos, de rosto oleoso e traços simples, desprovida de 

qualquer senso de humor, de acordo com Humbert. A matriarca da família logo demonstra um 

ódio reprimido por sua filha, referindo-se a ela em várias passagens da obra como um 

demônio insuportável e mal-educado; a relação de Lolita com sua mãe é permeada de brigas e 

discussões infantis, quase uma competição que se desenrola na visão do narrador. Adrienne 

Harris, ao trabalhar a questão da inveja e feminilidade, argumenta que o sentimento de 

competição tornou-se inerente ao ser mulher uma vez que, a partir da construção de uma 

imagética feminina, se fez necessário instituir características que incentivassem a rivalidade 

 
16 SHINAIA, Cosimo. Pedofilia Pedofilias: A Psicanálise e o mundo do Pedófilo. São Paulo. Editora da 

Universidade de São Paulo, 2015 
17 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.67 
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no universo feminil, sendo possível observar esse fenômeno principalmente na relação mãe-

filha18; A Sra. Haze surge como reflexo dessa disputa inconsciente, enxergando em sua filha 

não só um reflexo de sua juventude mas uma figura feminina que ameaça sua soberania. No 

decorrer da narrativa, ao descobrir sobre a paixão obscura que Humbert – com quem se casará 

– a mulher escreve cartas furiosas, não só lamentando seu amor incorrespondido pelo marido 

mas condenando sua filha, colocando-a como precursora da situação. Nabokov reforçou a 

necessidade constante de vigilância que os pais devem possuir sobre seus filhos, destacando a 

responsabilidade que possuem em sua criação e proteção.  

Ela era órfã. Era uma criança solitária, absolutamente desamparada, com 

quem um adulto de corpo pesado e cheiro desagradável travara um 

intercurso vigoroso três vezes naquela mesma manhã. A realização desse 

sonho de uma vida inteira podia ou não ter ultrapassado todas as 

expectativas, mas de certo modo atingira seu alvo com excesso de chumbo – 

e convertera-se num pesadelo. Eu fora descuidado, estúpido e ignóbil. E, 

para ser perfeitamente franco: de algum ponto do fundo daquele torvelinho 

sombrio, senti um novo despertar do desejo, tão monstruoso era meu apetite 

pela infeliz ninfeta.19 

      Lolita é coadjuvante em sua própria história, sujeita as vontades e caprichos de uma mente 

doente; Foucault elucida essa relação a partir do cenário dos prazeres, determinando os atores 

ativos e passivos nesse processo; Humbert surge então enquanto sujeito da atividade sexual, 

exercendo-a de maneira oportuna de acordo com a moral e ética que regem o período no qual 

se encontra; enquanto Dolores, com seus recém completados 12 anos, exerce sua função 

enquanto parceiro-objeto, uma figurante, seu poder de escolha ou reação subjugado pelo 

único indivíduo na trama que possui voz ativa: Humbert, o pedófilo.20 

2 LOLITA: o imaginário 

Ficou gradualmente claro para minha convencional Lolita, ao longo de nossa 

coabitação singular e bestial, que mesmo a mais miserável das vidas em 

família era melhor que aquela paródia de incesto que, a longo prazo, era o 

melhor que eu podia oferecer aquela criança perdida.21 

       Dolores Haze tinha apenas 12 anos quando encontrou com Humbert pela primeira vez; é 

presentada na obra a partir do imaginário deste homem, portanto, é inadmissível entendê-la e 

resumi-la a partir de tal. Suas poucas manifestações ao longo da narrativa sempre reforçam 

 
18 HARRIS, Adrienne. Inveja feminina: exploração preliminar. Ide (São Paulo),  São Paulo ,  v. 40, n. 65, p. 

13-22, jun.  2018 .   Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

31062018000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  22  out.  2019. 
19 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.164 
20 FOUCAUT, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Tradução de Maria Thereza da Costa 

Albuquerque, v. 8, 2009. p.45 
21 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.334-335 
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sua passividade em relação as atitudes de Humbert, além disso, demonstra gradativamente os 

efeitos que tamanha exposição a violência causam em uma criança. Os atos sexuais são 

inicialmente concebidos enquanto brincadeiras, jogos do qual participa em troca de doces e 

presentes, a violência mal compreendida justificada pelo adulto, única figura de autoridade na 

qual pode apoiar-se; com o passar do tempo, fica claro para a jovem que aquele intercurso 

constante não é natural e ao questionar seu coabitante, ameaçando denuncia-lo, é enganada e 

levada a crer que se o fizesse, seria enviada para um orfanato, onde as condições de vida 

seriam bem mais cruéis daquela que estava acostumada. Sua indiferença cresce enquanto os 

anos cativa prosseguem, sua realidade familiar incomum era tudo que possuía, sem 

possibilidade de fuga ou resistência, amansada desde a infância através da violência.  

         Jane Felipe e Bianca Guizzo debatem acerca da crescente exploração dos corpos infantis 

na sociedade de consumo, sendo este um dos principais motivos da narrativa de Humbert, 

repleta de desvios morais e violência, ter ganho tanta notoriedade no meio literário e 

posteriormente sendo amplamente reproduzida e ressignificada. Nas mais diversas culturas e 

civilizações, o culto ao corpo infantil e a juventude surge como atrativo ao adulto, quase um 

ritual repleto de situações sexuais, essa prática vem ganhando cada vez mais notoriedade nas 

sociedades ocidentais, sendo uma fonte de lucro que move um mercado cada vez mais 

obscuro de exploração sexuais infantil.22Valerie Walkerdine, em sua obra acerca da erotização 

dos corpos infantis femininos na cultura popular, discorre que nesse processo em que a 

sexualidade feminina e sexualidade infantil estão atreladas a um fenômeno corruptor de 

inocência, a culpa não é atribuída somente a figura masculina portadora ou não de alguma 

patologia, mas principalmente as pequenas lolitas que tentam esses homens; essa construção 

de um olhar as menininhas passa por um contraditório intercurso, onde coloca-as enquanto 

passivas da ação, pequenas virgens inocentes mas que possuem uma inconsciente ameaça à 

integridade dos homens, ao mesmo tempo que precisam de proteção, despertam o desejo.23 

        Humbert é o reflexo de uma civilização patriarcal que hipersexualiza o corpo feminino, 

independentemente de sua faixa etária; a mulher, enquanto objeto, é exposta a situações de 

violência diariamente, sendo a história de Lolita uma reprodução de uma situação que se faz 

comum. A criação de uma imagética que envolve a trama deu a Dolores novos captores que 

exploram e ressignificam seu corpo e sua imagem; as convenções estéticas e ideológicas de 

 
22 FELIPE, Jane; GUIZZO, Bianca Salazar. Erotização dos corpos infantis na sociedade de consumo. Pro-

posições, v. 14, n. 3, p. 119-130, 2003. P.125 
23 WALKERDINE, Valerie. A cultura popular e a erotização das garotinhas. Educação & Realidade, v. 24, n. 

2, 1999. 
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cada época que a recepcionou serviram para, gradativamente, banalizá-la, submersa em 

décadas de críticas, reprovação, aclamação e apreciação. Os frutos da história de Humbert 

germinaram em muitas épocas que se identificaram com o desejo obsceno de possuir o corpo 

infantil e hoje é possível encontrar sua lolita em músicas, filmes, programas de televisão e 

hashtags em sites pornográficos; a obra, que pretendia se consolidar enquanto arte, ganhou o 

mundo como um conto erótico e transgressor 

O que eu possuirá loucamente não era ela, mas uma criação minha, outra 

Lolita, imaginária – talvez mais real que a Lolita; superpondo-se a ela, 

contendo-a em si; pairando no ar entre mim e ela, e desprovida de vontade, 

de consciência – na verdade, desprovida de vida própria.24 

       Lolita (1955), enquanto obra literária, é considerada erótica pois sua obscenidade, no 

sentido de convenção, é reflexo de uma sociedade convencida que nela há algo de doentio 

relacionado ao seu tratamento dos assuntos sexuais e do prazer, seja ele linguístico ou 

carnal.25 Nela é possível conhecer a mente de um homem atormentado, a figura monstruosa 

de um pedofilo vivendo em sociedade, além de trazer em todos os outros ao seu redor uma 

personalidade alheia e ausente o suficiente para não enxergar os problemas que assolavam a 

pequena Dolores, e ela, cujo livro leva o nome, permanece na maior parte do enredo em 

silenciosa e sofrida subjugação. 

     Apesar de carregar seu nome, Lolita não conta a história da pequena Dolores Haze, e se o 

faz, é através de uma narrativa desonesta que a descreve não como realmente é, mas como é 

vista por um homem cuja visão não se pode confiar;  Amis discorre acerca da inspiração 

inicial que Nabokov teve para escrever Lolita: o autor desse romance clássico do século XX 

explicou que o primeiro lampejo do que um dia seria sua obra veio da observação de um 

símio enjaulado no zoológico que, após insistente treinamento de seu responsável, produziu 

um esboço de sua cena; é nesse pobre desenho que se encontra a história de Dolores, não 

somente pelo comum cativeiro e exploração, mas porque a criança foi forçada a agir contra 

sua natureza, deturpando sua essência infantil para o prazer de um adulto; Lolita é adestrada, 

subsistindo das migalhas de um falso afeto familiar, uma ilusão de amor para sobreviver ao 

abuso.26  

     Nabokov, enquanto criador, constrói a ficção em seus pequenos detalhes, a escolha de 

palavras que lhe garantiram um lugar entre os maiores escritores de todos os tempos; Lolita é 

 
24 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.74 
25 SONTAG, Susan. A imaginação pornográfica. [1967]. In. A Vontade Radical, 1964. 
26 NABOKOV, Vladimir. Lolita. Alfaguara, 2011. p.386-387 
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fruto de uma vida de fugas e reinvenções, nascida na Rússia e criada entre Europa e América; 

a história trata sua heroína cruelmente, sem lhe dar a possibilidade de expressar seus 

pensamentos, opiniões e sentimentos, presa pelo olhar do monstro que a perseguia; é, 

precisamente, um livro sobre sofrimento e obsessão, onde não cabe enxergar amor. 
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