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RESUMO 

 

 

A temática da mulher fatal sempre esteve enraizada na cultura humana. Não é surpresa, então, 

que tenha se tornado tão popular entre as formas de expressão artística. Na literatura, as 

características sedutoras, empoderadas e cruéis de uma mulher fatal, responsáveis por levar o 

homem à perdição, são comumente retratadas em obras marcantes, mostrando o anseio 

masculino ante o feminino. Nesse sentido, a presente dissertação busca na obra Lolita (1955), 

do autor russo Vladimir Nabokov, indícios que possam comprovar a presença do referido 

arquétipo em sua trama e como ele afeta a personagem principal do sexo masculino. Para 

tanto, valemo-nos de estudos que demonstram, em primeiro lugar, a condição feminina no 

decorrer dos séculos, tais como as pesquisas de Beauvoir (1970), Woolf (1996, 2004) e 

Montero (2007). Em segundo lugar, com o intuito de ampliarmos nossos conhecimentos sobre 

o tema da mulher fatal na literatura, embasamo-nos nos trabalhos de Praz (1996), que define 

perfeitamente os seus atributos, verificando sua presença constante em personagens literárias 

durante os séculos XVIII e XIX; e Faria (1989), que apresenta diversos exemplos desse 

arquétipo feminino inserido no âmbito literário mundial. Logo, após uma análise detalhada, 

percebemos que a personagem Lolita, segundo as lembranças e, principalmente, através do 

discurso tendencioso de Humbert – narrador e personagem principal da história, obcecado 

pela garota –, apresenta características que a põe no seleto grupo de mulheres fatais existentes 

na literatura, inclusive, levando supostamente o protagonista a morte ao final da narrativa. 
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ABSTRACT 

 

 

The femme fatale theme has always been rooted in human culture. It is no surprise, then, that 

it has become so popular among forms of artistic expression. In literature, the seductive, 

empowered, and cruel characteristics of a femme fatale, responsible for leading men to 

perdition, are commonly portrayed in remarkable works, showing male longing before a 

woman. In this respect, the present thesis aims to find in the book Lolita (1955), by the 

Russian author Vladimir Nabokov, indications that can prove the presence of this archetype in 

its plot and how it affects the main male character. For this purpose, we use studies that 

demonstrate, firstly, the female condition over the centuries, such as Beauvoir (1970), Woolf 

(1996, 2004) and Montero (2007) researches. Secondly, in order to broaden our knowledge 

about the femme fatale theme in the literature, we based the arguments on the works of Praz 

(1996), which perfectly defines the attributes of femme fatales, verifying their constant 

presence in literary characters during the eighteenth and nineteenth centuries; and Faria 

(1989), which presents several examples of this female archetype inserted in the world 

literature. Thus, after a detailed analysis, we perceive that the female character Lolita, 

according to the memories and, mainly, through the tendentious speech of Humbert – narrator 

and main character of the history, obsessed by the abovementioned girl –, presents 

characteristics that put her in the select group of existing femme fatales in literature, even 

supposedly taking the protagonist to his death at the end of the narrative. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática da mulher fatal há muito tempo está presente no imaginário popular, 

podendo ser vista tanto no plano do real, quanto no plano da ficção. Nesse sentido, mulheres 

que realmente existiram ou que foram criadas através da arte passaram a ser, em função de 

suas personalidades dominadoras ou grandes feitos realizados, consideradas fatais. Por 

diversas vezes, personagens históricas foram retratadas nos mais variados meios artísticos, 

ocasionando uma verdadeira transição entre a realidade e a fantasia. É imprescindível dizer 

que a literatura desponta como uma das principais formas de arte na qual a essência dessas 

personagens femininas é comumente mostrada, e dentro desse âmbito a mulher fatal pode ser 

considerada uma temática. 

Em síntese, uma mulher fatal é um ser cruel, dominador e diabólico que, em prol de 

seus objetivos luxuriosos, conquista, enlouquece e leva o homem à destruição total. Ela é 

caracterizada principalmente por sua beleza, sedução e devassidão. É interessante mencionar 

que tais características podem ser vistas, também, em inúmeros seres mitológicos que 

possuem relação (in)direta com o sexo feminino. 

Após a consolidação do tema da mulher fatal na literatura, ele se tornou bastante 

utilizado no ocidente, especialmente devido ao conceito que as punham como seres 

responsáveis pela ruína humana. Mais tarde, em razão da ascensão do cristianismo, 

novamente as mulheres são consideradas causadoras da destruição que recai sobre o homem, 

passando a ser rotuladas, ainda, de pecadoras. 

Nos séculos XVIII e XIX, primordialmente, durante o Romantismo e, em seguida, 

durante o Decadentismo, surgiram diversos escritores que abordaram a referida temática em 

suas obras: Goethe (1749 – 1832), na literatura alemã; Gustavo Adolfo Bécquer (1836 – 

1870), na literatura espanhola; John Keats (1795 – 1821), Charles Swinburne (1837 – 1909), 

Oscar Wilde (1854 – 1900), na literatura inglesa; Charles Nodier (1780 – 1844), Prosper 

Merimée (1803 – 1870), Gustave Flaubert (1821 – 1880), Charles Baudelaire (1821 – 1867), 

Théophile Gautier (1811 – 1872), Alfred de Musset (1810 – 1857), na literatura francesa; e 

Olavo Bilac (1865 – 1918), Afrânio Peixoto (1870 – 1947), Gonzaga Duque (1863 – 1911), 

Machado de Assis (1839 – 1908), José de Alencar (1829 – 1877), Aluísio Azevedo (1857 – 

1913) na literatura brasileira; entre outros. 

Os autores supramencionados são inquestionavelmente renomados no que diz respeito 

à qualidade de seus trabalhos como um todo e, possivelmente, a exploração do tema da 

mulher fatal em suas obras inspiraram várias gerações de escritores, por exemplo, o russo 
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Vladimir Nabokov (1899 – 1977). Desse modo, escolhemos analisar uma obra deste último 

autor, escrita em língua inglesa, a fim de constatar a presença do arquétipo feminino em 

questão. Após uma minuciosa leitura do corpus escolhido, detectamos a presença do 

respectivo modelo feminino no romance e consideramos apropriado um estudo do assunto, 

focando-nos no modo como ocorre a relação entre a mulher fatal e a personagem central da 

trama. 

Com efeito, nosso objetivo geral é analisar como o arquétipo da mulher fatal afeta a 

personagem principal do sexo masculino na obra Lolita, de Vladimir Nabokov. Para tanto, 

dividimos tal objetivo em duas etapas: verificar as características constituintes de uma mulher 

fatal; e investigar de que maneira o protagonista do romance em destaque sucumbe perante os 

seus encantos. 

Vale ressaltar que o referido estereótipo está presente na humanidade há muito tempo 

e, em razão disso, o tema torna-se bastante frequente no meio artístico. Ou seja, a figura desse 

ser feminino tornou-se moeda corrente, sobretudo, na literatura, porque, diferente da 

concepção histórica de sexo frágil, demonstra força, domínio e persuasão em relação ao 

homem, levando-o a perdição. 

Assim, a referida temática se faz presente em várias obras de escritores mundialmente 

famosos e, em alguns casos, as personagens de seus trabalhos que carregam esse arquétipo 

são tão bem idealizadas que se transformam nos fios condutores dessas narrativas, tornando-

se tão encantadoras e envolventes quanto os/as protagonistas. Neste sentido, com base na 

crescente incidência que o tema da mulher fatal passa a ter, especialmente, a partir do século 

XVIII, percebemos a importância de se realizar pesquisas sobre ele, uma vez que atravessa o 

tempo deixando sua marca em cada etapa da história literária. A mulher fatal, então, é um 

tema que se atualiza em todas as épocas, ajustando-se aos costumes, às necessidades e às 

conquistas femininas em cada uma delas, ou seja, a mulher fatal de uma geração é diferente 

da outra.  

Esse estudo torna-se imprescindível por não haver pesquisas sobre a temática em 

questão, nem, tampouco, acerca da obra Lolita dentro do Programa de Pós-Graduação em 

Letras (PPGL) da instituição UERN/CAMEAM, que conta com um vasto acervo de trabalhos 

direcionados ao âmbito literário, como: literatura comparada, análise de personagens ou 

estudos comparativos entre obras literárias e suas adaptações cinematográficas. Mas, como já 

anunciamos, no que diz respeito à obra-prima de Nabokov, não existem quaisquer estudos 

sobre ela. Ademais, embora não faça parte da “geração de ouro” das mulheres fatais – que 

irrompeu na Europa durante os séculos XVIII e XIX –, a narrativa nabokoviana aparenta 
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demonstrar um conhecimento ou, pelo menos, uma inspiração nessa temática tão recorrente 

da literatura universal. 

Nossa pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, tendo em vista que vemos todas 

as características concernentes a uma mulher fatal e compreendemos de que forma tais 

características contribuem para a criação do estereótipo; descritiva, à medida que 

descrevemos a trajetória histórica feminina, focando, em seguida, no tema da mulher fatal – 

suas particularidades, além de sua presença em diversas obras; e interpretativa, pois, após uma 

ampla pesquisa sobre o assunto e uma leitura detalhada do romance escolhido, os dados são 

devidamente analisados. 

Então, para nos aprofundarmos no contexto histórico da mulher, apropriamo-nos dos 

estudos de Beauvoir (1970), Woolf (1996, 2004) e Montero (2007), que realizam um 

compêndio sobre a condição feminina ao longo do tempo. Em relação ao tema da mulher 

fatal, voltamos nossa atenção às pesquisas realizadas por autores, como: Mario Praz (1996), 

que traça as ligações entre o mito, a ficção e a realidade no que diz respeito à temática 

supradita e sua presença na Europa dos séculos XVIII e XIX; Gentil de Faria (1989), que nos 

dá um panorama histórico do largo uso desse arquétipo feminino através de diversos 

exemplos inseridos na literatura universal; e Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (2015), que 

são responsáveis por nos mostrarem uma ampla gama de símbolos femininos mitológicos e 

deíficos que podem ser associados à temática em pauta. 

Ademais, para explorar o tema da mulher fatal da melhor maneira possível, dividimos 

nossa pesquisa em cinco capítulos, são eles: a presente introdução, que traz uma perspectiva 

geral de nosso estudo, apresentando o passo a passo que seguimos para atingirmos nossos 

objetivos; o capitulo dois, no qual abordamos a condição da mulher historicamente inferior 

em relação ao homem, demonstrando, ainda, como a literatura representa esse fato por meio 

de exemplos de algumas obras e suas personagens femininas; o capítulo três, que explica em 

profundidade a mulher fatal – também tratando dos mitos que cercam-na e que a liga a seres 

cruéis e monstruosos – e como perpassa os séculos, influenciando vários escritores a criarem 

personagens com tal estereótipo, consolidando-as como figuras comumente vistas no cenário 

literário; o capitulo quatro, em que, além de falarmos sobre o século XX e sobre o autor de 

Lolita, Vladimir Nabokov, para situar o leitor no tempo, espaço e aspectos culturais sob os 

quais o referido romance nasceu, realizamos uma análise minuciosa desta obra em busca da 

essência da mulher fatal; e, por fim, o capítulo de conclusão, no qual fazemos um arremate de 

todas as informações obtidas, observando se a personagem Lolita pode fazer parte do 

conjunto de mulheres fatais da literatura. 
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Como resultado, percebemos que a pequena Lolita, embora seja somente uma criança 

de doze anos de idade, apresenta vários traços comuns às mulheres fatais, isto é, grande 

beleza, personalidade forte e dominadora, pensamento ardiloso e grande poder de sedução – 

sempre utilizando tais características quando pretende alcançar algo desejado. Além disso, a 

personagem masculina, Humbert Humbert, completamente deslumbrada com a menina, 

gradativamente passa a ser levada a perdição devido ao seu relacionamento com ela até que, 

solitário e doente, morre em uma prisão. Esse melancólico fim do protagonista apenas 

corrobora o fato de que Lolita pode, de fato, ser caracterizada como uma mulher fatal. 
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2 VEREDAS DE UMA VIDA FEMININA: (DES)ESCOLHAS 

 

“A dignidade de uma mulher é permanecer 

desconhecida. A sua única glória reside na estima do 

seu marido e no serviço da sua família. Deus criou-a 

para suportar as injustiças do homem e para o servir.” 

 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU. 

 

2.1 A MULHER HISTÓRICA 

 

O caminho que a mulher foi forçada a trilhar na história da humanidade foi 

pavimentado, em parte, com sua submissão e humilhação perante a soberania do homem. 

Sendo culturalmente rotulada de “sexo frágil” e, portanto, devendo obedecer ao “viril” sexo 

masculino, a mulher sempre teve sua posição marginalizada em razão do patriarcalismo que 

constitui toda a sociedade. Vários estudiosos tentaram e ainda tentam compreender o motivo 

para tamanha hegemonia de um sexo sobre outro, mas o que podemos asseverar é que os 

pesquisadores contemporâneos compactuam da opinião de que o ser feminino foi 

extremamente injustiçado no decorrer dos séculos. Em razão disso, acreditamos que a autora 

Rosa Montero (2007, p. 9) está certa ao dizer que a condição histórica da mulher é “[...] 

diferente, distante, subjugada”. 

Quando nos remontamos a um período mais primitivo da sociedade humana e o vemos 

sob uma ótica etnográfica, percebemos que a condição da mulher, a princípio, não era tão 

diferente da condição do homem. Consoante com Simone de Beauvoir (1970, p. 82): “[...] as 

descrições relativas às amazonas do Daomé e muitos outros testemunhos antigos e modernos, 

aconteceu mulheres tomarem parte em guerras e vinditas sangrentas. Mostravam nessas 

ocasiões a mesma coragem e a mesma crueldade que os homens”. Ou seja, em um primeiro 

momento, o sexo feminino não era conhecido como “sexo frágil”, na verdade, parecia gozar 

de uma igualdade com o sexo masculino quando o assunto era guerrear ou mesmo impor suas 

vontades. Nos relatos do grande historiador grego Heródoto (484 a. C. – 425 a. C.), as 

amazonas eram exímias guerreiras matadoras de homens: 

 

[...] Quando os Gregos combateram contra as Amazonas, que os Citas chamam 

Aiórpatas, nome que os Gregos traduzem para Andróctones (que matam homens), 

pois aior em cita significa “homem”, e pata quer dizer “matar” – quando os Gregos, 

dizia eu, deram combate às Amazonas, derrotando-as às margens do Termodonte, 

conta-se que levaram consigo, em três navios, todas as que puderam aprisionar. Ao 

chegarem em alto mar, as prisioneiras atacaram seus vencedores, reduzindo-os a 

pedaços [...]. (HERÓDOTO, 2006, p. 350). 
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Tendo isso em vista, perguntamo-nos: o que aconteceu para que as mulheres – outrora 

guerreiras e desbravadoras – tornassem-se seres mais passivos e subordinados ao sexo 

oposto? Vários fatores contribuíram para se chegar a essa conjuntura social, na qual o ser 

feminino foi relegado ao patamar de segundo sexo (Cf. BEAUVOIR, 1970), mas, certamente, 

os dois mais marcantes foram: o biológico e as condições naturais do mundo. 

Quando levamos em consideração o aspecto puramente biológico do homem e da 

mulher, verificamos algumas diferenças que, com o tempo, provaram-se ser determinantes 

para a separação das atividades concernentes ao macho e aquelas pertencentes à fêmea; e, 

consequentemente, para a superioridade de um sobre o outro. A realidade é que o ser 

masculino, provavelmente, sempre fora dotado de um porte físico superior ao do ser feminino, 

quer dizer, o homem possui mais músculos e, portanto, mais força física e agilidade; 

geralmente é mais alto, possuindo maior envergadura para realizar tarefas relativas a 

sobrevivência; e possui maior resistência física, o que o faz suportar situações de combate 

com mais facilidade. Nesse sentido, “[...] [n]a era da maça e das feras, na era em que as 

resistências da Natureza atingiam um ponto máximo e as ferramentas eram as mais 

elementares, essa superioridade devia ter uma enorme importância [...]” (BEAUVOIR, 1970, 

p. 82). Assim, nas primeiras sociedades humanas, ficavam a cargo do varão as funções de 

caça, pesca, proteção e conquista territorial. 

Em contrapartida, a mulher, além de perder fisicamente em todos os quesitos 

supracitados, ainda tinha outra grande desvantagem biológica, qual seja: a gravidez. De 

acordo com Beauvoir (1970, p. 82): 

 

[...] por robustas que fossem as mulheres, na luta contra o mundo hostil as servidões 

da reprodução representavam para elas um terrível handicap: [...] a gravidez, o 

parto, a menstruação diminuíam sua capacidade de trabalho e condenavam-nas a 

longos períodos de impotência. Para se defender contra os inimigos, para assegurar 

sua manutenção e a da prole, elas necessitavam da proteção dos guerreiros, e do 

produto da caça, da pesca a que se dedicavam os homens; como não havia 

evidentemente nenhum controle dos nascimentos, como a Natureza não assegura à 

mulher períodos de esterilidade como às demais fêmeas de mamíferos, as 

maternidades repetidas deviam absorver a maior parte de suas forças e de seu tempo 

[...]. 

 

Embora a capacidade reprodutiva feminina fosse essencial para assegurar a 

continuação da espécie, do ponto de vista da sobrevivência daqueles que já estavam inseridos 

no grupo, a maternidade era um atraso, pois inutilizava um de seus membros por um longo 

período de tempo, durante o qual diversas funções não podiam ser exercidas por ele. Além 

disso, com o nomadismo inerente aos nossos ancestrais, a questão da posteridade não 
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interessava, já que não havia nada – territórios ou qualquer outro tipo de posse – para ser 

legado à próxima geração e tampouco se importavam com esse fato. É certo afirmar que as 

primeiras sociedades primitivas “[...] [n]ão tinham a preocupação de sobreviver a si mesmas e 

não se reconheciam na sua descendência: não temiam a morte e não reclamavam herdeiros; os 

filhos constituíam para elas um encargo e não uma riqueza [...]” (BEAUVOIR, 1970, p. 83). 

Dessa maneira, as afirmações contemporâneas, otimistas e populares – inspiradas, em 

larga escala, pela religião cristã – de que ser mãe é uma dádiva suprema dada por Deus apenas 

para as mulheres ou que a gravidez faz parte do milagre de gerar e trazer uma nova vida ao 

mundo não se aplicavam aos grupos de seres humanos do passado. Na antiguidade, os 

infanticídios eram extremamente comuns e, em razão disso, a “[...] mulher que engendra não 

conhece pois o orgulho da criação; sente-se o joguete passivo de forças obscuras e o parto 

doloroso é um acidente inútil e até importuno [...]” (BEAUVOIR, 1970, p. 83). 

A partir dessas diferenças biológicas e do ambiente adverso dos tempos remotos, 

inicia-se o processo da divisão das atividades para homens e para mulheres, isto é, enquanto 

aqueles eram responsáveis por conseguir comida, garantir a segurança dos demais, descobrir o 

mundo e lutar contra a natureza, estas deviam se encarregar dos trabalhos domésticos e cuidar 

dos filhos. Assim, em um mundo no qual tudo era misterioso e inovador; um mundo no qual o 

ser humano não passava de um mísero grão de areia frente ao seu colossal tamanho; um 

mundo no qual os segredos eram revelados apenas àqueles que apostavam a própria vida, é 

evidente que a supremacia ficaria com o sexo masculino, pois “[...] [n]ão é dando a vida, é 

arriscando-a que o homem se ergue acima do animal; eis por que, na humanidade, a 

superioridade é outorgada não ao sexo que engendra e sim ao que mata” (Ibid. p. 84). 

Com o passar do tempo, à medida que a vida nômade é deixada para trás e os grupos 

passam a viver em locais fixos, o cenário de inferioridade feminina se solidifica ainda mais. 

Montero (2007, p. 10) destaca que: 

 

[...] a sujeição da mulher se originou ao mesmo tempo que a propriedade privada e a 

família, quando os humanos deixaram de ser nômades e se assentaram em povoados 

de agricultores; o homem [...] precisava assegurar-se filhos próprios, aos quais 

pudesse transferir suas posses, e por isso controlava a mulher [...]. 

 

Através desse novo estilo de vida emergente, a geração de filhos passa a ser vista 

como algo imprescindível para a raça humana. Entretanto, o que deveria elevar o valor da 

mulher em comparação ao homem, acaba por aprisioná-la de vez nas tarefas domésticas, 

afinal, com as obrigações da maternidade, tais tarefas eram as únicas que poderiam ser 
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conciliadas. Ficou socialmente estabelecido, então, que o local delas fosse o lar, o interior, e o 

local deles fosse o mundo, o exterior. Desse modo, estava definitivamente montado o quadro 

da submissão feminina ante o masculino. 

Isto posto, dá-se início ao patriarcalismo social que se alastrou através do tempo e das 

culturas em todo o planeta. Com a evolução da civilização sempre passando pelas mãos dos 

homens, obviamente tudo girava em torno deles e de acordo com seus interesses, o que fez as 

mulheres não poderem possuir diversos direitos civis ou mesmo possuir qualquer tipo de bem 

próprio. A respeito disso, Beauvoir (1970, p. 103) enfatiza: 

 

[...] Se ela fosse herdeira, transmitiria as riquezas da família paterna à do marido: 

excluem-na cuidadosamente da sucessão. Mas, inversamente, pelo fato de nada 

possuir, a mulher não é elevada à dignidade de pessoa; ela própria faz parte do 

patrimônio do homem, primeiramente do pai e em seguida do marido [...]. 

 

Sendo assim, qualquer herança que a elas fosse legada deveria ser administrada pelo 

seu parente masculino mais próximo, por exemplo: o pai, o irmão ou um eventual marido, 

mas nunca por si mesma. Logo, não é de se estranhar que a condição feminina de mera 

mercadoria tenha adentrado nos costumes da sociedade tão facilmente e sem qualquer 

resistência. 

Através desse panorama histórico é notório que a relação entre homens e mulheres 

decerto pode ser definida em uma palavra: poder; poder este que acabou pendendo para o lado 

masculino e, como destacado pelo teórico Michel Foucault (1979, p. 175), “[...] o poder é 

essencialmente repressivo. O poder é o que reprime a natureza, os indivíduos, os instintos, 

uma classe [...]”. Em função dessa desequilibrada relação de poder, inevitavelmente recaíra 

sobre as mulheres todos os tipos de desgraças. Segundo uma breve pesquisa realizada por 

Virginia Woolf (2004, p. 49), na Inglaterra, mais ou menos em 1470, o marido podia agredir 

livremente a esposa se ele achasse necessário, independentemente da classe social de ambos, e 

isso era algo comum. As moças eram, ainda, obrigadas a acatarem qualquer ordem dada pelos 

pais, ou seja, elas não tinham qualquer direito de definir seu próprio futuro. Assim, quando a 

idade de casar se aproximava, era dever do pai escolher um noivo e era dever da filha aceitar 

sua decisão, caso contrário, ela “[...] estava sujeita a ser trancafiada, surrada e atirada pelo 

quarto, sem que qualquer abalo causasse na opinião pública [...]” (Ibid. p. 49). 

Além disso, o período conhecido como “caça às bruxas” que ocorrera entre os séculos 

XV e XVI marcou o apogeu da inferioridade e da humilhação feminina. Durante essa época, 
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várias pessoas foram condenadas à morte – majoritariamente mulheres – por supostamente 

praticarem atividades sobrenaturais e demoníacas. Montero (2007, p. 13) relata que 

 

[...] Houve milhares de execuções na Alemanha, na Itália, na Inglaterra e na França; 

entre os réus queimados vivos por bruxaria, 85% eram mulheres de todas as idades, 

inclusive meninas. Em algumas aldeias alemãs, havia seiscentas execuções anuais. 

Em Toulouse, quatrocentas mulheres foram levadas à fogueira num único dia. Há 

autores que falam de milhões de mortes. Elas eram condenadas e queimadas por 

acusações às vezes delirantes (ter relações com o diabo, beber o sangue das 

crianças), mas também pelos pecados de administrar anticonceptivos a outras 

mulheres, fazer abortos ou dar drogas contra a dor do parto [...]. 

 

Isso quer dizer que, em geral, aquelas que manifestassem algum tipo de conhecimento 

que não lhes era permitido – já que as mulheres não tinham direito ao estudo, até então – ou 

que tivessem alguma independência eram consideradas uma ameaça aos preceitos da 

sociedade, mais precisamente, aos preceitos masculinos vigentes que atestavam unicamente o 

homem como detentor da autoridade, sabedoria e poder. Tal fato é destacado através das 

palavras do pesquisador Silvio Ruiz Paradiso (2011, p. 195) ao dizer que uma bruxa era 

caracterizada como uma “[...] mulher volúvel e possuída de poder além daquele autorizado 

[...]”, o que, certamente, eram fatores que o patriarcalismo queria erradicar. 

Embora a condição feminina permaneça inferior, os efeitos causados pelo 

Renascimento fazem surgir, posteriormente, novas ideias, novos costumes e uma grande 

expansão cultural ao redor do mundo. Ao passo que determinados conhecimentos são 

conquistados por algumas mulheres, especialmente aquelas da nobreza, percebe-se um grande 

avanço intelectual delas durante o século XVII. Como bem enfatiza Beauvoir (1970, p. 134):  

 

[...] não estando empenhadas na construção do mundo, têm lazeres para se dedicar à 

conversação, às artes, às letras; sua instrução não é organizada, mas através de 

reuniões, de leituras, do ensino de professores particulares, chegam a adquirir 

conhecimentos superiores aos de seus maridos [...]. 

 

Assim, enquanto os homens têm o dever de “conquistar” o mundo e para isso se 

apossam do espaço exterior, a mulher, reclusa no espaço interior, passa a conseguir certo 

desenvolvimento pessoal mesmo com a censura imposta. Entretanto, apesar desse ganho de 

sabedoria, o sexo feminino ainda sofria com o domínio masculino, tendo em vista que, após o 

casamento, o marido se tornava seu “[...] amo e senhor, ao menos tanto quanto a lei e os 

costumes podiam torná-lo [...]” (WOOLF, 2004, p. 49), isto é, sua condição de subjugada 

continuava, basicamente, a mesma. 
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Somente no século XVIII, a princípio na França, que a situação da mulher começa, de 

fato, a ser repensada. Vários pesquisadores e filósofos, tais como: Voltaire, Helvetius, Diderot 

e mais tarde, durante a Revolução Francesa, Condorcet ponderam sobre o desequilíbrio social 

existente entre os sexos, apontando a desigualdade histórica e defendendo uma mudança na 

maneira de tratar o ser feminino ao outorgar-lhe todos os direitos básicos que uma sociedade 

pode permitir (Cf. BEAUVOIR, 1970). Contemporânea e conterrânea de Condorcet, uma das 

ativistas da Revolução supramencionada, Marie Olympe Gouges, apresenta a “Declaração dos 

direitos da mulher e da cidadã” que, conforme nos explica Lúcia Osana Zolin (2009, p. 220): 

 

[...] defende a ideia de que as mulheres devem ter todos os direitos que o homem 

tem ou quer para si, inclusive o de propriedade e de liberdade de expressão; em 

contrapartida, devem assumir também toda sorte de responsabilidades que cabem 

aos cidadãos do sexo masculino, como o pagamento de impostos, a punição por 

crimes cometidos e o cumprimento de todos os deveres públicos cabíveis a um 

cidadão comum [...]. 

 

Grosso modo, percebemos que a luta das mulheres e dos homens que as apoiavam 

estava alicerçada na busca por uma espécie de reconhecimento que, se algum dia houve na 

história da humanidade, perdeu-se ao longo do tempo. Porém, mesmo com tais esforços 

femininos e certo apoio masculino, a sociedade optou por deixar tais reinvindicações de lado e 

pouco tempo depois aqueles que tinham trazido à tona o debate sobre a igualdade entre os 

sexos morrem: Condorcet é condenado à morte, mas prefere se envenenar e Marie Olympe 

Gouges é levada ao cadafalso em 1793 (Cf. MONTERO, 2007). 

O século XIX marca uma nova etapa na busca feminina por direitos idênticos aos do 

sexo oposto, pois é nessa época que surge oficialmente o movimento feminista impulsionado 

pelos efeitos causados através da Revolução Francesa do século anterior e pela Revolução 

Industrial em ocorrência que insere, lentamente, a mulher no âmbito do trabalho. O 

feminismo é caracterizado por ser um movimento político que procura, primeiramente, 

conscientizar todas as pessoas da histórica inferioridade feminina perante a masculina; e, em 

segundo lugar, que tal posição subalterna pode e deve ser mudada. Zolin (2009, p. 220) 

destaca as funções do feminismo ao dizer que ele “[...] abarca desde reformas culturais, legais 

e econômicas, referentes ao direito da mulher ao voto, à educação, à licença-maternidade, à 

prática de esportes, à igualdade de remuneração para função igual etc., até uma teoria 

feminista acadêmica [...]”. Assim, por meio das exigências do respectivo movimento, 

paulatinamente as mulheres começaram a sair de suas “prisões sociais”, passando a transitar 

em territórios que antes eram permitidos somente ao varão. 



19 

 

Com a ascensão do feminismo, diversos direitos são requeridos e alguns conseguidos, 

como o direito ao voto, já no século XX. Aliás, é durante esse século marcado profundamente 

pelas Guerras Mundiais que um cenário de mais igualdade entre homens e mulheres se 

estabelece de vez. A Organização das Nações Unidas (O.N.U.) se posiciona a favor de uma 

realidade na qual as diferenças entre os sexos sejam erradicadas e, para tanto, inúmeras 

campanhas são realizadas ao redor do mundo a fim de concretizar esse novo quadro social. 

Contudo, mesmo através das lutas constantes em prol dos direitos da mulher, reverter a 

posição de inferioridade culturalmente enraizada que ela possui prova-se ser um grande 

desafio, sobretudo em razão do preconceito masculino e, às vezes, até do feminino. 

Beauvoir (1970, p. 172) diz: “[...] entre os dois sexos não existe, ainda hoje, 

verdadeira igualdade”. É importante ressaltar que essa afirmação foi originalmente cunhada 

pela autora em 1949, na primeira publicação do livro O Segundo Sexo, e decerto isso podia 

ser visto cotidianamente nas relações entre marido e mulher novecentista, na qual ficava 

sempre a cargo desta as tarefas de trabalhar – dentro ou fora de casa –, cuidar e educar os 

filhos, manter a casa sempre arrumada e em ordem, ser fiel ao parceiro, etc.; ao passo que o 

dever daquele se resumia, apenas, ao trabalho e a chefia do lar. Esse desnível de 

responsabilidades e a pressão social que impunha todas essas atividades para a mulher 

acabavam tornando sua vida extremamente sofrida e cansativa, culminando, muitas vezes, em 

uma depressão.  

Além disso, ainda durante essa época do Pós-Guerra, em relação ao trabalho elas têm 

menos oportunidades de emprego que eles, haja vista que, normalmente, os homens são 

aqueles que ocupam os postos mais elevados, mais importantes e melhor remunerados (Cf. 

BEAUVOIR, 1970). Ou seja, apesar da emancipação feminina, parece que o contexto 

sociocultural sempre tenta empurrá-las para a vida doméstica de boa esposa, uma vez que 

“[...] continua-se a considerar que o casamento é para elas uma carreira das mais honrosas e 

que a dispensa de qualquer outra participação na vida coletiva [...]” (Ibid. p. 175). Assim, não 

é surpresa que os pais continuassem a educar suas filhas para o matrimônio vindouro, 

formando mulheres que fossem mais passivas e menos ativas. Não por acaso, era em razão 

disso que ter um filho fora do casamento tinha um efeito desastroso e escandaloso na vida de 

uma jovem. 

No século XXI, certamente a mulher conseguiu melhorar muito seu estilo de vida, 

passando a ser mais independente e ativa em busca de seus objetivos. Embora o panorama 

social não esteja completamente revertido e ela ainda sofra com salários menores, 

preconceitos em determinadas atividades e uma dupla jornada de trabalho – emprego e 
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afazeres domésticos para dar conta –, os homens estão um pouco mais conscientes dessa 

situação e parte deles procura dividir tais responsabilidades, além de apoiar o movimento 

feminista na busca pela igualdade dos sexos. Mas é certo dizer que, apesar de tudo, a 

sociedade continua a carregar resquícios de um mundo sexista e, mesmo hoje, as mulheres 

ocupam “[...] um lugar secundário em relação ao lugar ocupado pelo homem [...]” (ZOLIN, 

2009, p. 218). 

 

2.2 A MULHER LITERÁRIA 

 

A literatura, desde o surgimento da escrita, acompanha a trajetória de vida da 

humanidade, de modo que há uma íntima relação entre ela e a sociedade. Nesse sentido, tende 

a retratar o contexto histórico através de textos que dialogam com o público ao qual são 

dirigidos, comumente abordando temas corriqueiros, por exemplo, a política, a religião e os 

costumes de um determinado povo em um dado momento. Logo, a condição de inferioridade 

da mulher, exposta anteriormente, pode ser percebida em diversas narrativas, peças ou poesias 

ao longo da história. No entanto, esse assunto deve ser tratado com cautela, já que o ponto de 

vista apresentado por diversas obras literárias condiz também com a visão de mundo de quem 

as escreveu, o que, se por um lado, constitui um limitador, por outro, pode nos mostrar como 

era o pensamento coletivo até então. 

Ademais, é imprescindível frisarmos as palavras do pesquisador José Rivair Macedo 

(1990, p. 42) ao dizer que 

 

[...] a literatura pode nos revelar apenas o ponto de vista masculino sobre o “outro 

sexo”. Isso nos parece fundamental. Observando-a com olhos críticos, nas suas 

entrelinhas, ela pode se transformar num excelente instrumento de análise, 

fornecendo certos modelos idealizados, certos tipos de mulher, diferentes de acordo 

com a época e com o meio social do produtor e dos consumidores do gênero 

literário. 

 

 Sendo assim, apresentamos a seguir algumas personagens que decerto retratam um 

pouco do contexto histórico e dos costumes aos quais as mulheres, em geral, foram 

submetidas, fatos registrados por autores – majoritariamente homens – em incontáveis obras 

literárias atemporais, sejam estas fictícias ou semifictícias. 

 A princípio, destacamos como a condição de inferioridade feminina jaz em uma das 

obras literária mais antigas da raça humana, falamos da A Epopéia de Gilgamesh, escrita por 

um autor desconhecido da região mesopotâmica. Sendo um texto que precede até mesmo as 
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epopeias homéricas em mais de mil anos, nas suas linhas podemos perceber como a mulher 

parece servir apenas ao propósito sexual masculino, pois quando o rei de Uruk, Gilgamesh, é 

informado sobre um poderoso homem, chamado Enkidu, que poderia vir a ser seu adversário 

pelo poder, sua primeira ação é enviar uma mulher para enfraquecê-lo, demonstrando como o 

ser feminino é objetificado e associado a fatores negativos: 

 

O caçador disse à rameira: “Lá está ele. Agora, mulher, desnuda teus seios, não 

tenhas vergonha; anda, acolhe o seu amor. Deixa que ele te veja nua, deixa que 

possua teu corpo. Quando ele chegar perto, tira tua roupa e deita-te com ele; ensina 

ao selvagem tuas artes de mulher, para que, quando venha murmurar-te palavras de 

amor, os animais da selva, que compartilharam sua vida nas colinas, passem a 

repudiá-lo.” Ela não teve pudores em tomá-lo em seus braços, ela se despiu e 

acolheu de bom grado o corpo ávido de Enkidu. Ele se deitou sobre ela murmurando 

palavras de amor, e ela lhe ensinou as artes da mulher. Por seis dias e sete noites eles 

ali ficaram deitados, pois Enkidu se esquecera de seu lar nas colinas; depois de 

satisfeito, porém, ele voltou para os animais selvagens. Mas agora, ao vê-lo, as 

gazelas punham-se em disparada; as criaturas agrestes fugiam quando delas se 

aproximava. Enkidu queria segui-las, mas seu corpo parecia estar preso por uma 

corda, seus joelhos fraquejavam quando tentava correr, ele perdera sua rapidez e 

agilidade. E todas as criaturas da selva fugiram; Enkidu perdera sua força, pois agora 

tinha o conhecimento dentro de si, e os pensamentos do homem ocupavam seu 

coração. (A EPOPÉIA DE GILGAMESH, 2011, p. 63-64). 

 

Embora a obra também possua mulheres poderosas, na verdade, seres divinos – como 

a deusa da criação Aruru –, é bastante sugestivo que a função feminina mais marcante e 

comum derive do campo sexual. Além disso, as consequências sofridas por Enkidu: perda de 

suas forças, abandono da natureza, ganho do conhecimento – que o liberta, mas o corrompe – 

nos dão a entender que o ser feminino constitui algo danoso e maléfico.  

Este fato é disseminado desde o alvorecer da filosofia ocidental por grandes 

pensadores, como Pitágoras de Samos (1970, p. 6): “[h]á um princípio bom que criou a 

ordem, a luz e o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher” ou 

Sirmônide de Amorga (1970, p. 112): “[a]s mulheres são o maior mal que Deus jamais criou: 

que pareçam por vezes úteis, logo se transformam em motivo de preocupação para seus 

senhores”; assim como por pesquisadores contemporâneos, por exemplo, Beauvoir (1970, p. 

9) quando compara a situação do homem com a da mulher: “[...] [o] homem representa a um 

tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos ‘os homens’ para designar os seres humanos 

[...]. A mulher aparece como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada 

como limitação, sem reciprocidade [...]”.  

Esse mesmo cenário pode ser verificado, ainda, na tradição cristã por meio da história 

de Adão e Eva. O episódio entre Enkidu e a rameira, em A Epopéia de Gilgamesh, assemelha-

se bastante com o episódio narrado no Gênesis quando Eva, tendo comido o fruto proibido a 
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mando da serpente, tenta Adão a comê-lo. Então, após também consumi-lo, ambos são 

expulsos do Éden e a mulher ganha a alcunha de “condenadora de toda a raça humana” e uma 

punição extra pelas mãos do próprio Deus: “[...] à mulher disse: Multiplicarei grandemente a 

tua dor e a tua conceição; com dor terás filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te 

dominará.” (BÍBLIA, GÊNESIS, 03: 16). Claramente, e do mesmo modo que Enkidu, Adão 

perde privilégios que antes o diferenciavam dos demais seres, e tudo em razão das ações de 

uma mulher. 

Se na cultura mesopotâmica e nos textos bíblicos a mulher não era vista com bons 

olhos, na Grécia Antiga a situação não era diferente. Basta voltarmo-nos aos pensamentos 

propagados pelos filósofos já citados nesse subtópico, Pitágoras e Sirmônide – dentre vários 

outros –, como também a obra do maior expoente da literatura grega: Homero. Na Odisseia, 

por exemplo, pode ser percebido com exatidão a separação entre homens e mulheres por meio 

da relação entre Odisseu e sua esposa Penélope. Enquanto o primeiro parte para a Guerra de 

Troia, a segunda deve permanecer em casa para cuidar do filho e da morada do marido até o 

seu retorno. Certamente, isso demonstra que o espaço esperado para o ser masculino operar 

seja o exterior, o mundo, e o do ser feminino se restrinja ao interior, ao lar.  

Nas aventuras vividas por Odisseu ao tentar voltar para casa, ele acaba conhecendo e 

se relacionando sexualmente com diversas mulheres, ou seja, ao homem o direito ao sexo não 

é negado, mesmo ele já possuindo esposa. Contudo, no caso de Penélope, ela 

obrigatoriamente se resguarda durante toda a narrativa unicamente para o seu esposo, não se 

envolvendo, portanto, com nenhum outro durante os vinte anos que Odisseu fica ausente. Isto, 

por si só, ilustra o pensamento coletivo do povo grego – se não de todos, ao menos da maioria 

da população. Tendo em vista uma sociedade regida por leis e regras feitas pelos homens e 

para eles, e sabendo que a Odisseia fora escrita sob a ótica masculina de Homero, 

depreendemos que as decisões tomadas por Penélope em relação a não trair seu marido – 

mesmo não obtendo reciprocidade dele neste quesito – reforça a visão masculina sobre aquilo 

que pode ser feito pelo homem e aquilo que pode ser feito pela mulher. Nesse sentido, não há 

estranheza no fato de Odisseu trair Penélope, afinal, é o esperado e o normal; porém, o 

contrário decerto não seria moralmente aceito pelos leitores (e até mesmo pelas leitoras) da 

época, que provavelmente condenariam a atitude traiçoeira da esposa. 

Ademais, é importante frisarmos que a mulher não tinha muitos direitos na cultura 

grega, normalmente ficava confinada em casa e não podia sequer se indignar, configurando 

uma vida próxima a escravidão (Cf. BEAUVOIR, 1970). Segundo o masculino, não estava 

apta e sequer era capaz de dar opiniões relevantes que estivessem relacionadas à vida pública, 
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sendo tachada como um ser ignorante e superficial. Na clássica comédia de Aristófanes, A 

greve do sexo (Lisístrata, no original), as próprias personagens femininas assumem esse 

estereótipo: “[e] que espera você que as mulheres façam de sensato ou de extraordinário, nós 

que vivemos diante do espelho às voltas com nossa maquilagem, nossos vestidos, nossa roupa 

de baixo, nossas sandálias?” (ARISTÓFANES, 2006, p. 15) – embora, devamos salientar que 

se trate de uma comédia, de algo com tom mais leve. Mesmo assim, elas demonstram grande 

poder sobre os homens, pois conseguem acabar com os conflitos ao negar-lhes o ato sexual 

enquanto o impasse não fosse resolvido. 

A presença feminina na literatura, exaltando seus pontos negativos e/ou sua posição 

inferior ao ser masculino, também perpassa, em vários momentos, pela sua pouca importância 

no texto – muitas vezes, servindo apenas como interesse amoroso para um protagonista ou um 

eu-lírico apaixonado, o que novamente a objetifica. Por exemplo, em vários poemas dos 

escritores romanos Catulo e Horácio, embora eles tratem do amor de um homem por uma 

mulher, a fala masculina sempre relega a voz feminina ao silêncio, de modo que em seus 

versos contemplamos apenas a voz do homem. Podemos averiguar isso outra vez, apesar de 

longos mil e seiscentos anos depois, em alguns trabalhos de John Donne e Andrew Marvell – 

ambos poetas “metafísicos” do século XVII –, como: “The Flea” (A Pulga), do primeiro, e 

“To His Coy Mistress” (À Amada Esquiva), do segundo, nos quais a voz feminina continua 

sendo silenciada pela voz masculina, ou seja, enquanto esta é ativa, aquela inexiste. 

Portanto, isso é um mero reflexo da sociedade em geral que põe as mulheres em um 

patamar abaixo do homem, com direitos inferiores, bem como um ser mais frágil do que ele. 

Em razão disso, diversas outras personagens femininas são vistas da mesma forma. O que 

dizer de Ofélia, personagem da peça Hamlet, de William Shakespeare, que se suicida por não 

suportar a perda do pai e por ser privada do amor de Hamlet, enaltecendo, assim, sua própria 

fraqueza: “[...] [f]ragilidade, teu nome é mulher!”, diz o Príncipe da Dinamarca em certo 

ponto da história (SHAKESPEARE, 2012, p. 24); ou, ainda, do tratamento que Hester 

Prynne, personagem principal do romance A Letra Escarlate (The Scarlet Letter, no original), 

de Nathaniel Hawthorne, recebe do povoado em que vive por ser uma mulher “pecadora” ao 

ter uma filha fora do casamento e, desse modo, extrapolar a conduta socialmente aceita e 

esperada para uma “mulher de bem”. 

Tais exemplos de representações de personagens femininas dentro do âmbito literário 

caracterizam o mote do presente subtópico de nossa pesquisa. Mas para torná-lo mais rico e 

completo, faz-se necessário extrapolarmos as figuras fictícias dessas obras que mencionamos 

– e de muitas outras que poderiam servir ao nosso propósito – para adentrarmos brevemente 
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no campo da realidade, que, ressaltamos, configura-se como um cenário ainda mais doloroso 

para o universo das mulheres. 

Quando notamos as personagens do sexo feminino serem marginalizadas e 

subestimadas nas diversas narrativas e poemas no decurso da história, não devemos nos 

esquecer que em grande medida isso também ocorria fora das páginas das obras literárias. 

Uma mulher que se aventurasse a escrever, por exemplo, era cruelmente criticada pelo 

patriarcalismo vigente. De acordo com Zolin (2009, p. 220): 

 

Na Inglaterra, a condição social da mulher na Era Vitoriana (1832-1901) foi 

tenazmente marcada por diversos tipos de discriminações, justificadas com o 

argumento da suposta inferioridade intelectual das mulheres, cujo cérebro pesaria 2 

libras e 11 onças, contra as 3 libras e meia do cérebro masculino. Resulta disso que a 

mulher que tentasse usar seu intelecto, ao invés de explorar sua delicadeza, 

compreensão, submissão, afeição ao lar, inocência e ausência de ambição, estaria 

violando a ordem natural das coisas. [...] 

 

Nesse sentido, era socialmente estabelecido que as mulheres não dispunham de tanta 

inteligência quanto os homens, de modo que os trabalhos daquelas ligados a escrita não eram 

levados a sério, mas sim hostilizados e escarnecidos. A minoria que pregava o oposto desse 

quadro social acabava sobrepujada pelo discurso de pessoas importantes, como a própria 

soberana da nação inglesa, a Rainha Vitória, que concordava com a afirmação de que as 

mulheres eram realmente seres inferiores. 

Com um contexto tão desfavorável, aquelas que tentaram o caminho literário foram 

obrigadas a utilizar pseudônimos masculinos para que seus trabalhos não sofressem 

preconceito unicamente por terem sido feitos pela mão de uma mulher. George Sand, autora 

de Valentine e George Eliot, autora de Middlemarch: um estudo da vida provinciana são 

apenas alguns exemplos dessa classe de mulheres escritoras. Entretanto, destacamos que 

também houve exceções, isto é, algumas mulheres, através de um grande esforço e muita 

persistência, conseguiram cravar seus verdadeiros nomes na história da literatura mundial, 

como é o caso de Mary Shelley, autora do clássico Frankenstein; Jane Austen, escritora de 

Orgulho e Preconceito (no original, Pride and Prejudice); ou, ainda, de Charlote Brontë, 

responsável pelo romance Jane Eyre. 

A partir dessas poucas autoras supramencionadas, dignas precursoras da profissão de 

escritora, começam a surgir outras mulheres tentando conquistar seu espaço no âmbito 

literário mundial. Nos Estados Unidos, podemos citar a poetiza Emily Dickinson; e no Brasil, 

é lançado o primeiro romance de autoria exclusivamente feminina: Úrsula, de Maria Firmina 

dos Reis (Cf. ZOLIN, 2009).  
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Embarcando na onda feminista, passa-se a ter, tanto em obras criadas por homens 

quanto aquelas feitas por mulheres, uma nova visão da representação feminina: 

 

[...] personagens femininas tradicionalmente construídas como submissas, 

dependentes, econômica e psicologicamente do homem, reduplicando o estereótipo 

patriarcal, passam, paulatinamente, a ser engendradas como sendo conscientes de 

sua condição de inferioridade e como capazes de empreender mudanças em relação 

a esse estado de objetificação. [...] (ZOLIN, 2009, p. 222).  

 

A problemática da inferioridade da mulher ante a soberania do homem ganha, então, 

mais destaque, haja vista que direta e indiretamente, o tema é discutido pelos leitores e 

leitoras das obras que o abordam. Inicia-se, pois, um processo de exploração da imagem 

feminina sob diversos arquétipos historicamente construídos e atrelados a ela, os quais podem 

ser encontrados em centenas de romances, contos e poemas pertencentes a autores de distintas 

nacionalidades. Não por acaso, obras intituladas apenas com o nome de uma mulher ficam 

extremamente populares nos séculos XIX e XX, por exemplo, na França: Carmen, de Prosper 

Merimée e Madame Bovary, de Gustave Flaubert; na Inglaterra: Salomé, de Oscar Wilde e 

Dolores, de Charles Swinburne; nos Estados Unidos: Lolita, de Vladimir Nabokov; e no 

Brasil, podemos citar Lucíola, de José de Alencar, Helena, de Machado de Assis e A Presença 

de Anita, de Mário Donato. 

A seguir, exploramos brevemente o estereótipo comumente associado ao ser mulher e 

amplamente utilizado na literatura universal para constituir personagens marcantes e com 

personalidade deveras semelhantes entre si. Todavia, dedicamo-nos essencialmente ao 

arquétipo da mulher fatal. 
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3 BELEZA... SEDUÇÃO... RUÍNA...: O ARQUÉTIPO LITERÁRIO DA MULHER 

FATAL 

 

“Enquanto dormes perto dela, ela amola a tesoura em 

silêncio, na pedra de teu coração.” 

 

CATULLE MENDÈS. 

 

Antes do século XXI, quando imaginavam a figura de uma mulher, as pessoas, em sua 

maioria, pensavam na imagem de um ser perfeito, detentor de uma beleza deslumbrante e com 

uma personalidade branda e obediente, capaz de fazer tudo em prol do marido e da família, 

caracterizando um estereótipo social. Em um ensaio de Virginia Woolf: “Profissões para 

mulheres”, no qual ela reflete sobre o que o ser feminino precisava fazer e sofrer para poder 

trabalhar e sustentar a si mesmo, sobretudo, através de sua escrita, a autora se apropria do 

título de um poema do inglês Coventry Patmore, qual seja, “The Angel in the House” – 

literalmente, “O Anjo da Casa” – e nos mostra exatamente esse estereótipo. Segundo Woolf 

(1996, p. 43-44), o Anjo da Casa 

 

[...] era intensamente compassiva. Era imensamente encantadora. Era profundamente 

abnegada. Ela dominava todas as difíceis artes da vida familiar. Sacrificava-se 

diariamente. Se havia galinha, ela ficava com o pé; se havia uma corrente de ar, 

tomava seu lugar nela – resumindo, ela era tão condescendente que nunca tinha uma 

idéia ou desejo próprio – em vez disso preferia concordar sempre com as idéias e 

desejos dos outros. Acima de tudo – nem preciso dizer – era pura. A pureza era 

considerada sua maior beleza – o rubor de suas faces, sua graça maior. [...] 

 

Como esse era o ideal de perfeição feminina que o coletivo humano buscava e exigia 

fortemente que as mulheres seguissem, qualquer outra maneira de ela agir ou se portar passou 

a ser visto com maus olhos e com tremendo preconceito. Logo, esse padrão intensificou a já 

existente visão masculina de que as mulheres não passavam de criaturas frágeis e inferiores – 

psicologicamente, sentimentalmente e fisicamente – se comparadas a ele.  

Naturalmente, a literatura incorporou tal arquétipo e várias personagens femininas 

podem ser inseridas nesse grupo de Anjos do Lar. Na obra Lolita, de Vladimir Nabokov, por 

exemplo, identificamos esse estereótipo em quase todas as mulheres do romance que se 

relacionam com a personagem principal, Humbert Humbert. Com exceção de Annabel e da 

própria Lolita, todas as outras – Valéria, Charlotte e Rita – apresentam as “qualidades” de 

serem boas donas de casa e assaz complacentes em relação ao marido.  

Outro exemplo de Anjo do Lar se encontra na obra A Presença de Anita, de Mário 

Donato. Aqui, somos apresentados a Eduardo, homem de meia idade que se envolve 
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amorosamente com Anita, uma mulher bem mais jovem que ele. Apesar de ser casado e pai 

de família, ele não hesita em largar os parentes e desfrutar dessa paixão sem pensar em como 

sua esposa, Lúcia, ficaria perante tal traição. Como um exímio Anjo do Lar, Lúcia cuida 

sozinha das crianças e da casa enquanto o marido está com outra mulher. Quando o 

relacionamento entre Eduardo e Anita culmina em uma tragédia – na qual a jovem morre –, 

Lúcia o aceita prontamente de novo, sem sequer pensar sobre o que ocorrera e, acima de tudo, 

ainda gostando dele.  

Inúmeros novos exemplos poderiam ser dados, mas acreditamos que apenas esses dois 

casos bastem para ilustrar o estereótipo de Anjo do Lar e como ele pode ser facilmente 

encontrado, tanto no campo da ficção literária quanto no campo da realidade. Entretanto, 

apesar desse forte estereótipo atribuído à mulher ao longo da história, há, também, um 

segundo completamente oposto que figurou dentro da literatura: referimo-nos à “mulher 

fatal”. 

A mulher fatal é definida por Gentil de Faria (1989, p. 223) como ”[...] aquela que 

acarreta a ruína do homem, após seduzi-lo de maneira premeditada e irresistível. De mulher-

objeto e passiva, ela se transforma dentro da literatura em ser diabólico e cruel. O homem 

torna-se facilmente descartável depois de saciar seus caprichos amorosos [...]”. Assim, aquele 

ser frágil e submisso ao sexo masculino, retratado em várias obras, começa a perder espaço 

para esse ser forte que supera o homem em diversos aspectos. É importante dizer que o 

arquétipo da mulher fatal sempre existiu no decurso histórico da humanidade, desde os 

tempos mais remotos (Cf. FARIA, 1989). Nesse sentido, várias personagens detentoras das 

características previamente destacadas surgiram em grandes narrativas e atraíram a atenção 

dos leitores que ficaram, ao mesmo tempo, admirados e chocados com suas ações.  

Ótimos exemplos de mulheres fatais da antiguidade apontadas por Faria (1989, p. 

225), são: Semíramis, rainha da Babilônia, uma mulher de atributos físicos encantadores e de 

uma personalidade forte e dominadora que conquista o rei da Assíria e assume seu reino para 

depois matá-lo; Helena de Troia, tida como a mais bela das belas, trai seu marido Menelau e 

foge com Páris para Troia, causando uma das guerras mais conhecidas do mundo, na qual 

vários homens morrem e cujos fatos são narrados por Homero na epopeia Ilíada; e a bela e 

sagaz Cleópatra, rainha do Egito, que pôs Roma em perigo por meio de seu envolvimento 

amoroso com Júlio César. As histórias e personalidades dessas personagens, reais ou 

fantasiosas, ficaram conhecidas por todo o mundo e inspiraram artistas ao longo dos séculos. 

Nessa perspectiva, a mulher fatal aparece frequentemente na literatura mundial.  
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No século XVII, na peça Macbeth, de William Shakespeare, Lady Macbeth, esposa da 

personagem masculina que dá nome a peça, surge como uma mulher inteligente, cruel e 

manipuladora que convence o marido a trair o rei para tomar sua coroa. No entanto, devemos 

ressaltar que o tema da mulher fatal se consolida de vez durante os séculos XVIII e XIX, nos 

quais surgem inúmeras narrativas, especialmente, na Inglaterra e na França, que contam com 

a presença desse ser feminino sedutor, belo e destruidor. 

Dentro da literatura francesa temos alguns dos maiores expoentes da temática da 

mulher fatal. Na obra Une Nuit de Cléopâtre (Uma Noite de Cleópatra), de Théophile 

Gautier, somos apresentados a Cleópatra, uma linda e astuta mulher que seduz homens para 

passar uma noite de amor com ela, mandando matá-los em seguida (Cf. PRAZ, 1996). Outro 

escritor responsável por criar uma personagem que incorpora o estereótipo em destaque foi 

Prosper Merimée, em seu drama Carmen (Carmem). Nesta trama, Carmem é uma formosa 

cigana que encanta os homens com sua dança e seu canto, um desses homens é o soldado Don 

José que, por amor a ela, destrói completamente a própria vida ao tornar-se um criminoso (Cf. 

FARIA, 1989). 

Ressaltamos, ainda, outros dois escritores oriundos da França que corroboraram 

imensamente para a popularidade da mulher fatal. O primeiro foi Gustave Flaubert, autor do 

romance Salammbô. Ambientado na lendária Cartago, a obra conta a história das Guerras 

Púnicas do século III a. C. e da ruína de Matô, líder de um grupo de mercenários, perante a 

figura feminina de Salammbô, pela qual ele se apaixona perdidamente. Porém, apesar de 

todos os esforços para conquistá-la, ao final da narrativa ela o seduz e o engana roubando-lhe 

um véu sagrado, além de se casar com outro homem enquanto Matô, após sofrer imensa 

tortura, morre aos seus pés (Ibid.).  

O segundo, por sua vez, fora Charles Baudelaire que abordou o tema em seu poema 

“As metamorfoses do vampiro”, como podemos ver no trecho a seguir, no qual a mulher fatal 

destaca suas próprias características luxuriosas e sedutoras: 

 

Eu, tenho úmido o lábio e conheço a ciência / De perder numa cama a antiga 

consciência, / Eu seco qualquer pranto em meus seios triunfantes, / E faço rir os 

velhos com riso de infantes. / Tomo o lugar, pra quem me vê nua e sem véus, / Das 

estrelas, do sol, da lua e até dos céus! / Eu sou, sábio querido, em volúpias, sabida, / 

Quando sufoco um homem no abraço aguerrida, / Ou quando eu abandono às 

mordidas meu busto / Tímida e libertina, frágil e robusta, / E, sobre esses colchões 

de prazeres sem fim, / Os anjos impotentes cairiam por mim! (BAUDELAIRE, 

2011, p. 191). 
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É notório como os atributos concernentes a uma mulher fatal – sedução, beleza, 

lascívia e destruição – estão presentes nesse fragmento poético de Baudelaire que, junto de 

Flaubert, consoante com os estudos de Armando Rabelo Soares Neto (2010, p. 146), foram os 

escritores precursores do movimento decadentista – em voga nos anos 1890 a 1930 – que, por 

sua vez, teve a figura desse ser feminino cruel como um dos principais símbolos. 

Já na literatura inglesa, também houve vários escritores que se aventuraram na ideia de 

uma mulher bela e sedutora que encantava homens e os destruíam, por exemplo, John Keats. 

Podemos ver as marcas da mulher fatal em seu poema, “La Belle Dame sans Merci” (A Bela 

Dama sem Piedade). Eis alguns trechos: 

 

Uma dama nos prados encontrei, / Todo-formosa, filha de uma fada: / A cabeleira 

longa, os pés ligeiros, / A vista descuidada. // Tomei-a em meu corcel de passo 

lento, / E o dia inteiro nada mais vi, não; / Pois pendida de lado ela cantava / De fada 

uma canção. // Eu fiz-lhe uma grinalda para a fronte, / E pulseiras e um cinto 

redolente; / Ela me olhou com ar de quem amasse, / Gemendo suavemente. // 

Procurou para mim raízes doces, / Orvalho de maná e mel do mato; / E numa língua 

estranha murmurou: / “Eu amo-te de fato”. // Levou-me para a sua gruta mágica, / E 

com suspiros fundos me fitou; / Fechei-lhe os olhos tristes, descuidados, / – Meu 

beijo a acalentou. // Na gruta, sobre o musgo, nós dormimos, / E ali sonhei – que 

triste a minha sina! – / O último sonho que haja eu sonhado / No frio da colina. // 

Guerreiros, e reis pálidos, e príncipes, / Todos, de morte pálidos, eu vi, / E me 

diziam: – “Pôs-te em cativeiro / La belle Dame sans merci” (KEATS, 2010, p. 43). 

 

Um dos maiores expoentes de mulher fatal pode ser vista, primordialmente, na peça 

Salomé, do inglês Oscar Wilde. Bastante inspirada em Salammbô, de Flaubert, e diferente do 

que transcorre na narrativa bíblica, nessa peça wildiana a dançarina Salomé está apaixonada 

pelo profeta João Batista que, por não amá-la, despreza-a. Enfurecida, ela seduz o tetrarca 

Herodes e pede-lhe a cabeça do profeta como um meio de se vingar. No fim da história João 

Batista é decapitado e Salomé se deleita em alegria e prazer ao ter nas mãos a cabeça do 

homem amado. É relevante salientar que o tema da mulher fatal passou a ser visto comumente 

no âmbito literário devido a essa marcante obra de Oscar Wilde, a qual influenciou vários 

escritores posteriores. 

Como percebemos, a temática adentrou fortemente na literatura europeia no decorrer 

dos séculos XVIII e XIX, principalmente, no que diz respeito à França e a Inglaterra. Devido 

a forte influência destes dois grandes polos literários ocidentais, o tema rapidamente fora 

difundido ao redor do globo e o estereótipo da mulher fatal passou a ser encontrado 

facilmente na literatura de outros países, tais como: Brasil e Estados Unidos. 

Ademais, Mario Praz (1996, p. 179) destaca que “[s]empre houve no mito e na 

literatura mulheres fatais, porque o mito e a literatura só fazem espelhar fantasticamente 
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aspectos da vida real e a vida real sempre ofereceu exemplos mais ou menos perfeitos de 

feminilidade prepotente e cruel”. Sendo assim, a imagem da mulher fatal como um ser 

diabólico, cruel, sedutor e dominador está ligada não somente à literatura, mas, também, à 

mitologia. Dessa forma, podemos apresentar algumas entidades femininas lendárias que 

demonstram traços semelhantes àqueles que constituem uma mulher fatal. 

Cibele, deusa da terra que teve o culto trazido da Frígia até Roma, segundo Jean 

Chevalier e Alain Gheerbrant (2015, p. 237) “[...] é a fonte primordial, ctoniana, de toda 

fecundidade. Seu carro é puxado por leões: o que significa que ela domina, ordena e dirige a 

potência vital [...]”; ou a deusa dos mortos, Hécate, que “[...] [é] representada com archotes na 

mão, acompanhada de jumentos, de cães e de lobas. Seus poderes são temíveis, 

principalmente à noite, à dúbia luz da Lua [...]” (Ibid. p. 484); ou, ainda, a deusa egípcia Ísis 

que possui o dom de ressuscitar os mortos além de ter poder sobre todo o universo (Cf. 

CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 507). Percebemos nessas divindades que estão 

inseridas no imaginário popular, a força, a dominação e a imponência que as mulheres fatais 

apresentam como parte de seus atributos. Logo, podem ser associadas ao tema em pauta. 

Além de personagens deíficas, a mitologia, também, apresenta-nos a uma ampla gama 

de criaturas femininas caracterizadas por levar o homem à ruína. Por exemplo, na Grécia 

havia as Esfinges: “[...] leoas aladas com cabeças de mulher, enigmáticas e cruéis, espécie de 

monstros temíveis, nos quais poder-se-ia ver o símbolo da feminilidade pervertida” (Ibid. p. 

389). Seu mito é famoso, especialmente, por aparecer na tragédia de Sófocles, Édipo Rei. 

Outras criaturas com atributos (in)diretamente ligados à mulher fatal são as Górgonas: “[t]rês 

irmãs, três monstros, cabeça aureolada de serpentes enfurecidas, presas de javali saindo dos 

lábios, mãos de bronze, asas de ouro: Medusa, Euríale, Esteno [...]” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2015, p. 476). Cada uma das três, a sua maneira, detém o poder de destruir 

o homem. Os respectivos pesquisadores salientam, também, que a primeira representa a 

espiritualidade, a segunda simboliza a sexualidade e a terceira denota sociabilidade. 

Podemos, ainda, apontar as Harpias: “[g]ênios maus, monstros alados, de corpo de 

ave, cabeça de mulher, garras aceradas, odor infecto, elas atormentam as almas com 

perversidades incessantes [...]” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 484); as Lâmias: 

“[s]eres fabulosos [...] [d]e grande beleza [...] [eram] monstros femininos que procuravam 

jovens para lhes sugar o sangue [...]” (Ibid. p. 534); as Sereias: “[m]onstros do mar, com a 

cabeça e tronco de mulher, e o resto do corpo igual ao de um pássaro ou [...] de um peixe. 

Elas seduziam os navegadores pela beleza de seu rosto e pela melodia de seu canto para, em 
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seguida, arrastá-los para o mar e devorá-los [...]” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 

814); e a Quimera:  

 

Monstro híbrido, com cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de dragão, e que expele 

chamas [...] seduz e causa a desgraça de todo aquele que a ela se entrega [...]. Sua 

cauda de serpente ou de dragão corresponde à perversão espiritual da vaidade; seu 

corpo de cabra, a uma sexualidade anômala e caprichosa; sua cabeça de leão, a uma 

tendência dominadora que corrompe toda relação social. (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2015, p. 763). 

 

Nessa perspectiva, todos esses monstros femininos mitológicos carregam a essência 

que constitui a mulher fatal vista na literatura. Assim, podemos dizer que tais mitos 

inspiraram, também, as várias personagens belas, cruéis e sedutoras que figuraram dentro do 

meio literário ao longo da história. 

Ademais, ressaltamos, ainda, a imagem de Eva no cristianismo – já mencionada em 

nosso trabalho –, responsável por condenar Adão e, consequentemente, toda a raça humana 

em razão de seu pecado cometido no Jardim do Éden; e Pandora, mulher de origem grega, 

dada a Prometeu pelos deuses como uma forma de puni-lo por ter roubado o fogo e 

distribuído para a raça humana, ela “[...] simboliza a origem dos males da humanidade: eles 

vêm através da mulher [...] o fogo dos desejos que causam a desgraça dos homens” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 681). 

Portanto, o tema da mulher fatal sempre esteve atrelado à vida humana, seja na 

mitologia, na literatura, ou, mesmo, na realidade; e como podemos ver, por meio das imagens 

das deusas e dos seres lendários supramencionados, o homem aparenta alimentar uma espécie 

de medo desse ser feminino cruel e sedutor com poder capaz de levá-lo a destruição e a 

danação eterna. 
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4 REMINISCÊNCIA DE UMA MULHER FATAL NA OBRA LOLITA, DE 

VLADIMIR NABOKOV 

 

“[...] Eu sabia que me apaixonara por Lolita para 

sempre; mas [...] [a]s palavras ‘para sempre’ referiam-

se apenas à minha paixão, à Lolita eterna que via 

refletida em meu próprio sangue. A Lolita cujas cristas 

lilases nunca haviam desprendido labaredas, a Lolita 

que hoje eu podia tocar e cheirar e ver, a Lolita da voz 

estridente e dos cabelos de um castanho intenso – 

mechas soltas, ondas dos lados e cachos na nuca, e do 

pescoço quente e pegajoso, e do vocabulário vulgar: 

‘asqueroso’, ‘super’, ‘delicioso’, ‘brutamontes’, ‘chato’ 

–, essa Lolita, a minha Lolita [...].” 

 

HUMBERT HUMBERT. 

 

4.1 A LITERATURA DO SÉCULO XX 

 

Antes de adentrarmos na análise propriamente dita, um breve percurso histórico se faz 

necessário para compreendermos o contexto no qual a obra Lolita foi publicada, haja vista que 

a literatura, como já abordado, é sempre influenciada pelo momento em que o escritor vive, 

bem como por todas as experiências adquiridas por ele ao longo da vida. Devemos, portanto, 

considerar os grandes acontecimentos da sociedade mundial novecentista, responsáveis por 

levar a literatura a um novo patamar, causando uma verdadeira revolução no jeito de se 

escrever. 

O século XX, decerto, foi marcado por diversos eventos históricos nunca vistos 

anteriormente, como o rápido avanço tecnológico e científico que alteraram a maneira de 

compreender e interagir com o mundo a nossa volta; as várias lutas das minorias – mulheres, 

negros e homossexuais – em busca de direitos, respeito e melhores condições de vida; a queda 

da Bolsa, de 1929, que impactou a economia do planeta, sobretudo, a dos Estados Unidos, 

levando incontáveis cidadãos à falência e/ou ao suicídio; entre outros. No entanto, podemos 

afirmar que nada chocou mais a humanidade que as duas Guerras Mundiais acontecidas em 

um curto período de trinta anos: a Primeira entre 1914 a 1918 e a Segunda entre 1939 a 1945; 

juntas, causaram a morte de milhões de pessoas e destruíram os sonhos e planos de gerações 

inteiras, além de marcarem profundamente e para sempre a vida daqueles que sobreviveram 

aos confrontos. 

Obviamente, esse contexto turbulento afetou todos os campos da existência humana, 

levantando diversas questões sobre a natureza da própria vida que podem ser vistas e sentidas 
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nas mais variadas formas de expressão. No campo da pintura, notamos artistas como Juan 

Gris (1887 – 1927), Georges Braque (1882 – 1963) e o famoso Pablo Picasso (1881 – 1973) 

apresentarem em suas telas a amarga realidade do período, mostrando as terríveis condições – 

psicológicas, emocionais e físicas – do ser humano por meio de uma arte fragmentada e 

assimétrica. No campo da música, por sua vez, segundo Nina Baym e Robert S. Levine (2012, 

p. 13), compositores como Igor Stravinsky (1882 – 1971) optaram por inserir em suas obras 

uma “[...] dissonância e descontinuidade ao invés da estrutura formal pura e da harmonia tonal 

atraente [...]”
1
, o que certamente caracterizava, assim como a pintura, a tendência de 

exemplificar o estado espiritual “repartido” do homem naquele momento. 

Com tais instâncias artísticas sendo invadidas por esse conjunto de novas ideias, é 

evidente que a literatura também não ficaria de fora. Nesse sentido, assim como as outras 

formas de arte abordadas, ela sofreu um imenso baque com todas as mudanças sociais e, 

principalmente, com as consequências da guerra. Em um poema póstumo do inglês Wilfred 

Owen (1893 – 1918), morto em combate dias antes do armistício, intitulado: “Dulce et 

Decorum Est”, de 1920, o eu-lírico descreve a agonia de um jovem soldado que fora atingido 

com gás venenoso durante a Primeira Guerra Mundial, mostrando-nos, através de uma cena 

aterradora, os horrores do confronto: 

 

[...] Gás! GÁS! Rápido, rapazes! – Um êxtase de se atrapalhar, / Pondo os capacetes 

desajeitados bem a tempo, / Mas alguém ainda estava gritando e cambaleando / E se 

debatendo como um homem em chamas ou em cal viva. – / Obscurecido através das 

lentes embaçadas e da densa luz verde, / Como embaixo de um mar verde, Eu vi ele 

se afogando. // Em todos os meus sonhos perante minha visão incapaz / Ele cai sobre 

mim, derretendo, sufocando, afogando-se. // Se em algum sonho sufocante, você 

também pudesse passar / Atrás do vagão em que o arremessamos, / E observar os 

olhos brancos revirados em sua face, / Seu rosto pendurado, como uma doença 

demoníaca do pecado, / Se você pudesse ouvir, a cada solavanco, o sangue / Vir 

gargarejando dos pulmões corrompidos em espuma / Amargo como vômito / 

Obsceno como câncer, / Das vis, incuráveis feridas em línguas inocentes, – [...]
2
. 

(OWEN, 2000, p. 764). 

 

Nesse trecho, temos o ponto de vista de alguém que participa do conflito e vivencia o 

momento traumático da morte de um companheiro. Ao mesmo tempo, é possível observamos 

                                                           
1
 Nossa tradução para: [...] dissonance and discontinuity rather than neat formal structure and appealing tonal 

harmonies [...]. 
2
 Nossa tradução para: [...] Gas! GAS! Quick, boys! – An ecstasy of fumbling, / Fitting the clumsy helmets just 

in time, / But someone still was yelling out and stumbling / And flound’ring like a man in fire or lime. – / Dim 

through the misty panes and thick green light, / As under a green sea, I saw him drowning. // In all my dreams 

before my helpless sight / He plunges at me, guttering, choking, drowning. // If in some smothering dreams, you 

too could pace / Behind the wagon that we flung him in, / And watch the white eyes writhing in his face, / His 

hanging face, like a devil’s sick of sin, / If you could hear, at every jolt, the blood / Come gargling from the 

froth-corrupted lungs / Bitter as the cud / Obscene as cancer, / Of vile, incurable sores on innocent tongues, – 

[...]. 
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a monstruosidade do ser humano que emprega a ciência e tecnologia para criar armas 

químicas e atacar seus semelhantes.  

Em outro exemplo temos o poema “Guerra”, publicado, em 1945, pela escritora 

brasileira Cecília Meireles (1901 – 1964), no qual a voz lírica lamenta os tristes eventos 

observados durante a Segunda Guerra Mundial: 

 

[...] Tanta é a morte / que nem os rostos se conhecem, lado a lado, / e os pedaços de 

corpo estão por ali como tábuas sem uso. // Oh, os dedos com alianças perdidos na 

lama... / Os olhos que já não pestanejam com a poeira... / As bocas de recados 

perdidos... / O coração dado aos vermes, dentro dos densos uniformes... [...]. 

(MEIRELES, 2014, p. 24). 

 

Dessa vez nos é mostrado a perspectiva de alguém que não vivenciou diretamente as 

batalhas, mas presenciou suas consequências e descreveu a brutalidade e a melancolia de 

tantas vidas perdidas. Certamente era uma cena pavorosa para olhos humanos, 

desacostumados com tamanha carnificina, vislumbrar o que as pessoas eram capazes de fazer 

umas às outras.  

Além disso, foi impactante, também, o uso da tecnologia para assassinatos em massa 

durante a Segunda Guerra: fossem nos campos de concentração nazistas, nas batalhas diretas 

entre tropas de soldados ou nas bombas atômicas que reduziram Hiroshima e Nagasaki a 

cinzas – esse poder nuclear viria a assombrar o mundo posteriormente no decorrer da Guerra 

Fria entre Estados Unidos e União Soviética. 

O fato é que essa nova realidade fez todos reverem o conceito da “essência” do 

homem e sua capacidade para o bem e para o mal. Em razão disso, “[...] a convicção de que as 

estruturas anteriormente sustentadas da vida humana, sejam sociais, políticas, religiosas ou 

artísticas, haviam sido destruídas ou apresentadas como falsidades ou, na melhor das 

hipóteses, como construções humanas arbitrárias e frágeis [...]”
3
. (BAYM; LEVINE, 2012, p. 

13-14). Sendo assim, em termos literários, era preciso pôr de lado as convenções anteriores e 

focar em novas maneiras de se representar. A literatura, então, com começo, meio e fim, 

seguindo uma ordem lógica, uma sequência, uma unidade textual, já não expressava de forma 

precisa o que os autores queriam transmitir aos leitores. Devido ao estado caótico em que o 

mundo moderno se encontrava, ela precisava ser renovada para poder abordar os temas 

pesados e dramáticos tão comuns à época com maior fidelidade e, nesse sentido, dialogar com 

os novos tempos. 

                                                           
3
 Nossa tradução para: [...] the conviction that the previously sustaining structures of human life, whether social, 

political, religious, or artistic, had been destroyed or shown up as falsehoods or, at best, arbitrary and fragile 

human constructions [...]. 
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Ademais, os estudos psicanalíticos de Sigmund Freud (1858 – 1939) sobre o 

inconsciente humano, “[...] onde desejos proibidos, traumas e emoções inaceitáveis – em sua 

maioria de natureza sexual advindas de experiências na infância – estavam armazenados [...]”
4
 

(Ibid., p. 7), que se solidificaram em meados do século XX, somados aos efeitos das guerras 

na vida da sociedade em geral, abriu um leque gigantesco de possibilidades literárias.  

As narrativas assumem, portanto, uma postura mais reflexiva e autoconsciente, 

trazendo representações inovadoras, por exemplo, como nos sugere Jardas de Sousa Silva 

(2015, p. 17), há o “[...] uso de monólogo interior, fluxo de consciência, desarticulação do 

enredo, fragmentação, descontinuidade, desaparecimento do narrador e outras [...]”. Tais 

características podem ser vistas em inúmeros escritores dos primeiros sessenta anos do 

referido século, como: o irlandês James Joyce (1882 – 1941), o americano William Faulkner 

(1897 – 1962), a inglesa Virginia Woolf (1882 – 1941), a brasileira Clarice Lispector (1920 – 

1977) e o russo Vladimir Nabokov (1899 – 1977). Esse último, por ser o autor do romance 

Lolita, objeto de nossa análise em busca da mulher fatal, será explorado mais profundamente 

a seguir. 

 

4.2 DE UM AUTOR CHAMADO VLADIMIR NABOKOV 

 

Vladimir Vladimirovich Nabokov nasceu em São Petersburgo, Rússia, em 23 de abril 

de 1899 e sua família pertencia à aristocracia do país, possuindo uma longa história de 

serviços públicos e tendo um alto grau de escolaridade. Em sua casa havia uma mistura de 

idiomas falados e, devido a isso, Nabokov era trilíngue desde criança, sabendo russo, francês 

e inglês, mescla linguística que pode ser vista na maioria de seus trabalhos artísticos, inclusive 

em Lolita: “[...] ela foi a única que me proporcionou um espasmo de prazer genuíno. “Il était 

malin, celui qui a inventé ce truc-là”
5
, comentou ela em tom amistoso [...]”. (NABOKOV, 

2011, p. 28).  

Em 1916, então com 17 anos, começa a seguir seriamente a vida literária ao publicar 

seu primeiro trabalho, qual seja: uma coleção de poemas em russo chamada Stikhi, que, se por 

um lado não obteve o sucesso esperado, por outro já dava mostras do talento do escritor. 

No ano seguinte, em 1917, quando a Revolução Russa estoura, ele e toda sua família 

se veem obrigados a abandonar sua terra natal e emigrar para Europa Ocidental, 

                                                           
4
 Nossa tradução para: [...] where forbidden desires, traumas, and unacceptable emotions – most of these sexual 

in nature and derived from childhood experiences – were stored [...]. 
5
 Nossa tradução: “Ele foi esperto, aquele que inventou essas coisas”. 
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estabelecendo-se, a princípio, na Inglaterra. A partir desse ponto, segundo a estudiosa 

Graziela Schneider Urso (2011, p. 107), a vida de Nabokov no exílio é marcada por 

gigantesca turbulência: 

 

[...] a forçosa partida, os percalços, o assassinato do pai (quando este tenta impedir o 

assassinato de um político por monarquistas de direita), novas adversidades, novas 

partidas inevitáveis e novos re-começos, a morte do irmão Serguei em um campo de 

concentração, os anonimatos, os favores dos amigos e conhecidos, a eterna vida 

itinerária. 

 

Porém, em meio a esse período conturbado, o escritor consegue o diploma de Letras 

(Línguas eslavas e românicas) pela Trinity College, Cambridge, no ano de 1922 – mesmo ano 

da morte traumática do pai –, e em seguida se muda para a Alemanha, mais precisamente, 

Berlin. Em 1925, Nabokov conhece e se casa com Vera Slonim, mas viria se tornar pai 

somente em 1934 quando sua esposa deu a luz a Dmitri Vladimirovich Nabokov, único filho 

do casal.  

É importante destacar que o autor, “[...] nos anos berlinenses, consolida-se, como 

Vladímir Sírin, um dos escritores mais reconhecidos da literatura russa da emigração, 

publicando vasta obra prosaica, dramática e poética [...]” (URSO, 2011, p. 108), dentre as 

quais destacamos o romance: O Olho (1930), que ganharia uma versão em língua inglesa 

traduzida pelo filho de Nabokov em 1965. A trama se baseia na personagem Smurov, um 

emigrante russo na Alemanha dos anos 1920, que se torna tutor de dois meninos na casa de 

uma família russa. Após se envolver com uma mulher casada e ser humilhado por seu marido, 

ele se suicida e passamos a acompanhar a história através de sua “visão de morto”. Essa 

magnífica abordagem sobre a vida e a morte demonstra a genialidade do escritor por meio de 

uma narrativa detetivesca que busca desvendar o que realmente aconteceu com Smurov. Um 

estilo de escrever romances repletos de questionamentos e mistérios que levaria Nabokov a 

ser reconhecido nos anos vindouros. 

Em 1937, a família de Nabokov passa a viver em Paris, França, mas com a ascensão 

do Nazismo, a eminência de uma Segunda Guerra Mundial e como sua mulher era judia, 

decidem emigrar para os Estados Unidos em 1940. Essa nova etapa na vida do autor marca, 

também, uma nova etapa literária, pois, além de suas obras passarem a ser escritas em inglês e 

não mais em russo, decide abandonar o pseudônimo de Sirin que o tornara conhecido na 

comunidade alemã para, então, adotar o próprio nome. Ademais, seu trabalho de escritor tinha 

que ser conciliado com seu emprego de professor nas universidades americanas de Stanford, 

Wellesley, Cornell e Harvard, e apesar de dividir sua atenção entre essas atividades, Nabokov 
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não foi impedido de viver o período mais produtivo de sua carreira ao emplacar grandes 

sucessos que o tornaram mundialmente famoso. 

O primeiro romance em inglês escrito por ele foi: A verdadeira vida de Sebastian 

Knight (1941), que conta a história de um narrador russo em Paris, conhecido apenas como 

“V”, meio-irmão de um escritor famoso chamado Sebastian Knight, na busca por respostas 

sobre os mistérios que circundaram a vida e a morte deste. É importante evidenciar que 

Nabokov parece sempre abordar a questão da emigração em seus livros – como vimos 

rapidamente em O Olho e como poderemos notar em Lolita, através da personagem Humbert 

–, o que certamente deve ser inspirado em sua experiência própria. Seu segundo romance: 

Bend Sinister (1947), criado pouco depois que ele consegue se tornar um cidadão americano 

em 1945, trata de um professor que tenta permanecer íntegro apesar de estar comprometido 

com um estado totalitário (Cf. GRAY, 2004). Depois disso, em 1951, lança sua autobiografia 

intitulada: Evidência Conclusiva, que mais tarde, em 1966, ganharia uma reedição ampliada e 

revisada, além de um novo nome: Fala, Memória. 

Finalmente, no ano de 1955, o escritor lança sua obra-prima: Lolita, responsável por 

garantir tanto seu sucesso financeiro, quanto consolidar sua fama dentro do ambiente literário 

mundial. Entretanto, devemos salientar que até ocorrer, de fato, sua publicação pela 

marginalizada editora francesa Olympia Press, Nabokov viu seu trabalho ser recusado por 

várias editoras americanas; afinal, o assunto pedofilia, principal tema do livro, era um grande 

tabu para a época (e ainda o é no século XXI). Mesmo assim, após o tremendo sucesso 

alcançado, a referida obra foi publicada também nos Estados Unidos em 1958, conseguindo 

até uma adaptação para o cinema em 1962, com direção do aclamado diretor norte-americano 

Stanley Kubrick e roteiro do próprio Nabokov. Por meio de uma abordagem sincera sobre 

desejos obscuros e proibidos, decerto o romance Lolita foi extremamente revolucionário para 

aquele momento, já que nenhum livro havia ido tão longe ao explorar elementos tão sombrios 

no que diz respeito ao sexo. Detalhes da trama serão discutidos mais profundamente a 

posteriori.  

Com o estrondoso êxito do livro supracitado, Nabokov passa a colher os frutos de sua 

escrita e abandona o trabalho de professor, concentrando-se unicamente em sua carreira 

literária. Desse modo, publica o romance Pnin (1957) e em seguida retorna à Europa, 

passando a viver em um hotel na cidade de Montreux, Suíça, junto de sua esposa. Destarte, 

ele lança outros dois grandes romances, são eles: Fogo Pálido (1962), uma engenhosa mistura 

de poesia e prosa, na qual a personagem principal, Charles Kinbote, transcreve o poema de 

um sujeito chamado John Shade e em seguida o interpreta; e Ada ou Ardor: A Crônica de 
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uma Família (1969), que conta a problemática história da paixão arrebatadora entre o 

narrador Van Veen e sua irmã Ada. 

Nabokov falece em 2 de julho de 1977 deixando um legado literário de altíssima 

qualidade à posteridade. Com seu “[...] estilo sarcástico, irônico, nada convencional ao seu 

tempo, as quais muitas de suas obras são permeadas por temáticas e questionamentos sobre 

valores morais antes pouco discutidas pela literatura” (SILVA, 2015, p. 31), o autor se 

consolida como um dos maiores escritores da história americana, sobretudo do século XX. 

Sendo amplamente “[...] conhecido por seus textos repletos de elementos linguísticos que 

denotam o seu intenso trabalho de criação [...]” (Ibid.), conforme observamos na obra Lolita, 

averiguamos como a história do respectivo romance é minuciosamente construída por uma 

escrita magistral de Nabokov, que, por meio das palavras da personagem principal da trama, 

Humbert, cria a pequena Lolita, uma das figuras mais cativantes e misteriosas da literatura. 

Assim sendo, propomo-nos verificar como as características da jovem, que são pontualmente 

levantadas no decorrer do livro, contribuem para colocá-la no hall das mulheres fatais 

existentes no âmbito literário. 

 

4.3 ESSENCIALMENTE FATAL? A LOLITA DE HUMBERT 

 

A história de Lolita é narrada através de um diário da personagem Humbert Humbert, 

homem de meia idade proveniente do continente europeu caracterizado pela atração 

amorosa/sexual que cultiva pelas “ninfetas”, isto é, meninas que, segundo ele, estão entre os 

nove e quatorze anos de idade. Depois de um período conturbado em sua vida, em razão de 

seu gosto peculiar por mulheres, o protagonista vem para os Estados Unidos a trabalho e se 

hospeda na casa de Charlotte Haze; no entanto, ao conhecer sua filha de doze anos, chamada 

Dolores Haze, acaba se apaixonando loucamente por ela. 

Posteriormente, Humbert decide desposar a sra. Haze com o único intuito de ficar 

perto da jovem, a quem chama de “Lolita”, para ter chance de molestá-la. Com a morte de 

Charlotte ele e sua enteada passam a viajar pelo país durante dois anos, nos quais mantêm 

relações sexuais frequentemente. Um dia Lolita desaparece e somente três anos depois é 

reencontrada por Humbert. Nessa ocasião a jovem está casada e grávida, revelando que fora 

embora com Clare Quilty, um homem de quem ela gostava, mas que a abandonou 

rapidamente. Em busca de vingança contra o sujeito que o separou de sua amada, Humbert vai 

até a casa de Quilty e o assassina, sendo condenado por tal crime e morrendo algum tempo 

depois na prisão. 
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Essa é a trama básica elaborada por Nabokov, que nos envolve de maneira completa 

em razão da maestria que sua persona, isto é, o protagonista Humbert, conduz a história. Com 

uma manipulação linguística inquestionável, somos guiados pelas memórias de Humbert que 

foram registradas em um manuscrito que escrevera enquanto estava na cadeia. Dessa forma, 

antes de verificarmos os fatores que podem identificar Lolita como uma mulher fatal, é de 

suma importância falar do narrador do romance, tendo em vista que absolutamente tudo é 

contado através de suas palavras, do seu ponto de vista e dos seus desejos. 

Como prenunciado, o narrador da história é também sua personagem principal: 

Humbert Humbert, que, logo no prefácio do livro – único momento que não é escrito por ele, 

mas sim pelo fictício John Ray Jr. Ph.D., cuja função era editar o memorial deixado pelo 

“herói” –, já é apresentado como uma pessoa à parte da sociedade, um indivíduo monstruoso 

por ter cometido um crime hediondo: 

 

[...] Sem dúvida ele é horrível, abjeto, um exemplo patente de lepra moral, mescla de 

ferocidade e ironia [...]. Uma honestidade desesperada que lateja por toda a sua 

confissão não consegue absolvê-lo dos pecados de uma diabólica dissimulação. Ele 

é um anormal. Ele não é um cavalheiro [...]. (NABOKOV, 2011, p. 9). 

 

Porém, no mesmo prefácio é dito que Humbert veste uma “[...] máscara – através da 

qual dois olhos hipnóticos parecem arder [...]” (Ibid., p. 7); e é apontado, ainda, que “[...] a 

magia melodiosa de seu violino consegue conjurar uma tendresse
6
, uma compaixão por 

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

autor!” (Ibid., p. 9-10). Ou seja, apesar de Humbert ser descrito como alguém detestável, há 

algo nele que hipnotiza o leitor, convencendo-o, fazendo-o simpatizar com sua pessoa; isto é, 

John Ray Jr. está se referindo à escrita do narrador, à riqueza de vocabulário e ao manuseio 

linguístico de Humbert, que é simplesmente magnífico, como veremos no decorrer de nossa 

análise. 

Além disso, durante a narrativa, somos apresentados a um Humbert bastante 

problemático e perturbado, fato este que podemos atribuir a um trauma ocorrido na sua 

infância. Aos 13 anos ele conheceu uma garota na Riviera francesa poucos meses mais nova 

que ele chamada Annabel Leigh, e repentinamente ambos se descobrem apaixonados um pelo 

o outro. Contudo, depois de algumas tentativas frustradas de consumarem sua relação 

sexualmente, a família de Annabel vai embora e quatro meses depois ela morre de tifo, 

deixando um grande vazio em Humbert, uma sensação de desejo não realizado.  

                                                           
6
 Nossa tradução: “ternura”. 
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A não satisfação desse desejo resultou na obsessão da vida do narrador, que, à medida 

que envelheceu, não conseguiu se desvencilhar de seu impulso sexual em querer possuir uma 

garota tal como Annabel, isto é, uma criança. Foi por consequência desse profundo trauma 

que os eventos da história se desencadearam, conforme o próprio Humbert pontua: “[...] 

[e]stou convencido, porém, de que de algum modo mágico e fatídico Lolita começou com 

Annabel” (NABOKOV, 2011, p. 18). 

A partir de então, o protagonista sofre internamente por ser um sujeito já adulto que 

reprime um forte desejo por meninas. Nesse sentido, desenvolve um duplo de si mesmo, quer 

dizer, passam a existir dois Humberts: um que é respeitado e bem quisto socialmente por ser 

um professor, poeta, erudito, além de ter “[...] excepcional boa aparência; alto, com gestos 

pausados, sedosos cabelos escuros e traços um tanto tristes mas por isso mesmo mais 

sedutores [...]” (NABOKOV, 2011, p. 31), que sai regularmente com mulheres adultas; e 

outro que esconde vontades obscuras, ideias deturpadas, mostrando-se manipulador e, 

posteriormente, criminoso: “[...] Humbert o Terrível deliberava com o Pequeno Humbert se 

Humbert Humbert deveria matá-la, matar seu amante, matar o casal ou não matar nenhum dos 

dois [...]” (Ibid., p. 35).  

Por meio do excerto supramencionado e da passagem a seguir, é possível notarmos 

claramente a fragmentação da personagem que é apresentada ao longo da trama:  

 

Não admira, então, que minha vida adulta, no período europeu de minha existência, 

tenha sido de uma duplicidade monstruosa. Até onde se podia ver, eu mantinha 

relações supostamente normais com uma série de mulheres terrestres dotadas de 

peras ou abóboras no lugar dos seios; internamente, era consumido por uma fornalha 

infernal de luxúria localizada, despertada por cada ninfeta que passava [...]. Meu 

mundo era partido em dois [...]. (NABOKOV, 2011, p. 23). 

 

É interessante destacar que Nabokov parece sempre querer demonstrar essa dubiedade 

de Humbert no livro inteiro, considerando que várias pistas são deixadas. Por exemplo, no 

prefácio notamos que o manuscrito do narrador que estava nas mãos de John Ray Jr. veio com 

dois títulos: “Lolita, ou A confissão de um viúvo branco [...]” (Ibid., p. 7), o que certamente 

deve representar de forma velada à dualidade de seu escritor; também vemos a mescla de 

línguas entre o francês e o inglês no decorrer da obra, outra provável indicação de 

duplicidade; além de o próprio nome “Humbert Humbert” já sugerir a cisão da personagem, 

pois, de acordo com Eliane Robert Moraes (2007, p. 118), “[...] só vem corroborar essa idéia 

[do duplo], já que [...] é passível de desdobramentos fonéticos, evocando tanto o hombre 

espanhol quanto a ombre francesa – para compor um personagem que é a um só tempo o 
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homem e sua sombra [...]”. Assim, inferimos que há um embate contínuo entre a sua realidade 

e a sua fantasia, entre o seu lado bom e o seu lado mau pela supremacia da consciência e, 

consequentemente, de suas ações. 

Os efeitos desse conflito constante de personalidades sobrecarregaram a mente de 

Humbert que passou a conviver, também, com problemas psicológicos: “[...] [u]m colapso 

pavoroso confinou-me num sanatório por mais de um ano; retornei ao meu trabalho – só para 

ser novamente internado” (NABOKOV, 2011, p. 40). Após receber alta, Humbert embarca 

em uma expedição ao Ártico canadense e quando volta sofre uma recaída: “[o] leitor irá 

certamente deplorar que, pouco depois do meu retorno à civilização, eu tenha tido mais um 

embate com a insanidade [...]” (NABOKOV, 2011, p. 42). Como podemos ver, o narrador-

personagem carrega múltiplos fardos que decerto são determinantes para a sequência do 

enredo. 

Tendo tudo isso em mente, é imprescindível estarmos cientes que por Humbert ser o 

único narrador de suas lembranças, ele está no controle total do que um dia “ocorreu”: sejam 

os acontecimentos da história ou as personalidades e ações dos sujeitos que a constituem, 

sabemos dos fatos somente através de seu olhar, já que não há testemunha alguma que 

corrobore aquilo que ele diz. Logo, considerando que o protagonista é tido pelo autor do 

prefácio como mau-caráter, que possui grande capacidade de convencimento; além de o 

próprio Humbert demonstrar no decurso narrativo ser um sujeito manipulador, dividido e 

psicologicamente instável, com certeza ele não é nada confiável. Isso fica ainda mais evidente 

quando o próprio prefaciador faz questão de dizer: “[e]m prol dos leitores mais antiquados, 

que gostam de acompanhar o destino das pessoas ‘de verdade’ por trás da história 

‘verdadeira’ [...]” (NABOKOV, 2011, p. 8), pondo em xeque de vez a veracidade dos fatos ao 

deixar entre aspas as palavras “de verdade” e “verdadeira” para se referir, respectivamente, a 

“pessoas” e “história”. Dessa maneira, dentro do que Humbert nos permite saber, damos 

início a nossa busca pela presença da mulher fatal. 

A princípio, o que chama nossa atenção nesta história é o tamanho do amor que 

Humbert afirma nutrir por Lolita, como ele mesmo deixa transparecer no início da obra 

através de palavras poéticas, afetuosas e suaves: 

 

Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne. Minha alma, meu pecado. Lo-li-ta: a 

ponta da língua toca em três pontos consecutivos do palato para encostar, ao três, 

nos dentes. Lo. Li. Ta. Ela era Lo, apenas Lo, pela manhã, um metro e quarenta e 

cinco de altura e um pé de meia só. Era Lola de calças compridas. Era Dolly na 

escola. Dolores na linha pontilhada. Mas nos meus braços sempre foi Lolita. 

(NABOKOV, 2011, p. 13). 
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Como evidenciado, embora a garota tivesse somente doze anos, isso não impediu que 

o protagonista sucumbisse perante seus encantos femininos. A respeito disso, é essencial 

destacar que em um primeiro contato com a personagem Lolita, ela não se encaixaria 

exatamente no arquétipo de uma mulher fatal por uma simples razão: ela era, de fato, uma 

menina, uma criança, e não uma mulher, uma adulta. Porém, como a obra inteira é narrada 

sob a visão de Humbert que, por sua vez, a ver como uma parceira romântica em potencial, 

detentora de atributos femininos encantadores e sedutores, além de uma personalidade forte e 

dominadora responsável por levá-lo a ruína – como veremos até o fim dessa análise –, 

certamente a pequena Lolita merece figurar entre as mulheres fatais da literatura. Entretanto, é 

indispensável frisar uma vez mais que, de acordo com Humbert, a relação com Lolita só 

aconteceu, porque ele não concretizou seu amor sexual com Annabel – ao menos é nisso que 

o narrador espera que nós leitores acreditemos. 

Logo no início da narrativa, quando Humbert conta sobre seu amor de infância, 

Annabel, ele a descreve fisicamente da seguinte forma: “[...] ‘pele cor de mel’, ‘braços finos’, 

‘cabelo castanho cacheado’, ‘cílios longos’, ‘grande boca clara’ [...]” (NABOKOV, 2011, p. 

16). Certamente, podemos dizer que são características sensuais femininas culturalmente 

comuns que ele quis apontar. Agora avancemos a história até o ponto em que o protagonista 

chega à cidade de Ramsdale, Estados Unidos, procurando uma casa para morar de aluguel e 

conhece Charlotte Haze, que apresenta seu imóvel como uma opção. É nesse instante que 

Humbert vê, pela primeira vez, a pequena Dolores Haze no jardim de sua casa. Vejamos a 

descrição da ocasião e da menina: 

 

[...] uma onda azul ergueu-se por baixo do meu coração e, sobre uma esteira de 

palha numa poça de sol, seminua, ajoelhada, girando sobre os joelhos, lá estava meu 

amor da Riviera a me examinar por cima dos seus óculos escuros. Era a mesma 

criança – os mesmos ombros magros cor de mel, as mesmas costas nuas sedosas e 

elásticas, os mesmos cabelos castanhos. Um lenço preto de bolinhas brancas 

amarrado em torno do seu tórax ocultava da minha espreita de primata idoso, mas 

não dos olhos da memória de moço, os seios em botão que eu acariciara num dia 

imorredouro. E, como se eu fosse a aia de uma princesinha de conto de fadas [...], 

reconheci a pequena pinta escura no seu flanco. Maravilhado e radiante [...], vi 

novamente o adorável abdômen retraído onde minha boca pousara de passagem 

rumando para o sul; e aquelas ancas pueris em que eu beijara o relevo crenulado 

deixado pelo elástico dos seus shorts – naquele último dia louco e imortal, atrás das 

“Roches Roses” [...]. Acho de suprema dificuldade exprimir com a devida força 

aquele clarão, aquele frêmito, o impacto daquele reconhecimento apaixonado. No 

transcurso do momento ensolarado que meu olhar demorou coleando sobre a menina 

ajoelhada [...], o vácuo da minha alma conseguiu de alguma forma capturar todos os 

detalhes de sua brilhante beleza, que cotejei por sua vez com os traços da minha 

prometida morta [Annabel]. (Ibid., p. 47-48).  
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Nesse trecho, é possível identificarmos que no momento em que Humbert põe os olhos 

em Lolita, subitamente ele se lembra de Annabel. Ao notar seus traços físicos semelhantes e a 

proximidade da idade de ambas, ele reanima seu antigo sentimento, bem como a esperança de 

concretizar seus desejos frustrados de outrora. Assim, ao menos neste contato inicial, o 

protagonista meramente projeta a sombra de uma sobre a outra.  

É crucial, também, observarmos como o narrador-personagem, por meio de um 

controle linguístico impecável, descreve linda e poeticamente toda a cena, construindo, a um 

só tempo, uma atmosfera de amor genuíno, saudade melancólica e paixão avassaladora; 

fazendo-nos esquecer de que tudo isso diz respeito a uma garotinha, maquiando, portanto, a 

monstruosidade de seu desejo. Através de belas palavras, os aspectos sedutores de Lolita, tais 

como seu corpo esguio, minuciosamente apreciado e descrito; seu comportamento em estar 

“seminua, ajoelhada, girando sobre os joelhos”; e sua atitude: “[...] seus olhos piscavam por 

cima dos austeros óculos escuros [...]” (NABOKOV, 2011, p. 48), foram extremamente 

salientados por Humbert. O que compreendemos, segundo ele, é que a jovem utiliza 

consciente e/ou inconscientemente artifícios característicos de uma mulher que quer 

conquistar e dominar um homem. Escusado é dizer que tais artimanhas constituem o cerne do 

estereótipo de uma mulher fatal. 

Outro fator relevante que precisamos apontar na caracterização de Lolita como uma 

mulher fatal em potencial é ela estar inserida em um seleto grupo teorizado por Humbert no 

início da história:  

 

Agora quero apresentar a seguinte ideia. Entre os nove e 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”. (NABOKOV, 2011, p. 21). 

 

Podemos dizer, então, que há uma espécie de “aura” nínfica emanando dessas garotas 

e que enfeitiçam os homens; na verdade, de acordo com a teoria do protagonista, elas seriam o 

equivalente aos demônios imaginados pela raça humana que levavam qualquer indivíduo do 

sexo masculino a cair em tentação e, consequentemente, a pecar. Durante a narrativa de 

Humbert, temos exatamente essa impressão: a de que Lolita parece tentá-lo a todo o 

momento, como se ela, de fato, possuísse uma ligação com os seres mitológicos outrora 

expostos em nosso trabalho, por exemplo, a sereia, a harpia, etc. Além disso, ela pode, ainda, 

ser taxada como uma ninfeta, pois seus doze anos situam-na entre os extremos de nove e 

quatorze estipulados por Humbert, possuindo os traços nínficos e, portanto, sedutores e fatais 
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que o assolam. Ademais, ele atribui a esses seres inumanos “[...] certas características 

misteriosas, a graça fatal, o sortilégio indefinível, volúvel, dilacerante e insidioso que 

distingue as ninfetas das suas coetâneas [...]” (NABOKOV, 2011, p. 22). Destarte, nem todas 

as garotas são ninfetas, mas todas as ninfetas são pérfidas e cruéis, ou seja, características 

basilares de uma mulher fatal, como evidenciamos no decorrer desta pesquisa. 

Sobre o termo cunhado pela personagem principal, “ninfetas”, é interessante 

mencionar que ele deriva da palavra “ninfas” que, segundo Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 

635-636) são:  

 

Divindades das águas claras, das fontes, das nascentes [...]. Vivem também nas 

cavernas, em lugares úmidos: daí advém um certo aspecto ctônico, temível, todo 

nascimento tendo relação com a morte e vice-versa. [...] perturbam o espírito dos 

homens aos quais se mostram [...] Uma superstição mais tardia fala da loucura de 

que fica possuído aquele que percebe uma forma saindo da água... sentimento 

ambivalente de medo e atração... fascinação das ninfas (que) conduz à loucura, à 

abolição da personalidade [...]. 

 

Tendo em vista as palavras que estão atreladas a esses seres mitológicos, quais sejam: 

“divindades”, “aspecto ctônico e temível”, “morte”, “perturbação”, “loucura”, “medo e 

atração”, certamente isso corrobora a teoria de que ninfetas são, de fato, mulheres fatais, e, 

por extensão, Lolita também o é. 

Passemos a ver agora de que maneira a pequena Lolita conseguiu conquistar Humbert. 

Como ela “utilizou” seus encantos femininos fatais para torná-lo obcecado, marcando a vida 

dele tão profundamente ao ponto de fazê-lo matar uma pessoa por sua causa. Antes de tudo, 

porém, é preciso lembrar que o protagonista já estava pré-disposto a ser conquistado por 

qualquer garota que estivesse nos limites do que ele considerava ser uma ninfeta. Devido ao 

evento não satisfatório de sua infância, carregara por toda a vida o desejo dentro de si, e ver 

Lolita – uma espécie de reencarnação de Annabel, uma segunda chance, por assim dizer – fê-

lo perder o controle e “baixar a guarda” pela possibilidade de finalmente dar vazão àquele 

desejo reprimido. Logo, podemos afirmar que Humbert estava tremendamente vulnerável e no 

limite da razão – como já abordamos – no momento em que conheceu Lolita, o que facilitou o 

desenvolvimento de seu amor obsessivo pela garota. 

Isso pode ser constatado em diversos momentos da história depois que ele decide se 

instalar na residência das Haze e passa a acompanhar todos os passos da jovem: “Sexta-feira. 

Eu a vi indo para algum lugar com uma menina escura chamada Rose. Por que a maneira 

como ela anda – uma criança, vejam bem, uma simples criança! – me deixa tão 

abominavelmente excitado? [...]” (NABOKOV, 2011, p. 50); ou, ainda, em um dia no qual 
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Lolita tomava banho de sol no jardim e Humbert expressa: “[...] [p]or via das dúvidas, 

mantive-me à distância, pois temi que o tremor horrível, insano, ridículo e deplorável que me 

acometia pudesse impedir-me de fazer minha entrée
7
 com a mínima aparência de 

casualidade” (Ibid., p. 51). Nesses trechos, é notório que a garota não toma iniciativa alguma 

para tentar seduzi-lo, ela somente continua a viver uma rotina comum para uma pré-

adolescente. O protagonista é que, já estando propenso a ser conquistado, deseja-a e observa-a 

microscopicamente com o passar dos dias, de maneira que se manter no controle de suas 

vontades começa a se provar deveras complicado. 

Sendo assim, é possível afirmarmos que, a princípio, a sedução provocada por Lolita 

se dá de duas formas: primeiramente acontece de maneira não intencional, sem que a jovem, 

aparentemente, queira; e, segundo, esse encanto de Humbert por ela ocorre em razão da 

vulnerabilidade psicológica que já mencionamos. 

Com uma obsessão crescente e cada vez mais incontrolável, era de se esperar que 

gradativamente ele começasse a sucumbir perante os encantos femininos da ninfeta, levando-

nos ao dia em que Charlotte vai às compras e o narrador-personagem age, pela primeira vez, 

sob o domínio de seus impulsos. Na ocasião, Lolita está tentando tirar um cisco de seu olho e 

ele surge para ajudá-la: 

 

[...] Eu a segurei com força pelos ombros, depois mais suavemente pelas têmporas, e 

a virei de frente para mim. “Está bem aqui”, disse ela, “estou sentindo”. “Uma 

camponesa suíça usaria a ponta da língua.” “Para tirar o cisco lambendo?” “É. Posso 

tentar?” “Claro”, disse ela. Com delicadeza fiz correr meu ferrão fremente por seu 

globo ocular salgado e giratório. “Que delícia”, disse ela pestanejando. “Saiu 

mesmo.” “Agora o outro?” “Seu bobo”, começou ela, “não tem na–”, mas então 

percebeu o pregueado dos meus lábios cada vez mais próximos. “Está bem”, disse 

ela em tom cooperativo e, debruçando-se sobre seu cálido rosto sardento virado para 

o alto, o soturno Humbert pressionou sua pálpebra trêmula com a boca. Ela riu, e 

roçou em mim ao sair correndo do quarto [...] (NABOKOV, 2011, p. 53). 

 

Por intermédio de uma descrição bastante erotizada do episódio, fazendo-nos 

compreender e sentir claramente a extensão de seu desejo pela menina, Humbert se 

encarregou de dar o primeiro passo em direção à concretização daquilo que não teve com 

Annabel, uma relação sexual – mesmo que, neste primeiro momento, a união carnal entre eles 

esteja acontecendo apenas através de jogos de palavras. Ao analisarmos minuciosamente o 

trecho em destaque, especialmente a parte que diz “Com delicadeza fiz correr meu ferrão 

fremente por seu globo ocular salgado e giratório”, temos a nítida imagem de uma relação 

sexual em ocorrência: de modo que “ferrão” seria uma representação do órgão sexual 

                                                           
7
 Nossa tradução: “entrada”. 
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masculino; “globo ocular salgado”, uma representação da genitália feminina; e, finalmente, a 

ideia de movimento, de coito, estaria retratada na locução verbal “fiz correr”. Isso nos mostra, 

uma vez mais, a facilidade do narrador em utilizar as palavras, explorando-as ao máximo e 

encaixando-as em diversas camadas de sentido. 

Devemos ressaltar que, no decorrer da cena, ao invés de Lolita recusar o auxílio 

erótico proposto por Humbert, ela o aceita prontamente, dando a entender que talvez quisesse 

ter algum tipo de relação amorosa. Além disso, a maneira que a jovem reage a toda a situação, 

sussurrando palavras como “que delícia” e depois saindo correndo e roçando no protagonista, 

lembram-nos artimanhas de conquista supostamente comuns às mulheres, artimanhas que 

normalmente enlouquecem o ser masculino.  

Em determinado momento, Humbert se encontra completamente fascinado por Lolita. 

Pequenas coisas como o olhar, o cheiro, a voz, ou, até mesmo, a mera presença da jovem 

deixa-o excitado, fora de si. Dessa forma, no seguinte excerto ele confessa: 

 

[...] O que me leva à loucura é a natureza dúplice dessa ninfeta – de toda ninfeta, 

talvez; essa mistura na minha Lolita de uma infantilidade terna e sonhadora com o 

mesmo tipo assustador de vulgaridade emanado pelas beldades de nariz miúdo das 

ilustrações de anúncios e revistas, pelo rubor indistinto das criadas adolescentes da 

Inglaterra (cheirando a margaridas esmagadas e suor); e pelas meretrizes muito 

jovens que se disfarçam de crianças nos bordéis de província; e mais uma vez, tudo 

isso misturado à extraordinária ternura imaculada que insiste em percolar através da 

lama e do almíscar, da maldade e da morte, oh Deus, oh Deus. E o mais singular é 

que ela, essa Lolita, a minha Lolita, individualizou a velha luxúria do escritor, de 

modo que por cima e acima de tudo está – Lolita. (NABOKOV, 2011, p. 54). 

 

 Notoriamente, a personagem principal está completamente dominada e encantada pela 

sedução nínfica da menina, a ponto de pô-la acima de qualquer coisa, inclusive dele próprio, o 

que nos mostra um início de empoderamento por parte da jovem – que mais tarde, na 

narrativa, se tornará mais acentuado. Sendo assim, é impossível não relacionar Lolita ao 

estereótipo de mulher fatal, pois, embora ela não passe de uma criança, ainda assim faz parte 

do universo feminino que possui o dom de seduzir os homens ao seu redor de forma 

consciente ou inconsciente. 

 Ao longo dessa parte inicial do romance, Humbert apresenta e/ou constrói as 

personalidades dos indivíduos centrais da trama, inclusive a dele mesmo – já abordada no 

início desse subtópico –, descrevendo características físicas, aspectos da personalidade e, por 

vezes, sua impressão pessoal acerca da pessoa. Por exemplo, com relação a Charlotte Haze, 

mãe de Lolita, ele a retratou da seguinte maneira quando a viu pela primeira vez: 
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Acho melhor descrevê-la de uma vez, livrando-me logo da tarefa. A pobre senhora 

teria entre trinta e quarenta anos, uma testa oleosa, sobrancelhas muito aparadas e 

traços bastante simples mas não sem atrativos [...]. Seus olhos muito separados de 

um verde oceânico tinham um modo curioso de percorrer todo o interlocutor, mas 

sempre tomando o cuidado de evitar os olhos deste. Seu sorriso era apenas a 

elevação irônica de uma das sobrancelhas. [...] Era, obviamente, uma dessas 

mulheres cujas palavras corteses podem refletir um clube de leitura ou de bridge, ou 

qualquer outra convencionalidade fatídica, mas nunca a sua alma; mulheres 

totalmente desprovidas de senso de humor; mulheres no fundo indiferentes por 

completo aos dez ou doze temas possíveis de uma conversa de salão [...]. 

(NABOKOV, 2011, p. 45). 

 

Sem dúvidas essa é uma descrição desprovida de qualquer emoção, poesia ou 

empolgação, especialmente se comparada àquele vislumbre inicial de Lolita que vimos 

anteriormente. Nas palavras do narrador, Charlotte é uma mulher simplória e apática que 

aparenta possuir baixa autoestima e por isso tenta, sem grande sucesso, compensar tais 

“falhas” com uma erudição superficial. Depreendemos que essa indiferença está ligada ao fato 

de Humbert não possuir qualquer tipo de atração amorosa/sexual por mulheres mais velhas, 

que extrapolam o limite da faixa etária de uma ninfeta.  

Em relação a isso, é interessante mencionarmos que, nesse primeiro contato com a sra. 

Haze, o protagonista faz questão de evidenciar que em cima do guarda-fogo da casa havia 

“[...] o miolo escurecido de uma maçã [...]” (Ibid.). De acordo com Michael Ferber (1999, p. 

13), “[...] tanto na tradição Hebraica quanto na clássica a fruta está associada com amor 

sexual, que Adão e Eva descobrem, em algumas interpretações, depois de comê-la [...]”
8
. 

Nesse sentido, a imagem da maçã no ocidente extremamente influenciado pela Bíblia, está 

comumente atrelada à tentação, ao pecado, ao desejo, ao amor e ao sexo. Tendo em conta esse 

peso simbólico que a referida fruta carrega e vendo que, nesse momento de introdução da 

personagem, ela se encontra consumida e envelhecida, podemos dizer que representa, de 

forma velada, a falta de apelo sexual emanado por Charlotte em função de sua idade. Ou seja, 

como os seus dias de ninfeta ficaram para trás, ela já não desperta nenhum tipo de volúpia ou 

desejo em Humbert. 

Desde que se conheceram, em várias ocasiões que o protagonista menciona a mãe da 

menina, descreve-a de maneira depreciativa e/ou fala de como ela não passa de um incômodo: 

“[...] a gorda Haze estragou tudo de repente [...]” (NABOKOV, 2011, p. 52); “[...] a velha 

gata me disse com um olhar enviesado de mofa materna [...]” (Ibid. p. 57); “[...] a detestável 

mulher [...]” (Ibid. p. 66); e no momento que Charlotte descobre o diário de Humbert, lê, 

transtornada, passagens como: “‘[a] mãe Haze, a vasta vaca [...], a mãe insuportável [...]’” 

                                                           
8
 Nossa tradução para: [...] in both Hebrew and classical tradition the fruit is associated with sexual love, which 

Adam and Eve discover, in some interpretations, after eating it [...]. 
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(Ibid. p. 113). Com isso, além de ficar claro que o narrador-personagem nutre certo desprezo 

por ela, ao construir sua imagem em cima de termos pejorativos e desagradáveis, leva-nos a 

acreditar em tais informações, manipulando nossas emoções. 

As descrições de Lolita, por sua vez, sempre demonstram a intensa devoção do 

protagonista: “[...] [m]inha querida, minha adorada aproximou-se de mim por um momento 

[...]. E ali minha beldade estendeu-se de bruços [...]” (NABOKOV, 2011, p. 51), fazendo com 

que compactuemos de seus sentimentos pela garota ao mesmo tempo que incuti-nos uma 

figura meiga e sensual. Assim, novamente somos convencidos pela maestria narrativa de 

Humbert. 

Ao passo em que ele compõe a personagem Lolita como uma criança brincalhona, 

inocente e ingênua, também procura apresentar na tessitura textual a outra face da ninfeta, 

que, segundo ele e, às vezes, segundo a própria sra. Haze, não seria positiva, mas negativa. 

Como exemplo, temos o momento no qual Charlotte, chateada com o comportamento da 

menina, diz a Humbert: 

 

Ela já era maldosa, veja o senhor, desde a idade de um ano, quando costumava jogar 

os brinquedos para fora do berço só para obrigar a pobre mãe a catá-los, bebê 

diabólico! Agora, aos doze anos, comportava-se sistematicamente mal, disse Haze. 

[...] Claro que mudanças de humor costumam acompanhar o crescimento, mas Lo 

passa da conta. Emburrada e evasiva. Grosseira e desafiadora. Espetou Viola, uma 

colega italiana, nas nádegas com uma caneta-tinteiro [...]. (NABOKOV, 2011, p. 

56). 

 

Conforme a mãe aponta, Lolita é detentora de um caráter essencialmente malicioso, 

“diabólico”, sendo, ainda, “emburrada e evasiva”, “grosseira e desafiadora”. Atentemo-nos, 

em especial, aos termos: “evasiva”, característica de alguém que não responde a algo 

completamente, que tende a esconder toda a verdade, uma pessoa dissimulada, por assim 

dizer; e “desafiadora”, qualidade de alguém que não obedece às regras estabelecidas e/ou às 

ordens dadas, travando sempre uma disputa de poder, procurando um obstáculo para vencer. 

É com essas características que Charlotte descreve a própria filha. Dessa forma, considerando 

que todas essas informações nos são fornecidas pela mãe da jovem, aquela que sempre esteve 

ao seu lado e decerto a conhece melhor que qualquer um, inevitavelmente somos induzidos a 

crer que, de fato, Lolita não é apenas uma garota puramente inofensiva, aliás, parece ser o 

oposto: perigosa – como uma mulher fatal. 

O autor brasileiro Gilberto Pinheiro Passos, em seu livro Capitu e a mulher fatal: 

análise da presença francesa em Dom Casmurro, menciona a teoria do “império”. De acordo 

com ele, “[...] [o] império constitui o apanágio da Mulher, quando ser fatal, a tentar 
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transformar o homem em alguém submisso e devotado que, no entanto, em muitos momentos, 

buscará fazer prevalecer sua condição social ‘superior’” (PASSOS, 2003, p. 42-43). Dessa 

maneira, percebemos que as mulheres fatais tentam exercer o império sobre o ser masculino, 

isto é, sempre buscam impor suas fortes vontades ao sexo oposto. Lolita demonstra 

exatamente essa característica na ocasião em que quer ir ao lago e diz para Humbert 

convencer a mãe dela: 

 

Quarta-feira. “Escute, faça a minha mãe levar você e a mim ao lago amanhã.” 

Foram as palavras textuais que me foram ditas por minha paixão de doze anos num 

sussurro voluptuoso, quando nos esbarramos por acaso na varanda da frente da casa, 

eu saindo, ela entrando. (NABOKOV, 2011, p. 54). 

 

Nesse excerto, é notório que a jovem não pede um favor ao narrador-personagem, na 

verdade, parece dar uma ordem a ele ao fazer uso de dois verbos no imperativo: “escute” e 

“faça”. Além disso, devido à ausência da locução adverbial “por favor” e/ou do verbo 

“poderia” para caracterizar um ato de gentileza, inferimos que Lolita realmente fala de 

maneira imperiosa nesse momento, utilizando (in)conscientemente o “império” comum às 

mulheres fatais – que, diga-se de passagem, tornar-se-á cada vez mais poderoso nela à medida 

que a trama avança. Outro ponto interessante é o fato de a garota designar Humbert para a 

tarefa de convencer sua mãe, o que nos mostra sua segurança em saber que ele cumpriria tal 

“ordem”. Ressaltamos, ainda, o modo envolvente como ela interage com o protagonista, por 

meio de um “sussurro voluptuoso”, evocando-nos os meios – culturalmente entendidos como 

sedutores e comuns – usados pelas mulheres para conseguir aquilo que querem dos homens. 

A paixão obsessiva de Humbert não o impede de continuar descrevendo, vez ou outra, 

aspectos negativos da personalidade de Lolita. Em dada ocasião, Charlotte convida-o para ir 

ao centro da cidade e ajudá-la a comprar um presente para uma amiga. No momento em que 

eles estão saindo de carro, a menina os vê: 

 

“Ei! Aonde vocês estão indo? Eu também vou! Esperem!” “Não lhe dê ouvidos”, 

ladrou Haze (desligando o motor); infelizmente para a minha bela motorista, Lo já 

abria a porta do meu lado. “Isto é intolerável”, começou Haze, mas Lo se instalara 

no banco, trêmula de triunfo. [...] “É intolerável”, disse Haze, engatando com 

violência uma segunda, “uma garota com esses modos horríveis. E que ainda assim 

insiste. Quando sabe que não foi convidada” [...]. (NABOKOV, 2011, p. 61). 

 

Nesse instante, presenciamos o lado rebelde e desobediente da ninfeta, que entra no 

veículo sem ser convidada, contrariando a mãe e fazendo com que ela fique alterada. 

Novamente, por se tratar da figura materna da garota a apontar tais atributos negativos, 



50 

 

encaramo-los como verdades, afinal, tais informações partem de sua mãe, aquela que, é 

esperado, conhece-a melhor do que todos. Ademais, no decorrer da cena, quando Lolita e 

Humbert estão sentados juntos no banco do automóvel: 

 

Os nós dos meus dedos roçavam os jeans da garota. Ela estava descalça; as unhas 

dos seus dedos dos pés exibiam restos de esmalte vermelho-cereja e ela trazia um 

pedaço de esparadrapo preso ao dedão; e, Deus, o que eu não teria dado para beijar 

ali mesmo e naquela hora aqueles pés de ossos delicados e dedos longos, quase 

como um pé de macaco! [...]. (NABOKOV, 2011, p. 61). 

 

Aqui o protagonista demonstra-nos, de novo, sua atração obsessiva pela menina. Por 

meio de seu olhar microscópico, ele descreve minuciosamente algumas características físicas 

de Lolita, elencando apenas pontos sensuais que qualquer mulher exibiria e fazendo-nos 

esquecer, por um momento, que o ser em descrição se trata de uma criança. Simultaneamente, 

o narrador-personagem expressa seu desejo quase incontrolável de possuí-la e termina 

comparando-a a um macaco. Assim, além de conferir-lhe um aspecto relativamente selvagem 

devido a analogia com um animal, esse “macaco” é passível de desdobramentos simbólicos à 

medida que “[n]a iconografia cristã, ele é frequentemente a imagem do homem degradado por 

seus vícios [...] e, em particular, pela luxúria e malícia.” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2015, p. 575). Ao utilizar a figura do macaco para descrever Lolita, Humbert consegue 

relacionar a menina a tais vícios: luxúria e malícia, os quais, decerto, o estão consumindo 

gradativamente. Podemos dizer, então, que ele está começando a perecer em função da 

ninfeta, estando completamente viciado por ela, dominado pela luxúria de tomá-la em seus 

braços e agindo com malícia para alcançar o referido objetivo. 

Ademais, Chevalier e Gheerbrant (Ibid.) continuam a descrever o macaco como  

 

[...] o símbolo das atividades do inconsciente. De fato, o inconsciente se manifesta 

sem que possa ser dirigido por um regulador – seja sob uma forma perigosa, 

desencadeando as forças instintivas, não controladas e, conseqüentemente, 

degradantes; seja sob uma forma favorável e inesperada, dando subitamente um 

traço de luz ou uma inspiração feliz para agir. Do inconsciente, ele tem o aspecto 

duplo: maléfico, à imagem do feiticeiro; e benéfico, à imagem da fada, mas ambos 

irracionais [...]. 

 

Explorando e ampliando a comparação estabelecida entre Lolita e o macaco, enquanto 

símbolo do inconsciente, percebemos as similaridades entre eles. Em primeiro lugar, de 

acordo com a narração de Humbert, a jovem também se mostra perigosa, instintiva e 

incontrolável, e, por causa do amor obsessivo que nutre por ela, ele inicia um processo de 

degradação total de sua vida que lentamente estamos vendo em nossa análise. Como 
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consequência, sem dúvidas podemos associar a garota à temática da mulher fatal, já que ela o 

está levando a perdição.  

Em segundo lugar, tudo nos leva a crer que Lolita tem uma personalidade dupla, 

ambígua
9
, haja vista que em diversos momentos a vemos como uma simples criança 

brincalhona, inocente e benéfica, e em muitos outros demonstra caráter maldoso, parecendo 

estar sempre tramando, de forma proposital, a conquista de Humbert ao valer-se de 

artimanhas comuns às mulheres mais velhas, conforme ocorre na sequência da cena do carro: 

“[...] [e] de repente a mão dela escorregou para dentro da minha sem que a nossa vigia 

pudesse ver, eu segurei, e acariciei, e apertei aquela patinha quente até chegarmos à loja. [...]”. 

(NABOKOV, 2011, p. 61). Percebamos como o protagonista deixa claro, mais uma vez, a 

atitude, a coragem de tomar a iniciativa da jovem, ao mesmo tempo em que pontua sua ação 

sorrateira, realizada sem que a mãe percebesse, fazendo-nos inferir que fora uma ação 

premeditada. Com isso, o desejo do narrador por ela é intensificado, enfraquecendo, assim, 

seu autocontrole. 

Faz-se relevante para nossa pesquisa evidenciar que, durante esse episódio do carro, 

Lolita mostrou-se ser uma jovem, no mínimo, incontrolável, fazendo o que bem entende em 

prol daquilo que almeja – isto pode ser tanto um reflexo de sua infantilidade quanto um traço 

de sua personalidade dominante, ainda em formação, que não se sujeita a ordens. Também 

demonstrou ser uma garota de iniciativa, seja no que diz respeito a acompanhar sua mãe e seu 

convidado na viagem de qualquer jeito, seja em relação à “investida” de pegar na mão deste 

último para “conquistá-lo/seduzi-lo”. 

De qualquer maneira, podemos asseverar que Humbert está paulatinamente perdendo 

o controle de suas emoções e sucumbindo perante seus “demônios interiores” devido a forte 

cobiça por Lolita. Em muitas ocasiões ele encontra-se imerso em pensamentos assombrosos e, 

até mesmo, criminosos, nos quais finalmente consegue realizar a ambição de possuir a 

menina: 

 

Sexta-feira. Anseio por alguma tremenda calamidade. Terremoto. Explosão 

espetacular. A mãe é eliminada produzindo grande estrago, mas de modo 

instantâneo e permanente, na companhia de todo mundo num raio de vários 

quilômetros. Lolita soluça em meus braços. Libertado, eu a desfruto em meio às 

ruínas. A surpresa dela, as minhas explicações, demonstrações, ululações. Idílios 

idiotas e vãos! Um Humbert destemido teria brincado com ela da maneira mais 

repulsiva [...]; ele poderia suborná-la – e escapar impune. [...]. (NABOKOV, 2011, 

p. 64). 

                                                           
9
 Aliás, com relação a tal duplicidade, o próprio narrador destaca isso em um trecho da obra, que já 

mencionamos durante nossa análise: “[...] O que me leva à loucura é a natureza dúplice dessa ninfeta [...]” 

(NABOKOV, 2011, p. 54, grifos do autor). 
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Como pode ser visto, o protagonista, absorto em seus desejos, não se importa com 

nada além da concretização deles. Por meio do referido discurso, distinguimos, novamente, 

seu desdém para com Charlotte, a qual parece ser sempre um mero empecilho, assim como as 

outras pessoas da região. Certamente, qualquer ser humano comum constitui uma ameaça aos 

planos libidinosos de Humbert, pois ninguém acharia normal uma relação amorosa/sexual 

entre um adulto e uma criança, na verdade, seria considerado como algo hediondo e infame. 

Por isso, o narrador sonha com um mundo no qual apenas ele e Lolita existam, dessa forma, 

nada ficaria entre eles. 

À medida que a trama avança, Humbert parece estar condenado a uma tentação que 

apenas aumenta. Conviver diariamente com Lolita sem poder tocá-la e amá-la do jeito que 

sonha, fá-lo associar toda essa situação a uma tortura infernal provocada e orquestrada pelo 

próprio Diabo. Nesse sentido, ele nos narra: “[...] não obstante toda a inventividade do 

demônio, o esquema continuava dia a dia o mesmo. Primeiro ele me tentava – e depois me 

frustrava, deixando-me com uma dor surda na própria raiz da minha existência. [...]” 

(NABOKOV, 2011, p. 66-67). Percebemos o protagonista perturbado e infeliz com o cenário 

romântico que nunca o favorece. Visto que já sabemos da tentação provocada por Lolita, ao 

mencionar um esquema diabólico como explicação para isso, Humbert começa, 

inconscientemente, a vincular a imagem da menina à de um demônio, fortalecendo nossa 

interpretação da personagem enquanto uma mulher fatal. Além disso, se a função de uma 

mulher fatal é levar o homem a destruição, decerto, a pequena está conseguindo executar tal 

tarefa com sucesso, haja vista o decadente estado emocional/mental do narrador. 

Contudo, em determinada ocasião, o protagonista finalmente consegue provar daquilo 

que mais deseja, mesmo que de forma indireta e breve. Um dia, Lolita e sua mãe têm outra 

discussão, esta termina indo à igreja sozinha enquanto aquela decide permanecer em casa com 

Humbert. O que acontece em seguida trata-se de uma das cenas mais impactantes e eróticas 

de toda a narrativa, contada com extrema delicadeza, beleza e riqueza linguística que, como 

bem sabemos, a personagem principal possui em abundância. Assim, a princípio, ele descreve 

detalhadamente a garota: 

 

[...] Naquele dia, ela usava um bonito vestido estampado que eu só a vira usar antes 

uma vez, amplo na saia, justo no corpete, cor-de-rosa e quadriculado de rosa mais 

escuro, e, para completar o esquema de cores, ela pintara os lábios e segurava nas 

mãos em concha uma bela e banal maçã, de um vermelho Éden. Não estava calçada, 

porém, para a igreja. E sua bolsinha branca de domingo repousava perto da vitrola. 

(NABOKOV, 2011, p. 69). 
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Reparemos na maneira como Humbert escolhe apresentá-la, isto é, especificando 

apenas sua sensualidade de mulher. Inicia falando da roupa de Lolita, a qual evidencia seu 

lado feminino e sedutor na medida em que desenha sua silhueta; depois, parte para a descrição 

das cores que compõem seu traje, quais sejam: o branco, o vermelho e o rosa. Faz-se 

importante ressaltar que cada uma delas pode comunicar algo específico sobre a personagem 

quando levamos em conta as propriedades representativas que possuem culturalmente, em 

especial, no ocidente.  

Primeiramente, devemos chamar a atenção para a coloração branca, estampada na 

bolsa da menina, que, de acordo com Chevalier e Gheerbrant (2015, p. 143-144), “[...] [é] a 

cor da pureza [...] [e] da teofania (manifestação de Deus) [...]”, estando, então, associada ao 

sagrado, a algo bom, significando harmonia e paz. Nessa perspectiva, depreendemos que ela 

simboliza o lado puro e imaculado da jovem, seja no aspecto mental, emocional ou mesmo 

físico (virgindade). Embora, devamos ressaltar, é assaz interessante e simbólico que a bolsa 

branca estivesse longe de Lolita, levando-nos a pensar que, neste instante, seu lado bom e 

puro não estava presente – decerto isso preconiza os acontecimentos sensuais e abrasadores 

seguintes. 

A segunda cor, vermelha, não aparece em suas vestes, mas na maçã em sua mão, e 

conforme Modesto Farina, Clotilde Perez e Dorinho Bastos (2006, p. 99) nos apontam, “[é] a 

cor do amor e do erotismo. Como cor da atração e da sedução se materializa nos lábios 

vermelhos. É a cor dos chamados ‘pecados da carne’, dos tabus e das transgressões”, ou seja, 

o oposto da primeira coloração supramencionada. Se, por um lado, o branco revela uma Lolita 

pura, casta e até mesmo sagrada, por outro, o vermelho expõe sua característica sexual, 

apaixonante e profana, o que certamente é intensificado com o acréscimo do adjetivo “Éden” 

– não no sentido de paraíso, mas no sentido de local onde ocorreu o primeiro pecado da 

humanidade – para definir tal cor e, por conseguinte, tal fruta. Além disso, como o leitor há de 

lembrar, a figura da maçã já fora empregue por Humbert em outro momento da narrativa, 

anteriormente analisado em nosso trabalho, no qual ele associa a sua imagem consumida e 

velha com Charlotte, indicando a falta de sedução e apelo sexual da mãe da garota. Aqui, ao 

contrário, a maçã adquire sinais de beleza, juventude e força, sugerindo e evidenciando a 

lascívia e a tentação emanadas por Lolita. 

Por fim, formando a tríade de cores que podem representar a ninfeta, temos a cor-de-

rosa: 
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Resultante da mistura entre vermelho e branco. É o nome de uma flor e também um 

nome feminino muito utilizado. As qualidades atribuídas à cor rosa são consideradas 

tipicamente femininas. Simboliza o encanto, a amabilidade. Remete à inocência e 

frivolidade. Feminino. É uma cor terna e suave muito utilizada em associações com 

o público infantil, principalmente as meninas altamente positivas. (FARINA; 

PEREZ; BASTOS, 2006, p. 105). 

 

Complementando a personalidade de Lolita, a cor rosa evoca sua infantilidade, 

feminilidade e o encanto advindo de tais atributos, lembrando-nos que ela não passa de uma 

garota normal, vestindo roupas comuns para a sua idade. Todavia, é interessante frisarmos 

que a referida coloração, enquanto representação cultural do gênero feminino, surge da 

combinação entre a cor branca e a vermelha, isto é, da mescla entre o sagrado e o profano, da 

candura e da paixão. Sob essa perspectiva, portanto, os valores simbólicos que as cores rosa, 

vermelha e branca impõem à cena nos mostram que mesmo Lolita sendo apenas uma criança, 

possuindo traços de inocência e pureza, ainda pode deter as características de sexualidade e 

sedução de uma mulher, despertando a luxúria e o descontrole emocional de homens como 

Humbert, e provando que até uma simples menina de doze anos de idade pode ser tachada de 

mulher fatal. 

Após esse breve momento de descrição da jovem, a personagem principal continua a 

narrar o episódio em êxtase, mas sempre com um domínio linguístico elegante e encantador, 

imprimindo diversas camadas de sentido ao texto: 

 

Meu coração batia como um bumbo quando ela se instalou, a saia fresca inflando e 

depois assentada, no sofá a meu lado, brincando com sua fruta reluzente. 

Arremessou-a no ar polvilhado de sol, estendeu a mão para ela – e o pomo produziu 

um som seco, côncavo e lustroso. Humbert Humbert o interceptara. “Devolva aqui”, 

pediu ela, exibindo o rubor marmóreo das palmas. Apresentei-lhe a Delícia. Ela 

agarrou-a, deu-lhe uma mordida e meu coração parecia de neve sob uma pele fina e 

carmesim [...]. (NABOKOV, 2011, p. 69). 

 

Lolita fica ao lado de Humbert “inocentemente” brincando com a maçã, a qual, como 

já vimos, é revestida de um forte simbolismo universal – potencializado pela sua cor vermelha 

– que a vincula ao pecado e a tentação. É como se a ninfeta estivesse brincando com o desejo 

amoroso/sexual do protagonista, na verdade, esse momento torna-se ainda mais emblemático 

quando percebemos que a criança está com tal “desejo” na palma de sua mão, quer dizer, 

somente ela detém o poder de satisfazer ou não as vontades de Humbert, ela, de fato, “o tem 

em suas mãos”.  

Em uma tentativa de retirar esse poder de Lolita, o narrador se apropria da fruta, 

porém, logo cede ao seu pedido – ou, antes, à sua ordem, já que ela profere a frase imperativa 
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“Devolva aqui” – e entrega a “Delícia” à menina. A respeito deste termo, empregá-lo para se 

referir à maçã serve como um realce a sua representação erótica; e o uso do “D” maiúsculo 

certamente ilustra o imenso “apetite” de Humbert pela garota.  

Entretanto, acreditamos que uma interpretação alternativa, aqui, é possível. 

Assumindo que o vocábulo “Delícia” está relacionando a desejos sexuais, o episódio que 

decorre pode ser tratado como um devaneio do protagonista, no qual Lolita o satisfaz através 

da prática de sexo oral. Quando ele diz: “apresentei-lhe a Delícia”, esta última palavra poderia 

ser uma metáfora para o órgão genital masculino, enquanto a utilização maiúscula da letra 

“D” corresponderia a sua ereção; em seguida, o ato de a jovem “agarrá-la” e “mordê-la”, bem 

como a reação prazerosa e alucinada de Humbert com a situação, corroboraria nossa hipótese 

interpretativa. 

Ademais, o narrador-personagem fica atento a tudo que a menina faz no sofá, 

procurando uma maneira de alcançar o próprio júbilo voluptuoso. Então, repentinamente, ela 

põe as pernas em seu colo, levando-o a um estado extremo de êxtase. A partir desse momento, 

ele descreve sua manobra: “[...] [s]entado no sofá, consegui concatenar, por meio de uma série 

de movimentos sorrateiros, minha luxúria encoberta às suas pernas inocentes [...]” 

(NABOKOV, 2011, p. 70), isto é, enquanto Lolita estava com as pernas pousadas em cima de 

sua região peniana, Humbert se movia lentamente, criando a fricção necessária para atingir o 

ápice de seu prazer sexual. Como uma forma de distraí-la para essa empreitada não ser 

percebida, ele começa a cantarolar e a menina passa a acompanhá-lo: 

 

[...] Ela era muito afinada; sua voz, doce como uma fruta. Suas pernas tremiam um 

pouco, estendidas de través sobre o meu colo; eu as acariciava; e lá esparramou-se 

ela no canto direito do sofá, braços e pernas quase abertos, Lola com suas meias 

soquete, devorando seu fruto imemorial através de cujo suco continuava a cantar [...] 

– e cada movimento que fazia, cada deslocamento ou ondulação do seu corpo, 

ajudava-me a encobrir e aperfeiçoar o sistema secreto de correspondência tátil entre 

a fera e a bela – entre minha besta amordaçada a ponto de explodir e a beleza do 

jovem corpo [...]. (Ibid., p. 71). 

 

Se analisarmos minuciosamente essa cena, podemos detectar vários traços que 

indicam uma relação carnal em ocorrência: o som da doce voz de Lolita enquanto 

representação do gemido no momento do coito; o tremular de suas pernas como se fosse os 

espasmos musculares causados pelo intenso prazer; as carícias apaixonadas de Humbert; os 

braços e as pernas da garota entreabertos, de modo a convidá-lo para o sexo; os movimentos e 

deslocamentos de seu corpo em cima do protagonista, simulando a prática amorosa; e, 

especialmente, o ato simbólico de a menina estar “devorando seu fruto”, ou seja, a maçã, que 
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representa os desejos e as tentações a nível sexual, neste contexto, ilustra aquilo que 

“realmente” está acontecendo – ao menos para o narrador-personagem.  

Além disso, na passagem que ele fala de uma “besta amordaçada a ponto de explodir”, 

acreditamos que pode dizer respeito a duas coisas: ao momento em que esse “intercurso” está 

sucedendo e a ejaculação prestes a acontecer; ou pode ser uma clara alusão ao desejo erótico 

que veio escondendo e alimentando ao longo de sua vida, um desejo nascido do insatisfatório 

e traumático episódio com Annabel, e que, agora, encontra-se a ponto de ser realizado com 

Lolita, mesmo que não completamente. 

Enquanto Humbert estava secretamente descontrolado em função do enorme prazer 

que sentia, para não ser atrapalhado e também para a menina seguir não notando o que 

ocorria, tentava prender sua atenção com qualquer tipo de assunto. Observou um hematoma 

na coxa desta e ardilosamente aproveitou a oportunidade para massageá-la próximo de seu 

ventre ao passo que a advertia: 

 

[...] “Ora, não é nada”, exclamou ela com uma súbita nota muito aguda na voz, e 

contorceu-se, e revirou o corpo, e jogou a cabeça para trás, e seus dentes pousaram 

em seu reluzente lábio inferior enquanto ela dava um meio giro para trás, e minha 

boca que tanto gemia, senhores do júri, quase alcançou seu pescoço exposto, 

enquanto eu esmagava com força contra sua nádega esquerda o último espasmo do 

êxtase mais prolongado que homem ou monstro jamais experimentou. (NABOKOV, 

2011, p. 73). 

 

Uma vez mais, é perceptível que as ações da ninfeta parecem corroborar a ideia do ato 

sexual que estaria sendo “consumado” junto ao protagonista, mas, dessa vez, mostraria o fim 

dessa união física. O último gemido de um orgasmo alcançado emerge representado na súbita 

e aguda voz da jovem, que, ainda, revira e contorce o corpo, jogando a cabeça para trás no 

momento em que morde um de seus lábios. Sem dúvidas, todo esse relato contém um alto 

grau de erotismo, tendo em vista que as ações descritas são extremamente comuns ao final do 

sexo praticado por um casal. Isso fica mais evidente logo após o ocorrido, quando nos é 

mostrado um eufórico narrador perdido em seu regozijo solitário. 

Durante esse episódio do sofá presenciamos o amor obsessivo e o desejo crescente de 

Humbert por Lolita levarem-lhe a executar tal artimanha – que é, ao mesmo tempo, ardilosa, 

atrevida e monstruosa – em prol de sua concupiscência. A todo instante podemos notar em 

suas palavras, expressões e simbolismos velados o contexto explicita e implicitamente sexual 

do momento, que surge através de uma descrição repleta de emoção, entusiasmo e beleza, a 

qual apenas reforça nossa compreensão de que o protagonista já está à mercê da jovem. 

Lembrando que, apesar de a personagem principal destacar que a ninfeta não desconfiou de 
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nada: “[...] Deus seja louvado, ela não percebera nada!” (Ibid.), isso não se configura uma 

verdade absoluta, à medida que, enquanto ele ainda estava sob o efeito do prazer, ela se 

levantou do estofado para atender ao telefone, exibindo expressões peculiares: “[...] [l]á 

estava ela de pé, piscando muito, o rosto em chamas, os cabelos tortos, os olhos passando por 

mim tão depressa quanto pela mobília [...]” (NABOKOV, 2011, p. 73). Aqui, a garota parece 

sustentar um semblante mesclado de surpresa, vergonha e nervosismo em função do 

acontecimento no sofá, deixando em aberto a possibilidade de ela ter percebido ou não o 

interesse e a investida sensual do narrador-personagem. 

Depois disso, vemos Humbert bastante contente por ter alcançado seu desejo 

voluptuoso sem ferir ou mesmo deflorar, de fato, a pequena Lolita, imaginando que 

semelhante situação poderia se repetir. Contudo, sua alegria dura pouco, pois Charlotte 

comunica que sua filha irá para uma colônia de férias chamada “Campo Q”, onde ficará por 

dois meses ininterruptos. Tal fato desestabiliza o protagonista, fazendo-o reconhecer: “[...] já 

sabia que não podia viver sem essa menina. [...]” (Ibid. p. 76-77), evidenciando, portanto, uma 

espécie de domínio fatal dela sobre ele. 

Nos dias seguintes, apesar da falta de entusiasmo de Lolita, a sra. Haze leva-a para 

fazer compras e preparar sua viagem rumo ao acampamento. A partida da garota ocorre em 

uma quinta-feira e, é oportuno frisar, marcou um dos momentos mais “românticos” do “casal” 

em toda a narrativa: 

 

[...] Haze planejava levá-la de carro até a colônia de manhã cedo. Quando me 

chegaram ruídos variados de partida, rolei para fora da cama e debrucei-me à janela. 

[...] Minha Lolita, que já estava meio embarcada e a ponto de bater a porta do carro, 

abaixar o vidro da janela, [...] interrompeu a marcha do destino: ergueu os olhos – e 

voltou correndo para dentro de casa (Haze gritando por ela furiosa). Um momento 

mais tarde ouvi minha querida subir as escadas correndo. Meu coração expandiu-se 

com tanta força que quase acabou comigo. Puxei para cima as calças do pijama, 

escancarei a porta: e instantaneamente Lolita chegou, em seu vestido de domingo, 

pisando duro, respirando forte, e logo estava nos meus braços, sua boca inocente 

dissolvendo-se sob a pressão feroz de sombrios maxilares masculinos, minha 

palpitante querida! No momento seguinte eu a ouvi – viva, indeflorada – descendo a 

escada com estrépito. A marcha do destino retomou seu curso. [...] (NABOKOV, 

2011, p. 78-79). 

 

Por meio de uma narração comovente e encantadora, demonstrando todo o clima de 

paixão e de desespero que um casal possui na iminência de uma separação orquestrada pelo 

destino, Humbert conta, de forma quase cinematográfica, que Lolita fez questão de se 

despedir dele com um grande beijo. A naturalidade que a cena acontece nos transmite a ideia 

que eles vivem um romance, mas, até esse ponto da história, em momento algum isso fica 
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explícito, o que ocorre nessa ocasião deriva exclusivamente da vontade e da ação da ninfeta. 

Deste modo, novamente a imagem de alguém impetuoso, desobediente e decidido é atrelada à 

menina, que aparenta sempre conseguir tudo aquilo que ambiciona. Teria ela, então, 

percebido a sujeição apaixonada do protagonista por si? Estaria ela se aproveitando disso e 

utilizando seu charme feminino para conquistá-lo propositalmente? Na medida em que a 

trama avança, tais questionamentos se tornam mais frequentes, pois como Silva (2015, p. 36) 

destaca: “[...] [a] dúvida e a desconfiança são recorrentes em toda narrativa [...]”, sobretudo, 

em razão de a história possuir somente um narrador, Humbert Humbert. 

Após a saída de Lolita e Charlotte, a empregada da casa entrega a personagem 

principal uma carta escrita pela mãe da garota. Nela, a mulher declara seu amor por ele e pede 

que vá embora se, por ventura, não corresponder a esse sentimento. O primeiro impulso de 

Humbert foi de nojo e de retirada, porém, ao refletir sobre a situação, acaba percebendo – 

ostentando, diga-se de passagem, um sorriso malicioso em seu rosto – que casar com 

Charlotte seria a melhor e a única maneira de permanecer legalmente ao lado de sua filha por 

tempo indeterminado, desfrutando de suas “regalias” enquanto “pai”: 

 

[...] Imaginei (em condições de nova e perfeita visibilidade) todas as carícias casuais 

que o marido da mãe poderia prodigalizar à sua Lolita. Eu poderia abraçá-la três 

vezes por dia, todo dia. Todos os meus problemas bateriam em retirada, e eu me 

tornaria um homem saudável. [...] (NABOKOV, 2011, p. 84). 

 

Destarte, Humbert decide desposar a sra. Haze por intermédio de uma cerimônia 

simples e discreta, passando, a partir daí, a viverem juntos. Pondo de lado sua função sexual 

no casamento, a qual consegue cumprir através de vitaminas e energéticos, além da 

substituição fantasiosa da mãe pela filha, ele se depara com uma mulher esforçada e dedicada, 

detentora de princípios fortes e que, realmente, podia ser rotulada como uma ótima esposa 

segundo os padrões sociais da época. Todavia, apesar de reconhecer os vários pontos 

positivos de Charlotte enquanto cônjuge, o coração e a mente do protagonista estavam sempre 

voltados para Lolita e para o momento de seu retorno: “[...] imaginei Lo voltando da colônia 

de férias – bronzeada, quente, sonolenta, drogada – e estive a ponto de chorar de paixão e 

impaciência” (Ibid. p. 94). 

Transcorridas algumas semanas do matrimônio, em uma manhã ensolarada e de muito 

calor, o casal decide ir ao Lago da Ampulheta
10

 para se refrescar. Neste local, durante uma 

conversa corriqueira, Charlotte diz a Humbert alguns de seus planos para o futuro, os quais 
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 Hourglass Lake, no original. 
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não contavam com a presença de sua filha: “[...] [a] pequena Lo, veja bem, não entra no 

quadro de todo, de maneira alguma. A pequena Lo vai diretamente da colônia de férias para 

um bom internato com uma disciplina rígida e uma boa formação religiosa. E em seguida – 

Beardsley College [...]” (NABOKOV, 2011, p. 98). Naturalmente, Humbert sofre um 

tremendo baque, considerando que ele aceitou casar com a agora sra. Humbert somente para 

ficar perto de Lolita. Assim, se Charlotte realmente conseguisse o que quer, além de invalidar 

o plano do narrador, ainda decretaria o fim de qualquer possibilidade amorosa/sexual dele 

com a menina, uma situação que o deixa desequilibrado: “[...] enveredei pelo bosque, para 

alguns minutos de desespero e meditação furiosa [...]” (Ibid. p. 99). 

Depois de um período de reflexão, para não correr risco algum de perder o contato 

com Lolita, mais uma vez o protagonista dá sinais de sua obsessão extrema por ela ao 

presumir friamente que “[...] [a] solução natural era destruir a sra. Humbert. Mas como?” 

(Ibid. p. 100). Passamos, então, a ver uma personagem principal disposta a tudo, inclusive, em 

diversas ocasiões ele fora dominado por pensamentos lúgubres, como afogar ou envenenar a 

própria esposa se isso significasse ter a menina para sempre ao seu lado. No entanto, apesar 

de ter havido momentos perfeitos para executar alguma dessas perversidades, não se atrevera 

a seguir em frente. 

O encanto da ninfeta sobre Humbert era tão imenso que não importava o que Charlotte 

fizesse, nunca estava à altura de Lolita, na verdade, as duas eram bastante diferentes no que 

diz respeito às suas personalidades. Certa vez, logo após uma discussão do casal, o narrador 

estava deitado em uma espreguiçadeira lendo um livro, quando sua esposa chega com o ar 

carente de quem vai pedir desculpas, de quem está arrependida. É nesse instante que ele 

constata:  

 

[...] Como eram diferentes seus movimentos dos da minha Lolita, quando ela vinha 

me visitar com seus irresistíveis blue jeans sujos, cheirando aos pomares da 

ninfetolândia; desajeitada e muito animada, e vagamente depravada, os botões de 

baixo de sua blusa abertos [...]. (NABOKOV, 2011, p. 109). 

 

Podemos ver que enquanto Charlotte, aparentemente, não possuía o dom para ser 

cativante e sensual, Lolita tinha ambas as características em demasia. Através das palavras do 

protagonista, ela transitava entre o mundo infantil de uma simples garota (desajeitada e 

animada) e o mundo adulto de uma sedutora mulher (irresistível e depravada), lembrando-nos 

de sua “natureza dúplice”. Além disso, se prestarmos atenção na maneira que esta visitava 

aquele, como também na forma que a cena fora narrativamente construída, somos induzidos a 
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crer em uma tentativa (in)direta de conquista empreendida pela jovem, sobretudo, em razão de 

ela deixar partes eróticas de seu corpo a mostra. Cumpre ressaltar que essas supostas 

investidas amorosas reforçam nossa teoria de que a pequena Dolores Haze pode ser 

considerada uma mulher fatal. 

Com o passar dos dias, Humbert estava cada vez mais conformado perante a ideia de 

ter sua enteada afastada de si, decidindo, então, molestá-la antes de sua ida para o internato. 

Para tanto, vinha pesquisando – e testando secretamente em sua mulher – uma droga forte o 

bastante para manter mãe e filha desacordadas por várias horas seguidas com o intuito de tirar 

proveito da segunda enquanto ela dormisse. Entretanto, certo dia, Charlotte descobre seu 

diário, no qual haviam registradas inúmeras declarações de afeição e amor pela menina e 

várias colocações desdenhosas e ridicularizadoras para ela própria, deixando-a extremamente 

chocada e amargurada: 

 

Seu rosto, desfigurado pela emoção, não era uma visão muito bonita enquanto ela 

fitava as minhas pernas e disse: [...] “Você é um monstro. Você é uma mentira 

detestável, abominável e criminosa. Se você se aproximar – eu grito pela janela. 

Para trás!” [...] “Vou embora hoje à noite. Tudo isso é seu. Só que você nunca, 

nunca mais vai ver aquela pirralha miserável. Saia já da sala.” (NABOKOV, 2011, 

p. 113). 

 

Ao passo que Humbert fazia o que ela pedira, deixar a sala, arquitetava uma forma de 

convencer a sra. Humbert de que tudo não passava de um mal-entendido. Nessa perspectiva, 

vai à cozinha e prepara um drink enquanto pede calma a Charlotte, a qual, por sua vez, já 

tinha deixado a residência em desespero e fora fatalmente atropelada a caminho da caixa de 

correio. 

Decerto, a trágica morte de Charlotte constitui um momento chave da história, pois é a 

partir desse ponto que o narrador-personagem, na condição de “pai” e único “parente” de 

Lolita, percebe que poderia ficar com a criança sob seus cuidados, fazendo-o substituir o 

estado de luto em que se encontrava pelos sentimentos de ânsia e entusiasmo com a eminência 

da custódia da jovem: 

 

[...] fui para o banheiro a fim de evitar vizinhos e amigos, só havia uma coisa em 

minha mente e no meu pulso – a saber, a consciência de que dali a poucas horas, 

quente, com seus cabelos castanhos, e minha, minha, minha, Lolita estaria em meus 

braços, vertendo lágrimas que eu enxugaria com beijos antes mesmo de deixá-las 

escorrer. [...] (Ibid. p. 120). 

 

O desejo crescente do protagonista pela ninfeta é enfatizado pela figura de linguagem 

de repetição conhecida como epizeuxe, que vemos no trecho “minha, minha, minha”, 
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demonstrando, também, o limite de seu controle emocional frente à possibilidade de 

realização sexual sonhada durante anos, mas que estava reprimida. Nesse momento de 

reflexão pessoal, quando um amigo pergunta se ele está bem após o infortúnio ocorrido a 

Charlotte, Humbert chega à seguinte conclusão: “[...] percebi na mesma hora que seria 

loucura da minha parte trazê-la para casa com todos aqueles enxeridos andando de um lado 

para outro e fazendo planos para tirá-la de mim. [...]” (NABOKOV, 2011, p. 120). É notório 

um início de paranoia da personagem principal que, devemos salientar, ficará cada vez mais 

acentuada no decurso narrativo, tendo em vista seus crimes vindouros. 

O medo de ter Lolita tirada de suas mãos – algo que resultaria, igualmente, na perda de 

sua fantasia erótica – faz Humbert tomar a decisão de ir pegá-la na colônia de férias sob o 

pretexto de que Charlotte estaria doente e internada em um local específico. Obviamente, 

decide esconder toda a verdade sobre a morte desta para a menina e para toda a direção do 

Campo Q – uma forma de evitar muitas perguntas e maiores problemas. Assim, chega ao 

acampamento e, após mais de um mês, reencontra Lolita: 

 

[...] um som de aves e árvores, e meu coração rumoroso... Eu estava de costas para a 

porta aberta, e então senti que o sangue me subia todo à cabeça quando ouvi sua 

respiração e sua voz atrás de mim. Ela chegou arrastando e batendo no chão sua 

mala pesada. “Oi!”, disse ela, e ficou parada, olhando para mim com olhos gratos e 

matreiros, seus lábios macios abertos num sorriso um tanto tolo mas 

esplendidamente irresistível. (NABOKOV, 2011, p. 130). 

 

Tendo o coração acelerado somente com o som da voz da garota, novamente a sua 

característica dual é explorada pelo narrador de forma discreta, pois ao mesmo tempo em que 

age como uma simples criança desajeitada (“chegou arrastando e batendo no chão sua mala 

pesada”, “sorriso tolo”), ainda consegue despertar os mais profundos desejos de Humbert 

(“lábios macios”, “sorriso esplendidamente irresistível”). Porém, um aspecto em particular 

nos chama a atenção, qual seja, os “olhos gratos e matreiros” de Lolita. Enquanto o adjetivo 

“gratos” surge da alegria da jovem pela vinda do protagonista para lhe buscar, o adjetivo 

“matreiros” confere ao olhar da pequena a qualidade de ser “sagaz”, “ardiloso” e “astucioso”, 

o que certamente são traços pertencentes a uma mulher fatal. Além disso, os olhos são 

importantes ferramentas que as mulheres fatais possuem para, em geral, conquistarem seus 

alvos e os levarem a desgraça, à medida que, segundo Passos (2003, p. 38), 

 

Os olhos tendem a espreitar, aquilatar diferenças, estudar oportunidades. Sedução e 

cálculo complementam-se no olhar [...], que arrebata, fingindo indiferença e busca o 

encontro por meios indiretos. [...] Olhar é um meio de dar a conhecer sem o 
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compromisso da palavra que, mais social e marcante, vincula de modo imperioso. 

[...]. 

 

Nesse sentido, o olhar de Lolita fornece muitas informações a respeito de sua própria 

personalidade e, provavelmente, de suas ações. O fato de ela ter ficado parada encarando 

Humbert ininterruptamente pode sugerir uma tentativa de continuar a exercer seu “império” 

sobre ele, aumentando seu amor por ela e, especialmente, seu desejo – objetivos alcançados 

com sucesso, diga-se de passagem. 

Na sequência do reencontro entre eles, a personagem principal continua: 

 

[...] Deixei que minha mão pousasse em sua cabeça arruivada e peguei sua mala. Ela 

era toda rosa e mel, vestida com sua chita mais colorida, com um estampado de 

pequenas maçãs vermelhas, e seus braços e pernas estavam de um castanho 

profundamente dourado, com arranhões que lembravam pequenas linhas pontilhadas 

de rubis coagulados, e o cano de suas meias brancas estava dobrado no nível de que 

eu me lembrava [...] (NABOKOV, 2011, p. 131).  

 

Aqui, notamos as cores outrora vistas na narrativa e já analisadas no presente trabalho: 

rosa, vermelho – também retratado pelo fragmento “rubis coagulados” – e branco, as quais 

representam, respectivamente, a infantilidade, a tentação e a pureza da ninfeta, além de termos 

outra vez a imagem da maçã, no sentido sensual, associada à sua imagem. Entretanto, há a 

adição de dois novos fatores que devemos levar em conta: o “mel”, cujo simbolismo está 

intrinsicamente ligado a “[...] uma conotação erótica [...], mas é também o mel do amor 

imortal [...]” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 603), e, portanto, reitera a 

voluptuosidade de Lolita ao passo que destaca sua amorosidade; e o “castanho-dourado”, que, 

a um só tempo, informa-nos do forte bronzeado adquirido pela menina durante sua estadia no 

Campo Q e a eleva a um patamar de superioridade, pois a coloração dourada “[...] é aplicada a 

tudo que há de melhor ou mais excelente [...]”
11

 (FERBER, 1999, p. 86), sendo assim, algo 

pertencente aos deuses. 

É importante repararmos como quase sempre que Humbert descreve Lolita, utiliza 

palavras que aparentam carregar sentidos ambíguos e que, normalmente, estão 

correlacionados ao amor e ao sexo. Isso, sem dúvidas, provém de sua paixão obsessiva por 

ela, que é potencializada por todos os anos de sofrimento interno e solitário desde o caso 

Annabel, bem como pelas (in)conscientes artimanhas sedutoras da pequena e fatal Lolita. 

Além disso, a maneira que o protagonista conta os fatos põe-no, em diversos momentos, 
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 Nossa tradução para: [...] is applied to whatever is best or most excellent [...]. 
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abaixo da menina no quesito poder e controle da situação, algo que, de fato, evidencia o 

“império” dela e, consequentemente, o seu empoderamento. 

Depois de pegar Lolita na colônia de férias, Humbert entra no carro e segue com ela 

para o local em que sua mãe “está”, tencionando, antes de chegarem ao destino, fazer uma 

parada em um hotel chamado Caçadores Encantados
12

 com o intuito de “se aproveitar” da 

pequena. Quando começa a puxar assunto, depara-se com uma irônica e cínica ninfeta 

aparentemente aborrecida por ele ter se casado com Charlotte:  

 

“Sabe, senti uma falta terrível de você, Lo.” “Pois eu não. Aliás fui muito infiel a 

você, mas não importa nenhum pouco, porque você não gosta mais de mim de 

qualquer maneira.” [...] “Por que você acha que eu não gosto mais de você, Lo?” 

“Ora, até agora você ainda não me deu um beijo, não é?” (NABOKOV, 2011, p. 

132). 

 

A atitude incisiva e imperativa da garota, que decerto não condiz com a sua idade, 

parece pôr o protagonista sempre contra a parede, dando-nos a nítida impressão que enquanto 

este está na defensiva, aquela está no ataque. Durante esse primeiro contato entre os dois, 

cabe ao narrador-personagem a tarefa de “correr atrás” da jovem, ficando claro qual deles está 

no comando. Ademais, o teor da conversa sugere-nos uma espécie de relacionamento 

amoroso de longa data entre ambos, algo que, como vimos até agora, salvo aquele beijo de 

despedida, não ocorreu ainda. Ou seja, tudo indica que Lolita está dando início a um tipo de 

jogo de sedução e Humbert aparenta estar caindo nele. 

Depois que ela sugere estar esperando por um beijo, o narrador entra em um estado de 

ansiedade que mistura a sensação de êxtase com o medo de fazer algo indevido. Então, ele 

nos conta: 

 

Morrendo por dentro, gemendo por dentro, percebi um acostamento razoavelmente 

largo mais à frente na estrada, e saí aos solavancos pela relva. Lembre-se de que ela 

é só uma criança, lembre-se de que ela é só – O carro mal tinha parado quando 

Lolita literalmente derramou-se nos meus braços. Não me atrevendo, não me 

atrevendo a me soltar – nem mesmo me atrevendo a deixar-me perceber que aquilo 

(a doce umidade e o fogo trêmulo) era o início de uma vida inefável que, 

devidamente auxiliado pelo destino, eu finalmente conseguira fazer acontecer –, não 

me atrevendo a realmente beijá-la, encostei em seus lábios quentes e entreabertos 

com a mais extrema devoção, pequenos goles, nada de salacioso; mas ela, com um 

meneio impaciente, apertou sua boca contra a minha com tamanha força que senti o 

contorno de seus grandes incisivos e compartilhei o sabor de hortelã de sua saliva. 

[...] (NABOKOV, 2011, p. 132-133). 
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 The Enchanted Hunters, no original. 
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Impulsionado pelos seus instintos e desejos, Humbert segue para a beira da estrada ao 

passo que tenta manter o autocontrole, contudo, de repente a garota o abraça e o beija 

arrebatadoramente, impedindo-o sequer de concluir seu pensamento. Reparemos como a cena 

é descrita: apesar de o protagonista querer que isso acontecesse, não foi ele quem tomou a 

iniciativa, mas sim Lolita; enquanto ele apenas correspondia de forma carinhosa à investida 

da menina, foi ela quem agiu de forma sedutora e fogosa, como se estivesse extremamente 

excitada e impaciente por esse instante, ou, ainda, como se estivesse apenas executando a arte 

da conquista. Portanto, é certo dizer que a ninfeta demonstra, de novo, seu lado de mulher, e 

mais do que isso, seu lado de mulher fatal, tendo em vista que por meio de seus dotes 

femininos consegue dominar completamente a personagem principal. 

Faz-se importante dizer que, no decorrer do episódio, a superioridade da garota fica 

ainda mais evidente. Em dado momento, quando um policial para ao lado do carro – o beijo já 

havia terminado, para a sorte de Humbert – e faz uma pergunta, vemos que a resposta parte da 

criança: 

 

“O senhor por acaso viu um sedã azul, da mesma marca que o seu, passar pelo seu 

carro antes do cruzamento?” “Não.” “Não vimos nada”, disse Lo, debruçando-se por 

cima de mim, sua mão inocente nas minhas pernas [...]. O policial [...] deu seu 

melhor sorriso à bela mocinha, e fez meia-volta na estrada. [...] “Que cretino!”, 

observou Lo. “Devia ter multado você.” “Mas por que eu?” “Bem, a velocidade 

máxima nesse estado vagabundo é oitenta, e – Não, não diminua a velocidade, seu 

miolo mole. Agora ele foi embora.” (NABOKOV, 2011, p. 133). 

 

Embora o guarda direcione a questão para o protagonista, é Lolita quem toma a frente 

e responde por ele, o que inferimos ser um jeito sutil encontrado por Nabokov, autor do 

romance em análise, para nos mostrar quem está assumindo, doravante, o controle dos 

acontecimentos. Ademais, tal domínio é realçado pelo modo imperioso e despreocupado que a 

menina fala com o narrador. 

No decurso da viagem, os diálogos empreendidos entre motorista e passageira exibem 

toda a promiscuidade e falta de timidez desta última, aspectos não vistos anteriormente na 

história de maneira tão direta e intensa – possivelmente em razão da presença de Charlotte 

enquanto inibidora e agente da ordem. Isso pode ser detectado em passagens, como: “‘[e] 

então, minha Mãe não iria ficar absolutamente furiosa se descobrisse que somos amantes?’ 

‘Santo Deus, Lo, não vamos falar desse jeito.’ ‘Mas nós somos amantes, não somos?’” (Ibid. 

p. 134); ou quando a própria menina diz o propósito, de cunho sexual implícito, que 

encontrou durante sua estadia na colônia de férias: “‘[...] [m]eu dever é – ser útil. Sou amiga 

dos animais machos. Obedeço a ordens. Sou alegre. [...] Sou econômica e absolutamente 
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imunda nos meus pensamentos, palavras e atos’” (Ibid.); ou, ainda, no trecho em que o 

narrador pergunta sobre alguma outra novidade ocorrida no Campo Q e a jovem diz: “‘[...] 

[s]ó mais uma coisinha, uma coisa que eu não tenho como lhe contar sem ficar toda 

vermelha.’ ‘Mais tarde você me conta?’ ‘ Se estivermos no escuro e você deixar eu falar bem 

baixinho, eu conto [...]’” (Ibid. p. 135). 

Essa “nova” Lolita, longe da vigilância de sua mãe, ou, antes, liberta das amarras 

morais estabelecidas socialmente, a pregar que uma mulher não pode agir de modo salacioso, 

corrobora nossa hipótese de que ela pertence ao grupo de mulheres fatais da literatura 

mundial, pois, obviamente, transcende qualquer estereótipo esperado para um ser feminino da 

década de 1940, sobretudo, se levarmos em consideração que se trata de uma simples menina, 

uma criança. 

Também é importante frisarmos a “relação de amor” entre o “casal”, que parece ser 

construída aos poucos no caminho até o hotel Caçadores Encantados. Após uma breve parada 

em uma loja de doces para a garota comprar um sorvete, assim que estão entrando no carro 

Humbert a beija no pescoço: 

 

“Não faça isso”, disse ela olhando para mim com uma surpresa sem fingimento. 

“Não babe em mim. Que nojeira.” Esfregou o lugar contra seu ombro erguido. 

“Desculpe”, murmurei. “É que eu gosto de você, só isso.” [...] “Pois eu também 

gosto de você”, disse Lolita numa voz abafada e tardia, como que num suspiro, e 

como que se acomodando mais perto de mim. (NABOKOV, 2011, p. 136). 

 

Torna-se pertinente destacar que, aqui, temos a clara e piegas imagem de um casal que 

acabou de assumir o namoro e ainda nutre certa vergonha um do outro. Propositalmente ou 

não, a narrativa continua a retratar a posição de inferioridade na qual a personagem principal 

se encontra, pois é ele quem procura o carinho e é sua “parceira” quem detém o poder de 

satisfazê-lo se ela assim desejar. Além disso, é notória, outra vez, a natureza dupla de Lolita, 

ora criança inocente ora mulher envolvente e tentadora, que se manifesta no contraste entre 

pedir para tomar um sorvete e ser o alvo do amor e desejo de um homem a quem está sabendo 

dominar. 

No cair da noite, após horas de viagem, finalmente chegam ao hotel, no qual Humbert 

tentaria seu movimento mais ousado e que teve início ainda quando estava testando drogas 

para dormir em sua falecida esposa. O que o ardiloso e monstruoso protagonista planeja é 

fazer Lolita adormecer por tempo indeterminado enquanto a molesta durante o sono. Embora 

estejam em um tipo de relacionamento amoroso, ele julga ser uma ação necessária, haja vista 

que não sabe como a ninfeta reagiria a uma investida puramente sexual. Desse modo, 
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consegue fazer a jovem ingerir uma pílula durante o jantar que, somado ao cansaço natural do 

dia, acaba ficando deveras modorrenta. Enfim, como o próprio Humbert enfatiza, “[...] [e]ra 

chegado le grand moment
13

 [...]” (NABOKOV, 2011, p. 145). 

Esperando a droga atingir o efeito completo, a personagem principal estava no 

banheiro perdida em pensamentos: 

 

[...] Finalmente, o sensualista em mim (um monstro imenso e louco) não fazia 

qualquer objeção a alguma depravação da parte de sua presa. Mas em algum ponto 

além do feroz deleite, sombras perplexas conferenciavam – e não ter-lhes dado voz, 

eis do que me arrependo! Seres humanos, atentai! Eu devia ter compreendido que 

Lolita já demonstrara ser bem diferente da inocente Annabel, e que o mal nínfico 

que exalava de cada poro da criança fatídica que eu destinara a meu deleite secreto 

tornaria o sigilo impossível, e o deleite, letal. Eu devia ter percebido [...] que nada 

além de dor e horror resultaria do arrebatamento que eu esperava. Oh, alados 

senhores do júri! (NABOKOV, 2011, p. 146). 

 

Neste ponto, o protagonista nos fornece uma prova incontestável para os objetivos de 

nossa pesquisa, já que durante a narração dos acontecimentos referentes ao instante em que 

ele estava prestes a concretizar seus desejos voluptuosos com a ninfeta desacordada, Humbert 

insere a respectiva reflexão atormentada. Enquanto único narrador dos “fatos” que um dia 

sucederam, decerto ele sabe de toda a história, inclusive, como ela termina e quais 

consequências ela deixa. Destarte, mostra-se imensamente arrependido de ter agido motivado 

pelo encanto por Lolita, pois “o mal nínfico” da garota demonstrou ser “letal”. Tendo em 

conta que esse vocábulo é um sinônimo da palavra “fatal” e que Humbert sugere os malefícios 

provocados em sua vida pelo seu envolvimento com a menina, sem dúvidas ela pode ser 

rotulada de mulher fatal. 

Mesmo assim, após um momento de hesitação marcado pela sua decida a varanda do 

hotel e uma conversa rápida com um homem desconhecido – que mais tarde ele saberia ter se 

tratado de seu Nêmesis, Clare Quilty –, Humbert não resiste à tentação de possuir Lolita e 

volta ao quarto. Ainda sob o efeito da incerteza e do temor perante aquilo que aconteceria 

depois de satisfazer seus desejos, especialmente no que diz respeito a sua relação com a 

garota, ele se deita na mesma cama que seu alvo. Entretanto, durante toda a noite, não 

conseguira encontrar “brecha” para agir, porque seu medo e paranoia sempre o faziam pensar 

que a jovem estava secretamente acordada, apenas esperando ele fazer algo inapropriado para 

poder gritar e pedir socorro. Então, ao amanhecer, o narrador-personagem nos informa: “[...] 

em torno das seis horas da manhã ela estava totalmente desperta, e às seis e quinze já éramos 

                                                           
13

 Nossa tradução: “o grande momento”. 
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tecnicamente amantes. E vou contar-lhes uma coisa muito estranha: foi ela quem me seduziu” 

(NABOKOV, 2011, p. 155). 

De acordo com Humbert, novamente percebemos que a ação da cena partiria de Lolita, 

que é responsável por seduzi-lo. É interessante verificarmos como a forma que o narrador 

conta os fatos isenta-o de qualquer culpa pelo ocorrido, afinal, não obteve sucesso algum em 

suas “tentativas” eróticas no decorrer da madrugada, diferente da ninfeta que precisou de 

apenas quinze minutos matutinos. Certamente isso nos mostra como ele está à mercê dela e de 

seus encantos fatais, evidenciando a própria posição de inferioridade na relação, 

especialmente quando observamos a descrição desse primeiro ato sexual do casal depois de 

estarem ambos acordados: 

 

Senti seus olhos fixos em mim, e quando ela finalmente emitiu aquela sua adorada 

nota risonha, eu soube que seus olhos sorriam. Ela rolou para o meu lado, e seus 

cabelos mornos e castanhos roçaram minha clavícula [...]. Ficamos deitados em 

silêncio. Acariciei de leve o seu cabelo, e de leve nos beijamos. Seu beijo, para meu 

delirante embaraço, tinha refinamentos [...] que me levaram a concluir que ela fora 

instruída ainda na infância por alguma pequena lésbica. [...] Tinha as faces coradas, 

seu carnudo lábio inferior cintilava, minha dissolução estava próxima. Na mesma 

hora, com uma explosão de alegria selvagem (o sinal da ninfeta!), ela encostou a 

boca no meu ouvido – mas por um bom tempo minha mente não foi capaz de separar 

em palavras a quente trovoada do seu sussurro, e ela riu, afastou o cabelo do rosto e 

tentou de novo, e aos poucos a estranha sensação de viver num mundo inédito, um 

novo e louco mundo de sonho, onde tudo era permissível, tomou conta de mim 

quando percebi o que ela sugeria. Respondi que não sabia quais brincadeiras ela e 

Charlie tinham praticado. “Vai me dizer que você nunca –?” – seus traços se 

contorceram num estado de desgostosa incredulidade. “Você nunca –”, recomeçou 

ela. [...] (Era muito curiosa a maneira como ela considerava – e continuou a 

considerar por muito tempo – todas as carícias, afora os beijos na boca ou o ato 

simples do amor, “romantismo meloso” ou uma coisa “anormal”.) “Quer dizer”, 

persistiu ela, ajoelhando-se agora em cima de mim, “que você nunca chegou a fazer 

tudo quando era mais novo?”. “Nunca”, respondi sem mentir. “Está certo”, disse 

Lolita, “pois vamos começar agora”. (NABOKOV, 2011, p. 155-156). 

 

Aquele amedrontamento que impediu a personagem principal de “se aproveitar” da 

menina durante a noite foi desnecessário, já que, ao invés de demonstrar medo e repulsa – 

aquilo que ele mais receava –, ela própria mostrou inciativa na busca por uma satisfação 

sexual mútua. De modo gradativo, Humbert entra no jogo erótico que se apresentava e que a 

garota procurava, acabando por descobrir que ela não era uma simples criança inocente e pura 

como imaginava, à medida que exibia habilidades adquiridas através de certas práticas 

libidinosas – inclusive no acampamento onde se envolveu com um rapaz chamado Charlie. 

Sobre isso, o próprio narrador conclui ao dizer que “[...] nem o mais ínfimo vestígio de pudor 

detectei naquela linda jovem ainda em formação, que a escola mista moderna, os maus modos 
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da juventude, a atividade criminosa de exploração das colônias de férias [...] haviam 

depravado total e irremediavelmente. [...]” (NABOKOV, 2011, p. 156). 

O episódio segue com as artimanhas tentadoras e incomuns para uma moça de apenas 

doze anos, por exemplo, sussurrar um provável pedido por sexo ou mesmo assumir 

completamente o desenrolar da relação carnal, visto que Humbert clama não ter tido qualquer 

experiência do tipo na infância. Além disso, identificamos a superioridade da pequena, 

também, na posição sexual assumida por ela em dado momento do coito quando fica literal e 

simbolicamente por cima do protagonista. Com efeito, é seguro afirmarmos que a personagem 

Lolita não é somente uma criança movida por atitudes infantis, na verdade, ela age como uma 

mulher forte e segura de si, principalmente no que diz respeito aos seus próprios desejos e 

objetivos a serem conquistados, sejam eles sexuais ou não. 

Ademais, devemos destacar o manuseio linguístico apresentado por Humbert, que 

consegue utilizar seu rico vocabulário, às vezes ambíguo, para nos inserir com precisão na 

atmosfera sensual do momento. Nessa perspectiva, retomamos brevemente o trecho “Tinha as 

faces coradas, seu carnudo lábio inferior cintilava, minha dissolução estava próxima”, o qual 

acreditamos extrapolar o sentido literal e representar os órgãos masculino e feminino na 

iminência do ato sexual. A respeito de Lolita, as “faces coradas” equivaleriam a sua vagina, 

cuja cor avermelhada permite-nos tal associação; o “lábio inferior” remeteria exatamente a 

parte do corpo homônima que, junto ao “lábio superior”, cobre a genitália feminina; e seu 

“cintilar” denotaria o lubrificante natural que escorre no instante da excitação. Já sobre 

Humbert, o sentido da expressão “dissolução que estava próxima”, nesse contexto, retrataria o 

pênis que se aproxima da penetração vaginal ou, ainda, da ejaculação prestes a ocorrer, o que 

faria a personagem principal se “dissolver em prazer”. 

Tendo, finalmente, alcançado a relação sexual que sempre sonhou desde as tentativas 

fracassadas com a pequena Annabel, o narrador entra em um estado de profunda satisfação 

pessoal que beira o sublime: “[...] cada nervo meu ainda estava ungido, estremecendo com a 

sensação do corpo dela – o corpo de um demônio imortal disfarçado de criança do sexo 

feminino” (NABOKOV, 2011, p. 162). Em meio ao seu devaneio, compara Lolita com uma 

criatura maléfica e, assim, fortalece nossa hipótese de que ela pertence, sim, ao grupo de 

mulheres fatais, embora aparente não passar de uma mera garotinha. 

Logo após os eventos de ordem erótica que descrevemos, o casal segue viajem rumo a 

Lepingville, cidade onde a mãe da jovem estaria hospitalizada. Mas, no caminho, Lolita 

começa a se queixar de dores internas, provavelmente em razão das três vezes que fizeram 

amor pela manhã e isso deixara Humbert apreensivo. Devemos lembrar aos leitores que, 
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fisicamente, ela era apenas uma criança e, assim sendo, seu corpo, ainda em desenvolvimento, 

não estava completamente preparado para o sexo vigoroso, sobretudo, quando seu parceiro já 

era um adulto. 

A situação supracitada deixa a dolorida passageira de mau humor e o inquieto 

motorista apavorado, fazendo-o acatar tudo que a menina dizia e solicitava. Então, ela pede 

para ir a um posto de gasolina e usar o banheiro, o protagonista atende prontamente. Muito 

tempo depois a jovem volta e exige ligar para sua mãe, sem saída e com uma situação que 

estava se transformando em uma discussão acalorada, Humbert diz que Charlotte estava 

morta. 

Tentando desviar o sofrimento da menina, ou, antes, em uma tentativa de se livrar da 

própria culpa, o narrador-personagem compra vários brinquedos, revistas, comidas e 

guloseimas para a enteada. Quando chegam à cidade de Lepingville, ficam em quartos 

separados no hotel, e Lolita, arrasada, chora pelo falecimento da mãe. Todavia, no meio da 

noite ela vai ao encontro de Humbert para ser amparada e fazer as pazes. Nesse momento, ele 

nos informa: “[...] [e]ntendam, ela não tinha absolutamente mais lugar algum aonde ir” 

(NABOKOV, 2011, p. 166), já que não possuía qualquer outro familiar vivo com o qual 

pudesse ficar. Portanto, para melhor ou para pior, o casal estava ligado por tempo 

indeterminado, e é dessa forma que Humbert e Lolita dão início a sua viagem pelos Estados 

Unidos. 

O medo constante de ter sua relação amorosa com a jovem descoberta pelas outras 

pessoas, especialmente pelas autoridades, faz a personagem principal adotar um tipo de vida 

“nômade” ao permanecer cruzando diversas cidades e ficando em inúmeros motéis ao longo 

do percurso – raramente se hospedando em um hotel comum. Em todos esses locais e 

estabelecimentos a natureza dominadora – ou apenas mimada – de Lolita nos é repassada 

pelos olhos de um narrador atento: 

 

Imediatamente depois de chegar a um dos motéis mais desprovidos de encantos que 

se tinham transformado em nosso refúgio habitual, ela ligava o ventilador elétrico, 

ou me induzia a inserir uma moeda de 25 cents no rádio, ou lia todos os letreiros e 

perguntava em tom de queixa por que não podia fazer a caminhada pela trilha que 

recomendavam ou ir nadar na piscina de água termal da localidade. No mais das 

vezes, com os modos largados e entediados que cultivava, Lo se estendia inerte e 

abominavelmente desejável numa poltrona vermelha ou num divã verde, ou numa 

espreguiçadeira de lona listrada com descanso para os pés e um pequeno guarda-sol 

acoplado, ou uma cadeira de balanço, ou qualquer outra cadeira de jardim debaixo 

de um guarda-sol no pátio, e eu precisaria de horas de agrados, ameaças e promessas 

para fazê-la conceder-me por alguns segundos suas pernas e braços morenos no 

isolamento do nosso quarto de cinco dólares antes de dedicar-se a qualquer atividade 

que ela pudesse preferir a meu pobre prazer. (NABOKOV, 2011, p. 172). 



70 

 

 

Podemos perceber que, aparentemente, é a sagaz garota quem toma a maior parte das 

decisões durante a estadia nos lugares de descanso, sobretudo no que diz respeito ao ato 

sexual, que ocorre unicamente após sua aceitação perante os “agrados, ameaças e promessas” 

de um protagonista deslumbrado e desesperado por ela. É interessante ver como há uma 

inversão de papéis entre eles, pois é Humbert, homem mais velho e “pai” da jovem, quem 

deveria ditar as regras e assumir o comando; no entanto, é a ninfeta quem toma para si essa 

responsabilidade. Tal posição inferior da personagem principal – como temos visto ao longo 

desse trabalho – sempre estivera presente na narrativa, mesmo assim, em meio a essa jornada 

pelo país americano ela fica cada vez mais evidente. 

Ademais, o caráter ambíguo de Lolita, que ora age como criança ora age como adulta, 

reaparece fortalecido nessa segunda parte da história, de modo que observamos o contraste 

entre as atividades comuns a uma simples menina (ler história em quadrinhos; pôr o dedo no 

nariz) e aquelas que naturalmente concernem a uma mulher-feita (manter um intercurso 

sexual): 

 

[...] Nas tardes especialmente tropicais, na intimidade pegajosa da sesta, eu gostava 

da sensação fresca do couro da poltrona contra minha volumosa nudez enquanto eu 

a equilibrava em meu colo. E lá ela se deixaria ficar, uma típica criança que enfia o 

dedo no nariz concentrada nas seções mais ligeiras do jornal, tão indiferente a meu 

êxtase como se fosse alguma coisa em que se tivesse sentado por acidente – um 

sapato, uma boneca, o punho de uma raquete de tênis – e a preguiça a impedisse de 

remover. Seus olhos acompanhavam as aventuras de seus personagens favoritos dos 

quadrinhos [...]. (NABOKOV, 2011, p. 192-193). 

 

Esse crescimento precoce, ou, antes, forçado da garota, que acontecera muito em 

função das ações e dos desejos de Humbert, decerto contribuiu para o distanciamento 

emocional daquela em relação a este, pois, independente do que ele fizesse, não era 

correspondido do jeito que imaginava. Contudo, o fato de enfim está desfrutando da fantasia 

que sempre carregou consigo desde os treze anos, isto é, manter uma relação sexual com uma 

garota entre os nove e os quatorze anos de idade, deixa o protagonista realmente satisfeito, 

como ele mesmo enfatiza: 

 

Ah, não me olhe com esse ar de desprezo, leitor, não estou tentando dar a entender 

que eu jamais conseguisse ser feliz. [...] Apesar de nossos arrufos, apesar da 

maldade que ela exercia, apesar de todo o esperneio e de todas as caretas que me 

dirigia, da vulgaridade, do perigo e da horrível desesperança de tudo, eu ainda 

flutuava nas profundezas do meu paraíso de eleição – um paraíso cujos céus tinham 

a cor das chamas do inferno –, mas ainda assim um paraíso. (Ibid., p. 194). 

 



71 

 

É perceptível que o fascínio do narrador pela nova vida que leva junto a sua parceira 

constitui uma imensa fonte de alegria e realização. Entretanto, em suas próprias palavras 

(“perigo”, “desesperança de tudo”, “inferno”) reparamos a ciência de que tudo estava fadado 

ao sofrimento e à destruição – inclusive de sua própria vida, como veremos a posteriori. Isso 

vai ao encontro das proposições de Passos (2003, p. 82), quando diz que “[...] [a] “fatalidade” 

da Mulher não advém da ignorância do homem, já que, mesmo conhecedora de tal estado de 

coisas, a personagem masculina continua a se embrenhar no mundo aventuroso oferecido por 

ela”. Nesse sentido, o modo que Humbert deixa-se levar por esse cenário paradisíaco e 

prazeroso, mas, ainda assim, condenado a ruína, apenas reafirma a posição de mulher fatal da 

pequena Lolita na obra. 

A viagem durou cerca de um ano até o protagonista decidir seguir para o leste do país 

americano devido a questões financeiras, estabelecendo-se, então, na cidade de Beardsley. 

Assim que chega ao novo endereço, rapidamente encontra a Escola Beardsley para Moças e 

matricula a garota na referida instituição. Com o tempo, Lolita consegue ter uma vida normal 

outra vez: estudando, socializando, fazendo amizades, etc. Porém, é a partir desse ponto que o 

narrador começa a notar alterações no comportamento da menina, que passa a agir de maneira 

esquiva, suspeita e rebelde, algo natural para uma adolescente, mas que acaba gerando 

diversas discussões e brigas entre o casal. Destarte, o primeiro sinal dessa mudança de atitude 

diz respeito a sua mesada periódica: 

 

O dinheiro que eu lhe dava por semana, pago sob a condição de que se 

desincumbisse de suas obrigações básicas, somava vinte e um cents no início da era 

Beardsley [...]. [Mas] Consciente da magia e do poder de sua tenra boca, ela 

conseguiu – ao longo de um único ano letivo! – aumentar o preço da bonificação por 

um enlace precioso a três ou até quatro dólares. [...] (NABOKOV, 2011, p. 214). 

 

Semanalmente, Humbert propiciava a jovem um valor discreto em dinheiro, algo 

bastante comum entre pais e filhos em qualquer sociedade. No entanto, em determinado 

momento, Lolita percebe que detém o poder de conseguir muito mais ao valer-se de seus 

encantos femininos e de seus dotes sexuais sem os quais o protagonista assume que “[...] não 

poderia viver mais que uns poucos dias [...]” (Ibid.). Ou seja, é notória, novamente, a posição 

de inferioridade da personagem principal que, além disso, aparenta ser “refém” da ninfeta. É 

imprescindível dizer que o ato de saber utilizar características femininas sedutoras para 

conseguir aquilo que almeja de um homem faz parte do ser mulher, aliás, constitui o apanágio 

primordial de uma mulher fatal. 
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O fato de Lolita “cobrar caro” em troca de “favores concupiscentes” não foi o 

problema visto por Humbert, mas o que ela estava fazendo com o dinheiro adquirido: 

 

Certa vez encontrei oito notas de um dólar num de seus livros (muito a propósito – A 

ilha do tesouro), e outra vez um buraco na parede por trás da Mãe de Whistler 

revelou conter nada menos que vinte e quatro dólares e algum trocado – digamos 

vinte e quatro dólares e sessenta cents – que removi discretamente, ao que, no dia 

seguinte, ela acusou, nas minhas barbas, a honesta sra. Holigan de ladra asquerosa. 

[...] o que eu mais temia era não que ela pudesse me arruinar, mas que conseguisse 

acumular suficiente dinheiro em espécie para fugir de mim. Acredito que a pobre 

criança de olhos ferozes tivesse calculado que, com meros cinquenta dólares na 

bolsa, talvez conseguisse chegar à Broadway ou a Hollywood – ou à cozinha 

malcheirosa de algum restaurante de segunda [...]. (NABOKOV, 2011, p. 215). 

 

Como podemos ver, ele encontrara motivos para crer que sua amada estava tramando 

abandoná-lo, e isso era a única coisa inaceitável – mas possível – de acontecer. Esse episódio 

também nos mostra que a menina, desde seu ingresso no colégio, mudara sua maneira de agir 

e de pensar, haja vista que uma situação de fuga, como o narrador-personagem imaginara, 

nunca tinha acontecido. Perante esse novo quadro, Humbert fica ainda mais atento a tudo e a 

todos que cercam a jovem. 

A Escola Beardsley estava realizando os preparativos para uma peça, intitulada de Os 

caçadores encantados, da qual Lolita fazia parte do elenco e que iria ser encenada no colégio 

durante a primavera de 1949. Como a música estava ligada ao teatro, a garota estava tendo 

aulas de piano nas terças, até que um dia a professora liga para Humbert e pergunta se ela 

continuaria indo às aulas, pois tinha faltado a dois encontros consecutivos. Tal informação 

deixa o protagonista extremamente alarmado e furioso em razão das ações sorrateiras de sua 

enteada, que, até onde ele sabia, poderia estar planejando deixá-lo. Assim, resolve ter uma 

conversa com a menina que, por sua vez, diz ter ido a um parque ensaiar para a peça da escola 

com uma amiga. O protagonista decide, então, ligar para a sua colega, a qual confirma 

prontamente a estória de Lolita. Depois disso, segue-se a cena: 

 

[...] desci as escadas limpando a garganta e com a mão no peito. Lo estava agora na 

sala, na sua poltrona gorda favorita. Enquanto se espalhava ali, mordiscando uma 

unha encravada e zombando de mim com seus implacáveis olhos vaporosos, o 

tempo todo fazendo balançar um banquinho sobre o qual apoiara o calcanhar de um 

pé descalço, percebi na mesma hora com um mal-estar instantâneo o quanto ela 

mudara desde que eu a vira pela primeira vez dois anos antes. [...] (NABOKOV, 

2011, p. 237). 

 

Para além dos traços físicos da jovem, agora uma adolescente de quatorze anos – 

estando, portanto, na idade final da fase ninfeta estipulada pelo narrador no começo da 
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história – que mudara bastante ao longo dos dois anos em que estiveram juntos, Humbert 

reconhece que o próprio caráter da menina estava diferente de outrora, especialmente, em 

relação a ele. De fato, no episódio supramencionado, é possível detectarmos o desdém de 

Lolita para com a personagem principal, que começa a sofrer os primeiros efeitos das 

desgraças provocadas por uma mulher fatal, quais sejam: a destruição psicológica e 

emocional. 

Chamamos a atenção do leitor para a forma que o protagonista desce as escadas, isto é, 

“limpando a garganta e com a mão no peito”, indicando que estava sob o efeito de uma forte 

emoção negativa. Ter que encarar a situação de não possuir controle algum sobre a ninfeta, 

desconhecer seus passos diários, com quem está falando e o que conta para essas pessoas a 

respeito da relação homem/mulher que partilham, provoca-lhe um estado de grande estresse 

mental e emocional, que é intensificado pelo comportamento sarcástico da garota. Além disso, 

Humbert também lida com o pavor de perdê-la e com o medo de responder por algum tipo de 

crime sexual contra a criança. 

Outro fator interessante que devemos destacar é o valor simbólico da cena, que 

demonstra a decadência de qualquer poder que o narrador – enquanto homem, adulto e 

detentor do dinheiro – tivera dentro do conturbado relacionamento com a menina. Em 

primeiro lugar, analisemos a imagem desta no momento em que a personagem principal desce 

as escadas: ela estava sentada em uma confortável poltrona, sua favorita, ostentando uma 

expressão de superioridade, de despreocupação e de deboche em relação à Humbert não saber 

se ela mentia ou dizia a verdade. Isso, decerto, lembra-nos da figura de uma rainha sentada em 

seu trono, ou seja, de alguém que está acima dos demais, que possui o controle supremo e 

incontestável sobre suas ações e daqueles que a cercam, com exceção do rei, que, diga-se de 

passagem, dado o contexto e o estado em que o narrador se encontra, não é um papel que ele 

esteja a desempenhar. Novamente, então, o “império” de Lolita é exercido sobre o 

transtornado Humbert. 

Em segundo lugar, após ter falado com a amiga da jovem, o ato de ele descer as 

escadas também apresenta grande simbologia. Consoante com os estudos de Chevalier e 

Gheerbrant (2015, p. 378), o termo “escada” é “[...] o símbolo por excelência da ascensão e 

da valorização, ligando-se à simbólica da verticalidade. Mas ela indica uma ascensão gradual 

e uma via de comunicação em sentido duplo entre diferentes níveis. [...]”. Nesse sentido, ele 

representa a elevação, a soberania e, por extensão, o poder; mas também pode significar o 

caminho inverso, quer dizer, a descensão, a submissão e, consequentemente, a impotência. 

Quando Humbert desce as escadas, simbolicamente abre mão de qualquer poder que 
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supostamente um dia teve sobre Lolita, assumindo uma posição de inferioridade. No decorrer 

da narrativa a menina sempre demonstrou estar no comando, detendo o poder da relação 

amorosa, mas esse momento é deveras marcante e retrata isso com precisão. Essa condição 

submissa do protagonista fica ainda mais evidente na continuação do episódio. 

Extremamente abalado por tudo que sucedia e pela atitude condescendente de Lolita, 

Humbert perde o controle e grita com ela na tentativa de se impor, mas a adolescente não se 

abala e retruca com xingamentos e acusações, dando início a uma gigantesca discussão que 

termina apenas quando a garota se desprende das mãos de seu padrasto e foge. Rapidamente 

ele a encontra: 

 

[...] Lolita, através do vidro de uma cabine telefônica [...], com a mão cobrindo o 

fone, confidencialmente dobrada sobre ele, apertou os olhos para mim, depois deu-

me as costas com seu tesouro, desligou às pressas e deixou a cabine com um gesto 

floreado. “Tentei ligar para você em casa”, disse ela em tom ligeiro. “Uma grande 

decisão foi tomada. Mas primeiro me pague uma bebida, papai.” (NABOKOV, 

2011, p. 240-241). 

 

Devido a adrenalina da briga, da procura exasperada pela ninfeta e do alívio de tê-la 

encontrado, o narrador não nota a forma suspeita que ela agiu enquanto falava com alguém no 

telefone, inclusive escondendo-se de sua vista. Além disso, se esperávamos que ela estivesse 

alterada e enraivecida pela discussão, a jovem se mostra misteriosamente receptiva e calorosa 

com Humbert, contando-lhe em seguida o que decidira: 

 

“Escute”, disse ela, enquanto voltava para casa montada na bicicleta a meu lado, um 

dos pés raspando a calçada reluzente e escura, “escute, resolvi uma coisa. Quero sair 

da escola. Detesto essa escola. Na verdade detesto essa peça! Não quero mais voltar. 

Quero achar outro lugar. Ir embora agora mesmo. Sair noutra viagem comprida. Mas 

dessa vez vamos aonde eu quiser, está bem?”. Concordei com um aceno de cabeça. 

Minha Lolita. “Eu é que decido? C’est entendu?
14

”, perguntou ela oscilando um 

pouco ao meu lado. Só usava o francês quando empenhada em exibir um 

comportamento impecável. “Está bem. Entendu
15

 [...]”. (Ibid. p. 241). 

 

Aqui vemos a ascensão definitiva de Lolita ao poder. A personagem principal, ao 

concordar com tudo que ela decide, deixa em suas mãos, a partir desse instante, a condução de 

suas vidas e do relacionamento amoroso. Assim, como uma exímia mulher fatal, a ninfeta 

conseguira manipular o narrador-personagem para fazer tudo àquilo que ela queria, sem, 

contudo, revelar os verdadeiros motivos por trás de sua repentina mudança de comportamento 

desde o momento que falara com alguém na cabine telefônica. Ademais, de modo a não 

                                                           
14

 Nossa tradução: “Está entendido?”. 
15

 Nossa tradução: “Entendido”. 
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permitir que Humbert ponderasse sobre o que acabara de ocorrer, além de aparentar ser uma 

comemoração pessoal por tudo estar acontecendo de acordo com seus “planos”, a menina 

utiliza seus jogos sedutores e propõe o ato sexual ao chegarem a casa: “[...] minha Lolita tirou 

o suéter, sacudiu o cabelo perolado, estendeu para mim dois braços nus, levantou um dos 

joelhos [e disse]: ‘Me carregue para cima, por favor. Hoje à noite estou me sentindo um tanto 

romântica.’” (NABOKOV, 2011, p. 242). Ao amanhecer, comunicam à Escola Beardsley que 

fariam uma viagem e seguem sem um destino certo, mas agora com Lolita escolhendo onde e 

quando parar. 

Essa retomada na viagem ao redor dos Estados Unidos, no entanto, é marcada por uma 

perseguição ao casal, a qual é empreendida por um sujeito desconhecido em um carro, a 

princípio, avermelhado: 

 

[...] Deduzi [...], que o Iaque Vermelho que nos acompanhava a uma distância 

discreta, quilômetro após quilômetro, fosse dirigido pelo detetive contratado por 

algum enxerido para descobrir exatamente ao que Humbert Humbert vinha 

submetendo sua enteada menor de idade. [...] (Ibid. p. 253). 

 

O protagonista, então, começa a ser dominado pelo medo de sua relação com a garota 

ser descoberta por alguém, o que provavelmente o levaria à cadeia e, por consequência, 

ocasionaria a separação de sua amada. Sendo assim, seu já abalado psicológico-emocional se 

manifesta: 

 

[...] tive alucinações. Talvez tenham sido mais que alucinações. Não sei o que ela ou 

ele, ou ambos, puseram na minha bebida, mas certa noite tive a certeza de que 

alguém batia de leve na porta do nosso bangalô, que escancarei de um gesto, e dei-

me conta [...] que, destacando-se branco contra a escuridão encharcada de chuva, 

havia um homem de pé segurando diante do rosto a máscara do grotesco detetive de 

queixo proeminente das histórias em quadrinhos. Ele emitiu um riso abafado e se 

afastou, eu recuei para dentro do quarto e tornei a adormecer, e até hoje não sei ao 

certo se essa visita não terá sido um delírio provocado por alguma droga [...]. (Ibid.). 

 

O amedrontamento de Humbert o faz desconfiar até mesmo da ninfeta, assumindo que 

ela estivesse de conluio com o suposto detetive colaborando com algum tipo de investigação 

criminal que o prejudicaria. Porém, nada disso fica claro aqui, já que temos como prova 

meramente a visão – ou o devaneio – de alguém de mente instável, que tinha acabado de 

acordar e que poderia ou não estar sob o efeito de entorpecentes quando clama ter visto a 

sinistra figura de um homem a vigiar-lhes.  

Com o passar dos dias, porém, ao parar em um posto de gasolina para abastecer e 

realizar uma revisão em seu automóvel, a personagem principal pede a Lolita que aguarde no 
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veículo enquanto ele cuida de tais problemas. Nesse instante a sombra de seu perseguidor 

toma forma quando, de longe, vê-lo conversando com a menina: 

 

[...] vi uma coisa terrível. Um sujeito de costas largas, calvície em processo, com um 

paletó areia e calças de um marrom-escuro, escutava as palavras de Lo, que se 

debruçava para fora do carro e falava com ele muito depressa, sua mão com os 

dedos estendidos gesticulando para baixo e para cima como sempre fazia quando 

discorria com ênfase e seriedade. O que me chocou com uma intensidade que me 

deixou nauseado foi – como dizer? – a familiaridade volúvel dos seus modos, como 

se ela e ele se conhecessem – oh, de muitas e muitas semanas. [...] (NABOKOV, 

2011, p. 254). 

 

Isso demonstra que a garota estava escondendo algo, levantando, em nós leitores, 

dúvidas, como: seria esse homem a mesma pessoa com quem Lolita conversava ao telefone na 

noite da briga com Humbert? Ela realmente já o conhecia? Eles estavam tramando algo contra 

o protagonista? Alguns questionamentos também despontam na cabeça do narrador, pois, 

rapidamente, ao voltar para o carro e seguir adiante com a viagem, faz perguntas à jovem, que 

responde de modo leviano e irônico: “‘[o] que aquele homem estava perguntando, Lo?’ 

‘Homem? Ah, aquele homem. Entendi. Não sei bem. Queria saber se eu tinha um mapa. Acho 

que se perdeu.’” (Ibid. p. 255); ao que Humbert replica: “‘[e]scute aqui, Lo. Não sei se você 

está mentindo ou não [...], mas essa pessoa passou o dia inteiro nos seguindo [...] e acho que 

ele é da polícia. [...] Agora eu quero saber exatamente o que ele disse a você, e o que você 

respondeu a ele.’ Ela riu.” (Ibid.). A sensação que esse diálogo nos passa é que Lolita, além 

de omitir informações relevantes sobre o misterioso perseguidor, parece estar conduzindo o 

protagonista a uma armadilha, à destruição de sua vida, por assim dizer; e isso sendo feito 

com naturalidade, despreocupação e zombaria: “‘[e]le perguntou aonde estamos indo?’ ‘Ah, 

isso ele sabe’ (zombando de mim)” (Ibid.). 

Ao lembrar-se das características físicas do desconhecido, Humbert o acha parecido 

com um primo suíço de seu pai, chamado Gustave Trapp, e por falta de maiores informações 

passa a se referir a ele utilizando o respectivo nome. Depois desse primeiro contato visual 

com o sujeito, o protagonista mantém-se ainda mais atento e nota que continuam sendo 

perseguidos pelo veículo vermelho de Trapp. Essa situação agrava a condição mental já 

desequilibrada do narrador-personagem, que em um determinado momento acredita ter obtido 

sucesso em despistar o insistente perseguidor, mas em seguida é assombrado pelo pensamento 

– não a certeza – de que não conseguira essa façanha; na verdade, Trapp estava apenas 

trocando de carro e sempre permanecendo sorrateiramente em seu encalço. 
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É perceptível que essa condição atormentada e paranoica de Humbert deriva de seu 

próprio medo de ser pego – pois ele mesmo sabe das consequências que um dia heveria de 

sofrer devido a sua relação “proibida” com a criança –, bem como das reações e atitudes de 

Lolita, as quais sugerem fortemente que ela está de conspiração com o estranho. A respeito 

disso, certa vez, enquanto atravessavam uma região montanhosa com o perseguidor logo 

atrás, o pneu do automóvel em que estavam fura e a personagem principal decide ir até o 

carro do desconhecido pedir emprestado um macaco – é claro que se tratava de uma 

artimanha para confrontá-lo e descobrir sua identidade –, porém, repentinamente, a ninfeta, 

que tinha ficado no veículo, dá a partida e começa a dirigir. O narrador, então, chega à 

conclusão: “[...] [e]nquanto eu abria a porta com um repelão, tive a absoluta certeza de que ela 

só pusera o carro em marcha para impedir que eu me aproximasse de Trapp [...]” 

(NABOKOV, 2011, p. 267). Decerto, isso demonstra o quão ardilosa é Lolita, haja vista que 

consegue enganar seu padrasto com facilidade, impedindo-o de descobrir a “verdade”. 

Outro momento que realmente notamos a relação da garota com Trapp ocorre em uma 

das inúmeras passagens de Lolita e Humbert pelos motéis dos Estados Unidos. Na ocasião, 

ela brincava com um cachorro próximo a piscina do local sob o olhar fixo de seu padrasto; de 

repente, a garota se agita e começa a se movimentar com mais alegria, saltitando sem motivo 

aparente. Nesse instante, o narrador-personagem percebe que um dos banhistas saía da piscina 

e observava a exultante ninfeta: 

 

[...] E enquanto eu contemplava aquele rosto oval e castanho cor de noz, entendi 

num relance o que me fazia reconhecê-lo: era o reflexo da expressão da minha filha 

– a mesma beatitude e o mesmo esgar sorridente, só que horrendamente deformados 

por seus traços masculinos. E percebi também que a criança, a minha menina, sabia 

que ele a estava assistindo, degustava a luxúria daquele olhar e procurava 

proporcionar-lhe um espetáculo de cabriolas e alegria, a vadia perversa e adorada. 

Cada vez que estendia a mão para a bola e não conseguia pegá-la, caía de costas, 

com suas obscenas pernas jovens pedalando loucamente no ar [...]. (NABOKOV, 

2011, p. 277). 

 

Com um misto de surpresa e pânico, o protagonista descobre quem era a sombra a 

espreitar sua enteada: “[i]mediatamente em seguida, uma transformação prodigiosa operou-se. 

Ele não era mais um sátiro, mas o primo suíço muito manso e atoleimado, o mesmo Gustave 

Trapp que mencionei mais de uma vez [...]” (Ibid.), verificando que, de fato, existia algum 

tipo de relação entre o sujeito e Lolita. 

Faz-se importante apontarmos, ainda, como a cena brinca com a dualidade que Lolita 

vem apresentando ao longo da trama, isto é, outra vez pode ser vista tanto sua faceta de 

menina infantil (através da ação de estar brincando com a bola) quanto sua faceta de mulher 
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sedutora (através do ato de exibir suas lascivas pernas joviais). Além disso, tais características 

de sedução estão mais poderosas do que nunca, especialmente quando levamos em 

consideração que estão surtindo efeito em outro homem além de Humbert. Ou seja, a garota 

certamente está aprimorando sua capacidade de encantar o sexo masculino. 

Na continuação do episódio, a pressão gerada pela constatação do envolvimento de 

sua amada com Trapp deixa o protagonista à beira de um colapso, de modo que é tomado por 

dores no peito e por intensos vômitos. Tal situação, que deveria apavorar Lolita – afinal de 

contas, trata-se de seu responsável –, não aparenta causar-lhe grandes preocupações, na 

verdade, parece que ela está esperando momentos como esse, haja vista que o próprio 

Humbert nos comunica: “[v]i os olhos de Lolita, e eles me pareceram tomados mais de 

cálculo que medo. [...]” (NABOKOV, 2011, p. 278). Nesse sentido, inferimos que a ninfeta 

tem algum plano em mente, o qual, provavelmente, conta com o envolvimento de Trapp. 

Próximo ao limite da sua razão, com a confiança na menina abalada, mas mesmo 

assim a amando, o narrador-personagem ainda sofreria um derradeiro baque pouco tempo 

depois. Em certo ponto da viagem, ele e Lolita ficam doentes, esta tão debilitada que não há 

alternativa a não ser interná-la em um hospital. Isto feito, ela fica sob os cuidados de uma 

enfermeira chamada Mary Lore enquanto Humbert decide voltar ao motel para se recuperar. 

Ele acaba bebendo durante a noite e na manhã seguinte, surpreendentemente, sua febre havia 

desaparecido por completo. Então, com a esperança de a garota também ter se recuperado, o 

protagonista segue ao hospital, no entanto, para seu espanto e desespero, chegando ao local 

ele é informado que a jovem já havia tido alta mais cedo e tinha sido levada pelo seu tio 

Gustave.  

O que o leitor deve compreender é que isso foi pior que a morte para Humbert, pois ao 

longo do romance ele sempre deixara implícita e explicitamente claro que queria estar com 

Lolita para sempre, que jamais se separaria dela. E como vimos em diversos momentos da 

história, a mera ameaça ou o simples pensamento de perdê-la já era suficiente para atormentá-

lo e deixá-lo transtornado.  

A angústia gerada por essa notícia é tão gigantesca para a personagem principal, que 

sua reação não poderia ser outra além da descrita:  

 

[...] o gim mantinha meu coração em vida mas confundia meu cérebro, e ao fim de 

elipses e lapsos comuns em sequências de sonho encontrei-me na recepção do 

hospital, tentando espancar o médico, berrando com pessoas refugiadas debaixo das 

cadeiras e clamando por Mary, que por sorte dela não estava lá [...]. (NABOKOV, 

2011, p. 287-288). 
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A partir desse momento, Humbert dá início a uma busca implacável pelo sequestrador 

e pela ninfeta raptada, refazendo os caminhos por onde ele e Lolita outrora haviam passado no 

decorrer da viagem ao redor do país, imaginando que Trapp estaria seguindo essa rota inversa. 

O narrador-personagem percebe que estava certo e em vários estabelecimentos nos quais tinha 

se hospedado com sua amada (ou na mesma rua/bairro que eles), vê nos livros de registros os 

pseudônimos utilizados pelo raptor, que, como salientado pelo protagonista, tinham o único 

intuito de escarnecê-lo: “[d]escobri imediatamente que ele antevira a minha investigação e 

plantara pseudônimos ofensivos dirigidos especialmente a mim” (NABOKOV, 2011, p. 290), 

fato este que apenas fomentou mais ainda seu desejo de vingança. 

Esse verdadeiro “jogo de gato e rato” perdura por vários meses, inclusive, fazendo 

Humbert perder novamente o contato com o real e ser internado em um sanatório durante o 

inverno e boa parte da primavera de 1949, até que conhece Rita: uma mulher bondosa que 

prova ser uma ótima companheira, mas incapaz de apagar a imagem de Lolita de sua mente e 

de seu coração. Apesar disso, e sem conseguir encontrar pista alguma do paradeiro da garota 

ou do Nêmesis que a levara, acaba viajando e mantendo um relacionamento amoroso com 

Rita por três anos – do verão de 1950 ao verão de 1952. 

Um dia, no final de setembro de 1952, recebe uma carta e, atônito, nota que fora 

escrita por Lolita: 

 

PAPAI QUERIDO: Como vai tudo? Estou casada. Vou ter um bebê. Acho que ele 

vai ser grande. E vai nascer bem a tempo do Natal. Esta carta é difícil de escrever. 

Estou enlouquecendo porque não temos dinheiro para pagar as dívidas e sair daqui. 

Prometeram a Dick um bom emprego no Alasca exatamente na especialidade dele 

em mecânica, é só o que eu sei a respeito mas parece que é coisa grande. Desculpe 

eu ter escondido até hoje o nosso endereço de casa mas você ainda pode estar 

furioso comigo, e não quero que Dick saiba de nada. Esta cidade é uma coisa. Só o 

nevoeiro é que salva a pessoa de se ver cercada de idiotas. Por favor, mande um 

cheque, Papai. Trezentos ou quatrocentos já ajudavam, ou até menos, qualquer coisa 

é bem-vinda, você pode vender todas as minhas coisas velhas, porque depois que 

chegarmos lá a grana vai começar a entrar de verdade. Escreva, por favor. Passei por 

muitas tristezas e dificuldades. Na expectativa, a sua DOLLY (SRA. RICHARD F. 

SCHILLER). (NABOKOV, 2011, p. 310-311). 

 

Sem pensar duas vezes, Humbert abandona Rita e segue rumo ao endereço informado 

na carta pela garota, levando consigo um revólver que pretende utilizar para acabar com a 

vida do marido dela, assumindo que ele fora o sequestrador responsável por separá-los e 

causar todos os seus infortúnios. 

Quando chega ao endereço, nota que se trata de um barraco dos mais humildes, em 

uma rua pequena, desolada e suja. Com a ansiedade aumentando a cada segundo em função 
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do encontro com a menina, bem como do desejo ardente em confrontar e se vingar de Trapp-

Schiller – nome que deu ao seu desafeto após ler a carta –, bate na porta da casa e, depois de 

longos três anos, finalmente revê Lolita: 

 

Uns cinco centímetros mais alta. Óculos de armação cor-de-rosa. Novo penteado 

com o cabelo todo para cima, orelhas novas. Quanta simplicidade! Aquele momento, 

aquela morte que eu vinha conjurando havia três anos, tinha a singeleza de uma 

lasca de lenha seca. Estava franca e imensamente grávida. Sua cabeça parecia menor 

(só dois segundos tinham-se passado na verdade, mas deixem-me conferir-lhes toda 

a duração de árvore que a vida puder comportar), suas faces pintadas de sardas 

pálidas estavam encovadas, e suas canelas e seus braços à mostra tinham perdido o 

bronzeado, de maneira que a penugem aparecia nítida. Ela usava um vestido marrom 

de algodão sem mangas e desajeitados chinelos de feltro. (NABOKOV, 2011, p. 

314). 

 

Em outras palavras, Lolita já não era uma garota, mas sim uma mulher, uma mulher 

que certamente sofrera muito durante e após sua vivência ao lado de Humbert. Rapidamente, 

depois de vislumbrá-la, o narrador-personagem pergunta onde “ele” estava – referindo-se ao 

sequestrador que os separara –, entretanto, ao ver o esposo de Lolita, um rapazola chamado 

Dick, percebe que não era ele quem estava à procura e interroga a adolescente que, com certa 

resistência, finalmente diz o nome do homem que a levou anos antes: Clare Quilty. 

Ao ouvir isso, tudo começa a fazer sentido para o protagonista – assim como para nós, 

leitores da obra –, que percebe como Quilty sempre esteve presente em diversos momentos 

desde que se hospedara na casa das Haze – se não fisicamente, ao menos sua presença podia 

ser sentida ou constatada. Como Lolita sempre sonhara em ser uma estrela de cinema e Quilty 

era um dramaturgo reconhecido e famoso, no quarto antigo da menina até havia pôsteres dele. 

Além disso, na época em que estavam na cidade de Beardsley, aquela peça na qual ela se 

inscreveu estava sendo organizada pelo sujeito. O que fica claro neste momento é que a figura 

do dramaturgo circundou constantemente a vida das duas personagens em diversas ocasiões 

da narrativa. 

Com efeito, Lolita começa a relatar o que aconteceu após ser levada, revelando que 

não houve sequestro algum, ela quem escolheu fugir com Quilty. Sempre gostou dele e do 

que poderia proporcioná-la, então, depois de descobrir que o dramaturgo tinha interesse 

amoroso especialmente por jovens garotas, ao surgir uma oportunidade durante o tempo que 

estava no Colégio Beardsley ensaiando para a sua peça, desenvolveu um tipo de 

relacionamento com ele e acabou por ser influenciada a abandonar o padrasto. Aqui vemos, 

portanto, que Quilty era aquele com quem a jovem falava ao telefone em uma noite que 

brigara com Humbert; aquele que dialogava com Lolita no carro enquanto a personagem 
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principal resolvia alguns problemas; ou seja, o “detetive” que os perseguiu ao longo da 

segunda viagem pelos Estados Unidos. 

No entanto, assim que dá início a sua vida ao lado de Quilty, a menina percebe que ele 

era um sujeito deveras excêntrico. Em dado momento, ele propõe uma orgia a Lolita, dizendo 

que ela seria filmada e assim alcançaria o estrelato cinematográfico. Quando a garota recusa 

semelhante oferta, o dramaturgo simplesmente a abandona, deixando-a de coração partido, 

sem nada ou ninguém. Então, a garota se vê obrigada a trabalhar em vários restaurantes até o 

momento que conhece Dick, seu marido. 

Tendo atravessado problemas tão intensos e horríveis, aos dezessete anos de idade, 

Lolita, decerto, mudara radicalmente tanto no sentido físico quanto no seu próprio estilo de 

vida. Estando casada e grávida, assumimos que sua beleza nínfica – existente dos doze aos 

quatorze anos –, aquela que despertou tamanha paixão e devoção por parte de Humbert no 

decurso do romance, tinha se extinguido. Agora ela era, de fato, uma mulher adulta, uma dona 

de casa, uma futura mãe com diversas responsabilidades. Mesmo assim, o protagonista ainda 

a venerava: 

 

[...] lá estava ela com a beleza arruinada e as estreitas mãos adultas de veias 

engrossadas, os braços brancos arrepiados, e as orelhas rasas, e as axilas 

malcuidadas, lá estava ela (minha Lolita!), definitivamente acabada aos dezessete 

anos, com aquele bebê que já sonhava dentro dela com um destino de ricaço e a 

aposentadoria lá por 2020 d.C. – e eu não conseguia parar de olhar para ela, e soube 

tão claramente como sei agora, que estou prestes a morrer, que a amava mais que 

tudo que já vi ou imaginei na Terra, ou esperei descobrir em qualquer outro lugar. 

Ela era só um eco de aroma tênue de violeta e folhas mortas da ninfeta sobre quem 

eu rolara no passado com tantos gritos; [...] mas graças a Deus não era só esse eco 

que eu adorava. [...] (NABOKOV, 2011, p. 323). 

 

E, uma última vez, notamos a superioridade de Lolita sobre Humbert quando este tenta 

convencê-la a abandonar o marido e fugir com ele. Em uma cena na qual sentimos o 

sofrimento de ambas as personagens, dado o peso da história que dividiram, a força da jovem 

sobrepuja a do protagonista ao ser capaz de negar seu convite, de modo que o faz desmoronar 

sentimentalmente: 

 

[...] Cobri meu rosto com a mão e prorrompi nas lágrimas mais quentes que jamais 

verti. Eu as sentia correr entre os meus dedos e pelo meu queixo, queimando, e meu 

nariz ficou entupido, e não consegui parar, e então ela tocou em meu pulso. “Se você 

me tocar eu morro”, disse eu. “Tem certeza de que não vem comigo? Nenhuma 

esperança de vir? Só me responda isso.” “Não”, disse ela. “Não, meu amor, não” 

[...]. (NABOKOV, 2011, p. 325). 
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Tais lágrimas derramadas por Humbert podem ser associadas a vários tipos de 

sentimentos, por exemplo: à simples tristeza pela garota não aceitar partir junto a ele; ou ao 

fato de terem sido separados, reencontrarem-se e estarem prestes a se separarem outra vez; ou, 

ainda, pode dizer respeito a um profundo arrependimento por ter destruído a infância de uma 

criança, afinal, certamente ele contribuiu para o amadurecimento precoce de Lolita, que talvez 

não estivesse casada e grávida, nem com uma aparência tão definhada e passando por 

problemas financeiros se Humbert não houvesse surgido em seu caminho. Sob esta 

perspectiva, ele com certeza devastou a vida da jovem, mas, inversamente, ela também 

arruinou a dele. 

Logo após esse dramático episódio – a derradeira vez que Lolita é vista pelo narrador-

personagem e por nós leitores –, Humbert, emocionalmente destruído, segue para o local onde 

Quilty se encontra e após um extenso diálogo, no qual o protagonista demonstra toda sua 

raiva e instabilidade mental, seguido de um rápido combate físico, assassina-o com inúmeros 

tiros. Em seguida, começa a dirigir sem rumo, sofrendo com as lembranças de Lolita, 

despreocupado se vivia ou se morria até sofrer um pequeno acidente. Então, ao ser preso pela 

polícia em razão da morte do dramaturgo, passa o resto de seus dias – até morrer de trombose 

coronariana, em 16 de novembro de 1952 – escrevendo seu livro de memórias, revelando toda 

a história que acabamos de analisar. Assim, entendemos que o envolvimento de Humbert com 

a ninfeta, conduziu-o a este terrível fim, o que decerto pode caracterizá-la como uma mulher 

fatal. 

O leitor mais alerta há de ter percebido que Lolita já estava morta desde o início da 

narrativa, bem como seu bebê, pois logo no prefácio nos é informado que “[...] [a] sra. 

“Richard F. Schiller” morreu no parto, dando à luz uma menina natimorta, no dia de Natal de 

1952, em Gray Star, localidade do extremo noroeste dos EUA” (NABOKOV, 2011, p. 8). 

Sobre isso, torna-se pertinente expormos a hipótese de Silva (2015, p. 44): 

 

O trágico desfecho para Lolita [...] apenas reafirma as ambiguidades na construção 

da personagem durante a narrativa, já que sua morte pode ser interpretada tanto 

como um tipo de punição para seus atos quanto uma forma de libertação para todo 

seu sofrimento. Ainda, pode ser uma “queima” de arquivo por parte do autor, sendo 

o fim de qualquer chance de Lolita ter voz. 

 

Nesse sentido, como viemos salientando desde o início deste trabalho, a construção da 

personagem Lolita provém única e exclusivamente da fala de Humbert, ou seja, ela nasce do 

discurso de alguém extremamente problemático, de mente e emocional fragmentados, que 

nutria fortes laços e sentimentos em relação à menina. Mesmo assim, trazemos à tona 
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novamente as palavras de Silva (2015, p. 44), as quais dizem como Nabokov – e, portanto, 

sua persona, Humbert Humbert – foi “[...] capaz de criar uma personagem em que suas 

constantes revelações, suas pluralidades e suas atitudes são mais relevantes do que a própria 

polêmica temática da obra”. 

A devoção demonstrada por Humbert a respeito da ninfeta certamente fica nítida em 

toda a obra, mas é interessante apontarmos que, simbolicamente, ela representa o começo e o 

fim de sua própria existência a partir do momento que seu nome compõe a primeira e a última 

palavra lida no romance. Na frase de abertura temos a marcante: “Lolita, luz da minha vida 

[...]” (NABOKOV, 2011, p. 13); e vemo-lo encerrar a trágica narrativa com a sentença: “[...] 

minha Lolita.” (Ibid. p. 360), reafirmando, desse modo, que toda sua história gira em torno 

apenas de uma “entidade”, cujo nome é Lolita. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa, tencionamos realizar uma análise aprofundada acerca de uma temática 

referente ao universo feminino, a qual, salientamos, é assaz corriqueira em diversas obras 

literárias e bastante marcante no que diz respeito à apresentação de personagens femininas 

empoderadas e ativas. Falamos do tema da mulher fatal. 

Entretanto, antes de adentrarmos, de fato, na referida temática, achamos pertinente 

efetuarmos um amplo estudo bibliográfico sobre a história das mulheres para 

compreendermos como, quando e de onde, provavelmente, surgiu o arquétipo da mulher fatal. 

Traçamos, então, um panorama argumentativo que nos permitiu averiguar a gritante diferença 

de poder estabelecida desde tempos remotos entre homens e mulheres.  

Iniciado por meio das vantagens biológicas do macho sobre a fêmea, o processo de 

divisão de tarefas levou o ser feminino a cuidar da prole e do lar, enquanto o ser masculino 

provia segurança e alimentação. Com o passar das gerações, esse costume ficou enraizado na 

cultura do ser humano, aprisionando de vez a mulher no espaço interior, à medida que o 

homem vivia livre no espaço exterior. 

Dotado de maior força e resistência física, e impulsionado pela qualidade de liderança 

advinda das explorações de âmbitos desconhecidos, não é de surpreender que o homem tenha 

selado o destino da mulher, reduzindo-a a uma espécie de mercadoria que poderia ser 

negociada ao seu bel prazer. Nesse sentido, a passividade feminina deixou as mulheres, 

durante muito tempo, sem poder gozar de qualquer direito à cidadania. Elas não podiam 

sequer herdar uma herança familiar, de maneira que, para isso, precisariam se casar e deixar 

tudo nas mãos do marido. Ademais, é relevante mencionarmos que após o casamento as 

mulheres ficavam completamente dependentes e sujeitas a tudo que seu cônjuge quisesse, 

inclusive, o homem tinha a liberdade e a legalidade de punir fisicamente a esposa, caso 

achasse necessário, sem que houvesse qualquer tipo de represália social. 

O fato é que tal condição de inferioridade impediu qualquer tipo de desenvolvimento 

intelectual feminino, afinal, durante séculos, apenas ao homem o direito a educação era 

fornecido. Aquelas mulheres que demonstravam qualquer resquício de conhecimento eram 

tachadas de bruxas e, muitas vezes, condenadas a mortes horríveis. 

Essa censura retardou o surgimento de literaturas escrita por mulheres e para 

mulheres, pois, era sabido e popularmente aceito, que elas não tinham capacidade alguma de 

entrar em um universo, até então, majoritariamente masculino. No entanto, após o período 

conhecido como Renascimento, paulatinamente, esse quadro começa a mudar. As mulheres 
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conquistam o direito à educação, passam a se aventurar no campo literário – não sem 

sofrerem críticas e zombaria –, e, posteriormente, até o direito ao voto é adquirido. Com o 

tema do feminismo em alta, numerosas obras passam a debater sobre a diferença entre as 

posições sociais do homem e da mulher. 

Depois de levantarmos informações da sua história e de sua presença no campo 

literário – seja como escritora ou como personagem –, exploramos o que seria a temática da 

mulher fatal. Nessa perspectiva, com o simples intuito de extrairmos o máximo de 

informações e de visões relativas à temática, valemo-nos novamente de trabalhos teóricos 

bem estabelecidos no cenário acadêmico, como artigos, dissertações e teses criadas a partir do 

tema, sem esquecermo-nos, obviamente, de recorrermos à principal fonte citada pela maioria 

dos estudos acerca do assunto, isto é, o livro A carne, a morte e o diabo na literatura 

romântica, de Mario Praz.  

Assim, verificamos que sempre houve a presença da mulher fatal na literatura 

universal, bem como nos foi possível detectar seu “modus operandi”, ou seja, do que se trata 

o estereótipo e como reconhecê-lo em uma personagem. Conferimos, portanto, que uma 

mulher fatal concerne àquela que, utilizando meios sedutores, conquista o homem de modo 

premeditado e após conseguir o que deseja, ou, meramente, satisfazer seus caprichos, descarta 

o ser masculino, deixando-o na eminência da destruição psicológica, financeira ou, até 

mesmo, física, chegando ao extremo de levá-lo a morte. Na literatura, é tida como um ser 

maléfico e impiedoso que costuma alcançar seus objetivos a qualquer custo, o que a qualifica 

como um ser odioso. 

Para mantermo-nos essencialmente focados em como esse estereótipo literário opera 

em sua completude, decidimos utilizar apenas um corpus, mais precisamente, escolhemos 

uma única personagem dele que fosse capaz de exibir as ditas características de uma mulher 

fatal. Nesse sentido, nossa pesquisa foi empreendida tendo como base de análise o polêmico 

romance do XX, escrito pelo autor russo Vladimir Nabokov: Lolita. Evidentemente, a 

personagem selecionada, em virtude de se encaixar nas características pertencentes a uma 

mulher fatal, fora a garota que dá nome a obra, ou seja, a pequena Dolores Haze, vulgo Lolita. 

Através de uma análise minuciosa de toda a narrativa – que fizemos questão de seguir 

cronologicamente, sempre contextualizando o leitor sobre o que estava acontecendo na 

respectiva cena –, observamos que, embora Lolita não passe de uma garota, isto é, uma 

criança, ela ainda possui traços de personalidade característicos de uma mulher fatal.  

Primeiramente, o protagonista da trama, Humbert Humbert, põe-na em um seleto 

grupo ao qual ele refere como “ninfetas”: que seriam seres ardilosos e sedutores que levam o 
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homem à perdição. Aqui já notamos uma ligação entre o termo “ninfeta” – e, por extensão, 

Lolita – e o termo “mulher fatal”. Em segundo lugar, quanto mais Humbert descreve as 

atitudes da garota, mais somos capazes de ligá-la ao estereótipo em questão. 

Ela é apenas uma menina, mas ele sempre destaca que Lolita parece o estar seduzindo 

por meio de um olhar, um toque ou uma brincadeira. Contudo, também notamos que, em 

diversos momentos, a jovem não aparenta agir para conquistar ou seduzir o narrador-

personagem, ele que a observa com olhos de um homem obcecado e dominado pelo desejo de 

possuí-la. Mesmo assim, várias características negativas de Lolita são expostas pela própria 

mãe da menina, aproximando-a, então, do arquétipo de uma mulher fatal, cuja parte maléfica 

é sempre ressaltada. 

Na parte da narrativa em que a mãe da garota morre e Humbert passa a cuidar dela, a 

primeira vez que ocorre uma relação sexual entre ambos, é-nos mostrado que a iniciativa parte 

de Lolita, quer dizer, a garota se mostra como uma personagem ativa e decidida em busca de 

seu próprio prazer, o que certamente constitui um aspecto basilar de uma mulher fatal. 

Frisamos, ainda, a maneira em que a maioria das cenas entre Humbert e Lolita são descritas, 

passando-nos a sensação – e, por vezes, a certeza – de que a ninfeta é aquela que detém o 

comando da relação amorosa. 

Na segunda metade do romance, vemos uma Lolita mais madura e mais ardilosa 

quando, cansada da vida que leva ao lado do padrasto, planeja junto a outro homem sua fuga. 

Nesse momento da trama, Humbert já se encontra extremamente debilitado psicologicamente, 

sobretudo, em razão de ter alguém os perseguindo em um carro vermelho. A menina, em 

cumplicidade com o referido perseguidor, parece estar guiando o protagonista ao seu fim 

eminente. Então, certo dia, Lolita desaparece com esse misterioso homem e Humbert volta a 

vê-la somente após três anos quando ela envia uma carta pedindo auxílio financeiro, pois 

estava casada e grávida – mas não do sujeito que a havia levado, este a tinha abandonado. 

Depois de um último e melancólico encontro entre as duas personagens, no qual a 

garota recusa o pedido de fuga que Humbert a propõe, ele obtém dela a identidade do sujeito 

que os tinha separado – Clare Quilty – e, com extrema fúria e desejo por vingança, vai a sua 

casa e o assassina. Depois que é preso pelo crime, o protagonista fica o resto de seus dias na 

cadeia, escrevendo as memórias que originaram o livro Lolita. 

Portanto, acreditamos que a personagem Lolita atende a vários dos requisitos que toda 

mulher fatal possui: sabe utilizar sua beleza feminina para conquistar aqueles pertencentes ao 

sexo masculino; demonstra certa perversidade em sua personalidade; costuma obter aquilo 

que almeja, inclusive, ficando no comando da relação; e, por fim, causou – indiretamente – a 
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morte de um homem que era extremamente apaixonado por ela. Embora a ninfeta opere de 

maneira diferente, quando comparada com outras mulheres fatais “mais tradicionais” da 

literatura mundial, decerto a pequena Lolita merece fazer parte desse seleto grupo de 

personagens femininas. 

Esperamos, ao final, que esta pesquisa contribua para uma melhor compreensão a 

respeito da obra-prima de Vladimir Nabokov; da mulher fatal como um ser dominador, 

sedutor e cruel, que, embora sempre tenha existido na história da humanidade, cumpre 

ressaltar sua atualidade, principalmente, dentro da literatura; além de auxiliar os futuros 

pesquisadores e estudiosos que desejem se aprofundar, um pouco mais, na temática aqui 

apresentada, servindo como uma fonte inicial para pesquisa. 
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