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Resumo 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que o trabalho 
docente em prol do letramento literário exige o domínio de 
ferramentas teóricas. De posse delas, a intermediação 
necessária ao efetivo alcance da fruição estética se torna 
mais eficiente. Para a reflexão sobre a indissociabilidade 
entre teoria e prática no exercício da docência, este 
projeto analisa os conceitos de personagem e de 
narrador, tendo como objeto de estudo o romance Lolita, 
de Vladimir Nabokov. No caso específico dessa obra, a 
compreensão desses dois conceitos permite analisar a 
estrutura narrativa para além do enredo e, por 
consequência, avaliar o discurso do personagem-
narrador, figurado na forma de uma confissão, de modo 
eficaz. 
 

Introdução  

A literatura enquanto conteúdo curricular é decisiva para 
a construção de um indivíduo livre, um ser crítico que 
pode e deve possuir suas próprias constatações. Visto 
isso, construir um sujeito que entende a relação dialética 
entre o mundo da linguagem e o leitor é fundamental. 
Assim, através da obra de Vladimir Nabokov, Lolita 
(1955), pretendemos esmiuçar a necessidade da 
educação literária teórica para a compreensão dessa 
obra, e diversas outras, como um todo. O texto de 
Nabokov narra a relação doentia que Humbert Humbert 
nutria com Dolores Haze. Igualmente, a reflexão sobre o 
texto é necessária pois a narrativa é autodiegética, ou 
seja, é edificada através do relato deturpado de Humbert. 
Portanto, certos elementos literários devem ser 
conhecidos pelo público leitor, em específico narrador e 
personagem - que Humbert denomina de Júri em certo 
momento (NABOKOV. 2016. p. 104). 

Material e Métodos 

A pesquisa iniciou-se com a leitura e a análise do livro que 
é o objeto de estudo, Lolita de Vladimir Nabokov. Nesse 
processo, foram selecionadas as principais informações 
através do fichamento do romance - desenvolvendo 
concepções sobre o personagem e o narrador da obra. 
Em relação ao embasamento teórico, lemos obras como 
Seis passeios pelos bosques da ficção (sobretudo do 
capítulo um ao três da obra) de Umberto Eco. Outrossim, 
documentos como as “Orientações curriculares para o 
ensino médio” foram analisados. Em paralelo a pesquisa, 
se manteve uma produção escrita para melhor 
aproveitamento das informações. 

Resultados e Discussão 

Por um lado, é possível refletir sobre a obra ser narrada 
pelo personagem-narrador, Humbert Humbert, que no 
decorrer do enredo exerce diversos atos para possuir 
mais poder sobre Dolores (como tornar-se seu padrasto), 
ou como denominada pelo sujeito, Lolita (NABOKOV, 
2016, p.13). Nessa perspectiva, existem vários trechos 
em que duvidamos da narração de Humbert. 
Primeiramente, pela composição ser em primeira pessoa 
e um relato que é difundido após a morte dos dois 
envolvidos, publicado por um “editor” chamado John Ray 
Jr. Além disso, ao longo do texto o próprio narrador nos 
dá pistas do caráter não confiável de seu testemunho, 
como quando relembra sua agenda de notas - que além 
de há muito perdida, seguia o ponto de vista do próprio. 
Por outro, corroborando com o fato de que a história de 
Humbert é nebulosa, a ninfeta (NABOKOV, 2016, p.21) é 
composta pelo mesmo como esse ser sedutor que tem 
interesse legítimo em seu padrasto, mas essa em certo 
momento foge com outro homem demonstrando um 
descontentamento pela situação em que se encontrava. 
Consequentemente, as minúcias escolhidas pelo narrador 
para apresentar a menina e o cenário ao longo da obra 
são extremamente relevantes e considerando um leitor 
crítico, não passariam despercebidas. 

Conclusão 

Em conclusão, enquanto educador de literatura, ou 
melhor mediador da leitura do alunado, é preciso entender 
que os instrumentos teóricos são indissociáveis da prática 
docente, ou seja, esse entendimento contribui para que 
ler se torne uma forma de o aluno operar no mundo da 
linguagem. Por conseguinte, a leitura transforma a visão 
de mundo e a concepção humana do leitor e é 
imprescindível que seja empregada no ensino escolar e 
auxiliada pelo profissional literário. 
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