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RESUMO: Há 61 anos, tanto as adaptações fílmicas, como as capas da obra têm ajudado a 
construir o horizonte de leitura do romance Lolita, (1955), do escritor russo-americano Vladimir 
Nabokov. Nesta pesquisa, pretendemos trabalhar a relação entre texto e paratexto, ou seja, como 
se opera a relação intersemiótica entre o texto narrativo de Nabokov e quatro de suas capas. 
Para tanto, enquanto corpus, além do texto literário, selecionamos quatro capas do romance, 
sendo duas delas capas comerciais,  produzidas desde a publicação da obra e compiladas em site 
da internet por Zimmer (s/d), e outras duas capas provenientes de um concurso realizado por 
Bertram (BERTRAM; LEVING, 2013). Dentro deste viés comparatista nos questionamos a 
respeito de: 1) Como ocorre a relação intersemiótica entre texto e paratexto (capa) neste 
romance? 2) As capas endossam uma versão parcial do romance, ou seja, a visão da adolescente 
sedutora segundo o narrador-protagonista? 3) As capas possibilitam que a voz da personagem 
homônima se manifeste, abordando temas polêmicos como o abuso sexual? Enquanto método 
de pesquisa selecionamos capas publicadas observando capas de apelo comercial e erótico que 
enfatizem a ninfeta. No que se refere as capas provenientes do concurso, escolhemos capas que 
enfatizam o universo feminino e infantil. Nossa hipótese é que enquanto as capas de maior 
apelo comercial endossam a versão do narrador do romance, algumas provenientes do concurso 
conseguem abordar artisticamente elementos até então ignorados. Enquanto referencial teórico 

recorreremos aos estudos de Clüver (2011), Bertram; Leving (2013), Genette (2010) e 
Sonzogni (2011)  

Palavras-chave: Literatura. Imagem. Lolita. Intermidialidade.   

 

Nunca um ditado popular se mostrou tão válido em se tratando do romance 

mundialmente famoso Lolita (1955), de Vladmir Nabokov: “nunca julgue um livro pela 

capa”. Quem assim o faz acaba confirmando outro ditado: “compra gato por lebre”. O 

que esperar de um livro que representa em sua capa uma jovem se balançando de modo 

insinuante, como, por exemplo, a da edição húngara de 2006 (figura 1)? Certamente um 

romance envolvendo uma emocionante aventura erótica. Que decepção do leitor ao 
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perceber que se trata de um pedófilo confesso narrando os abusos que cometeu contra 

sua enteada de doze anos, buscando clemência do júri e também do próprio leitor. 

 

Figura 1 (Európa, 2006, Lolita) 

Por sua vez, o próprio Nabokov preferira uma capa que em nada remetesse ao 

conteúdo do livro, deixando assim se sobressair o estilo em detrimento do tema 

polêmico. Assim é a capa da primeira edição do livro, publicada em Paris pela Olympia 

Press devido à recusa dos editores americanos em lançar um romance tão polêmico: na 

capa, apenas o nome do autor, do título e da coleção. Nada mais adequado a um autor 

que sempre prezou pela forma, sendo considerado “um mestre da paródia de estilos 

literários” (APPEL JR., 2000, p. L) ou mesmo um modernista tardio (JAMESON, 

2005).  

Segundo Clüver, “é difícil imaginar uma representação pictórica que substitua 

totalmente uma narrativa verbal mais complexa” (CLÜVER, 2006, p. 109). Desde a 

Idade Antiga até o Renascimento, a capa era um elemento de proteção e ornamentação, 

mas nos dias atuais ela também “visa sinalizar aspectos do conteúdo, expressando em 

sua composição elementos verbais e/ou visuais, e atrair atenção do leitor tendo em vista 

a venda, o consumo, a publicidade e o marketing” (GASPAR; ANDRETTA, 2011, p. 

519). Apesar de isto realmente ocorrer no caso citado acima (Fig. 1), bem como em 
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muitos outros, não se pode ignorar que a capa é um entre vários outros paratextos 

(título, prefácio, ilustrações, dedicatórias, etc.) que, segundo Genette, “fornecem ao 

texto um aparato (variável) e por vezes um comentário, oficial ou oficioso, do qual o 

leitor, o mais purista e o menos vocacionado à erudição externa, nem sempre pode 

dispor tão facilmente como desejaria e pretende’’ (GENETTE, 2010, p. 10). Em outras 

palavras, os paratextos oferecem indícios para o leitor compreender o conteúdo da obra.  

Neste sentido, para aludir ao texto, as capas operam uma tradução 

intersemiótica, ou seja, uma “interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de 

signos não-verbais” (JAKOBSON, 1977, p. 65) – neste caso, signos visuais. Contudo, 

sendo este um processo de tradução intersemiótica, ou melhor, de transposição 

intermidiática (RAJEWSKI apud CLÜVER, 2011, p.15), é necessário perceber que este 

processo “não funciona como substituto do texto fonte: a função primária, para o leitor, 

parece ser a exploração das possibilidades e das limitações do processo, que deve 

resultar num reconhecimento das diferenças midiáticas mais do que das semelhanças” 

(CLÜVER, 2011, p. 19). 

Clüver salienta que, num trabalho de tradução intersemiótica, o sentido atribuído 

ao texto original é resultado de uma interpretação (CLÜVER, 2006, p. 117). No caso de 

Lolita, percebemos uma diversidade de sentidos presente nas capas, cada qual 

ressaltando o aspecto do livro que mais lhe interessa. Muitas capas escamoteiam alguns 

aspectos do conteúdo, como a pedofilia, em detrimento de outros que são mais 

vendáveis, como a sexualidade. Para Sonzogni, Lolita é frequentemente um “exemplo 

onde os conteúdos do texto são suprimidos e negados nas mensagens visuais da capa”1 

(SONZOGNI, 2011, p. 15). A presença de capas que operam deste modo é observada na 

compilação organizada por Zimmer (s/d), em sua página da internet, que apresenta 210 

capas, de 40 países diferentes, em 58 anos da obra. 

Para Bertram, no que se refere às capas de Lolita, é “surpreendente como poucas 

dão conta da tarefa de comunicar algo que se aproxime da profundidade e complexidade 

do romance que transborda um poderoso imaginário primorosamente difundido”2 

(BERTRAM, 2010, p. 1). Em resposta a essas capas, Bertram promoveu um concurso 

de capas inéditas objetivando contemplar a complexidade da obra de Nabokov. De 

																																																													
1 Tradução livre de: “example of where the contents of the text are suppressed or negated in the visual 
messages of the cover”. 
2 Tradução livre de: “surprising how few seemed up to the task of communicating anything approaching 
the depth and complexity of the novel which overflows with powerful, finely-wrought imaginary”. 
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modo geral, estas capas fogem do estereótipo da ninfeta, sendo que algumas delas até 

abordam artisticamente a temática do abuso sexual.  

É importante mencionar que os termos “Lolita” e “ninfeta”, ambos 

ressignificados por Nabokov e incorporados ao léxico americano (CONNOLLY, 2005, 

p. 4), são amplamente empregados como sinônimos de menina sedutora. Exemplos não 

faltam: desde títulos de filmes eróticos, passando por marcas de perfume, até referências 

encontradas em outros livros, como, por exemplo, em Confissões de Ralfo (1975), de 

Sérgio Sant’Anna: “Estou observando Alice a brincar de casinha de bonecas e nada 

revela lá dentro a caldeira explosiva da tentadora Lolita” (SANT’ANNA, 1975, p. 170). 

Desde sua criação em 1955, a personagem-título da obra de Nabokov povoa o 

imaginário cultural ao combinar sedução feminina e ingenuidade infantil. As descrições 

apuradas de sexualidade da garota impúbere são o embrião da “ninfeta” de Nabokov. 

Contudo, isto somente é possível quando se desconsidera o foco narrativo do romance 

(narrador-protagonista), pois quem constrói o mito da ninfeta é o próprio narrador, 

Humbert, como justificativa a seus atos pedófilos. 

Senhoras e senhores membros do júri, quase todos os pervertidos 
sexuais que anseiam por uma latejante relação com alguma menininha 
(sem dúvida pontuada de ternos gemidos, mas não chegando 
necessariamente ao coito) são seres inofensivos, inadequados, 
passivos e tímidos, que apenas pedem à comunidade que lhes permita 
entregar-se ao seu comportamento aberrante mas praticamente inócuo, 
que lhes deixe executar seus pequenos, úmidos e sombrios atos 
privados de desvio sexual sem que a polícia e a sociedade os 
persigam. Não somos tarados! Não cometemos estupros, como fazem 
bravos guerreiros! Somos seres infelizes, meigos, de olhar canino, 
suficientemente bem integrados para saber controlar nossos impulsos 
na presença dos adultos, mas prontos para trocar anos e anos de vida 
pela oportunidade de acariciar uma ninfeta3 (NABOKOV, 2003, p. 89-
90). 
 

Humbert descreve a ninfeta como “o pequeno e fatal demônio em meio às 

crianças normais” (NABOKOV, 2003, p. 19), destacando sua principal característica 

como uma “natureza dupla”, “uma infantilidade tenra e sonhadora com uma espécie de 

estranha vulgaridade” (NABOKOV, 2003, p. 46). 

																																																													
3 Tradução de Jorio Dauster para: “Ladies and gentlemen of the jury, the majority of sex offenders that 
hanker for some throbbing , sweet-moaning, physical but not necessarily coital, relation with a girl-child, 
are innocuous but not necessarily, inadequate, passive, timid strangers who merely ask the community to 
allow them to pursue their practically harmless, so-called aberrant behavior, their little-hot wet private 
acts of sexual deviation without the police and society cracking down upon them We are not sex friends!  
We do not rape as good soldiers do. We are unhappy, mild, dog-eyed gentlemen, sufficiently well 
integrated to control urge in the presence of adults, but ready to give years and years of life for one 
chance to touch a nymphet” (NABOKOV, 2000, p. 87-88). 
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 Muitas capas exploraram justamente esta “natureza dupla” da ninfeta, esta 

sensualidade apurada que atrai Humbert, principalmente devido ao apelo comercial, este 

é o caso da capa da edição de 2010 da editora russa Azbuka-Klassika (figura 2).  

 

Figura 2 (Azbuka-Klassika, 2010, Lolita) 

Nela temos o par Humbert-Lolita baseado na adaptação cinematográfica da obra 

de Nabokov por Stanley Kubrick, de 1962. Partindo da observação do texto fílmico, 

sabemos que os personagens estão no quarto de hotel onde Humbert e Lolita têm a 

primeira relação sexual. No ambiente de fundo escuro, propício para enfatizar os 

elementos em primeiro plano, temos na parte direita, também ao fundo, a cama de 

Lolita desarrumada, ou seja, tal como o demônio sedutor descrito por Humbert no texto 

de Nabokov, aqui Lolita sai de sua cama para buscá-lo em trajes de dormir. Humbert 

por sua vez está coberto e numa posição de inferioridade, somado a isto, usa roupas e 

cobertores que possuem por si só função de proteção. Deste modo, podemos inferir que 

a capa demonstra o posicionamento do narrador da obra, pois a personagem homônima 

ao livro está num patamar de superioridade e tomando a iniciativa da dita conquista 

amorosa. 
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Figura 3 (AST, 2002, Lolita) 

Esta capa de O. N. Adaskina também acompanha texto cinematográfico, 

desta vez o de Adrian Lyne de 1997. Nela também temos o par Humbert-Lolita, 

contudo, agora não podemos identificar uma cena específica do filme. 

Acompanhando a capa anterior, também temos Lolita numa posição de 

superioridade em relação a um Humbert apaixonado, entretanto existe uma 

diferença tênue nesta capa em comparação à anterior: a atriz Dominique Swain 

aos 17 anos, tem a fisionomia de uma garota mais nova da de Sue Lyon na época 

que Kubrick  filmou. Ao ser questionado do porquê da escolha de uma garota de 

18 anos para viver sua ninfeta, Kubrick atribuiu a opção aos rígidos códigos de 

moral da sociedade americana de então. Ou seja, Lolita ganha uma aparência 

mais jovem de Kubrick até Lyne, todavia, tanto Sue, quanto Dominique, se 

distanciam da garotinha que pesava quase 41 quilos romance de Nabokov.   
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Figura 4 (Daniel Justi)4 

No que se refere às capas provenientes do concurso, percebemos que elas 

agregam elementos até então escamoteados nas duas capas comerciais apresentadas. 

Esta capa de Daniel Justi tematiza a ruptura, a descontinuidade. Seu layout é um papel 

que fora amassado, o que remete a descontinuidade de uma ideia, pois amassar um 

papel e jogá-lo fora pode significar uma finalização abrupta. Temos a descontinuidade 

da fonte preta, passando à vermelha na parte superior. Nestas mesmas fontes de cores 

descontínuas à esquerda, temos a ruptura que nos possibilita vislumbrar apenas a 

metade superior do nome Lolita. Abaixo, formando as letras do nome Lolita,  temos 

elementos do mundo feminino; alguns deles estão voltados à sensualidade da mulher 

que usa máscara de cílios e batom vermelho, usados para formar as letras L, I e A. 

Outros, estão relacionados à sexualidade explicitamente, como a flor vermelha e do 

DIU, que formam as letras O e T.   

A flor, sobretudo a vermelha, que muitas vezes é colhida com propósitos de 

conquista amorosa, é em sentido biológico a parte reprodutiva da planta responsável 

pela continuidade da espécie. Graças à sua essência e aparência ela atrai o inseto 

																																																													
4 As figuras 4 e 5 foram retiradas da obra Lolita – The story of a cover girl, organizado por Betram e 
Leving (2013), páginas 100 e 109 – respectivamente, conforme referências bibliográficas no final deste 
artigo.  
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portador do pólen que a fecundará. No que se refere ao outro elemento, o DIU, 

dispositivo intrauterino, este é o controverso método contraceptivo que atua na 

interrupção da gravidez, pois devido à sua ação o embrião recém formado não adere à 

parede do útero.  

Todavia, dentre todos estes elementos ligados ao mundo adulto surge uma perna 

de boneca.  Ou seja, Humbert atua nesta ruptura do universo infantil, neste meio termo 

entre infantil e adulto, reino da ninfeta.  Humbert aproxima a ninfeta descrita por ele 

muito mais do universo adulto ao atribuir-lhe tanto poder de sedução. Contudo, mesmo 

por meio da enunciação de um narrador tão parcial, Nabokov nos deixa vislumbrar a 

criança: 

Passando algum tempo, ela sentou a meu lado no degrau inferior da 
varanda dos fundos e começou a catar pedrinhas – pedrinhas, meu 
Deus, e depois um caco de garrafa de leite com o formato recurvo de 
um lábio enraivecido – para atirá-las contra uma lata. Ping. Você não 
vai conseguir duas vezes… não pode acertar... Que agonia...uma 
segunda vez. Ping5 (Nabokov, 2003, p. 43). 
 

 

Figura 5 (Ellen Lupton) 

																																																													
5 Tradução de Jorio Dauster para: “After a while she sat down next to me on the lower step of the back 
porch and began to pick up the pebbles between her feet – pebbles, my Good, then a curled bit of milk-
bottle glass resembling a snarling lip – and a chuck them at a can. Ping. You can’t a second time – you 
can’t hit it – this is agony – a second time. Ping. ” (NABOKOV, 2000, p.41).	
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A criança que joga pedrinhas na citação de Nabokov é a criança que brinca de 

boneca na capa de Justi. A capa de Ellen Lupton (figura 4) também nos traz sua criança 

já no layout de caderno infantil, neste caso, a criança que denuncia.  Nela o nome do 

autor está escrito em letra cursiva imitando a caligrafia de uma criança no lugar 

destinado ao nome da criança neste tipo de caderno, logo, se pararmos por aí,  o livro se 

parece com um caderno infantil, ou seja, o espaço de expressão de uma criança. A 

criança ainda está tematizada no sapatinho de boneca que reflete a sombra de um adulto 

que se aproxima usando chapéu. Se partirmos para uma tradução intersemiótica 

semântica podemos relacionar este adulto à espreita da criança com a seguinte passagem 

de Lolita:  

Pulando corda, brincado de amarelinha. Aquela velha vestida de preto 
que se sentou no meu banco, no meu instrumento de tortura e de 
prazer (uma ninfeta estava tateando debaixo de minhas pernas em 
busca de uma bola de gude perdida), e perguntou – bruxa insolente – 
se eu estava sentindo cólicas. Ah, deixem-me em paz na minha 
pracinha pubescente, no meu jardim de macios musgos. Que elas 
brinquem ao meu redor para sempre6 (NABOKOV, 2003, p.22).  
 

Esta capa agrega um sentido a mais se comparada com as capas comerciais 

anteriores: a Lolita que ora é ninfeta, também é criança; e o Humbert que ora ama, 

também espreita.  

Para Sonzogni, “se a capa está desconexa com o texto do livro, o conteúdo do 

livro pode ser mal interpretado”7 (Sonzogni, 2011, p.22). Percebemos nas capas 

comerciais não esta má interpretação descrita por Sonzogni, porém, uma interpretação 

parcial, a visão do narrado-protagonista Humbert, que caracteriza Lolita como a garota 

responsável por sua sedução. As capas provenientes do concurso, por sua vez, agregam 

outros sentidos, abordando artisticamente outros temas tratados pela obra, como é o 

caso da criança abusada e transformada em mulher. A capa de Daniel Justi (figura 4) 

demonstra que existe uma criança por traz das características da mulher que são 

reforçadas por Humbert. A capa de Ellen Lupton (figura 5), por sua vez, possibilita uma 

releitura artística do abuso pela voz da criança que não é ouvida no texto de Nabokov 

																																																													
6	Tradução de Jorio Dauster para: “Rope-skipping, hopscotch. That old woman in black who sat down 
next to me on my bench, on my rack of joy (a nymphet  was groping under me for a lost marble) and 
asked if I had stomachache, the insolent hag. Ah, leave me alone in my pubescent park, in my mossy 
garden. ” (NABOKOV, 2000, p.21).	
7	Tradução livre de: “if the cover is unrelated to the text of the book, the content of the book could be 

misrepresented”.	
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por conta das escolhas artísticas de seu autor, ou seja, a opção por um narrador parcial 

em primeira pessoa.  
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