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Resumo 

 

 Este trabalho pretende analisar os vínculos existentes entre humanidade e 

animalidade na literatura de horror britânica, examinando a consonância das noções 

culturais da relação homem-animal no romance Dracula, de Bram Stoker. A pesquisa 

orientar-se-á pelo arquétipo literário do vampiro, que exibe atributos animais para 

compor e reforçar sua monstruosidade. Nosso objetivo é provar que tais personagens 

animalescos, com seus corpos confusos habitando uma zona de intercessão entre o 

humano e o animal, representam uma relevante contribuição do gênero para a história 

cultural do horror, bem como para os estudos de animalidade. Vampiros literários 

asseguraram a longevidade de mitos e superstições que até então habitavam somente o 

escopo do folclore europeu e, neste processo, colaboraram para a marginalidade de 

certos animais. Assim, o impacto da caracterização dos animais como malignos também 

será examinado, à luz do movimento de Proteção Animal, que se organizou e fortaleceu 

justamente na Inglaterra do século XIX, a mesma que produziu a obra a ser analisada no 

presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Animalidade – Horror – Dracula - Era Vitoriana - Monstruosidade 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Abstract 

 

This work analyses the human-animal relationship in the Horror genre as depicted in 

Dracula, by Bram Stoker. Hence the research is mainly focused on the vampire literary 

construct, which highlights its animal traits to create and enhance its monstrosity.  We 

intent to prove that such bestial characters, whose confused bodies seem to linger in a 

liminal zone between human and animal, represent an important contribution of the 

Gothic genre to the cultural history of Horror and to Animal Studies as well. Literary 

vampires were fundamental to the longevity of myths and superstitions that seemed 

exclusive to folklore and tangentially were detrimental to our perception of some 

animals, particularly wolves, bats and rats. Thus the Gothic depiction of animals as 

dangerous, cursed or evil reinforced our perception of animality as an undesired human 

trait and caused a serious impact on the lives of what we came to recognize as “bad” 

animals. The Animal Protection movement, whose strength truly emerged precisely in 

19th century England, also proved relevant to our research as being a singular cultural 

manifestation in the locus of Bram Stoker´s novel. 

 

Key words: Animality – Horror – Dracula – Victorian Era – Monstrosity  
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INTRODUÇÃO  

 

Nenhuma representação de alteridade é tão conspícua e perene quanto a 

dos animais. Seja na figura do animal selvagem, de produção ou de companhia, 

ou na figura do freak e do monstro, amálgamas ameaçadores de nossa identidade, 

os animais estão presentes na mitologia, na religião e em diversas manifestações 

criativas do ser humano. Interessa-nos, particularmente, a análise da longevidade 

da atração exercida pela figura animalizada na literatura de horror e a percepção 

confusa de seus símbolos.  

Da adoração inspirada pelas deidades teriantrópicas ao anátema que os 

expulsou definitivamente do Reino dos Céus cristão, os animais há muito 

habitam o mesmo mundo e, não raro, o mesmo corpo que os humanos. A 

trajetória desta união engendrou algumas soluções e inúmeras disparidades, 

como veremos neste estudo que pretende investigar a absorção da simbologia 

animal como monstruosa na literatura gótica vitoriana, especificamente em 

Dracula. Teria a literatura de horror, com seus morcegos vampirescos, gatos 

negros, cães infernais, lobos famintos e corujas agourentas, contribuído de 

alguma forma para tornar essas criaturas proscritas? Ao apresentar um monstro 

com atributos animais, estaria um autor colaborando com a complexa relação de 

poder que determina a interação do ser humano com a natureza? Ao aniquilar o 

monstro, a literatura declara guerra ao animal?  
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Este trabalho pretende analisar os vínculos existentes entre humanidade e 

animalidade na literatura de horror britânica, examinando a consonância das 

noções culturais da relação homem-animal no romance Dracula, de Bram Stoker. 

A pesquisa orientar-se-á pelo arquétipo literário do vampiro, que exibe atributos 

animais para compor e reforçar sua monstruosidade.  

Nosso objetivo é provar que tais personagens animalescos, com seus 

corpos confusos habitando uma zona de intercessão entre o humano e o animal, 

representam uma relevante contribuição do gênero para a história cultural do 

horror, bem como para os estudos de animalidade. Vampiros literários 

asseguraram a longevidade de mitos e superstições que até então habitavam 

somente o escopo do folclore europeu e, neste processo, colaboraram para a 

marginalidade de certos animais. Assim, o impacto da caracterização dos animais 

como malignos também será examinado, à luz do movimento de Proteção 

Animal, que se organizou e fortaleceu justamente na Inglaterra do século XIX, a 

mesma que produziu a obra a ser analisada no presente trabalho. 

Religião, folclore e literatura de horror contribuíram sensivelmente para a 

percepção que temos dos animais. Da astuta raposa das fábulas de Esopo, 

identificada com o arquétipo mitológico e folclórico do trickster
1
, à coruja, 

percebida como sábia e ao gato preto, visto em diferentes culturas como arauto 

de boa sorte ou cúmplice satânico, nosso olhar para os animais é sempre 

intermediado por um filtro construído pelo imaginário. Desafiando as respostas 

                                                           
1
 Normalmente representado por um animal antropomórfico, o trickster é reconhecido pelo seu 

comportamento marginal e astuto que desafia regras e convenções. 
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oferecidas pela ciência e contrariando até mesmo o bom senso, ainda hoje 

reagimos de maneira primitiva aos lobos, morcegos e ratos. Sabemos o efeito que 

o medo e a ignorância em relação a estes animais provoca nos homens, mas até 

que ponto a literatura de horror, amparada pelas representações cinematográficas, 

contribuiu para ameaçar a sobrevivência dos animais que comumente relega à 

condição de vilões? 

 O contato do homem com o animal na literatura de horror prevê a 

ascensão heróica do primeiro e a captura do segundo. O homem preserva sua 

identidade destruindo o animal ou  reduzindo-o a uma versão estéril. É o ciclo de 

captura que leva ao extermínio ou à domesticação. Em ambos os casos, o 

desfecho é um afastamento irreversível, ampliando a distância que nos aparta dos 

animais. 

 Com seu rico contexto histórico, a Inglaterra vitoriana oferece um singular 

campo para o estudo da animalidade e a literatura de horror. Com a retomada do 

gótico, o século XIX foi responsável, entre outras criações, pela gênese literária 

do vampiro, um “monstro” cuja longevidade pode ser atestada pela ampla 

popularidade que o mantém, ainda hoje, em lugar de destaque no panteão do 

horror. Interessa-nos, igualmente, o fascínio da Inglaterra vitoriana pelos corpos 

fragmentados em remendos animais e humanos: da criatura de Frankenstein ao 

fascínio gerado pelos “freaks”, identificamos uma correspondência com a relação 

homem-animal na literatura de horror do período, na qual os conceitos de animal 

e monstro se confundiam, criando uma associação entre animalidade e vilania.  
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 Esta animalidade “confundida” manifestou-se sobretudo na literatura de 

horror da era vitoriana, em grande parte devido às reações ambivalentes 

provocadas pela teoria evolucionista de Charles Darwin. Ao aproximar o atávico 

do civilizado, Darwin ameaçou a superioridade humana, subvertendo uma 

hierarquia cujas origens fundamentam-se em bases científicas e religiosas até 

então bastante sólidas. A natureza deixou de ser vista como distante e tornou-se 

um desagradável apêndice para o homem do século XIX; enquanto vislumbrava 

um futuro possível de supremacia tecnológica, prevendo um total descolamento 

de suas origens animais, era lembrado que descendia dos primatas. O homem, 

então, só absorvia sua animalidade quando ela podia ser circunscrita ao seu lado 

negativo. 

 A escolha pela Inglaterra do século XIX se justifica não só pela influência 

duradoura de seus arquétipos literários, mas também por ter sido o berço do 

movimento de Proteção Animal. A mesma Inglaterra que promovia uma 

indelével associação do animalesco com o ameaçador, foi responsável por um 

avanço notável nas leis que visavam proteger os animais da ameaça do homem.  

Em 1822, o “Cruel Treatment of Cattle Act” (Ato Contra Crueldade no 

Tratamento do Gado) firmou-se na história como pioneiro, dando origem às 

demais leis que culminaram no “Cruelty to Animals Act” (Ato Contra Crueldade 

Contra Animais) em 1876. Também na Inglaterra vitoriana foi criada a maior e 

mais antiga sociedade de proteção aos animais, a RSPCA (Royal Society For The 

Prevention of Cruelty to Animals) em 1824. A própria Rainha Vitória foi acusada 
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de se importar mais com “seus pobres, queridos amigos, os cães” do que com a 

condição precária dos operários industriais
2
. Conta-se que imediatamente após a 

sua coroação em 1838, Vitória decidiu inaugurar o seu reinado dando um banho 

em seu cachorro
3
. Apesar das críticas, a Inglaterra vitoriana – em grande parte 

pela duração do reinado de Vitória, que durou admiráveis 64 anos –  consolidou-

se como referência para a conscientização sobre o bem-estar animal. 

 Todos esses aspectos tornam-se relevantes para nossa pesquisa, uma vez 

que não é possível avaliar a literatura de horror do período sem levar em 

consideração o código cultural e histórico da Inglaterra vitoriana, bem como o 

tratamento ambivalente que dispensava aos animais. 

 As representações dos animais na literatura de horror, bem como no 

cinema, reforçaram a nossa percepção de animalidade como um traço humano 

indesejado e causaram um grave impacto na sobrevivência do que reconhecemos 

como “animais malignos”. Em suma, o objetivo desta pesquisa é analisar em que 

medida a hibridização de traços humanos e animais foi responsável pela 

construção e longevidade desses personagens e suas lendas e seus vínculos com 

as relações sociais da época. Ainda que assustadoras e marginalizadas, essas 

figuras resistem ao teste do tempo, tornando-se mais poderosas à medida que 

caminhamos para um futuro pós-humano no qual o humano, puro e simples, vai 

se tornar obsoleto.  

                                                           
2
 Muhlstein, Vitória, p. 141. 

3
 Cf. Murphy, Deirdre; Prosser, Lee. Victoria Revealed, p. 20 
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 No capítulo um apresentamos autor, obra e o Drácula histórico, tantas 

vezes confundido com o ficcional. A experiência na Romênia, com membros da 

Transylvanian Society of Dracula, ajudou a separar equívocos e hipóteses de 

fatos, fortalecendo a base da pesquisa. No capítulo seguinte, a obra é esmiuçada 

em uma análise centrada em três temas principais: Sangue, Invasão e Loucura. 

No capítulo três, discutimos as representações animais em Dracula. O quarto 

capítulo explora o feminino no romance, em busca de uma interpretação da 

simbologia que aproxima as vampiras do monstruoso/animalesco. Nas 

considerações finais, antecipamos o futuro do horror, denunciando a presença 

residual do gótico em obras cinematográficas modernas, como os filmes norte-

americanos das décadas de 1960 e 1970. 

 Gostaríamos de destacar a relevância de duas viagens à Inglaterra e uma à 

Romênia, fundamentais para a aquisição de novas perspectivas para além do 

corpus bibliográfico. Igualmente imprescindíveis foram as colaborações de 

autores especialistas em Bram Stoker e sua obra como a Dra. Carol A. Senf e a 

Dra. Elizabeth Miller. A Dra. Miller é editora do Journal of Dracula Studies 

(JDS), um periódico que reúne artigos acadêmicos sobre Dracula desde 1999 e 

cuja consulta é obrigatória para aqueles interessados no tema. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir para futuras investigações e 

novas leituras de uma história antiga que, assim como Drácula, recusa-se a 

morrer. 
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CAPÍTULO 1 

Um autor e dois Dráculas 

 

1.1 Bram Stoker: Um Homem de Teatro 

 

 Abraham “Bram” Stoker nasceu na Irlanda, em 1847, terceiro filho de 

Abraham Stoker e Charlotte Mathilda Blake Thornley. Apesar da infância 

comprometida por uma doença que o manteve acamado durante sete anos, 

tornou-se um jovem robusto e com disposição atlética. Formou-se em 

matemática no Trinity College em Dublin, onde também se destacou em 

atividades esportivas como o futebol. Em uma carta para o poeta norte-americano 

Walt Whitman, de quem era admirador, Stoker assim se descreve: 

 

Meu nome é Abraham Stoker Junior. Os meus amigos me chamam 

de Bram. Moro na rua Harcourt, 43, em Dublin. Sou um 

funcionário a serviço da Coroa, ganho um módico salário. Tenho 

24 anos. Já fui campeão em esportes atléticos e ganhei várias taças. 

Também fui Presidente da Sociedade Filosófica da universidade e 

trabalhei como crítico de teatro em uma publicação diária. Tenho 

1.88 de altura, peso 76 quilos sem roupa e costumava medir 104 cm 

de torso. Sou feio, mas forte e determinado. Tenho um calombo em 

cima das sobrancelhas. Tenho um maxilar forte, uma boca grande e 

lábios grossos; narinas sensíveis, nariz achatado e cabelo liso. Meu 

temperamento é equilibrado e tenho disposição tranquila, possuo 

muito auto-controle e sou bastante reservado. Tenho prazer em 

deixar que as pessoas das quais não gosto – pessoas más, cruéis, 
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furtivas e covardes – vejam o meu pior lado. Tenho muitos colegas 

e cinco ou seis amigos – os quais me querem muito bem.
4
 

 

A carta nos interessa por compor o auto-retrato de um homem sobre quem 

muito se especula – e muito se inventa. Em seu estudo Dracula: Sense & 

Nonsense, Miller aborda fatos e mitos que rondam autor e obra, incluindo a 

doença que o acometeu na infância, o pesadelo após um jantar indigesto, que 

teria dado origem ao romance, o vínculo de Stoker com uma ordem esotérica e o 

seu relacionamento com o ator inglês Henry Irving. No entanto, no presente 

trabalho, examinaremos apenas a sua relação com o teatro, por a considerarmos 

relevante ao estudo do romance
5
. Defendemos que foi a sua interação na esfera 

pública e privada com o teatro que moldou a composição de Dracula. 

Observamos que a estrutura de seus capítulos – ricos em mudanças de cenário e 

marcações cênicas – torna o romance um material fácil a ser “decupado”, fator 

que possivelmente fez de Dracula uma obra tão adaptada (com graus diversos de 

fidelidade ao texto original). Até mesmo elementos essenciais à composição do 

romance (presas, crucifixos, diários e taquígrafos) podem ser interpretados como 

props teatrais. O mesmo pode ser dito do figurino, que muitas vezes compõe de 

maneira caricata a representação dos personagens. Em suma, o texto literário de 

                                                           
4
 Trad. livre do original. Todas as traduções do presente trabalho são livres, feitas pela autora. 

Leatherdale, Dracula: The Novel & the Legend, p. 58. 
5
 Stephanie Moss comenta em seu artigo sobre o contexto de Drácula que praticamente toda a crítica 

acadêmica da década de 1970 ignora a carreira de Stoker, bem como seu impacto em sua obra, 

esquecendo-se do quanto ele era dedicado ao teatro: “Theatre was an all-consuming profession, 

demanding full-time devotion.” Moss, “Bram Stoker, Henry Irving and Late-Victorian Theatre in Miller”, 

Bram Stoker´s Dracula: A Documentary Journey, p. 140. 
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Dracula flerta com o teatro – flerte que seria correspondido no século XX, com o 

début da obra de Stoker no teatro e, posteriormente, no cinema. 

Assim, a sua vivência como gerente do Lyceum, sua convivência íntima 

com Henry Irving e até mesmo a influência dos julgamentos de Oscar Wilde 

servem como elementos de análise de sua obra mais conhecida e estudada. Para 

Stephanie Moss,  

 

Muitos dos aspectos mais notáveis de Dracula jazem em temas e 

metáforas inerentes à experiência diária de Stoker no teatro (...). As 

ricas e abundantes reconfigurações das produções e eventos do 

Lyceum, no distrito teatral e em seu entorno, permeiam a obra 

literária de Stoker.
6 

 

Dracula nunca deixou de ser publicado, desde o seu lançamento em maio 

de 1897, mas o interesse acadêmico pelo romance é relativamente recente; 

começou tímido na década de 1960 e ganhou força em meados da década 

posterior. Ainda que o personagem Drácula e seu universo tenham penetrado à 

consciência popular no século dezenove e conquistado um lugar de destaque no 

cinema na década de 1930, durante muito tempo o aproveitamento do romance 

ficou circunscrito ao que de fato ele tem de melhor: a caracterização dos 

personagens e o contraponto Oriente/ Castelo na Transilvânia versus Ocidente/ 

Residência em Londres.  

                                                           
6
 Moss, ibid, p. 147-148. 
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Ainda que tenha concebido uma trama ágil e rica em contrastes, o texto de 

Stoker resiste à qualificação literária e seu enredo apresenta falhas, 

incongruências e descuidos. A especialista Elizabeth Miller os resume de 

maneira precisa em um dos seus artigos, no qual critica a defesa cega dos talentos 

de Bram Stoker como autor e pesquisador:  

 

Existem incompatibilidades na grafia: leiter-wagon/leiter-waggon e 

gipsies/gypsies, por exemplo. Em um ponto Carflax é descrita 

como “próxima de uma antiga capela ou igreja”, mas em seguida, a 

capela fica claramente dentro da mansão. Van Helsing escreve da 

Antuérpia quando deveria estar em Amsterdã. Um registro informa 

que Drácula deixou o navio Deméter sob a forma de um cachorro, 

mas depois torna-se um lobo. O lobo Bersicker salta com facilidade 

para dentro do quarto de Lucy, que fica no segundo andar. O cabelo 

de Lucy, descrito inicialmente como “camadas douradas”, muda 

para preto. Mina é inexplicavelmente bilíngue ao relatar o que 

disseram os ciganos. Harker é citado como participante de uma 

reunião da qual foi excluído.
7
 

 

 A crítica norte-americana da época chegou mesmo a duvidar que ele fosse 

capaz de rasgos ousados de imaginação, como relembra Leslie Klinger em sua 

edição comentada do romance. Ele recorda que um crítico,  

(…) aparentemente familiarizado com a natureza gregária e 

bonachona de Stoker, com o seu trabalho fatigante na companhia 

teatral de Irving e com a parca recepção de seus trabalhos literários 

                                                           
7
Miller, Worshipping at the Shrine of St Bram. Além das falhas no enredo, há equívocos históricos, 

sobretudo os que dizem respeito à história romena. No entanto, é preciso lembrar, como faz a autora no 

mesmo texto, “Stoker, after all, was not writing a historical treatise; he was writing a novel”. 
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anteriores, concluiu que a autoria de Stoker era uma farsa: “É 

praticamente inconcebível que Bram Stoker tenha escrito Dracula. 

(...) Já é difícil imaginá-lo como homem de negócios, que dirá 

como detentor de uma imaginação capaz de projetar Dracula no 

papel.
8
 

 

No entanto, a imaginação de Stoker é o seu verdadeiro trunfo e o que 

garantiu que o romance não só não fosse esquecido como também adaptado, 

traduzido, parodiado e sobrevivido por mais de um século de publicação 

contínua. Stoker pode não ter sido um homem de literatura, mas definitivamente 

foi um homem de teatro. Talvez a dedicação de Stoker ao teatro (personificado 

por Henry Irving, ator a quem ele gerenciou durante anos e de quem foi devoto 

admirador) constitua uma pródiga fonte de análise do romance. O interesse de 

Stoker pelo teatro, de certa forma, foi mais duradouro e consistente do que pela 

literatura. Apesar de ter se tornado um prolífico autor de fantasia, seu 

compromisso com o teatro permaneceu indissociável de sua vida pessoal e 

enriqueceu sua imaginação para que pudesse criar e compor seu universo 

ficcional.  

Como crítico de peças, ainda em Dublin, ele chamou a atenção do ator 

Henry Irving com uma resenha sobre Hamlet. Irving quis conhecê-lo 

pessoalmente e, a partir desse encontro, surgiu uma parceria que duraria durante 

toda a vida do ator
9
. Stoker, que trabalhava como funcionário no Castelo de 

                                                           
8
 Klinger, The New Annotated Dracula, p. xxiv. 

9
 Irving desmaiou após declamar um poema de Thomas Hood; Stoker narra o episódio nos seguintes 

termos: “I can only say that after a few seconds of stony silence following his collapse I burst into 
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Dublin, foi convidado a se mudar para Londres e aceitar gerenciar o novo teatro 

de Irving, o Lyceum Theatre. Ele partiu para a Inglaterra em dezembro de 1878, 

cinco dias após o seu casamento. Nos anos seguintes, Stoker tornou-se amigo 

pessoal, confidente, secretário, acompanhante e biógrafo do ator, além de 

homenageá-lo dando seu nome ao seu filho único, Irving Stoker
10

. Alguns 

estudiosos reconhecem a presença imponente e dramática de Irving até mesmo 

no Conde Drácula. Para Elizabeth Miller, embora não se possa avaliar em que 

medida Drácula e Irving possuem traços semelhantes de personalidade, existem 

boas razões para acreditar em uma inspiração na persona teatral de Irving: 

“Irving, o ator, como modelo para o Conde Drácula já é outra história. (…) Seus 

desempenhos impactantes como alguns dos maiores vilões teatrais pode ter 

ajudado Stoker na composição do Conde.”
11

  

Outro dado biográfico digno de nota é o seu casamento com Florence 

Balcombe, que era considerada uma das moças mais bonitas de Dublin e havia 

sido namorada do autor irlandês Oscar Wilde durante dois anos. Wilde ressentiu 

o pedido de casamento de Bram Stoker e a pronta aceitação de Florence, mas não 

deixou de acompanhá-la de longe, mandando cartas, flores e até mesmo edições 

de dois de seus livros, com dedicatórias. Antes de cortejar Florence, Bram Stoker 

mantinha um relacionamento amistoso com os pais de Wilde, notórios estudiosos 

do folclore irlandês, mas não se sabe muito sobre sua relação com o próprio 

                                                                                                                                                                          
something like a violent fit of hysterics... In those moments of our mutual emotion he too had found a 

friend and knew it. Soul had looked into soul! From that hour began a friendship as profound, as close, as 

lasting as can be between two men” (Miller, Bram Stoker´s Dracula: A Documentary Journey, p. 13) 
10

 Segundo David J. Skal, “It would become almost a cliché among his chroniclers that Stoker´s  ‘real’ 

marriage was to Irving and not to his bride”. Skal, Hollywood Gothic, p. 18. 
11

 Miller, Bram Stoker´s Dracula: A Documentary Journey, p. 67. 
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Oscar. Ainda que não fossem amigos na esfera pessoal, certamente Stoker tinha 

conhecimento das obras e da reputação artística de Wilde. Por este motivo, 

muitos estudiosos questionam o silêncio de Bram Stoker durante o período em 

que Wilde foi julgado, condenado e preso em 1890 – bem como a omissão de seu 

nome em sua biografia de Henry Irving, na qual diversas personalidades teatrais 

foram citadas.
12

 Em seu artigo sobre os julgamentos de Oscar Wilde e sua 

possível repercussão na composição de Dracula, Talia Schaffer defende que as 

ambiguidades do Conde vampiro atuam como a elaboração de um Oscar Wilde 

publicamente exposto em uma figura híbrida monstruosa, provocando ao mesmo 

tempo uma ansiedade de definição sexual e o absolvendo como vítima 

perseguida por falta de compreensão de seus apetites não-convencionais.
13

  

David J. Skal oferece outra interpretação para a relevância de Oscar Wilde 

na criação de Dracula, sem descartar a presença evidente do impacto dos 

julgamentos que, para ele, reverberam na vida pessoal de Stoker temas como 

“sexualidade cambiante, identidades secretas, hipocrisia vitoriana e rivalidades 

literárias e maritais”:
14

  

 

Wilde e Stoker apresentam um conjunto fascinante de sustentáculos 

vitorianos, espelhos duplicados em órbitas recíprocas 

desconfortáveis. (...) Ambos escreveriam uma obra-prima de ficção 

macabra retratando protagonistas arquetípicos que permanecem 

sobrenaturalmente jovens drenando a força vital de inocentes 

                                                           
12

 Cf. Stoker, Personal Reminiscences of Henry Irving. 
13

 Shaffer, “A Wilde Desire Took Me: The Homoerotic History of Dracula”, in Dracula, Norton Critical 

Edition, p. 470. 
14

 Skal, Hollywood Gothic, p. 59 
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vitorianos. Ambos tinham atração por temas de duplos, máscaras e 

fronteiras em geral.
15

 

 

A afinidade temática de O Retrato de Dorian Gray (1880) com o 

vampirismo levou estudiosos a especularem sobre sua influência em Dracula. 

Não é difícil imaginar o motivo: ambos romances versam sobre energia vital, 

perecimento, envelhecimento interrompido, imortalidade, narcisismo e angústia 

de uma imagem maculada. Outro ponto de contato é o que Judith Halberstam 

chama de “natureza parasitária do animalesco”: para ela, o vampiro de Stoker a 

demonstra de maneira literal e o Dorian Gray de Wilde a define em sua 

influência homoerótica; ambos precisam se alimentar de suas “vítimas” para reter 

uma aparência e o fazem através de uma sedução que transforma alvos em 

cúmplices. Não seria esta sedução tipicamente teatral? Encontramos em Stoker e 

Wilde um subtexto que parece voltar, de uma maneira ou de outra, sempre para o 

palco. 

Em sua introdução a Bram Stoker´s Dracula: A Documentary Journey,, 

Elizabeth Miller cita as origens irlandesas de Stoker e o debate acerca da causa 

de sua morte como aspectos relevantes para a compreensão de Dracula, 

enfatizando a sua experiência no teatro como um dos mais importantes: 

O impacto biográfico mais importante na criação de Dracula 

resulta dos anos que Stoker passou no teatro Lyceum em Londres, 

trabalhando com o famoso ator shakesperiano Irving. A influência 

do teatro em geral, assim como de peças específicas – sobretudo o 

                                                           
15

 Ibid, p. 60.  



27 

 

Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe (1808, 1832) e diversas 

do repertório de Shakespeare – não pode ser subestimada.
16

 

 

Assim, o meio de Stoker era o teatro, antes da literatura. Talvez por esse 

motivo encontremos em Dracula, por exemplo, citações de obras de William 

Shakespeare tal como adaptadas para montagens do teatro Lyceum e não como 

publicadas em livro
17

. Sabemos que, durante a gestão de Irving e Stoker no 

Lyceum, foram produzidas quarenta peças; destas, onze eram de Shakespeare. 

Elizabeth Miller defende que “Dracula é claramente um romance escrito por um 

homem não apenas dotado de um conhecimento íntimo do teatro, mas como da 

obra de sua cria mais famosa também”. Além de Hamlet, já foi apontada a 

influência de Rei Lear, Macbeth e O Mercador de Veneza. 
18

 Leatherdale - que 

em uma de suas análises defende uma comparação de Dracula com Macbeth - 

chama a atenção para o potencial cênico de Dracula: 

 

As possibilidades de atuação da história não são acidentais. Stoker 

estava ciente delas desde o começo. Havia gerenciado os negócios 

do teatro de Henry Irving - o Lyceum, em Londres – por vinte anos 

na época em que Dracula foi publicado. Stoker era um homem de 

teatro até a raiz dos cabelos, e Dracula é pontuado com elementos 

teatrais do início ao fim. Isso fica evidente não só no texto, mas na 

                                                           
16

 Miller, ibid., xvi. 
17

 Ao citar um trecho da Cena V, Ato I de Hamlet, Harker se atrapalha. Segundo Leatherdale, “Harker´s 

variant is likely to reflect Henry Irving´s stage adaptation of Shakespeare, with which Stoker was 

intimate, and which George Bernard Shaw condemned as `Bardicide’”. (Leatherdale, Dracula Unearthed, 

edição Kindle, nota 431). 
18

 Miller, “Dracula and Shakespeare: The Count Meets the Bard”, in Miller Bram Stoker´s Dracula: A 

Documentary Journey, p.  149-153. Foram 98 apresentações de Hamlet no primeiro ano de Stoker no 

Lyceum; 76 de Rei Lear e 250 apresentações consecutivas de O Mercador de Veneza, com Irving no 

papel de Shylock. Outra peça citada como relevante para a composição de Dracula é Macbeth (cf. Clive 

Leatherdale, The Novel and The Legend, p. 86-87) 
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própria estrutura do romance. As quebras de capítulo, as idas e 

vindas dos personagens como movimentações cênicas; tudo aponta 

para um trabalho concebido tanto para o palco quanto para o 

papel.
19

 

 

 Nossa conclusão é de que um exame da gênese de Dracula não pode 

deixar de levar a carreira de seu autor como homem de teatro em consideração, 

sugerindo um novo olhar biográfico que agregue maior diversidade às análises de 

suas raízes irlandesas, sua carreira literária e a natureza de seu relacionamento 

pessoal com Henry Irving. 

Se Stoker de fato vislumbrava uma carreira para o seu texto no teatro, 

nunca saberemos. Ele chegou a promover uma leitura dramática de Dracula no 

Lyceum, uma semana antes de sua publicação, mas supostamente apenas para 

garantir os direitos de autoria sobre a obra. De todo modo, a carreira teatral do 

Conde só deslancharia mesmo após a morte de seu autor, com a primeira 

adaptação do romance para os palcos na década de 1920. Do teatro, Dracula 

migrou para as telas, onde, assim como o vampiro mítico, permanece imortal. 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Leatherdale, Dracula Unearthed.edição Kindle. 
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1.2 Vlad Tepes e o impacto cultural de um equívoco literário 

 

Eu dizia para as pessoas que morava em Cluj e elas perguntavam 

“Hã?”. Então eu explicava que Cluj era uma cidade na Romênia e 

elas coçavam a cabeça, com a boca aberta. Aí eu dizia: “É na 

Transilvânia” e elas abriam um sorriso e me cumprimentavam, 

exclamando “Uau, vampiros!”.  

   The Complete Insider´s Guide to Romania,  

    Sam R. 

Dracula transformou para sempre a história da Transilvânia na cultura 

popular
20

. Mesmo sem nunca ter estado na região, Bram Stoker é o responsável 

pela relação ambivalente que os romenos têm com a sua obra. Se por um lado a 

                                                           
20

 Ainda que cite autores como William Shakespeare, Alexandre Dumas (père) e Jules Vernes como 

responsáveis pela criação da Transilvânia ficcional como uma região sinistra, Elizabeth Miller sentencia: 

“...this negative stereotyping did not begin with Stoker ... But it was Dracula that firmly established 

Transylvania as a land of superstition and horror”. Miller, A Documentary Journey, p. 203. 

 

Placa comemorativa na antiga 

residência dos Stoker em 

Londres; a casa, onde Stoker 

morava quando Dracula foi 

publicado; o teatro Lyceum 

em 2012; placa comemorativa 

no teatro Lyceum, citando 

Bram Stoker e Dracula. 
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popularidade gerada pelo romance perdura até os dias de hoje por meio de 

filmes, peças e adaptações literárias, garantindo farto turismo na região e 

movimentando serviços e comércios, por outro a associação da Transilvânia com 

os vampiros consolidou uma imagem que muito os desagrada: a de um povo 

supersticioso e ignorante
21

. Junto aos ciganos, associados a um comportamento 

indolente, trapaceiro e rapace, a Romênia ganhou outro tipo característico: o 

vampiro. 

    Inspirado na tradição literária de registros de viagem, Bram Stoker 

elaborou uma Transilvânia imaginária repleta de estereótipos que serviu para 

legitimar a ameaça representada pelo Conde Drácula enquanto figura a-humana, 

primitiva e anacrônica. Tendo como fonte alguns registros de personalidades 

britânicas que descreveram suas experiências na Romênia, Stoker aceitou tais 

relatos como reflexos autênticos da cultura do leste europeu, a despeito de suas 

falhas e equívocos
22

. Elizabeth Miller argumenta: 

 

Viajantes vitorianos costumavam apresentar aos seus leitores 

comparações preconceituosas entre o progresso, a ciência e a 

civilização do Ocidente e o primitivismo, a superstição e o 

barbarismo do Oriente. A Transilvânia é invariavelmente descrita 

como remota e estranha: um “caldeirão de raças”, o “canto bizarro 

                                                           
21

 “Not surprisingly, literary images of Transylvania as the home of the monster may offend the 

sensibility of many Romanian readers for whom Transylvania’s image is an ideal and even sacred one: it  

represents the quintessence of the national history.” Andras, “The Image of Transylvania in English 

Literature”, Journal of Dracula Studies (JDS) – 1999. Todos os artigos citados serão identificados como 

JDS – ano de publicação. 
22

 Um exemplo interessante é a palavra “Nosferatu”, que não existe. Foi documentada erroneamente por 

Emily Gerard em The Land Beyond the Forest (1885) e usada por Stoker na fala de Van Helsing. O uso 

mais célebre, no entanto, continua sendo o do título da primeira adaptação de Dracula para o cinema, o 

Nosferatu de F.W. Murnau (1922). 
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da Europa”, que fica “aquém da civilização ocidental”. Seus 

atributos geográficos inspiram temor: as nuvens são “sinistras” e 

“fantasmagóricas” e existem “precipícios medonhos”.23 

 

Não é de se admirar que até mesmo os romenos que nunca leram o 

romance, mas que sentem a sua influência na cultura popular até os dias de hoje, 

se mostrem reticentes ou incomodados com o espectro do Conde Drácula. Ao 

estabelecer a região como intrinsecamente primitiva e inferior, a ficção fez descer 

sobre a Transilvânia uma dessas nuvens “fantasmagóricas” difíceis de dissipar. 

Boa parte do desconforto dos romenos com Dracula tem a ver com a 

imaginação prodigiosa de Stoker, que fundiu ficção vampiresca com fatos 

parcamente colhidos – e em fontes duvidosas, ainda por cima. O mais célebre de 

todos é a junção do Drácula histórico com o Drácula ficcional, casamento este 

que ainda aquece discussões entre os experts no romance de Bram Stoker e leva 

muitos estudiosos a questionarem a validade didática de empreendimentos como 

os Dracula Tours ou até mesmo o projeto, por ora abandonado, de um parque 

temático sobre Drácula na Romênia. 

Antes de aprofundarmos a nossa pesquisa sobre os efeitos do que 

chamamos de “a domesticação de Vlad Tepes”, gostaríamos de compartilhar 

algumas impressões sobre a Transilvânia contemporânea, tal como apreendida e 

observada em uma viagem de pesquisa no ano de 2011.  

                                                           
23

 Miller, A Documentary Journey, p. 203. 
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A primeira coisa que nos chamou a atenção foi a beleza da região que 

preserva sítios medievais de inequívoca beleza, como a cidade onde nasceu o 

Drácula histórico, Sighisoara. Há um inconteste sabor nostálgico na 

contemplação da natureza em um local ainda imaculado pelo ritmo da civilização 

em massa. Sendo assim, a Transilvânia ainda presenteia àqueles que desejam 

refazer o trajeto de Jonathan Harker com imagens como as registradas em seu 

diário: camponeses com trajes regionais, cruzes à beira da estrada e a paisagem 

extraordinária dos Cárpatos. A culinária típica da região também oferece comidas 

e bebidas familiares ao leitor aficcionado, que pode degustar um vinho oriundo 

da região de Mediasch ou arriscar o mais ousado plum brandy, ao qual Harker se 

refere no romance como slivovitz. 

Mas a semelhança termina por aí: a despeito do esforço de algumas 

agências turísticas, hotéis, restaurantes e incontáveis comércios populares, a 

Transilvânia de Stoker é estritamente fictícia e a mescla de Vlad Tepes com o 

Conde Drácula gerou uma cria monstruosa de equívocos e ignorâncias – alguns 

alimentados até mesmo pelos próprios romenos, que, por iniciativa do Ministério 

de Turismo, reproduziram em Borgo Pass um hotel chamado “Dracula Castle” 

que em nada se assemelha ao lar do Drácula no romance. O mesmo pode ser dito 

do Golden Krone Hotel, onde os turistas podem reprisar o menu de Jonathan 

Harker em um restaurante que em nada faz lembrar o “perfeitamente antiquado” 

hotel onde ele se hospedou, ansioso para conhecer “tudo que pudesse dos 
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costumes do lugar”
24

. Talvez a maior expressão de reconhecimento da influência 

colossal do romance no turismo da região seja uma estátua de Bram Stoker, 

erguida diante do Castelo de Drácula, um ponto bastante popular para os 

viajantes.  

Insatisfeita com a associação com o romance, a Transilvânia rejeita 

qualquer recriação que autorize uma comparação mais fiel da realidade com a 

ficção, mas ainda não está preparada para abandoná-la de todo. O resultado é 

uma ficção da ficção, que pode tornar a experiência do turista inevitavelmente 

frustrada. Os que procuram o lar do Conde Drácula ficam espantados com a falta 

de conhecimento dos romenos do romance, que só foi traduzido para o seu 

idioma no início da década de 1990, praticamente um século depois de sua 

publicação na Inglaterra
25

. Os que não estão interessados em Drácula podem se 

cansar com a miríade de reproduções, estátuas, souvenirs e locais temáticos. Em 

suma, nem um grupo nem outro ficará satisfeito até que Vlad Tepes e Conde 

Drácula possam ocupar postos distintos no âmbito histórico e ficcional. 

Bram Stoker pretendia localizar o castelo do seu vampiro na Estíria. O 

nobre de presas afiadas fora inicialmente batizado Conde Wampyr. Uma leitura 

                                                           
24

 The New Annotated Dracula, 1: 20. Para fins de referência, a edição utilizada no atual trabalho foi a 

New Annotated Dracula, editada por Leslie Klinger. Indicarei capítulo e página (ex.: 1:20). O autor Sam 

R., em seu guia de viagens, assim define a experiência: “Therefore there´s a real hotel named after a 

fictional hotel in a fictional book wherein the hero eats a fictional breakfast that you can really order in 

the real hotel”. The Complete Insider´s Guide to Romania, p. 26 
25

 Em seu artigo sobre a tradução de Dracula para o romeno, Duncan Light comenta: “The usual 

explanation given for this situation is Romania’s recent history, particularly the period of Communist 

Party rule (1947-1989). Dracula, with its emphasis on vampires and the supernatural, was apparently 

regarded as an unsuitable or inappropriate novel in a state founded on the materialist and “scientific” 

principles of Marxism. Hence, no translation of Stoker’s novel was permitted during the Communist 

period.”Light, “When was Dracula first translated into Romanian?”, JDS – 2009. 
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fortuita quando de férias em Whitby, no verão de 1890, fez com que Stoker 

alterasse o nome para Dracula, com consequências dramáticas para os romenos. 

Graças ao trabalho de Elizabeth Miller, hoje temos acesso ao manuscrito de 

Bram Stoker onde, entre outros detalhes, podemos rastrear os livros consultados 

por ele. Sabe-se que a obra responsável pela mudança de nome – e, mais tarde, 

de título – foi um livro chamado An Account of the Principalities of Wallachia 

and Moldavia, publicado em 1820 por William Wilkinson, cônsul britânico que 

habitara na região. Reproduzimos abaixo o trecho que provavelmente chamou a 

atenção de Stoker: uma nota de rodapé na qual Wilkinson esclarece ao leitor a 

etimologia do nome DRACULA, empregado por ele para se referir ao Voivode
26

 

Vlad Tepes: 

Dracula, no idioma da Wallachia, significa Diabo. Os 

wallachianos, tanto na época como atualmente, costumavam dar 

este sobrenome a qualquer pessoa cuja coragem, atos cruéis ou 

astúcia a tornasse conspícua. 
27 

 

 Encontramos neste trecho um apanhado de erros, uma vez que Dracula 

não significa “demônio” e foi usado por Vlad Tepes, filho de Vlad Dracul. Nesta 

nota jaz a fonte de todos os equívocos subsequentes, incluindo o livro dos 

historiadores Raymond McNally e Radu Florescu, publicado em 1972. Em In 

Search of Dracula, McNally e Florescu argumentam que Stoker usou Vlad Tepes 

como modelo para o Conde Drácula, inspirado pela suposta crueldade do Dracula 
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 Voivode é um título; príncipe. 
27

 Wilkinson, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, p. 19 
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histórico. Para eles, além do livro de Wilkinson (que na verdade só faz três 

referências imprecisas ao Voivode Dracula, jamais o identificando como Vlad ou 

Vlad Tepes), Stoker teria consultado outros livros no British Museum e contado 

com o suporte do professor húngaro Arminius Vambéry (com quem, na 

realidade, Stoker só esteve em duas ocasiões nas quais é pouco provável que 

Vlad Tepes tenha entrado na pauta). Sendo assim, o único fato de que dispomos é 

a anotação de Stoker sobre o Voivode, na qual ele destaca: “DRACULA in 

Wallachian language means DEVIL” (ênfase de Stoker). 

Diversos defensores dessa teoria apontam para o significado do nome 

“Dracula” e sua natureza demoníaca como vínculo com o vampirismo. Embora 

Stoker realmente tenha embarcado nessa conexão, ela é equivocada. Na verdade, 

Dracula significa “filho de Dracul”, que, por sua vez, significa “Dragão”. Para 

entendermos melhor a conexão, algumas linhas sobre o Drácula histórico se 

fazem necessárias. 

Em 1408, o rei da Hungria Sigismund (que mais tarde viria a ser 

conhecido como Sagrado Imperador Romano) fundou a Ordem do Dragão 

(Societas Draconistrarum), uma ordem de cavalheiros cujos membros eram 

escolhidos entre regentes influentes da Europa. Em 1431, o príncipe da 

Wallachia Vlad II foi convidado a Nuremberg para se tornar membro da 

prestigiosa Ordem. Entre as suas mais importantes obrigações estava a defesa do 

Cristianismo e a luta contra seus inimigos, principalmente os turcos otomanos. 
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Para honrar sua entrada na Ordem, Vlad II adotou o nome Dracul, passando a ser 

conhecido como Vlad Dracul.  

Ainda no ano de 1431, nasceu o segundo filho de Vlad II e Cneajna, 

também batizado Vlad. Dracul e sua família estavam temporariamente morando 

em Sighisoara, Transilvânia, onde ele ocupava uma posição de comandante 

militar, responsável pelo controle da fronteira da Wallachia. A temporada em 

Sighisoara foi curta para o pequeno Vlad; em 1436, seu pai assumiu o posto de 

Voivode da Wallachia e a família se mudou para Târgoviste. Após a morte do rei 

Sigismund no ano seguinte, Vlad Dracul viu-se ainda mais ameaçado em sua já 

vulnerável posição de regente e acabou rendendo-se aos turcos em busca de 

apoio político. O resultado seria dramático para a família: o sultão turco exigiu 

como garantia da lealdade de Dracul que ele lhe enviasse seus dois filhos mais 

jovens, para serem prisioneiros do sultão. Dracul cumpriu o acordo e os jovens 

Radu e Vlad (com sete e onze anos, respectivamente) passaram em torno de seis 

anos aprisionados na Turquia. Radu, que ficaria conhecido como O Belo, 

encantou o filho do sultão e foi criado como turco, gozando de privilégios 

desconhecidos por Vlad. A rivalidade dos dois irmãos, alimentada pelo 

tratamento diferenciado que receberam sob o jugo do sultão, atingiria o seu ápice 

em 1461, quando Radu e Vlad enfrentaram-se em uma das batalhas mais 

sangrentas do império turco pela conquista da Wallachia. Não se sabe 

exatamente o que Vlad sofreu durante esse período de aprisionamento na 

Turquia, mas alguns historiadores supõem que tenha sido crucial para a formação 
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de seu caráter. Não podemos afirmar que ele tenha sido torturado ou sofrido 

maus-tratos, mas a experiência provavelmente abalou a sua confiança na família 

e alimentou o seu ódio pelos turcos.  

Em 1444, Vlad Dracul se viu mais uma vez pressionado pelas duas forças 

que lutavam pela Wallachia: o Reino da Hungria, ao qual era súdito, e os turcos 

otomanos, que detinham seus filhos. O rei da Hungria, instigado pelo Papa 

Eugenio IV, escolheu Ioan Hunyadi (na época, voivode da Transilvânia) como 

comandante da Cruzada de Varna, que pretendia expulsar de uma vez por todas 

os turcos da Europa. Hunyadi ordenou a Vlad que se juntasse a ele na campanha, 

mas Vlad recusou e, em uma tentativa de mostrar-se leal à Ordem do Dragão e à 

Hungria, mas ao mesmo tempo não lutar contra o sultão que detinha seus filhos 

mais jovens, enviou o seu primogênito, Mircea, para a cruzada. A recusa 

inaugurou um período de hostilidade que culminaria com o assassinato de Vlad e 

de Mircea. 

A cruzada atingiu seu ponto máximo na Batalha de Varna, na qual os 

cristãos foram violentamente derrotados. Hunyadi, no entanto, conseguiu 

escapar. Em 1447, unindo-se aos boyards que também tinham interesses em tirá-

los do poder, Hunyadi vingou-se de Vlad e de seu herdeiro, assassinando-os e 

colocando no poder o seu candidato para reger a Wallachia. 

Enquanto isso, Vlad e Radu permaneciam prisioneiros do sultão. 

Libertados em 1448, os irmãos tomaram rumos diferentes. Radu decidiu 

continuar na Turquia, amparado pela poderosa proteção de Mehmet II, que desde 
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a morte do pai tornara-se sultão. Vlad voltou para a Wallachia disposto a assumir 

o posto de Voivode, com o apoio dos turcos, que contavam com ele para 

neutralizar as oposições ao sultão em sua terra. A ausência de uma política de 

sucessão hereditária rígida não garantia aos herdeiros legítimos o direito de 

governar. A escolha dos voivodes era feita por um conselho de nobres, os 

boyards, que podiam nomear como voivode o filho de qualquer um dos príncipes 

regentes. Sendo assim, a morte de seu pai Dracul e de seu irmão mais velho 

Mircea não necessariamente garantiam um lugar seguro para Vlad, que 

descobriu, assim que voltou para casa, que na verdade seu irmão e seu pai 

haviam sido assassinados cruelmente pelos boyards. Mircea foi capturado, teve 

os olhos queimados com ferro em brasa e foi enterrado vivo; Dracul foi 

executado em uma perseguição.  

O primeiro reinado de Vlad durou pouco, com ele afastado a força e 

banido. Seguiu-se um período de oito anos, nos quais ele concentrou todos os 

seus esforços na retomada do poder. Em 1456 ele finalmente teve êxito e reinou 

como Voivode da Wallachia por seis anos, período pelo qual ficou célebre como 

Vlad Dracula. Já em 1457, ele daria o tom do seu reinado organizando um 

opulento banquete de Páscoa para todos os nobres de Târgoviste e suas famílias. 

Disposto a vingar a morte do irmão e do pai, Vlad ordenou aos seus soldados que 

cercassem e detivessem os convidados ao fim da ceia. Os mais velhos foram 

empalados e os demais obrigados a se deslocarem para Poenari, onde foram 

forçados a construir uma fortaleza, o verdadeiro castelo de Dracula. Devido ao 



39 

 

seu difícil acesso (1.480 degraus) e a sua conservação (restaram apenas ruínas da 

fortaleza original) não é um ponto tão turístico como o castelo Bran, a residência 

oficial dos reis romenos de 1920 a 1947, atualmente um museu, com frequência 

apontado como “o castelo de Dracula”.
28

 

Em 1462, após batalhas com os turcos, Vlad recolheu-se em Poenari. O 

cerco dos inimigos supostamente teria exercido tamanha pressão emocional em 

sua mulher que ela teria se atirado da fortaleza no rio Arges. Francis Ford 

Coppola filmou uma versão romanceada do evento em seu Bram Stoker´s 

Dracula de 1992, embora a veracidade do fato não possa ser comprovada e 

Stoker provavelmente nunca tenha tido ciência dele. No entanto, a tradição oral 

que perdura na região de Poenari até os dias atuais, sobretudo na aldeia de Arefu, 

sustenta que Vlad Dracula só conseguiu escapar da fortaleza com a ajuda dos 

camponeses. Segundo eles, a solução oferecida a Vlad para uma fuga que julgava 

impossível foi a troca das ferraduras de seu cavalo, o que teria despistado os 

turcos. Ainda de acordo com a tradição oral, Vlad teria oferecido uma 

recompensa aos camponeses quando se viu salvo na fronteira. Eles recusaram 

ouro, mas pediram terras. Vlad imediatamente concedeu a posse das terras 

vizinhas aos patriarcas que o ajudaram, assinando até mesmo um documento. 

Esse direito perduraria até os dias de hoje e seria a origem da aldeia. 

                                                           
28

 O professor Marius Crisan alega que é possível que Bram Stoker tenha visto uma ilustração do 

castelo Bran em alguma de suas fontes, provavelmente no livro de Charles Boner, Transylvania: Its 

Products and its People (1865) ou o de Nina Elizabeth Mazuchelli, Magyarland (1881). Sendo assim, a 

associação do castelo Bran com o castelo de Drácula não seria tão equivocada como supomos. Cf. 

Crisan, “The Models for Castle Dracula in Stoker’s Sources on Transylvania”, 2010. 
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A estada em Arefu deixou claro que o Vlad Dracula admirado pelo povo – 

a quem se referem apenas como Vlad Tepes – de fato não se comunica em nada 

com o vampiro de Bram Stoker. Vlad Tepes era um voivode, o Conde Drácula 

um boyar, membro da nobreza que o Vlad histórico combateu até a morte. Vlad 

era valaquiano, o Conde é um székely.
29

 Não acreditamos que Stoker tenha tido 

conhecimento da história de Vlad Tepes, uma vez que sequer usa o nome Vlad 

em seu romance, nem faz menção ao seu costume de empalar seus inimigos. 

Lendas geradas no século XVI de que Vlad Tepes gostava de fazer as refeições 

diante de prisioneiros empalados para molhar seu pão no sangue dos inimigos 

também não entraram na composição da trama, por mais pertinentes que nos 

pareçam a uma história de vampiros. A biografia apresentada por Van Helsing no 

texto nos parece bastante vaga: segundo o professor Arminius, Dracula foi um 

homem “inteligente, ardiloso, corajoso”, descendente de uma “raça nobre” que 

lutou contra os turcos “na fronteira da Turquia”.  

O Vlad Tepes herói nacional também difere conceitualmente do Vlad 

retratado nos panfletos difamatórios que se popularizaram na Alemanha após a 

sua morte em 1476 até meados do século XVI. Os romenos admitem a crueldade 

de Vlad, bem como o seu método favorito de tortura e morte, o empalamento. 

Reconhecem os feitos mais sombrios dele, como a Floresta dos Empalados – um 

espetáculo macabro de 20.000 inimigos empalados na entrada da Wallachia para 

                                                           
29

 “For almost a millennium the region has been the home of at least three ethnic groups: the Romanians 

or Wallachs (who claim continuity of occupation of the region since Roman times); the Magyars 

(Hungarians) who settled the area in the 10
th

 century and ruled Transylvania for much of its history; and 

Saxons (Germans) who were invited by the Hungarians to settle and defend the southern frontier region. 

The area is also home to a fourth ethnic group, the Széklers who speak Hungarian but regard themselves 

as distinct from Magyars.” Light, “The People of Bram Stoker´s Transylvania”, JDS - 2005. 
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afugentar os turcos invasores. Mas ressaltam que eram outros tempos, que não se 

pode avaliar ética e moralmente um herói do século XV pelos mesmos preceitos 

que norteiam a Europa atual e que todos os feitos de Vlad, até mesmo os mais 

violentos, na verdade tinham como objetivo a proteção do povo, dos cristãos e da 

Wallachia. Como disse um dos aldeões em Arefu, em entrevista a autora,  “sim, 

ele matou e torturou muita gente, mas eram turcos”. Este mesmo aldeão tem 

entalhado na porta de sua casa uma imagem de Vlad Tepes em madeira. “Para 

vocês no Ocidente ele é um vampiro. Para nós, um herói”, justificou ele.  
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Detalhes da porta na casa 
dos meus anfitriões em 
Arefu; reunião festiva na 
qual os aldeões relembram e 
celebram os feitos de Vlad 
Tepes. 

Imagens do Count Dracula 

Club, em Bucareste, lugar 

turístico que capitaliza com a 

confusão do Drácula histórico 

com o ficcional: 

 

1- Ator fazendo performance 

no restaurante; 2- Detalhe da 

decoração, inspirado no filme 

de Coppola; 3- Retrato de 

Vlad Tepes. 
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Clive Leatherdale, em seu estudo sobre as origens de Dracula, nos dá a 

dimensão da reputação de Vlad Tepes na Romênia: 

 

Aos olhos dos romenos, ele não é culpado de nada além de 

realpolitik. Ele é (...) um lutador libertário e um opositor dos 

privilégios estrangeiros; um homem que praticamente sozinho 

eliminou o roubo e demais crimes e cujos excessos são vistos como 

compatíveis com a crueldade do seu tempo. Ele é visto como 

fundador do estado-nação romeno; um herói da Igreja Ortodoxa – 

uma mistura de César com o Papa.
30

  

 

O que chamamos de “domesticação” de Vlad Tepes é o processo pelo qual 

ele – de temido e engenhoso combatente bélico na era medieval – tornou-se 

estampa de boné, camisas e até mesmo de uma marca de cafés (sem contar com 

os chaveiros, brinquedos e máscaras). Atribuímos essa transformação do herói e 

líder militar à confusão gerada pela ambiguidade do texto de Bram Stoker, que se 

presta até hoje a uma associação do personagem histórico com o vampiro 

ficcional. Em uma pesquisa que procura não perder de vista os símbolos de 

animalidade, consideramos a domesticação de Vlad Tepes, metamorfoseado na 

figura híbrida Tepes-Conde Drácula, uma das causas para o atual processo de 

neutralização da violência e bestialidade dos vampiros, tema que vamos abordar 

na conclusão do presente trabalho. 

E então, existem vampiros na Romênia? Com exceção dos atores 

contratados para desempenharem o papel do Conde Drácula em restaurantes e 

                                                           
30

 Leatherdale, The Novel and The Legend, p. 96. 



44 

 

festas de Halloween, nenhum é tão conspícuo. Ainda que o folclore romeno 

tenha seu próprio elenco de mortos-vivos, o vampiro é normalmente associado ao 

Ocidente e um tema que, não raro, os deixa bastante constrangidos. A clara 

dependência do turismo os leva aceitar o Conde Drácula em seus domínios, mas 

algumas agências aproveitam a demanda dos turistas para instruí-los, dissipando 

assim qualquer confusão entre o Drácula histórico e a criação de Bram Stoker. O 

conhecimento do romance – fora do âmbito acadêmico ou literário – é bastante 

precário e, em geral, os filmes de vampiro são tratados como produtos divertidos 

do Ocidente, que refletem a crença de Hollywood, não a deles.  

Ocasionalmente, surge alguma história suspeita em uma ou outra aldeia e 

a imprensa local e internacional não hesita em esmiuçar a suposta evidência da 

existência dos vampiros em manchetes de jornal e documentários
31

. Talvez por 

isso, alguns habitantes da Transilvânia permaneçam cautelosos, como o autor de 

guias sobre a Romênia, Sam R. É com um trecho dele que decidimos encerrar o 

presente capítulo: 

Todo ano surge uma história no noticiário sobre alguma aldeia 

remota na qual “camponeses supersticiosos” desenterraram o corpo 

do tio Bogdan porque ele era um vampiro. O governo romeno e a 

mídia tentam minimizar a importância do fato, por considerá-lo 

constrangedor. 

Já eu estive em lugares bem sinistros na Romênia, então procuro 

manter a mente aberta para essas coisas, para ser franco com vocês. 

                                                           
31

 Cf. “The Real Vampire Slayers”, disponível: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-
real-vampire-slayers-397874.html. 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-real-vampire-slayers-397874.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-real-vampire-slayers-397874.html
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Concluímos que a história de Vlad Tepes é, por seus próprios méritos, 

bastante rica em sangue, invasão e loucura; tão emocionante quanto uma 

narrativa gótica do fim do século XIX. Aos que buscam o vampiro de Bram 

Stoker, o melhor lugar para encontrá-lo continua sendo nas páginas do romance. 

A leitura que exclui Vlad Tepes de Dracula pode ser ainda mais intrigante do 

que o esforço para enxergar no Conde o Voivode medieval. Os problemas 

parecem começar quando Stoker passa a ser avaliado por leitores e estudiosos 

como historiador, e não como autor de uma obra de ficção. Acreditamos que a 

lealdade de Stoker estava com a literatura gótica e não com o histórico: basta 

lembrar que Drácula é um conde, título que sequer existia na Romênia. 

Driblando o preconceito e a confusão, encontramos uma Transilvânia real, 

que continua sendo uma região exuberante capaz de transformar a viagem do 

pesquisador à Romênia em uma experiência surpreendente.  

Mesmo sem o Conde Drácula. 

1.3 Drácula: uma tragédia janusiana  

 Em sua introdução à edição comentada de Dracula, Neil Gaiman 

descreveu o romance como um “thriller vitoriano high tech”. 
32

 Os vinte e sete 

capítulos deste que se tornou o clássico definitivo sobre vampirismo de fato 

convidam o leitor a um tour de force narrativo, mesclando diários, cartas, 

telegramas, recortes de jornais e até mesmo memorandos gravados em um 
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 Gaiman, in Klinger, The New Annotated Dracula, p.xvi. 
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fonógrafo. Somos apresentados a nada menos do que sete narradores principais
33

. 

Bram Stoker nos oferece, em um único enredo, um vampiro, um advogado, um 

médico, um professor, um aristocrata, um cowboy e um lunático comedor de 

insetos. Isso sem contar com os pitorescos coadjuvantes, desde um trio de 

vampiras comedoras de bebês até velhos pescadores em uma cidade litorânea ao 

norte de Yorshire. Um vampiro húngaro, um caçador de vampiros holandês, um 

mártir americano e duas mocinhas inglesas representando fato e ficção da New 

Woman vitoriana. Em um momento, estamos em um castelo na Transilvânia. No 

seguinte, tomando chá em Whitby. Mais adiante, num navio búlgaro, num jardim 

zoológico, num cemitério, num manicômio. Há tecnologia e progresso na 

Inglaterra e tradição e folclore na Transilvânia. Um dos heróis possui uma 

câmera Kodak; em suas anotações originais, Stoker pretendia incluir no romance 

o fato de Drácula não poder ser fotografado
34

. É uma alegoria bastante 

pertinente: a mentalidade vitoriana, de fato, era incapaz de enxergar o que não 

refletisse a modernidade de seu império. Dracula, no fim das contas, é a batalha 

do civilizado contra o primitivo, do moderno contra o arcaico, da ciência contra o 

folclore, da tecnologia contra a superstição. E, é claro, do homem contra o 

monstruoso, o animalesco, o a-humano
35

. Para James Frazer, a crença humana 

progrediu em três estágios: a magia primitiva, a religião e a ciência. Dracula 

percorre os três e deixa claro que a ciência é a sua única fé. 

                                                           
33

 Para Carol Senf: “The combination of narrative voices (…) is important also because it 

represents the collective wisdom of the late nineteenth century – male and female, Catholic and 

Protestant, science and law.” Senf, Between Tradition and Modernism, p. 32. 
34

 Miller e Eighteen-Bisang, Bram Stoker´s Notes for Dracula, p. 21. 
35

 Cf. Kelly Hurley, The Gothic Body. 
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 Sem querer subestimar a importância dos avanços científicos e dos 

aparatos tecnológicos em Dracula, entendemos que não são prerrogativa da obra 

de Stoker e sim uma tendência do gótico do fim do século XIX, ancorado nas 

mudanças que marcaram o período vitoriano. Em seu livro Victoria Revealed, os 

autores Deirdre Murphy e Lee Prosser resumem: 

 

 

A Rainha Vitória viveu em um mundo marcado por mudanças 

radicais e inéditas. Ao fim do seu reinado, a expansão colonial, a 

produção industrial e as novas tecnologias haviam transformado a 

visão de mundo das pessoas, bem como seus meios de 

comunicação e transporte. Entre os avanços do período, estão a 

fotografia, os selos postais, as máquinas de costura, as vias férreas, 

a pasteurização, a bicicleta, o motor hidroelétrico e a anestesia 

cirúrgica.
36 

 

O que há de fato em Dracula é uma variação hiperbólica do tema; o 

romance é pródigo em exageros e repetições enfáticas, que obrigam o leitor a 

reconhecer a relevância do progresso. As mudanças que Stoker operou no 

desenvolvimento da trama tornaram o livro mais enxuto mas, em compensação, 

condensaram vários personagens em uma única figura. Um exemplo é Van 

Helsing, que representa, simultaneamente, professor, detetive, expert em folclore 

do Leste Europeu, advogado e médico. Ciência e tecnologia fazem parte de 

Dracula, mas mais como repetição do que como novidade estilística. 
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 Murphy e Prosser, Victoria Revealed, p. 72. 
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Dracula é, de certa forma, uma tragédia. Em grego, a palavra τραγῳδία 

(tragédia) significa “o canto do bode”, ode entoada nos rituais dionisíacos 

durante o sacrifício de um bode. Drácula é um animal sacrificado, para o 

restabelecimento da ordem, em pleno crepúsculo do século XIX. Como tragédia 

janusiana, como decidimos batizá-lo, o romance apresenta em suas duas faces o 

passado e o futuro: ao mesmo tempo em que distinguimos em seus tons sombrios 

a influência do gótico e das narrativas folclóricas do leste europeu – repletas de 

elementos fantásticos e superstições – vislumbramos o nadir da ficção científica 

do século XX em sua narrativa rica em ciências, pseudociências e tecnologias. 

Drácula representa o passado; a Crew of Light, o futuro. No inadiável combate 

que encerra o romance, Drácula é sacrificado como estrutura de consolação. Uma 

vez destruído o vampiro não-humano, os fiéis do império podem voltar a dormir 

em paz. 

Também reconhecemos em Dracula uma angústia de pertencimento. Em 

uma narrativa de formação de alianças, o conceito de bonding inclui sangue, sexo 

e a busca por um inimigo em comum. Os pretendentes de Lucy, em vez de rivais, 

são cúmplices. Renfield deseja ser aceito por Drácula, a quem chama de Mestre. 

O médico Seward também anseia pelo reconhecimento do seu professor, Van 

Helsing. Van Helsing busca na Crew of Light a família que perdeu (a mulher 

ficou louca, o filho está morto). O texano Morris quer ser incluído pelos ingleses. 

Vampiros querem aliados que os sirvam como repositórios de sangue. E 

Drácula? Drácula deseja ser indistintamente nativo numa terra estrangeira.  
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Na trama, depois de séculos de existência protegida na Transilvânia (onde 

possui um título de nobreza e inspira respeito e temor) o vampiro decide mudar-

se para a Londres vitoriana, onde teme se transformar em apenas mais um 

estrangeiro na caótica multidão urbana. Ao tentar “virar inglês”, Drácula ataca e 

é atacado, sendo finalmente escorraçado de volta para a sua terra, onde é caçado 

e abatido por um grupo de “caçadores” de vampiros multicultural que conjuga 

hóstias sagradas, água benta, estacas e uma Winchester para eliminá-lo. No 

desfecho do romance, o vampiro que sobreviveu a séculos de disputas, guerras e 

conflitos medievais é destruído com duas facadas -  a de um britânico na 

garganta e a de um texano no coração, em um célebre anticlímax literário. Como 

sintetizou Nancy Rosenberg, “O romance termina num susto, com a faca de 

Jonathan lacerando a garganta de Drácula e Quincey atingindo seu coração. Não 

é assim que se mata um vampiro.”
37

 A especialista Elizabeth Miller lista o 

desfecho como uma das maiores incongruências da obra de Stoker: 

 “Van Helsing e Seward vão a cortar a cabeça dele e enfiar uma 

estaca em seu coração”. Jonathan Harker é bem claro no que deve 

ser feito para se livrarem do Conde para sempre. Na verdade, o 

método é compatível como o que foi pregado e praticado até este 

ponto no texto. Os caçadores de vampiros enterraram uma estaca 

no coração de Lucy e a decapitaram. (...) Mas, como diversos 

leitores observaram, o método empregado para a destruição de 
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 Tradução livre do original em inglês: “The novel ends in a rush, with Jonathan’s knife going through 

Dracula’s throat and Quincey’s through his heart. This is not the way to kill a vampire.”Rosenberg, 

Nancy. “Desire and Loathing in Bram Stoker´s Dracula”. JDS, 2000. Na divertida edição da Penguin 

Books de clássicos recontados pelo Twitter, lê-se no tweet sobre a morte do vampiro: “OK,OK. All we did 

was jam a knife into his heart. Why, after 1,000 years, could nobody figure that out”. Aciman, Alexander 

e Rensin, Emmett, Twitterature, p. 108. 
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Drácula não se coaduna com a prescrição e os procedimentos 

anteriores no texto. Há uma quebra de padrão justamente no 

momento em que o leitor mais espera que seja mantido. O Conde 

Drácula é atacado com duas facas, uma kukri e uma bowie.
38

 

 

Talvez a intenção de Stoker tenha sido justamente deixar o destino de 

Drácula tão indistinto quanto a névoa na qual o vampiro se transformou. No 

manuscrito original, Stoker pretendia que o castelo fosse tragado pela terra, 

decerto uma conclusão mais dramática e definitiva. Na versão final, no entanto, 

Drácula é esfaqueado, desaparece em pleno ar e o castelo continua de pé. Stoker 

parecia intuir a longevidade do Conde – e a riqueza interminável do seu romance, 

que se presta às mais extravagantes interpretações há 115 anos. 

 Muitos são os temas abordados pelos estudiosos do romance: 

imperialismo, narrativa gótica, sexualidade, religião. Para melhor resumi-los, 

decidimos eleger e analisar o que consideramos seus três temas principais e seus 

desdobramentos: Sangue, Invasão e Loucura.  

 

 

 

 

                                                           
38

 Miller, “Worshipping at the Shrine of St Bram”. Outras discrepâncias incluem: 1- Drácula chama 

Harker pelo nome ao lhe dar boas-vindas à sua casa (corrigida na edição de 1901); 2- Harker anota no 

diário que nunca viu o Conde pela manhã, a despeito do trecho no qual ele se corta ao fazer a barba na 

presença do Conde, trecho que começa com um sonoro “Good morning”; 3- Se Drácula só pode dormir 

em solo sagrado, por que Van Helsing “purifica” a terra com uma hóstia?; 4- Inconsistências a respeito da 

contaminação vampírica: como um vampiro se torna um vampiro?; 5- O trecho final, que se desmente: 

“Every trace of all that had been was blotted out. The castle stood as before, reared high above a waste of 

desolation.” 



51 

 

CAPÍTULO 2 

Sangue, Invasão e Loucura 

 

2.1 Alimento Proscrito, Alimento Prescrito 

 

Clive Leatherdale resume o conceito do vampiro como baseado em dois 

preceitos: a crença na vida após a morte e no poder mágico do sangue.
39

 Assim, a 

marca da morte é um corpo exangue. Sangue é moeda de troca em Dracula; e 

Dracula é, de muitas maneiras, uma tragédia sobre o sangue. 

No folclore do leste europeu, a noção de que uma pessoa pode driblar a 

morte e reerguer-se do túmulo está associada a maus propósitos. Na crença 

romena, o morto-vivo volta para perseguir seus familiares, com intuito maligno e 

contaminador. A busca pelo sangue é predatória e, por isso, causa pavor. Na 

mitologia vampírica o sangue representa, ao mesmo tempo, doença e cura. A 

vítima drenada aproxima-se da morte; o vampiro alimentado se fortalece de vida. 

Em Dracula observamos, por exemplo, que enquanto Jonathan Harker adoece e 

passa a exibir sinais de envelhecimento ao ser atacado pelas vampiras, Drácula 

rejuvenesce ao se alimentar. Tal rejuvenescimento também sugere virilidade e 

potência; a falta de sangue emascula Harker e torna o Conde mais moço e mais 

sexualizado.  
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 Leatherdale, The Novel and The Legend, p. 15. 
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Sangue também é sexo. Estudiosos de Dracula frequentemente 

identificam no sangue um eufemismo para sêmen. Para Judith Halberstam, o 

sangue funciona, na sexualidade vampírica, como “substituto ou metáfora para 

outros fluidos corporais (leite, sêmem).”
40

 Kelly Hurley e Clive Leatherdale vão 

além: para Hurley, Drácula farto de sangue simboliza a tumescência do pênis; 

para Leatherdale, Stoker usa a sucção de sangue para representar de forma velada 

o sexo oral.
41

 

Outra interpretação levanta questões sobre as fronteiras de identidade 

(notadamente precárias nos romances de horror do fin de siécle) e invasão. O 

sangue, para Halberstam, é o que define a identidade vampírica: 

 Sangue, o fluido corporal que marca o interior do corpo, torna-se 

 também um marcador primário de identidade no contexto do 

 vampirismo. (...) No gótico, o sangue é sempre multiplamente 

 determinado – significa raça e sexo, gênero e classe. Ter sangue 

 nas mãos é estar implicado na indistinção de fronteiras essenciais 

 da identidade.42 

  

 Em Dracula, o desejo de sangue desestrutura a ordem da sociedade e 

promove uma invasão arcaizante na civilizada Londres vitoriana; entre máquinas 

e progressos científicos, encontra-se um vampiro em Picadilly, maculando a 

modernidade britânica com seu anacronismo monstruoso. Para o estudioso 

                                                           
40

 Halberstam, Skin Shows, p. 101. 
41

 Hurley, The Gothic Body, p.147: “The leech-like Count may here be described as “phallic”: he is an 

engorged and bloated symbol of always-erect potency”; Leatherdale, Clive. Dracula Unearthed, edição 

Kindle, nota 1881: “Stoker´s meaning is clear. Giving blood is equivalent to giving semen”; The Novel 

and The Legend, p. 153: “Stoker is now emboldened into describing enforced fellatio.” 
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 Halberstam, Skin Shows, p. 77. 
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Robert Frost, canibalismo, ingestão de sangue e degeneração social são temas 

interrelacionados em Dracula: “A ingestão de sangue, junto com o canibalismo, são 

símbolos de selvageria atávica, uma regressão ao animal primitivo dentro de todos 

nós”.
43

 

Os ritos humanos primitivos estão ligados ao sangue, especialmente para 

as mulheres: nascimento, menstruação, defloração, morte. Se a perda de sangue 

sugere enfraquecimento, há na sua ingestão a promessa de restauração, 

rejuvenescimento e vida. Se sangue é vida, consumir sangue prolonga a vida – ou 

pelo menos, interrompe a decrepitude da morte. A própria qualidade fluida do 

sangue denota um dinamismo inexorável; o corpo vampírico exige nutrição 

frequente para continuar sua ilusão de vida. Para Frost, “não é que Drácula goste 

de beber sangue: ele precisa beber sangue”.
44

  

Para os vampiros, sangue é alimento, sobrevivência e maldição. Para os 

humanos, no contexto do romance, simboliza linhagem, contágio, miscigenação e 

cura. Na imaginação terrorífica, vitoriana e moderna, o sangue também carrega a 

noção de doença; uma vez sugado, o sangue da vítima é contaminado e ela está 

condenada à não-morte. 

O sangue, na cultura judaico-cristã, também desempenha um papel 

ambíguo. A tradição hebraica proíbe o seu consumo, mas no cristianismo os fiéis 

são exortados a ingerir “o sangue de Cristo”, simbolicamente representado pelo 

vinho na Eucaristia e convertido em sangue na crença da transubstanciação. De 
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 Frost, Robert. “A Race of Devils: Frankenstein, Dracula and Science Fiction”, JDS, 2003. 
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 “It is not that Dracula likes drinking blood: he needs blood”. Ibid, p. 108 (grifos do autor). 
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todo modo, seja como mácula a ser evitada ou símbolo de remissão de pecados, 

alimentar-se de sangue é alimentar-se de vida. Como alimento tabu, o sangue 

também é por si só controverso, já que, ao mesmo tempo em que representa um 

resquício herético das tradições pagãs, torna-se autêntico no ritual cristão como 

prova da presença do Cristo vivo na Eucaristia. A frase usada por Renfield em 

Dracula (“Pois o sangue é vida”) está presente na Bíblia nos livros Gênesis, 

Levítico e Deuterônomio. O sangue é a essência da vida, oferenda suprema da 

oblação e o desrespeito a proibição de consumi-lo simboliza uma ruptura com 

Deus. Por isso, em termos judaico-cristãos, é que Drácula permanece 

amaldiçoado: ele subverte as leis divinas de finitude corpórea e sustenta sua 

imortalidade alimentando-se de sangue. Algumas leituras acadêmicas de Dracula  

reconhecem no personagem-título como “uma inversão paródica de Cristo” 
45

 e  

veem na estrutura narrativa do romance uma alusão aos Evangelhos; no lugar de 

Marcos, Mateus, Lucas e João, temos Harker, Seward, Mina e Van Helsing
46

. 

Clive Learherdale exemplifica: 

Tudo que Cristo deveria ser, Drácula inverte ou perverte. Cristo é 

bom: Drácula é mau. Cristo era um carpinteiro humilde: Drácula, 

um aristocrata vaidoso. Cristo oferece luz e esperança e ressuscitou 

ao amanhecer: Drácula viceja na escuridão. (...) Cristo ofereceu sua 

própria vida para que outros pudessem viver: Drácula tira a vida 

dos outros para manter-se vivo. O sangue de Cristo é tomado na 
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 Cf. Miller, A Dracula Handbook, p. 50. 
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Tradução livre do original em inglês.  Cf. Leatherdale, Dracula: The Novel and the Legend, p. 193. 
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Eucaristia pelos fiéis: Drácula reverte o processo e bebe deles. 

Ambos pregam ressurreição e imortalidade.
47

 

 

Além de Drácula, dois personagens parecem centrais na questão do 

sangue: Lucy e Renfield. Em um espaço de apenas onze dias, Lucy recebe 

transfusão de sangue de Arthur, Seward, Van Helsing e Quincey. Com exceção 

de Quincey (uma vez que ela morre dois dias depois), todos os outros tiveram seu 

sangue drenado vicariamente por Drácula por meio de Lucy. Alguns críticos, 

atentos à simetria da narrativa, apontam a relação entre sangue e casamento; 

Lucy, indecisa entre seus pretendentes, questiona porque não pode “se casar com 

três”. Após a sua morte, Van Helsing insinua que se o ato de doar sangue 

funciona como laço conjugal, então Lucy é poliandra.
48

 O sangue cria vínculos, 

mas prescreve solidão. Uma vez morta e renascida vampira, Lucy se torna vítima 

do imperativo do sangue como nutrição mantenedora de vida e está, de certa 

forma, condenada à solidão da eternidade. O isolamento do vampiro (inclusive, 

do próprio Drácula) está intimamente relacionado à sua busca por sangue. Para 

Lucy, o sangue marca as duas fases distintas de sua trajetória, mas em ambas 

escreve uma história de alijamento. 

 Para Renfield, o sangue forma uma aliança com Drácula, tornando-o 

gradualmente mais próximo da imortalidade desejada. Ele acredita que a ingestão 

de sangue pode ampliar a sua existência e torná-lo mais forte; crença essa 

presente nas sociedades primitivas, como esclarece James Frazer: “O selvagem 
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 Leatherdale, Dracula Unearthed, edição Kindle, nota 2536.  
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 Outro “casamento” é o de Mina com Drácula (21: 390). 
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costuma crer que ao comer a carne de um animal ou de um homem, ele adquire 

qualidades físicas, morais e intelectuais características daquele animal ou 

homem”.
49

 Mas, diferente dos vampiros, Renfield estabelece uma relação não só 

com o sangue, mas também com a carne. O que o torna particularmente 

assustador é a progressão de seus desejos carnívoros: ele começa comendo 

moscas, depois aranhas, depois pássaros e chega a pedir um gato. O que virá 

depois do gato? O canibalismo latente de Renfield amplia a monstruosidade do 

personagem e confunde a noção de que o bestial é sempre o bicho, nunca o 

homem. A associação do vampiro com a figura perseverante do predador não 

impede que se coloque em pauta a natureza voraz do próprio homem, que por 

vezes se confunde com a do animal caçador (especialmente quando caça ou se 

alimenta de outros animais). 

 A associação do vampirismo com o carnivorismo foi aproveitada em 

algumas adaptações cinematográficas de Dracula. Na adaptação para a BBC 

realizada em 1977, encontramos o seguinte diálogo: 

 

Conde Drácula: Precisamos sobreviver, todos nós. O sangue de um 

humano para mim, uma ave assada para você.  Qual é a diferença? 

Jonathan Harker: A diferença entre o bem e o mal.
50

 

 

Na série da BBC, fica implícito que tão monstruosos quanto os vampiros que se 

alimentam de sangue humano são os humanos que se alimentam de animais. 
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 Tradução livre do original. Frazer, James. The Golden Bough. p. 511 
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 Count Dracula, dir. Philip Saville, 1970. Trad. livre do diálogo do filme. 
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Sendo que, no filme, há uma distinção moral: alimentar-se do sangue dos 

humanos é uma expressão do “mal”, enquanto comer animais é uma expressão 

do ”bem”. A figura monstruosa nos dois exemplos é Drácula, mas uma leitura 

mais apurada colocaria tanto um vegetariano quanto o Conde no mesmo time de 

debate. Ambos questionam a aceitação cultural do consumo de animais. 

Francis Ford Coppola, em seu Drácula de Bram Stoker (1992), dirigiu 

uma sequencia cuja habilidosa edição sugere um vínculo entre o “abate” da 

vampira Lucy e a chegada de uma peça de rosbife à mesa:  

 

Insert- Cabeça de Lucy 

Rolando pelo ar. 

Fade out. Fade in: 

[Berkeley hotel grill - dia] 

Close shot - uma mesa 

Comida em abundância. Vemos um garfo e uma faca fatiando um 

pedaço extraordinariamente mal passado de rosbife. A câmera volta 

para dar um closeup em Van Helsing, cortando as fatias, 

oferecendo ao casal a sua nova descoberta. Ele serve fatias de carne 

mal passada no prato de Mina.
51

 

 

A cabeça de Lucy “se transforma” em um pedaço de carne que, 

apropriadamente, é fatiada por Van Helsing. A sugestão não poderia ser mais 

clara, uma vez que Van Helsing cortou a cabeça de Lucy. Em seu romance The 

Dracula Tape, Fred Saberhagen recria a narrativa de Dracula dando voz ao 
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personagem título. É o próprio Drácula quem reconta a história. Novamente, a 

morte de Lucy é descrita como o sacrifício de um animal para consumo posterior: 

 

Lucy eu não matei. Não fui eu quem martelou uma estaca enorme 

em seu coração. Não foram as minhas mãos que cortaram a sua 

bela cabeça, ou encheram de alho a sua boca inerte, como se ela 

fosse um porco morto, um porco sendo preparado para um 

banquete de bárbaros.
52

 

 

Podemos questionar quem é realmente bárbaro: a vampira amadora ou o 

caçador de vampiros que a extermina, cortando sua cabeça, fatiando o rosbife 

quase cru e servindo fatias de “carne mal passada” para Mina? Esse debate é 

interessante, pois demonstra a dificuldade de se definir as fronteiras da 

estranheza. Para o Drácula da BBC, alimentar-se de sangue humano, assim como 

de animais, é uma questão de sobrevivência. Para os idealizadores do filme de 

Coppola, existe um parentesco mais íntimo do que gostaríamos de admitir entre 

violência, mutilação e fatias de carne mal-passada. Podemos alegar que, de certa 

forma, o vampirismo está mais ligado à alimentação do que à morte. Seja por 

uma questão de sobrevivência, gosto ou ética, a alimentação permanece sujeita a 

um escrutínio sócio-moral.  

 O mito do vampiro agrega coação, invasão, contágio e violência. A coação 

é atenuada pelo suposto encantamento da vítima, que se deixa seduzir, 

enfeitiçada pelos poderes do vampiro. Essa entrega, que sugere uma 

cumplicidade da vítima, é sintetizada por Mina da seguinte maneira: “Eu estava 
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perplexa e, por mais estranho que possa parecer, não tive vontade de impedi-lo. 

Suponho que faça parte de sua terrível maldição, quando toca a sua vítima”.
53

 A 

invasão é um atestado de força que legitima a superioridade do invasor em 

detrimento do invadido. O contágio torna-se particularmente relevante para o 

presente estudo e será examinado mais adiante, por ser, ao mesmo tempo, uma 

alegoria de conquista, miscigenação e difusão. E a violência se impõe como 

terrorífica por definição, uma vez que sugere imagens como desmembramento, 

sangria, devoramento e dor. Sempre incômoda, a violência permanece como 

ruído assincrônico no discurso de aceitação do consumo de animais, como 

ressalta Jonathan Safran Foer:  

 

Não surpreende que historicamente a maioria das pessoas pareça 

ter aceitado comer os animais como uma realidade da vida 

cotidiana. (...) Mas até onde recuam os registros históricos, os 

humanos expressaram ambivalência sobre a presença inerente da 

violência e da morte envolvidas em comer animais.
54 

Talvez a violência envolvida no consumo de animais nos remeta, por 

associação, à violência de ser devorado. Como no ritual dionisíaco do 

sparagmós, no qual um animal vivo ou um ser humano era desmembrado para o 

consumo de sua carne. O animal é sacrificado no lugar do homem; o conceito 

original do bode expiatório. Mas a fronteira entre o homem e o animal se torna 

tão indistinta que não podemos mais precisar quem é o protagonista e o 

antagonista. E a ingestão de sangue deixa de ser limitação de fronteira do 
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humano com o animalesco e se torna mais uma arma de colonização, como 

veremos a seguir. 

 

2.2 Sonhos de Extermínio e Purificação  

It's a beast,  

he's got fangs, razor sharp ones 

Massive paws, killer claws for the feed. 

Hear him roar, see him foam, 

but we're not coming home, 

'till he's dead, good and dead!  

Kill the beast! 

We don't like what we don't understand 

In fact it scares us, 

And this monster is mysterious at least. 

Bring your guns, bring your knives, 

save your children and your wives, save the village and our lives 

KILL THE BEAST! 

 

  Canção do desenho animado “A Bela e a Fera” da Disney 

 

Bram Stoker não conheceu a Transilvânia. Inicialmente, pretendia 

localizar o castelo de Drácula na Estíria, decerto influenciado pela leitura de 

Carmilla (1872), clássico da literatura vampírica escrito pelo seu conterrâneo 

Sheridan Le Fanu. No entanto, a leitura de um artigo publicado por Emily Gerard 

em 1885 sobre superstições na Transilvânia fez com que ele alterasse o local da 

morada de Drácula, dando novo rumo para suas pesquisas. Em 1890, em uma 

pesquisa sobre a área que hoje chamamos de Romênia, ele encontrou o nome 
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“Dracula”, traduzido em uma nota de rodapé como: “Dracula, no idioma da 

Wallachia, significa Diabo”.
55

 Tal alusão diabólica (na realidade, equivocada) o 

fez escolher Drácula como o nome do seu vampiro e, consequentemente, do seu 

romance. Stoker encontrara a sua Fera, agora bastava torná-la bastante 

monstruosa - e arregimentar um grupo ocidental para eliminá-la depois.  

O contraste da Transilvânia com a Inglaterra é fundamental para uma 

compreensão mais profunda do romance. Sobretudo por ser uma Transilvânia 

inventada. Elizabeth Miller comenta: 

A Transilvânia de Stoker é, então, um constructo: uma região 

atrasada habitada por animais selvagens e camponeses 

supersticiosos, uma residência adequada a um monstro que irá 

emergir do seu covil para ameaçar a Inglaterra vitoriana. Embora 

apenas 6 dos 27 capítulos sejam passados na Transilvânia, ela deixa 

uma impressão indelével no leitor. Parte de sua atração para Stoker 

está no próprio nome, derivado do latim, que significa “a terra além 

da floresta”, valendo-se do conceito de floresta como imagem de 

um mundo primevo, pré-civilizado. Como universo de coisas 

sombrias e temíveis, a Transilvânia ganhou dimensões de mito e 

metáfora: uma terra além do conhecimento científico.
56

  

 

Em sua Transilvânia imaginada, Stoker condensou todas as noções 

populares sobre estagnação de progresso, resistência à modernidade e crença 

irracional. Em contraste com a dinâmica Londres, encontramos um castelo 
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parado no tempo, habitado por uma criatura que evade qualquer definição: 

Drácula é jovem e velho, homem e fera, vivo e morto ao mesmo tempo. A 

Transilvânia simboliza a Natureza em estado bruto e a conduta animalesca do 

Conde e de suas Noivas confirma uma impressão imperialista de inferioridade.  

Drácula, como estrangeiro-animal-monstruoso, também desafiou a mente 

vitoriana, recrudescida pelo imperativo da lógica, a reconhecer a existência 

perene de crenças pré-modernas. O romance expõe o que Valerie Kline, em seu 

artigo sobre o papel do Outro na literatura do século XIX, chama de “conflito 

entre a superstição e o mundo moderno” 
57

. A questão da alteridade é aqui 

primordial. Como bem atestou Jean Delumeau: “Existe uma necessidade humana 

de validar a si mesmo como bom e normal e invalidar outrem como mau e 

anormal.”
58

 Assim, por angústia de reconhecimento e definição, surgem 

mocinhos e vilões. Em Dracula, o mocinho é o mundo civilizado e o vilão o 

reino daimônico dos pesadelos primitivos. 

Os primeiros capítulos do romance já nos trazem instâncias de choque 

cultural. O jovem advogado Jonathan Harker surge como personificação dos 

valores ingleses no fim do século XIX: progresso e moralidade. Para Carol Senf, 

o advogado simboliza até mesmo o próprio sistema jurídico inglês e o seu diário 

tem como intuito inconsciente a elaboração de uma acusação contra o Conde
59

. 

Privilegiando o Ocidente em detrimento do Oriente, Harker enxerga as terras 

estrangeiras por um filtro crítico de superioridade. O que está em jogo não é 
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apenas o choque da diferença e sim a noção de que a Transilvânia representa um 

passado primitivo do qual Harker (bem como todo ocidental civilizado) já 

escapou e superou. Não há dúvidas de que são universos distintos. O próprio 

Drácula faz questão de enfatizar: “A Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos 

costumes são diferentes.” 
60

 

Harker está ciente disso; a constatação de que estava “deixando o 

Ocidente e entrando no Oriente” – uma das primeiras que expõe em seu diário de 

viagens ao chegar a Budapeste – já mostra o quanto ele se sente deslocado. A sua 

impotência é pontuada em constatações de ignorância que abrangem desde sua 

falta de intimidade com as línguas nativas (ele usa o alemão para se comunicar, 

reconhecendo que não domina o idioma), sua surpresa com os costumes locais e 

até mesmo a ausência de mapas, atestada por Harker durante sua breve e 

insuficiente pesquisa sobre a Transilvânia. Obcecado com horários, mapas e 

anotações, ele se aflige com o atraso dos trens, os ingredientes picantes das 

receitas locais e com cachorros soltos latindo perto de sua hospedagem. A 

ansiedade da viagem não faz com que ele deixe de reparar nas anáguas das 

camponesas e nos trajes dos eslovacos; até o vestido da senhora idosa que o 

recebe no Golden Krone Hotel merece uma reprovação em seu diário por ser 

muito justo no corpo. 

Dracula traz em sua matéria-prima a percepção do inglês vitoriano diante 

da tradição e cultura do leste europeu, considerado Oriente. Mencionamos o 

                                                           
60

 “Transylvania is not England. Our ways are not your ways” Klinger, The New Annotated Dracula, 2: 

52. 



64 

 

Oriente aqui tal como estudado por Edward Said, como “invenção do Ocidente”, 

que remete ao perigo, ao primitivo, ao extravagante. Said cita, entre outras 

características do Oriente, a “sua excentricidade, seu atraso, sua indiferença 

silenciosa, sua penetrabilidade feminina, sua supina maleabilidade” 
61

. A 

literatura de horror vitoriana flertava com o Oriente na mesma medida em que o 

temia. Romances góticos do fim do século XIX, especialmente os conhecidos 

como exemplos do Gótico Imperialista, por terem no coração de suas tramas a 

ansiedade de uma “colonização reversa”, em geral atribuíam mistério e 

monstruosidade ao Oriente. Para citar apenas dois exemplos, em She (1887), de 

Henry Rider Haggard
62

, dois ingleses viajam para a África do Sul, onde 

conhecem a misteriosa Ayesha, o personagem título, também conhecida como 

She-Who-Must-Be-Obeyed. Assim como Drácula, o horror de Ayesha está em 

sua determinação de ir para a Inglaterra. Patrick Brantlinger aponta, em sua 

introdução ao romance de Haggard: 

[Os romances góticos] sugerem ansiedade sobre a estabilidade da 

Grã-Bretanha, do império britânico e, num contexto mais amplo, a 

civilização ocidental. Forças reprimidas e demoníacas de regiões 

primitivas ou bárbaras costumam ser retratadas invadindo, 

infectando ou subvertendo a Grã-Bretanha, como acontece, por 

exemplo, em Dracula. (...) Talvez a tirania de Ayesha não fosse tão 
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diferente do vampirismo universal e a imortalidade usadas como 

ameaça pelo Conde Drácula.
63

 

 

Outro exemplo bastante pertinente é The Beetle (1897), de Richard Marsh, 

na qual Londres é invadida por uma sacerdotisa do culto de Ísis, o besouro do 

título, conhecida como the Oriental. Em trecho que se aplica quase que 

inteiramente a Dracula, Kelly Hurley explica: 

O oriental representa o Outro bárbaro (em oposição ao ocidental 

altamente civilizado), um Outro sexualmente perverso (em 

oposição ao ocidental casto e cerebral) e o Outro mágico, 

sobrenatural (em oposição ao ocidental científico, tecnológico). (...) 

Em suas práticas de magia, superstições e rituais religiosos 

primitivos e animalistas, os orientais, antigos e modernos, são a-

humanos.
64

  

 

 Não podemos deixar de comentar que, nas duas obras citadas acima, a 

figura monstruosa oriental é uma mulher, confirmando o caráter feminino da 

definição de Said. Na verdade, o feminino se impõe como representante da 

sexualidade primitiva – o que encontramos em Dracula em abundância, ainda 

que o monstro oriental que dá nome à obra seja masculino. Said menciona uma 

clara associação “entre o Oriente e a liberdade do sexo licencioso”.
65

 Drácula e 
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sexo licencioso andam de mãos juntas: afinal, o Conde tem até mesmo um 

harém
66

 em seu castelo.  

 Na adaptação cinematográfica de Francis Ford Coppola, o Orientalismo de 

Dracula ficou explícito pelos cenários, a direção de arte e os figurinos. A equipe 

de produção foi perspicaz ao reconhecer que, no romance, o Orientalismo não 

está circunscrito ao Leste Europeu: Dracula promove uma dissolução de 

fronteiras na qual reconhecemos uma troca de papéis. Sendo assim, enquanto o 

vampiro oriental tenta se adaptar à modernidade urbana do Império, os seus 

caçadores ocidentais se veem às voltas com apotropáicos “primitivos” para 

eliminá-lo, como crucifixos, estacas, hóstias. Coppola e sua produção recriaram o 

que chamaram de “sabor oriental do romance de Stoker”.
67

 

 O Orientalismo introduz um tema igualmente relevante para nossa análise 

do estrangeiro em Dracula – o de raça: 

 

As teses de atraso, degeneração e desigualdade orientais em relação 

ao Ocidente associavam-se muito facilmente a ideias sobre as bases 

biológicas da desigualdade racial. (...) Junto com todos os outros 

povos designados (...) como atrasados, degenerados, incivilizados e 

retardados, os orientais eram vistos numa estrutura construída a 

partir do determinismo biológico e da censura moral-política. O 

oriental era, portanto, associado a elementos na sociedade ocidental 

(os delinquentes, os insanos, as mulheres, os pobres) que tinham 

em comum uma identidade mais bem descrita como 

lamentavelmente estrangeira.
68
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O invasor estrangeiro, como alter-ego do arcaico, fecha o cerco contra a 

modernidade do doméstico. O vampiro precisa ser caçado e morto, antes que 

contamine a mentalidade racional e científica dos londrinos; funciona então 

como amálgama de todos os males que, uma vez destruído, libertará a 

modernidade de um ranço pagão, a salvando de uma miscigenação indesejada.  

O problema é que não é a invasão do vampiro que traz em seu rastro a 

decadência – justamente o contrário. A sociedade vitoriana já se antecipava 

decadente, o Império já se sentia ameaçado e qualquer tentativa de utilizar o 

Outro para uma diferenciação conceitual de superioridade parecia inútil. Deste 

modo, a captura e extermínio de animais exóticos como diversão dialoga com a 

exibição dos freaks, ambas saídas alternativas de alteridade radical que se 

mostravam insuficientes para remediar as fissuras da identidade britânica do fim 

de século. Em outras palavras, Drácula é a materialização de um sintoma que já 

afligia a Inglaterra vitoriana, incapaz de conciliar seus sonhos de futuro com uma 

realidade sangrenta de violações coloniais. Em sua análise de colonização reversa 

em Dracula, Stephen Arata conclui: 

Vampiros são gerados por enervação racial e declínio do império, 

não vice-versa. São produzidos, em outras palavras, pelas mesmas 

condições que caracterizam o final do período vitoriano na Grã-

Bretanha. Stoker transforma os materiais do mito dos vampiros, 

depositando sobre eles o peso do medo cultural de declínio. O 

surgimento dos vampiros torna-se um sinal de inquietação 

profunda. Com o vampirismo marcando a interseção de conflitos 
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raciais, levantes políticos e a queda do império, a mudança de 

Drácula para Londres indica que a Grã-Bretanha, e não os Montes 

Cárpatos, é o presente cenário dessas lutas conectadas.
69

  

 

Para Stephen Arata, a natureza bélica de Drácula é outro ponto a ser 

considerado na construção de sua persona; Drácula tem um passado militar de 

conquistas que o torna mais apto para o confronto com o Império Britânico: 

O seu vampirismo está entremeado com a sua posição como 

conquistador e invasor. (...) Drácula representa o nobre como 

guerreiro. As suas atividades após a morte dão continuidade às em 

vida; em ambos os casos, foi bem-sucedido em termos de conquista 

e dominação.
70

  

 

Sendo assim, em todos os aspectos Harker encontra-se subjugado por 

Drácula: é hóspede, está num país estrangeiro, é mais jovem, mais despreparado 

e ainda contratado para atender às suas ordens. Tal desconforto hierárquico 

mantém Harker refém das convenções – a diferença é que, na Transilvânia, 

obedecer às convenções implica uma regressão civilizatória que, além de torná-lo 

impotente, acaba por contaminá-lo, transformando seu credo apolíneo em 

alegoria pagã.  

Assim, o desejo de interlocução que ele manifesta logo nas primeiras 

páginas do romance funciona como uma espécie de salvaguarda diante do 

desconhecido. Escrever para alguém, na esperança de poder consultar suas 
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anotações no futuro, não só o protege inconscientemente de um desfecho mal-

sucedido, como o ajuda a se manter impermeável às superstições romenas. A 

impressão de que está cada vez menos ocidental por mero contágio já rouba o 

seu sono na primeira noite, na qual ele atribui a sua insônia aos pratos 

condimentados que experimentou no jantar e aos uivos de um cão de rua. O 

temor está presente desde o início e um trecho em particular define a relação de 

Harker com a ameaça de Drácula – perigosa, mas necessária, por honrar um 

código de conduta legitimamente ocidental: “Era tudo um bocado ridículo, mas 

eu não me sentia confortável. No entanto, tinha negócios a fazer e não podia 

permitir tal interferência.”
71

 

Harker não pode se sentir confortável, uma vez que se encontra apartado 

de tudo o que considera familiar. Mas isso não significa que o vampiro oriental 

não seja um espelho do cavalheiro vitoriano e, exatamente por isso, desperte a 

sua estranheza. Stoker estabelece esse paralelo de maneira bastante explícita ao 

descrever a cena em que Drácula usa os trajes de Harker e, mais adiante, quando 

percebemos que, com o avanço da trama, Drácula rejuvenesce e Harker fica 

grisalho, abatido, frágil. Drácula expõe a fraqueza de Jonathan, e é por isso que 

ele precisa se vingar. Detido no castelo do Conde, ele é entregue às Noivas de 

Drácula; o resultado desse contato é doença, envelhecimento e perda de potência 

sexual. Não é à toa que, ao fugir, ele busque abrigo num convento de freiras. As 
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freiras, em sua inofensiva castidade, representam a antítese da experiência vivida 

com as vampiras.  

Em se tratando de estranheza gerada pela semelhança – tal como analisada 

por Freud em seu conceito de Unheimlich
72

 – o romance nos oferece vários 

exemplos. Podemos até argumentar que, num sentido mais amplo, as investidas 

de Drácula não diferem muito das da Crew of Light; eles acabam por realizar o 

objetivo supremo do vampiro, que é transfusão e miscigenação. Lucy Westenra 

recebe o sangue de quatro personagens, na seguinte ordem: Arthur, Dr. Seward, 

Van Helsing e Quincey Morris (como bem observa Arata, a ordem é bastante 

significativa, primeiro o único aristocrata inglês da trama, depois o médico 

londrino e só em seguida os estrangeiros; sendo que o sangue holandês de Van 

Helsing ainda se mostra preferível ao norte-americano de Morris). Depois, no fim 

do romance, o filho de Mina e Jonathan (batizado com os nomes dos heróis do 

grupo, apadrinhado por Van Helsing e “contaminado” pela ingestão do sangue de 

Drácula) é um produto de todos eles juntos; uma mistura de raças que leva Arata 

a indagar: “Quanto segura é uma linhagem racial quando são necessários cinco 

pais para produzir um filho?”. O desejo de limpeza racial que os leva a destruir 

Drácula os transforma, paradoxalmente, em agentes miscigenadores; na ânsia 

eugênica de tornar Lucy imaculada novamente, eles a transformam em cenário 

vivo para o encontro de colonizador e colonizado. O mesmo acontece com o 

filho dos Harker: o menino tem em seu sangue uma verdadeira mistura que inclui 

o sangue do próprio Drácula. 
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O triunfo de Drácula é o triunfo militar do combatente mais armado, mas 

não deixa de ser também um triunfo da natureza sobre a civilização. Todos os 

personagens que têm contato com ele mergulham nas entranhas da terra e 

renascem contaminados pela certeza de que falharam na tentativa de suprimir seu 

lado instintivo. O correto Jonathan Harker, desprovido de imaginação e refém 

das convenções sociais e da racionalidade, é o primeiro a capitular entregando-se 

aos prazeres libidinosos das Noivas de Drácula, com quem trai a sua noiva Mina. 

Mina, por sua vez, já casada, entrega-se ao próprio Drácula, num curioso 

ménage-a-trois; ela, o marido e Drácula são flagrados na mesma cama: enquanto 

ele dorme, ela suga sangue do vampiro por um talho feito por ele mesmo com as 

unhas em seu peito. A força do vampiro incita a transgressão. Os membros da 

Crew of Light, pessoas até então convictas de sua sisudez moral e ética, 

participam de orgias, mentem, traem, invadem propriedade privada, subornam, 

violam túmulos, decapitam e matam. Como observam Bollen e Ingelbien: 

No entanto, no processo de exterminar Drácula, a Crew of Light 

recorre a táticas violentas ou supersticiosas que não parecem de 

acordo com os valores que supostamente representam, chegando ao 

ponto de espelhar as ações e atitudes do vampiro.
73

  

 

É a força do unheimleich, obrigando-os a reconhecer que o que assusta 

não é o estranho, e sim o familiar. Stephen Arata observa: 
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O medo gerado pela colonização do Conde do corpo de suas 

vítimas – uma colonização apropriadamente monstruosa – modula-

se em uma culpa de que suas práticas apenas repitam a dos 

personagens “bons”. A invasão de Drácula e a apropriação dos 

corpos femininos não o distinguem dos seus antagonistas 

ocidentais, tal como acreditávamos no início. Ao invés de ser 

estranhamente Outro, o vampiro revela-se inquietantemente 

familiar.
74

 

 

A tensão racial está presente não apenas na relação da Crew of Light com 

Drácula, seu maior antagonista: ela se manifesta na configuração engendrada por 

Stoker para definir seus heróis. Torna-se, portanto, indispensável analisar as sutis 

implicações dos personagens – suas origens e seus destinos.  

Stoker cuida para criar um grupo heterogênico, que dissolva fronteiras de 

gênero, sexo e nacionalidade. O grupo é formado por quatro ingleses (um lorde, 

um advogado, uma professora de ensino fundamental e um médico), um holandês 

(advogado e médico) e um caubói texano. A este último é reservado o destino 

mais trágico e é intrigante notar que o único a ser mortalmente atingido no 

desfecho do romance seja o texano Quincey Morris. Os ingleses terminam sua 

caçada na Transilvânia e podem voltar para casa livres da ameaça dos 

estrangeiros: Drácula está morto, mas Morris também está. A diferença entre o 

vampiro e o texano pode ser lida como mais social do que ética; ambos são 

caçadores. Ambos representam a insegurança vitoriana de uma Inglaterra 

colonizadora vir a ser colonizada e, por isso, precisam ser eliminados para 
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assegurar subserviência e estabilidade no século XX; o romance termina na 

primeira década de 1900 e prenuncia uma Inglaterra na qual a angústia de 

invasão estrangeira residirá apenas na memória dos bravos ingleses que a 

detiveram. 

A linguagem empregada pelo autor para compor Quincey Morris é 

permeada de gírias e expressões idiomáticas, que os outros repetem sempre à 

guisa de citação, conferindo-lhe os devidos créditos com certa condescendência. 

Na fase final do romance, fica claro que a contribuição de Morris se resume a sua 

expertise com armas, em particular a Winchester, manufaturada nos Estados 

Unidos. E apesar do inglês canhestro do holandês Van Helsing, Morris é o único 

a ter sua incapacidade linguística explicitada no corpo do romance: 

 

30 de outubro. – O sr. Morris levou-me ao hotel onde nossos 

quartos haviam sido reservados pelo telégrafo, sendo o único que 

podia ser dispensado, uma vez que não fala nenhum idioma 

estrangeiro.
75

 

 

Van Helsing goza claramente de posição superior, uma vez que Stoker lhe 

atribui dupla formação como médico e advogado, provavelmente para 

salvaguardá-lo de qualquer comparação empobrecedora com Morris, por serem 

os únicos estrangeiros da Crew of Light. Mas Van Helsing também não escapa de 
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uma “colonização” no fim do romance: de caçador intrépido, estrategista, líder e 

general de guerra, torna-se um avô bonachão, gordo e barbudo.  

 Mas se o que motiva a perseguição a Drácula é sua origem, qual a sua 

diferença racial para os demais os personagens estrangeiros? Lembrando que o 

americano é sacrificado na luta derradeira e que o holandês é reduzido a uma 

figura paternal semelhante a Papai Noel, a resposta é simples. Drácula, dos três, é 

o único que deseja passar por um inglês: 

 

Bem, o que sei é que transitando e falando na sua Londres, 

ninguém deixaria de notar que sou estrangeiro. Isso não basta para 

mim. Aqui, sou um nobre, um boyar. As pessoas do povo me 

conhecem e sou senhor. Mas um estrangeiro em uma terra 

estrangeira, não é ninguém. Não há quem o conheça e não conhecer 

é não dar importância. Ficarei contente de ser como os outros, para 

que nenhum homem se detenha  ao me ver ou interrompa sua fala 

ao ouvir as minhas palavras: “Há! Um estrangeiro!”. Estou há 

muito anos habituado a ser senhor e pretendo continuar sendo, ou 

então, que pelo menos ninguém possa me dominar.
76

 

Drácula como inglês é uma ideia tão desconfortável para os protagonistas 

que eles precisam, necessariamente, reforçar seus atributos animais para criar 

uma distância segura de qualquer rastro de semelhança.  

 Animalidade e loucura distanciam o homem do ideal de civilização. É por 

isso que, em Dracula, a morte não é um desfecho mais temido do que a 

transformação monstruosa do corpo vampírico ou a perda da razão. A indistinção 
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da humanidade e a ausência de sanidade mental constituem a real ameaça do 

romance de Stoker, como veremos na próxima seção. 

2.3 Devaneios e Distúrbios em Dracula  

Dracula is a tale of madness, real or suspected, in almost everyone. 

        Clive Leatherdale  

 

I sometimes think we must be all mad and that we shall wake to 

sanity in strait-waistcoats. 

          Diário do Dr. John Seward, Dracula 

       

Um jovem advogado se vê no coração de um romance gótico – e adoece 

no processo, sofrendo de alucinações e delírios. Um médico tão obcecado com 

um dos seus pacientes que é capaz de alimentar seus arroubos de loucura, agindo 

com irresponsabilidade e nenhuma ética. Um homem que acredita que a ingestão 

do sangue de animais vivos poderá prolongar indefinidamente a sua vida. Um 

professor de meia-idade que, a despeito de suas inúmeras qualificações e títulos, 

passa boa parte do romance engajado em tarefas pouco usuais como violação de 

túmulos, decapitação de mortos-vivos e estranhos rituais de exorcismo em 

punhados de terra com uma hóstia. Encontramos esse pitoresco elenco em 

Dracula, um romance no qual a questão do desequilíbrio mental parece ser um 

mal maior e mais contagioso do que o ataque de um vampiro.  

De fato, na Inglaterra do fim do século XIX, a perda da razão era temida 

como sinal de degeneração e retorno ao primitivo. E Drácula, tal qual definido no 
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romance, é um criminosos degenerado. Stoker faz menção às ideias de Cesare 

Lombroso e Max Nardau no texto, explicitando assim a sua intenção de inserir o 

tema em sua obra. A ameaça de contaminação moral, Stoker parece insinuar, é 

mais assustadora do que o próprio vampirismo. A animalidade de Drácula parece 

formar uma ponte entre ameaça moral e ameaça física; ele é ainda mais 

criminoso por exibir os traços identificados como bestiais e se transformar em 

bestas. Em seu artigo sobre degeneração em Dracula, Monika Tomaszewska 

ressalta: 

 

Ao relacionar Drácula a essa classe específica de degenerados, 

Stoker tornou o seu protagonista particularmente ameaçador, uma 

vez que Lombroso enfatizara em suas obras que os criminosos 

habituais eram os que mais ofereciam perigo a uma sociedade 

saudável. Como a degeneração afetava o seu sistema moral e não as 

suas capacidades intelectuais, criminosos natos podiam funcionar 

socialmente disfarçados de cidadãos comuns. (...) Alienistas 

europeus registraram diversas aberrações físicas como indicativas 

de degeneração moral; no entanto, foi Lombroso quem popularizou 

a ideia de que criminosos habituais exibiam uma similaridade 

atávica com os animais. O apelo da hipótese é comprovado pelo 

fato de o vampiro protagonista no romance de Stoker ser retratado 

em total acordo com o esquema de criminoso atávico elaborado por 

Lombroso.
77
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Como “criminoso atávico” e animalesco, a classificação de Drácula como 

degenerado e insano parece intrínseca à composição do personagem. Mas se 

Drácula parece desequilibrado em sua escalada de dominação, o que dizer do 

grupo que se torna obcecado com a sua captura? O agrupamento e a transmissão 

maníaca de informações da Crew of Light, aponta para uma tendência de 

persuasão em massa, na qual eles se veem como heróis, em um delírio 

messiânico compartilhado. O romance inteiro pode ser lido como um caso de 

folie en famille: a transmissão de sintomas delirantes de um indivíduo para o 

outro, contaminando no caso um grupo inteiro reunido por um objetivo em 

comum. Da mania persecutória de Jonathan Harker à histeria da noiva nervosa 

Lucy, acontecimentos centrais do romance podem ser explicados à luz do 

comprometimento gradual da lucidez dos personagens. Para Clive Leatherdale, 

os três personagens que entram em contato direto com Drácula não podem ser 

vistos como integralmente sãos; ele conclui: “A associação entre vampirismo e 

loucura é continuamente reforçada”.
78

 

Um compromisso ideológico com a racionalidade marcou o fim da era 

vitoriana, período paradoxalmente povoado por muitos monstros reais e 

ficcionais. Mas a atração exercida pelo monstro não era incompatível com a 

assertividade da lógica: monstros eram caçados, capturados e expostos 

exatamente para serem desconstruídos à luz da razão. Na Inglaterra de Sherlock 

Holmes, o monstro não pode evitar o escrutínio científico que o reduziu a uma 
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ilusão temporária da mente. A noção de que o progresso não podia se coadunar 

com as crenças mais primitivas do homem produziu um efeito semelhante ao do 

adulto que acende a luz do quarto para que a criança perceba que o fantasma na 

verdade é uma cortina esvoaçante. Na busca pela explicação mais racional, 

também não podemos ignorar a influência da psicanálise, sobretudo no século 

XX, que muito contribuiu para expulsar o sobrenatural da literatura. Um exemplo 

é a recusa obstinada de muitos estudiosos e leitores em aceitar os fantasmas de 

The Turn of the Screw (1898), a julgar pela quantidade de trabalhos acadêmicos 

que posteriormente reduziram a governanta criada por Henry James a uma 

histérica delirante. 

A questão da neurose/psicose tangencia o avanço da trama em Dracula. 

Ainda que alguns personagens estejam estruturalmente circunscritos a um 

universo que a mente racional identifica como insano (Renfield, Drácula, as 

Noivas de Drácula), os demais não conseguem se distanciar por completo de um 

comportamento neurótico. Em termos de perda da realidade, neurose e psicose 

oferecem o mesmo risco – e possuem mecanismos semelhantes de reparação. 

Nas palavras de Sigmund Freud:  

 

Neurose e psicose são ambas a expressão da rebelião do Id contra o 

mundo externo, a expressão do seu desprazer ou, se quisermos, de 

sua incapacidade em se amoldar à real necessidade. (...) A neurose 

não renega a realidade, ela somente não quer tomar conhecimento 

dela; a psicose renega-a e procura substituí-la.
79
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Para Freud, a origem do conflito patogênico estava no âmbito sexual. 

Ainda que Dracula forneça ampla casuística que ancore este argumento, vimos 

que existem outras angústias que não as sexuais operantes no período vitoriano. 

Sendo assim, concluímos que o oscilar para a loucura dos personagens tidos 

como sãos não é puramente sexual. Há penetrações mais metafóricas e sutis do 

que a dos caninos dos vampiros; o mesmo progresso que cristalizava a primazia 

do Império, o tornava perigosamente pérvio. 

O tema do afastamento – temporário ou duradouro – da razão e da 

consciência permeia toda a trama de Bram Stoker, marcada por sonhos, 

sonambulismo, estados hipnóticos e alucinações. Leitores atentos podem notar 

que a legitimidade das ações do Crew of Light é sutilmente questionada pela 

ausência de fatos que substanciem a verossimilhança  da ameaça. Apesar de toda 

suspeita que o castelo e o Conde lhe inspiram, o contato de Jonathan Harker com 

o vampirismo se dá por um sonho, assim como o ataque a Lucy se dá durante um 

de seus ataques de sonambulismo. A perda de consciência parece ser o 

verdadeiro perigo no romance, uma vez que liberta um conteúdo reprimido de 

desejo e horror. Ao conduzir a narrativa para os domínios do inconsciente, Stoker 

torna ainda mais indistintas as fronteiras entre sono e vigília, fantasia e realidade, 

loucura e lucidez.  

Seja explicitando o delírio ou escamoteando a sanidade, Dracula flerta 

despudoradamente com a loucura, motivo pelo qual elegemos este como um dos 
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temas fundamentais do romance. Para ilustrá-lo, concebemos uma breve análise 

de dois personagens vinculados à questão da sanidade: o médico e diretor de 

hospício John Seward e seu paciente, Renfield. 

 

Seward e Renfield: O médico (também) é um monstro? 

 

I am beginning to wonder if my long habit of life amongst the 

insane is beginning to tell upon my own brain.  

Diário do Dr. John Seward 

 

Em sua adaptação cinematográfica do romance, Francis Ford Coppola nos 

parece bastante perspicaz ao conceber um Seward sutilmente desequilibrado e 

viciado em morfina. O seu intérprete no filme, o ator Richard E. Grant, sintetiza: 

“Acho que a ideia de Francis a respeito de Seward é que ele próprio está no 

limite da loucura – causada por um amor não-correspondido e um vício em 

drogas. O espectador deve ficar na dúvida sobre quem é mais louco: o homem 

que dirige o hospício ou o que está internado nele”.80 Curiosamente, o próprio 

Bram Stoker demonstrou ambivalência na criação do personagem. Em suas 

anotações, ele identifica Seward, ainda sem nome, como “the mad doctor” que 

pode ser lido como “o médico de loucos” ou “o médico louco”. 

O autor Clive Leatherdale, em suas minuciosas notas complementares ao 

texto do romance em Dracula Unearthed, defende a tese de um Seward pouco 
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ético, perturbado, vaidoso e praticamente indistinguível de seu paciente no 

quesito sanidade mental. Autores de ficção que recriaram a trama de Drácula em 

suas obras reforçaram a leitura de Seward como maníaco. Em Dracula, the 

Undead, de Dacre Stoker, Seward é retratado como viciado81; em Anno Dracula, 

de Kim Newman, ele é Jack, o Estripador. 

Aos vinte e nove anos, Seward é dono de um hospício e parece ávido em 

conquistar a reputação da classe médica com o estudo do caso de um dos seus 

pacientes, Renfield. Expondo-o constantemente a testes e experiências 

comportamentais, Seward nos parece mais incentivar a loucura deste que 

denomina “maníaco zoófago” do que estabelecer uma relação médico-paciente 

apropriada com o seu doente.  

Detectamos em Seward um proto-Doutor Moreau; sua defesa da 

vivissecção,82 bem como a sua ética bastante flexível insinuam um parentesco 

ideológico com o médico concebido por H. G. Wells em The Island of Doctor 

Moreau (1896). Assim como Moreau, as experiências às quais Seward expõe 

Renfield revelam mais a sua própria insensatez do que alcançam resultados 

científicos significativos. Leatherdale comenta: “Espicaçar um paciente 

potencialmente instável não pinta Seward de maneira favorável”.83 

A constatação de que estão lidando com uma criatura cuja existência até 

então esteve circunscrita ao folclore o desestabiliza ainda mais. Com frequência 
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alternando entre o descrédito perante o vampirismo e a confiança no julgamento 

de Van Helsing, Seward negligencia o seu hospício, os seus pacientes e a sua 

saúde, questionando-se até mesmo se não está perdendo a sua lucidez. A inserção 

do sobrenatural no seu mundo científico o abala profundamente; Seward já não 

se entende mais, bem como não reconhece os seus propósitos. 

Os propósitos de Renfield nos parecem mais claros: o prolongamento 

indefinido de sua vida graças ao sangue dos animais que ingere ainda vivos e a 

aceitação de Drácula, a quem chama de “Mestre”. Outrora um respeitável 

cidadão84 esclarecido de meia-idade, Renfield ainda retém intervalos de lucidez, 

nos quais se mostra metódico e objetivo. Para Leonard Wolf, ele simboliza em 

sua pregação delirante uma representação herética de São João Batista 

anunciando a vinda do Messias.85 É interessante observar que, assim como 

Seward e Renfield às vezes parecem alternar seus papéis, Renfield e Drácula 

também estabelecem, ainda que de forma precária, uma semelhança. Em seu 

estudo sobre o que chama de “a tecnologia dos monstros”, Judith Halberstam 

sugere tal parentesco: 

 

Renfield  é visto como louco quando se comporta como Drácula 

(quando se alimenta de seres vivos) e Drácula é implicitamente 

insano porque suas ações são idênticas às que mantêm Renfield no 

hospício. Vampirismo e sua forma psicótica de zoofagia, no 
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romance de Stoker, transformam qualquer ameaça à racionalidade 

em patologia.
86

 

 

 Renfield consta, na opinião dos estudiosos do romance, como inclusão 

necessária de Stoker para explicitar o tema da loucura em Dracula, presente de 

forma tangencial nos demais personagens. A ironia está na percepção de que ele 

é louco por proclamar que “sangue é vida” e por acreditar na existência de 

Drácula, fatos que, mais cedo ou mais tarde, os outros personagens acabarão 

reconhecendo de uma forma ou de outra: seja nas transfusões de sangue para 

salvar a vida de Lucy ou na seriedade com a qual se unem para formar a Crew of 

Light. Concluimos com uma citação de Van Helsing que sintetiza tal percepção: 

“É provável que eu adquira mais sabedoria com os devaneios deste louco do que 

com o ensinamento de um sábio”.87 
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CAPÍTULO 3 

Bicho, logo Fera: Vilania e Animalidade em Dracula 

 

I could not persuade myself that the men and women I met were not 

also another, still passably human, Beast People, animals half-

wrought into the outward image of human soul; and that they 

would presently begin to revert. 

   The Island of Doctor Moreau (1896), H.G. Wells 

      

What manner of man is this, or what manner of creature is it in the 

semblance of man? 

           Dracula (1987), Bram Stoker 

 

3.1 The Survival of the Freakiest: A Imortalidade do Corpo Teratóide 

 

A literatura de horror vitoriana combinou elementos tradicionais do gótico 

com uma ansiedade característica do fin de siècle para produzir os seus monstros 

– e depois, reuniu todas as suas armas para eliminá-los. Religião, ciência, 

pseudociência, tecnologias emergentes e um imperativo positivista de ordenação 

e rigor moral mesclaram-se para compor uma armadura inviolável que protegesse 

o corpo vitoriano. Mas o monstro estava dentro, não fora. O corpo vitoriano, tal 

como exposto em sua máxima nudez por Charles Darwin, não só era um 

mausoléu de ancestrais vencidos, como também atestava um parentesco do 

homem com os seres inferiores. O animal-no-homem desponta como 
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deformidade e é preciso reconhecê-lo, classificá-lo, segregá-lo o quanto antes. O 

corpo teratóide é uma abominação que desautoriza os sistemas classificatórios 

sobre os quais a cultura ocidental se organizou
88

. Segundo Margot Norris: 

 

As ramificações filosóficas das teorias de Darwin eram tão imensas 

que se chocaram com as oposições mais fundamentais no seio da 

cultura ocidental: a diferença entre humano e animal, masculino e 

feminino, natureza e cultura. Ele reverte um sistema de significação 

tão antigo quanto a polis grega, cuja emergência baniu as imagens 

de formas híbridas e intermediárias (centauros, amazonas, ciclopes) 

para o reino da monstruosidade e alteridade.
89

  

 

A figura arcaizante do vampiro evoca mitos teriantrópicos da Antiguidade 

Clássica, nos quais a junção homem-animal funciona como uma resistência 

totêmica pagã. Cultuar e temer o animal faz parte da história humana e, ainda que 

a era moderna tenha testemunhado um distanciamento do homem com a 

natureza, figuras animalescas perduraram graças a nossa necessidade de seu 

poder simbólico. 

 Em Dracula, os animais ajudam a compor o corpo monstruoso, realçando 

ambiguidade e indefinição. Eles também desafiam a racionalidade do fin de 

siècle, trazendo de volta uma experiência primitiva que não pode ser detectada, 

medida e controlada pela ciência. Nem as teorias de degeneração e antropologia 

criminal funcionam como instrumentos de reconhecimento do mal, nem a 
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classificação de Renfield pelo Dr. Seward como “zoófago-maníaco” o ajudam a 

curar o paciente (e salvar a sua vida).
90

 

 O corpo invadido pelo animal – por violação ou anomalia orgânica – é 

também um corpo erotizado, que representa a ansiedade vitoriana com a 

definição de papéis sexuais, a sombra da homossexualidade, os embrionários 

movimentos feministas e o temor inspirado pela miscigenação. Não deixa de ser 

irônico concluir que, na angústia de um retorno ao primitivo, o homem civilizado 

tenha banido o animal (interno, externo) ao perder a sua humanidade. A 

destruição do Conde Drácula no desfecho do romance de modo algum o 

silenciou. A obra mais célebre de Bram Stoker, Dracula nunca deixou de ser 

publicado desde seu lançamento em 1897 e o personagem-título é reconhecido 

até mesmo por quem nunca leu o livro. Do flerte com o teatro, o rei dos vampiros 

seduziu o cinema, onde permanece como a célula mater de todos os mortos-vivos 

nas telas. Repaginado ou emasculado, o vampiro desfila a sua inquestionável 

imortalidade pelos séculos, nos levando a concluir que sufocar o animal não 

destrói as nossas constrangedoras raízes; apenas cria um solo fértil para que elas 

ganhem força e cresçam. 

3.2 Uma Rainha e Um Naturalista: Recortes da Proteção Animal na Era 

Vitoriana 
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O século XIX viu as sólidas barreiras que separavam o homem do animal 

começarem a ruir. Embora a busca pela origem do ser humano não fosse nova, a 

teoria evolucionista de Charles Darwin, fundamentada no conceito de seleção 

natural, provocou um impacto violento em 1859. Ao propor que todas as formas 

de vida tinham um ancestral em comum, Darwin postulou que os homens e os 

animais eram mais parecidos do que a superioridade humana poderia admitir, 

ameaçando a visão antropocêntrica de mundo que orientava o europeu do século 

XIX. Nas palavras de Sir Keith Thomas: 

 

Por volta de 1800, o confiante antropocentrismo da Inglaterra 

Tudor tinha dado lugar a um estado de espírito muito mais confuso. 

O mundo não podia mais ser visto como feito somente para o 

homem, e as rígidas barreiras entre a humanidade e outras formas 

de vida haviam sido bastante afrouxadas.
91

 

 

A Inglaterra vitoriana demonstrou uma relação ambivalente com tais 

barreiras. Por um lado, foi nesse período que surgiram importantes iniciativas de 

proteção e defesa dos animais, um movimento que ganhou força no século XVIII 

e muito se beneficiou com o compromisso britânico com o progresso. Tratar os 

animais com dignidade era um sinal de civilização, que apartava os ingleses 

culturalmente das sociedades vistas como primitivas. Por outro, fosse em 

esportes sangrentos, nos laboratórios ou nas ruas, animais continuavam a ser 

feridos, abusados e mortos. Violência e proteção eram faces da mesma moeda: o 

desconforto diante da noção de que o ser humano guardava semelhanças com os 
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bichos. Para o agressor, tal reconhecimento funcionava como combustível para 

uma reafirmação de poder: fosse capturando, caçando, abatendo ou domando 

animais, o homem delimitava o seu espaço, reiterando sua posição dominante. 

Para o defensor, atestava a legitimidade da senciência animal e gerava uma 

obrigação moral de luta para a erradicação da crueldade, que desumanizava o 

homem. 

O que nos interessa, particularmente, é reconhecer a ressonância de tais 

questões na literatura do período. Em seu trabalho sobre o papel da literatura do 

século XIX na mobilização em prol dos animais, Chien-Hui Li atesta:  

 

De fato, o movimento de proteção animal pode reivindicar uma 

afinidade duradoura e muito especial com a esfera literária. Em 

textos, discursos e representações visuais, uma extensa lista de 

distintos literários, homens e mulheres, ecoando ideais 

humanitários eram com frequência citados como argumentos 

poderosos por melhorias no tratamento dos animais.
92

 

 

Para citar apenas alguns exemplos: Anna Sewell defendeu a senciência 

animal com seu sofrido cavalo narrador em Black Beauty (1877), Charles 

Dickens diagnosticou a patologia social da vida urbana e equiparou humanos e 

não-humanos em seu retrato da metrópole como uma multidão indistinta (e 
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impura) em Bleak House (1853)
93

, Thomas Hardy amarrou o destino do seu 

personagem título à sua sensibilidade com os animais em Jude the Obscure 

(1895) e H.G.Wells levou a vivisseção ao extremo em The Island of Doctor 

Moreau (1896).
94

 Black Beauty, libelo contra a exploração animal, ganhou um 

selo de recomendação da RSPCA (Royal Society for the Protection of Animals). 

Para a blogueira Catherine Pope, “sua denúncia alavancou a recém-formada 

RSPCA e aumentou substancialmente a conscientização sobre o tratamento de 

animais”
95

. Estudiosos da obra de Dickens, como George Levine e Karl Ashley 

Smith, argumentam que sua ficção atuou como uma resposta às mudanças na 

visão de mundo vitoriana e Dickens teria, de certa forma, intuído o incômodo que 

as teorias de Darwin causariam mais tarde.
96

 Jude the Obscure associa valores 

éticos e morais à capacidade de empatia com os bichos, levantando questões 

sobre a dependência humana do animal, sobretudo para o consumo
97

. Thomas 
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Hardy, ciente do poder conscientizador da sua ficção, encaminhou um capítulo 

do romance ao editor da revista Animal´s Friend, para que fosse publicado sem 

nenhum custo, com a seguinte mensagem: “Ocorreu-me que uma das cenas pode 

ser útil para o ensino da compaixão no abate de animais para o mercado da carne 

– as crueldades nele presentes têm sido motivo de grande sofrimento para mim 

há anos”.
98

 Finalmente, o mal-estar provocado pelo romance de H.G. Wells 

aqueceu a polêmica sobre experimentação animal e, dois anos após a publicação 

de The Island of Doctor Moreau, foi fundada na Inglaterra a BUAV (British 

Union Against Vivisection).  

Em 1822, depois de décadas na luta pela causa animal, o parlamentar 

irlandês Richard Martin conseguiu uma das mais célebres vitórias no Direito dos 

Animais: um ato do parlamento protegendo o gado, o Cruel Treatment of Cattle 

Act, que haveria de ficar conhecido como Martin´s Act. Mobilizações anteriores 

visavam resguardar apenas um direito de propriedade, entendendo o animal como 

coisa, instrumento de trabalho e de renda. No entanto, o conceito de senciência 

introduziu a ideia de que o animal sentia dor e de que não era lícito – e moral – 

provocar o seu sofrimento. Martin, que recebeu do Rei George IV o apelido 

Humanity Dick, também foi um dos fundadores da SPCA, a primeira organização 

em prol da proteção e defesa dos animais no mundo em 1824
99

. 

                                                                                                                                                                          
qualquer pessoa era uma dieta rica em carne, (...) supunha-se que a carne tornava os homens viris e 
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A jovem princesa Vitória apoiava a causa e (provavelmente movida pelo 

seu amor aos cães, nos quais reconhecia símbolos vivos de lealdade e 

sinceridade) associou-se à SPCA em 1835. Uma vez rainha, ela concederia à 

sociedade o selo da Coroa
100

. A organização passou a se chamar Royal Society 

for the Prevention of Cruelty to Animals. Em seus diários e cartas, a rainha 

Vitória mostrou preocupação com os limites dos lazeres britânicos que 

envolviam animais, como rinhas e caçadas. A sua tolerância para a violência 

contra animais domésticos e de transporte também era reputadamente pequena: 

conta-se que ela se recusava a conceder anistia aos presos condenados por crimes 

de crueldade contra animais. A rainha também não era a favor da vivissecção, 

prática que considerava “uma desgraça para um país civilizado”.
101

 Acabou 

sendo duramente criticada por demonstrar mais preocupação com o bem-estar 

dos animais do que com “os sofrimentos de seus muitos milhões de súditos 

pobres, que trabalhavam exaustivamente e sofriam abusos.” 
102

 Por ocasião do 

jubileu da Rainha Elizabeth II em 2012, o Royal Archives disponibilizou pela 

primeira vez, na íntegra, o conteúdo dos diários da rainha Vitória. Os 141 

volumes (um total de 43.765 páginas) ficaram disponíveis para consulta online 

de 24 de maio a 01 de julho. Encontramos nesse rico material inúmeras 

referências ao trato da rainha com os animais, assim como exemplos da maneira 

na qual a questão da crueldade com os bichos rivalizava com as suas 

preocupações com os operários:  
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Conversamos sobre trabalho infantil em fábricas por um tempo; 

Lord Melbourne considera os relatos bastante exagerados. Ele 

disse: “Temos que trabalhar tão arduamente para vencer os outros, 

que não gosto de me meter com isso”. Ele diz que é melhor para as 

crianças trabalharem do que ficarem ociosas, passando fome; &c, 

&c. Falamos sobre crueldade com animais; de cães tendo que puxar 

carroças.
103

 

 

Mesmo acusada de se importar mais com “seus pobres, queridos amigos, 

os cães” do que com a condição precária dos operários industriais
104

, a rainha 

Vitória imprimiu a sua marca de mudança e, apesar das críticas, a Inglaterra 

vitoriana se consolidou como referência para a conscientização sobre o bem-estar 

animal. 

A noção de senciência animal finalmente se chocava com a velha 

percepção cartesiana do animal como ferramenta, máquina, um mecanismo 

fantástico desprovido de alma. Se os animais experimentavam dor e prazer, 

decerto sofriam quando maltratados e sentiam bem-estar quando recebiam afeto. 

Mas esta mudança de consciência não só deslocou o ser humano da sua primazia 

como regente do mundo natural: ela posicionou os animais em um degrau 
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superior. A ambivalência na percepção e trato com os animais, bem como a 

ansiedade provocada por essa nova relação de possível parentesco, gerou o que a 

estudiosa da literatura do período vitoriano Kelly Hurley batizou de “corpo 

gótico”: um corpo monstruoso, a-humano.
105

 Diríamos que a comissão de frente 

desse enredo de pesadelo vitoriano seria composta pelas criaturas 

simultaneamente humanas e animalescas apresentadas por H.G. Wells em The 

Island of Dr. Moreau (1896). O romance de Wells esgarça as fronteiras do 

antropomorfismo ao retratar animais que viram quase-humanos e finalmente 

passam por um processo de reversão de sua humanidade precária, retornando à 

condição de bichos. Ainda que Moreau, o cientista louco de Wells, nos pareça 

monstruoso, os monstros do romance são as suas vítimas. O narrador Prendick, 

um náufrago que se vê forçado a permanecer na ilha, repudia mais o resultado 

das experiências de Moreau do que as vivissecções em si. Ou seja, o abjeto está 

na imitação degradante do homem que ele reconhece e repele nos animais-

humanizados e não necessariamente no processo que os modificou. De todo 

modo, o verdadeiro horror com o qual Prendick se depara é o seu regresso à 

Londres civilizada do fin de siécle, onde descobre que todos os humanos trazem 

em si uma animalidade latente, uma fera subcutânea que pode tomar conta do 

corpo e da mente dos homens, provocando um processo semelhante ao que 

testemunhou na ilha. Wells enxergou com clareza o parentesco defendido por 

Darwin e talvez nenhum outro romance vitoriano nos mostre de forma tão crua a 
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angústia do corpo a-humano. Darwin, de certa forma, foi o progenitor de todas as 

criaturas humanas-quase-animalescas do fim do século XIX. Para Hurley, “A 

narrativa de Darwin mostrou-se uma fonte extraordinariamente fértil para os 

enredos góticos”.
106

 Iríamos até além: invasão, reversão e inumanidade cruzaram 

a fronteira do gótico e marcaram o movimento proto-ficção científica. Para 

Margaret Atwood, em sua introdução ao romance de Wells, Darwin correspondia 

à parcela de ciência na ficção científica vitoriana: 

 

A parte “científica” destes contos encontra-se embutida em uma 

visão de mundo derivada do estudo de Wells dos princípios de 

Darwin (...) e tem a ver com a grande preocupação que o absorveu 

ao longo de sua carreira: a natureza do homem. O que pode 

também explicar a sua oscilação entre o Utopianismo (se o homem 

é resultado da evolução, não da criação divina, certamente pode 

evoluir ainda mais) e o mais profundo pessimismo (se o homem 

descendeu dos animais e possui parentesco com eles, e não com os 

anjos, certamente pode regredir ao seu estado animal).
107

 

 

Em suas pesquisas, Darwin buscava o elo perdido em fósseis transicionais: 

evidências da evolução de um organismo, conjugando ao mesmo tempo 

características de seus antecessores e seus descendentes. Em 1861, dois anos 

após a publicação de A origem das espécies, foi encontrado um espécime 

completo de Archaeopteryx, um dinossauro com asas e plumas. Ficou conhecido 

como “a ave original” e atestou que Darwin tinha razão.  
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Tudo isso era particularmente assustador para a mentalidade judaico-cristã 

que prevalecia na época; a ideia de que homem e animal possuíam uma origem 

em comum não só os aproximava, os aparentava. E um dos ensinamentos 

bíblicos é o domínio do homem sobre o animal, domínio este que pressupõe uma 

atitude de poder definida e inflexível. Esse domínio contribuiu para formar a 

figura do mal ao longo dos séculos: o que era Satã, senão uma combinação 

assustadora de homem e bicho?
108

 A representação do demônio com chifres, 

cauda e asas de morcego de repente não parecia tão distante de uma possibilidade 

científica. Se arqueólogos podiam encontrar uma criatura metade dinossauro, 

metade ave, seria tão fantasioso conjurar a existência de seres metade homem, 

metade animal? Outra pergunta inquietante era: que tipo de Natureza é capaz de 

produzir tais aberrações? Margaret Atwood detecta não apenas uma 

dessacralização do divino, bem como uma conspurcação na noção romântica da 

Natureza na ficção pós-Darwin: 

The Origin of Species e The Descent of Man, de Darwin, foram um 

choque profundo para o sistema vitoriano. Era o fim do Deus que 

fez o mundo em sete dias e criou o homem do barro; em seu lugar, 

surgiram milhões de anos de mudança evolucionária e uma árvore 

genealógica que incluía os primatas. Era o fim também da versão 
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Wordsworthniana da Mãe Natureza, que vigorara nos primeiros 

anos do século.
109

 

 

À luz das teorias de Darwin – e das descobertas que a respaldaram – o 

monstro tornou-se um estágio intermediário sobre o qual pesava a angústia de 

representar, ao mesmo tempo, o ocaso do homem e o (re)nascer do animal. Essa 

angústia gerou “monstros” como o Hyde do Doutor Jekyll e o Conde Drácula, 

criado por Bram Stoker. O vampiro de Stoker, com seus traços animais, funciona 

como expressão do temor de um retorno ao primitivo, como elabora Elizabeth 

Miller: 

 

Os atributos físicos de Drácula são continuamente associados aos 

animais: sobrancelhas robustas quase juntas, olhos vermelhos, 

orelhas pontudas, mãos ásperas com pelos no meio das mãos, 

longas unhas afiadas e, é claro, caninos protuberantes e 

pontiagudos. Na medida em que possui uma forma humana (ainda 

que morta), Drácula corporifica a possibilidade de reversão ao 

primitivo.
110

 

 

Em Dracula, Bram Stoker repetiu e alimentou uma tendência que 

acompanha não apenas o folclore sobre vampiros, como também as narrativas 

clássicas do gênero: a de que o monstruoso encontra-se no limiar do humano com 

o animal e que este local é ameaçador e indesejável. O Conde Drácula, além de 
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atributos físicos distintamente animalescos (caninos afiados como presas, unhas 

longas como garras, abundância de pelos no corpo), é capaz de se transformar em 

outros animais e comandá-los. No romance, lobos, morcegos e ratos funcionam 

como extensões metamórficas do Conde. Mas a animalidade não está restrita a 

Drácula: há um paciente lunático que acredita que o consumo de animais 

(especificamente do sangue) prolongará a sua vida e quatro vampiras cuja 

sexualidade é transmitida ao leitor pelo emprego de simbologia animal. O uso 

dos atributos animais funciona como atenuante para o extermínio desses 

personagens; uma vez identificados como aberrações, suas mortes se tornam 

desejáveis e legítimas. A animalidade também serve para enfatizar o contraste 

com os heróis do romance, tornando-os mais civilizados e racionais. Comentando 

a suposta superioridade humana perante o mundo natural em Dracula, Carol Senf 

elabora:  

Tal superioridade também é demonstrada pelo fato de Drácula e os 

outros vampiros serem geralmente classificados em termos de seu 

comportamento animal. Harker observa que a vampira loira no 

castelo de Drácula “lambeu os lábios como um animal” e o 

comportamento animalesco de Lucy Westenra apavora o Dr. 

Seward
111

. 

 

A luta dos humanos contra os vampiros pode ser lida como um esforço 

para reforçar as fronteiras que separam o homem do animal. Dracula, com seus 
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mortos-vivos animalescos, seus ratos e lobos teleguiados pelo Conde, cães 

ferozes e animais selvagens que escapam do zoológico, é uma narrativa que 

também fala de controle, poder, captura e extermínio. Como aponta Senf, 

classificar Drácula (ou qualquer outro personagem monstruoso) como não-

humano soluciona diversos problemas, pois facilita a sua caça e aniquilação.
112

 

Na esfera do poder animal contido no universo do homem, temos a figura 

do jardim zoológico, ente animal controlado na cidade. O zoo desponta como 

exemplo do poder do ser humano sobre a natureza. Como aponta o pesquisador 

Roched Seba, “...o ambiente do jardim zoológico recicla e reforça os votos do 

visitante humano livre com sua própria humanidade, em detrimento da liberdade 

e espontaneidade roubadas do animal cativo. Quem é a fera desse diálogo?”
113

 

Outro motivo fundamentalmente associado à animalidade é a questão da 

liminalidade em Dracula. A indefinição do corpo de Drácula – um palimpsesto 

de homem, lobo, morcego – fica evidente em uma das notas de Bram Stoker, 

descrevendo o episódio em que o Conde ataca Lucy pela primeira vez (grifos 

meus): “Mina acorda de repente & dá por falta dela – sai em seu encalço, vê algo 

branco, algo preto à luz da lua no antigo cemitério da igreja, no penhasco – 

parece um homem – depois um lobo – depois parece voar”
114

. A noção de um 

homem-lobo-morcego que assim se apresenta quase simultaneamente ressalta a 

incapacidade de decantarmos os atributos humanos dos animais em Drácula. 
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Kelly Hurley, em seu estudo sobre o corpo gótico, ressalta o caráter liminal do 

monstruoso: 

Como outras monstruosidades do gótico no fin-de-siècle, estas (...) 

são criaturas intersticiais: existem em múltiplas categorias do ser e 

não se adequam a nenhuma delas. Drácula, por exemplo, é 

Nosferatu: vivo e ao mesmo tempo, morto; resplandecente com 

uma terrível e rubicunda vitalidade, mas ao mesmo tempo, fedendo 

à câmera mortuária. (...) as monstruosidades do gótico no fin-de-

siècle são monstruosas exatamente por causa de sua liminalidade. 

Ser morto-vivo, humano e animal ao mesmo tempo, e poder trocar 

de identidade sexual é explorar os binarismos cruciais que jazem no 

arcabouço da identidade humana.
115

  

 

Propomos, assim, uma breve análise de animalidade e vilania em Dracula, 

examinando o lobo, o morcego e o rato, os animais nos quais Drácula pode se 

transformar ou controlar.
116

 

 

3.3 Três Animais 

 Do Lobo Mau que permeia o imaginário dos contos de fada ao 

lobisomem folclórico das histórias de horror, nenhum animal se inseriu de modo 

tão veemente na literatura quanto o lobo. Reverenciado, temido e admirado, sua 

persona literária imiscuiu-se na cultura popular e admite representações tão 
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elásticas quanto a fera devoradora, o embaixador da malícia e o arauto da 

maturidade sexual. Em todos os casos, o lobo simboliza o animal que nos habita, 

nosso instinto mais voraz e atávico, a besta que espreita os cantos mais sombrios 

do superego. Para ser lobo, não basta deixar de ser homem: é preciso esquecer-se 

de sua humanidade.  

 Em qualquer de suas representações, o lobo simboliza sempre a mesma 

coisa: ferocidade. Gilbert Durand assim o define: 

 

Para a imaginação ocidental, o lobo é o animal feroz por 

excelência. Temido por toda a Antiguidade e pela Idade Média, 

volta aos tempos modernos periodicamente para se reencontrar em 

algum animal do Gévaudan
117

, e na coluna dos nossos jornais 

constitui o equivalente mítico e invernal das cobras do mar estivais. 

O lobo é ainda no século XX um símbolo infantil de medo, pânico, 

de ameaça, de punição.
118

 

 

 A presença do lobo tanto no escopo da imaginação quanto como ameaça 

real fortaleceu o folclore que o mantém eternamente sob suspeita. O lobo, assim 

como o morcego, foi vinculado pela literatura (e, por consequência, pelo cinema) 

ao horror e, em ambos os casos, tal associação operou em detrimento dos 

animais. Encontramos aqui pistas da influência cultural e literária na percepção 
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distorcida do comportamento animal, não raro com consequências irreversíveis 

para a preservação das espécies em questão.
119

 

 Em Dracula, sabemos pelas suas notas que Bram Stoker, ao compor seu 

personagem-título, consultou The Book of Were-Wolves (O Livro dos 

Lobisomens), publicado pelo reverendo Sabine Baring-Gould em 1865. Em uma 

entrevista ao British Weekly na ocasião do lançamento do romance, Bram Stoker 

falou sobre suas fontes na composição do vampiro: 

Nenhum livro que eu conheça apresenta todos os fatos. Aprendi 

bastante com “Ensaios sobre Superstições Romenas”, de Emily 

Gerard, que apareceu em The Nineteenth Century e depois foi 

publicado em um par de volumes. Também aprendi com o livro de 

lobisomens do senhor Baring-Gould. Ele prometeu um livro sobre 

vampiros, mas não sei se levou a ideia adiante.
120

 

Assim, na ausência de um tratado sobre vampirismo abrangente como o de 

licantropia, percebemos que Stoker deu ao conde Drácula traços e características 

que correspondem primeiramente a uma representação do homem-lobo: caninos 

afiados, mãos grandes com palmas peludas, sobrancelhas que se unem sobre o 

nariz e a habilidade de se transformar em lobo.
121

 No entanto, a conspicuidade 

dos atributos animais não significa que estão representados de maneira favorável. 

Elizabeth Miller comenta: 
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Os animais não são bem vistos em Dracula, sendo os mais 

vilipendiados os morcegos e os lobos. O Conde não apenas os 

controla, como é capaz de transformar-se neles quando deseja. (...) 

Os lobos estão claramente no campo inimigo. Drácula os comanda 

e tem o poder de chamá-los quando quer, além de se transformar 

em lobo para executar seus planos diabólicos.
122

 

 

 A animalidade de Drácula sugere duas associações importantes para a 

narrativa: a primeira, a de que o vampiro tem um parentesco com o diabólico; a 

segunda, a de que ele, a despeito do esforço para se passar como um cavalheiro 

urbano típico do século XIX, possui uma singularidade indelével, que o aproxima 

do sobrenatural. É pela afinidade de Drácula com os lobos que tanto Jonathan 

Harker quanto os leitores detectam que há algo peculiar em sua figura, logo no 

início da narrativa. Os atributos animais servem, em um primeiro momento, para 

inserir os elementos góticos no texto. Assim, o que nos parece um despretensioso 

gentlemen journal subitamente se transforma em uma trama de horror. O animal 

assume a função medianeira de levar a narrativa do plano racional para o 

irracional.  

 Respaldado em estudos sobre licantropia e relatos folclóricos do leste 

europeu, Stoker concebeu uma figura indiscutivelmente animalesca para ampliar 

o escopo do horror em sua narrativa. No lugar do vilão gótico tradicional 

(humano em demasia, ainda que sujeito às emoções mais turbulentas e às paixões 

descontroladas), encontramos um homem-bicho, duplamente assustador, com 
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presas afiadas, garras, abundância de pelos no corpo, agilidade felina e apetite 

voraz. Na análise de Clive Leatherdale,  

 

Stoker astutamente enfatiza a natureza animal do seu vampiro, 

aproveitando-se da conexão folclórica de vampiros com 

lobisomens. (...) Até a sua persona é animalesca: anti-racional, 

infantil, instintiva. A sua vitalidade é mostrada como feral e sua 

perspicácia é semelhante à do animal que recorre à ação física para 

contrabalançar erros de juízo (...)  Sua empatia com o mundo 

animal é demonstrada pelo seu controle das formas mais primitivas 

de vida: ratos, morcegos e lobos.
123

 

 

Ele não é somente um estrangeiro, ele representa outra espécie. Seria 

Drácula uma prova de involução ou evolução humana? Enquanto o homem 

ocidental busca tornar cada vez mais distinta a identidade humana da animalesca, 

eis que surge o vilão monstruoso oriental com seu corpo hibridizado, sugerindo 

uma comunhão potencializadora do homem com o bicho. Se Drácula é mais forte 

porque é metade fera, é possível enxergar em seus traços uma redenção do 

animal – ou, pelo menos, um merecido lugar de destaque, sugerindo um fascínio 

que aproxima o temor da admiração. 

  Mas Drácula não é só lobo; ele também está associado a dois animais não 

tão reverenciados: o morcego e o rato.
124
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Na Irlanda, terra natal de Stoker, morcegos eram percebidos como 

misteriosos, arautos de morte, doença e bruxaria; na Escócia representavam 

indícios inegáveis de feitiçaria e, na Inglaterra, avistar um morcego durante o dia 

era um mau presságio – especialmente, se ele entrasse em casa. Entre as 

superstições listadas por MacCoitir, está a de que avistar um morcego perto de 

casa indicava a proximidade da morte.
125

Morcegos dialogam com dois elementos 

que se encontram no cerne do mito dos vampiros: o medo da morte e a noção de 

que sangue é alimento. Embora a associação do morcego com os vampiros seja 

literária e não folclórica, o folclore que engendrou o vampiro prontamente o 

associou aos animais, sobretudo os noturnos. Segundo Miller, “Por onde quer 

que andem, os vampiros parecem capazes de aparecer em forma animal: como 

gatos no Japão, porcos na Sérvia e como cobras em outros lugares. Criaturas que 

voam durante a noite são particularmente suspeitas: borboletas, corujas e 

morcegos.”
126

 

Um “pássaro falhado”, nas palavras do naturalista Georges Buffon, o 

morcego, que durante muito tempo foi entendido como um rato com asas,
127

, 

carrega um signo de duplicidade: voa, mas não é pássaro; é mamífero, mas tem 

asas; parece um rato, mas não é um roedor. Como ser liminal, ele provoca 

desconfiança. Na Europa da Idade Média, foi associado ao demônio e a 
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iconografia católica aproveitou-se da ligação para retratar Satã com asas de 

morcego, função mais tarde desempenhada pela capa negra dos vampiros. Para 

Chevalier e Gheerbrandt, “A ambiguidade dessa natureza híbrida – o rato-pássaro 

– explica a ambivalência de seus símbolos: o morcego representa o andrógino, o 

dragão alado, os demônios. Suas asas seriam as dos habitantes dos infernos.”
128

 

No entanto, apesar dessa associação supostamente diabólica, os morcegos 

não estavam vinculados aos vampiros no folclore. Em sua coletânea de histórias 

de vampiros na era vitoriana, Michael Sims comenta: 

 

Os morcegos – apesar de seus hábitos crepusculares e sua recusa a 

se encaixar em uma única categoria como pássaros ou bestas – não 

eram considerados particularmente importantes nos primeiros 

relatos folclóricos sobre vampiros. A Europa não tem morcegos 

nativos que sugam sangue, de modo que esses animais não podiam 

integrar o folclore sobre vampiros até que os europeus soubessem 

de sua existência em outras partes do mundo.
129

 

 

 Ao atribuir ao morcego um parentesco com os vampiros, Bram Stoker 

mudou a maneira como esses animais são percebidos – e temidos – até os dias 

atuais. A especialista em Dracula Elizabeth Miller concede, categórica: “Foi o 

romance de Stoker que consolidou o vínculo entre morcegos e os vampiros 

folclóricos”
130

. Especula-se que por volta de 1890, quando a ideia do romance 

começou a se delinear em sua mente, Bram Stoker tenha encontrado uma matéria 
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em um jornal norte-americano sobre os morcegos. Mais tarde, ele a adaptaria na 

fala de um de seus personagens, o texano Quincey Morris. Morris apresenta o 

morcego-vampiro como um animal enorme e monstruoso, quando na realidade 

ele é bem pequeno (3 polegadas de comprimento, cabeça e corpo). No entanto, 

quando o fóssil de uma espécie extinta de morcego gigante pré-histórico foi 

descoberta, ganhou o nome de Desmodus draculae. Esse é um caso atípico de 

ficção influenciando o mundo natural e não vice-versa. O animal foi batizado em 

homenagem ao vampiro. Sobre a relevância do romance de Stoker na percepção 

posterior dos morcegos, Miller acrescenta: 

 

A maior contribuição de Stoker à associação de vampiros com 

morcegos foi a introdução da ideia de que o vampiro podia assumir 

a forma de um morcego. Por exemplo, em seu encalço e sedução de 

Lucy, o Conde Drácula frequentemente se disfarça como um 

morcego enorme que bate as asas do lado de fora de sua janela. No 

romance de Stoker, tal morcego é capaz de atacar e drenar seres 

humanos. Esse motivo foi aproveitado pelos filmes e pela cultura 

popular.
131

 

 

Uma das cartilhas do santuário de morcegos Bat World (Texas, EUA) 

reconhece a conexão e esclarece em seu texto informativo: “Morcegos vampiros 

não atacam seres humanos e sugam o seu sangue; eles preferem conseguir suas 

mínimas refeições usando outros animais. As populações de morcegos estão 

diminuindo no mundo todo, sobretudo por causa de mitos e equívocos. Mais da 
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metade dos morcegos nos Estados Unidos está listada como raro, ameaçado ou 

em perigo”.
132

 Concluímos nossa pesquisa com uma elaborada avaliação, nos 

encaminhada especialmente para este trabalho, pela diretora de projetos especiais 

do Bat World Sanctuary, Kate Rugroden: 

 

Unfortunately, humans have a deep and abiding fascination 

with horror, and some people just love being scared. 

Vampires are popular fare at this macabre feast. This is 

evident in the popularity of horror films and books like the 

Twilight series, Anne Rice's books about vampires, and, of 

course, Dracula. Even films considered suitable as family 

entertainment, such as Indiana Jones and the Temple of 

Doom, perpetuate misconceptions about vampire bats. (The 

bats identified as 'giant vampire bats' are, in fact, Indian 

Flying Fox bats -- gentle, fruit-eating giants.)  

There is a lot of misinformation about bats in general, and 

vampire bats in particular, as you well know. Probably the 

most harmful is the idea that vampire bats are found in 

Eastern Europe, Africa, Asia, and North America, and that 

we are all at risk of being bitten -- when in fact, true vampire 

bats are found only in Central and South America.   
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 Bat World Sanctuary, Volume 3, Issue 2 - 2011. Em outro folheto, lê-se: “Bats are continually killed 

due to myths, superstition and fear”. 
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Another common misconception, perpetuated by fiction and 

the film industry, is that vampire bats are large animals who 

carry off small children, dogs, cats, or even sheep and goats. 

There are only three species of vampire bat, and they are all 

quite small -- in fact, the average adult vampire bat weighs 

about half an ounce. They do not swarm or gather by the 

thousands; a typical colony is comprised of less than 100 

individuals. 

Reasonable people don't buy into the idea that humans can 

become bats, or that being bitten by a vampire will cause a 

person to become one (or to become "undead"). However, 

we find that when people don't understand something, they 

are quite willing to believe negative anecdotes that feed their 

fear rather than doing a little homework to find out the truth. 

Vampire bats are clean, intelligent, and devoted to the 

members of their colony. A vampire bat colony will not 

allow a member who is too ill, young, or elderly to go out to 

feed to go hungry -- they will regurgitate a portion of their 

own blood meal to feed a bat that cannot go out to feed. 

Orphaned pups are cared for by the entire colony, rather than 

being allowed to die. They have a sophisticated, strategic 

approach to hunting, and once they identify the animal upon 
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which they will feed, only one bat makes a tiny incision near 

a hind foot -- the entire colony (30-40 bats) will lap their 

meal from that single incision. They will remember that 

individual animal, and will not return to it to feed for an 

average of three weeks, because to do so would risk their 

food source. 

 

 De todos os animais associados a Drácula, o morcego permanece o único 

que ainda nos dias de hoje é atacado e morto por sua conexão fictícia com o 

vampiro de Bram Stoker. Esse é um caso particularmente relevante para a atual 

pesquisa, pois vincula de forma bastante evidente a ligação que buscamos 

investigar do impacto da literatura de horror na percepção e consequente 

tratamento de certos animais, como os ratos. 

A simbologia dos ratos, sobretudo na Europa, está ligada à Peste Negra e 

ainda é usada como representação de contaminação e doença. Ratos são usados 

em Dracula para estreitar a relação do Conde com animais tidos como inferiores, 

rapaces e noturnos. Em seu manuscrito de Dracula, “tem influência sobre os 

ratos” é uma das anotações de Stoker sobre os poderes do Conde.
133

 Assim, ratos 

atuam como emissários de Drácula, que os convoca para impedir que a Crew of 

Light avance em seus domínios e também como oferenda para Renfield. Dos 

animais associados a Drácula, é possível compor um retrato do Conde, que 

inspira respeito como um lobo, temor como morcego e repulsa como rato. Tal 
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repulsa é antiga e provavelmente influenciada pela classificação de impureza que 

os ratos recebem no Antigo Testamento. Em seu estudo sobre os animais na 

Bíblia, Michael Bright ressalta a conexão entre os ratos e morte: 

 

Quando as populações de ratos crescem de maneira alarmante, seu 

aumento às vezes vem acompanhado por uma rápida disseminação 

da peste bubônica. Pulgas que moram nos ratos carregam a doença 

e mordem seres humanos. Quando o organismo ofensivo entra no 

corpo humano, ele rapidamente invade as glândulas linfáticas, 

como na região da virilha, que incham bastante; a morte é dolorosa. 

Em meados no século quatorze, uma pandemia de peste bubônica 

foi responsável pelo extermínio de metade da população europeia. 

Foi a chamada Peste Negra.
134

 

 

O rato também é invasor e, de certa forma, personifica a “ameaça de 

populações de imigrantes em uma comunidade já estabelecida”.
135

 Como todo 

perigo incomensurável e de rápida proliferação, os ratos são vistos como 

inferiores e maléficos. Stoker provavelmente estava familiarizado com a 

reputação dos ratos no folclore irlandês, segundo o qual: 

 

O rato é geralmente detestado por causar a destruição de plantações 

e por carregar doenças. Como tal, é símbolo de má sorte, maldade e 

enfermidade. Ao mesmo tempo, porém, há um respeito relutante 

por um animal que é tão astuto, explorador e oportunista quanto o 

próprio homem.
136
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 MacCoitir, Nial. Ireland´s Animals, p.159. Sobre ratos como destruidores de plantações e como 
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No Dicionário de Símbolos de Chevalier e Gheerbrant, eles são definidos 

como esfomeados, prolíficos e noturnos, criaturas temíveis, até infernais. Mas é 

como elemento primitivo da terra, que permanece oculto e não sobre a superfície, 

que o rato mais se aproxima do vampiro enquanto ser que transita em dois 

mundos. Chevalier e Gheerbrant o consideram “um símbolo ctônico, que 

desempenha um papel importante na civilização mediterrânea, desde os tempos 

pré-helênicos”, bem como apontam a sua imagem “de avareza, da cupidez, da 

atividade noturna e clandestina (...) associado à noção de roubo, de apropriação 

fraudulenta de riquezas.
137

 

Como símbolo ctônico
138

, o rato evade os limites da percepção lógica e 

científica e ganha cores sobrenaturais. Classificados como “impuros” na Bíblia, 

foram aos poucos se transformando em algo além de meros proscritos da graça 

divina: uma extensão do próprio demônio. Nas anotações de Stoker, encontramos 

entre as fontes de pesquisa e consulta para Dracula o livro do Reverendo Albert 

Reville sobre o diabo (1871), onde a associação com animais é particularmente 

destacada: 

 

No início da Idade Média, certos animais como gatos, sapos, ratos, 

camundongos, cachorros pretos e lobos eram vistos como 

especialmente selecionados pelo demônio e seus servos como 

símbolos, auxiliares e até disfarces temporários. Até mesmo na 
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nossa época descobrimos que tais animais eram consagrados ou 

sacrificados para as divindades as quais os demônios 

substituíram.
139

 

 

Ainda que no romance Drácula apenas comande os ratos, sem guardar 

qualquer semelhança física com eles além dos olhos vermelhos tipicamente 

associados a esses animais, a associação de ratos com Drácula foi explorada de 

maneira bastante contundente nos filmes. O primeiro Drácula cinematográfico 

surge com uma aparência notadamente de roedor e seus dentes conjugam 

mordida e contágio na mesma medida.
140

 Em Nosferatu, de F. W. Murnau, 

Drácula nasce para o cinema como Conde Orlock, uma criatura que em nada se 

assemelha ao vampiro grã-fino de Bela Lugosi, nove anos depois. David J. Skal 

comenta: 

Em 1921 surgiu na Alemanha um novo e surpreendente ícone de 

horror que, pela primeira vez no cinema, sobrepôs sem meias-

palavras o humano e o animal, para criar uma imagem devastadora 

de pavor. F.W. Murnau, em Nosferatu: Eine Symphonie des 

Grauens (Nosferatu: Uma Sinfonia de Horror), apresentou um 

vampiro com cara de roedor chamado Conde Orlock.
141

 

 

 Para James Craig Holte, o aspecto mais bem-sucedido do filme é 

justamente a caracterização do ator Max Schreck, sugerindo uma personificação 
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do que ele denomina “mal semelhante à peste”
142

. O vampiro de Murnau é 

portador de doença e morte, e não o vampiro sedutor e atraente que surgiu com 

Bela Lugosi e perdura com Robert Pattinson. Em Nosferatu, é difícil esquecer a 

animalidade do vampiro. Também é inquestionável o quanto ela o caracteriza 

como monstro. 

 Em 1992, Francis Ford Coppola dirigiu a sua versão de Dracula e uma 

das características mais interessantes desta versão é o resgate do vampiro animal. 

Para Coppola, “parte do mito dos vampiros é que eles se transformam em lobos, 

bem como têm poder sobre eles e outras criaturas inferiores”
143

. Figurino e 

efeitos especiais cuidaram para tornar as transformações do Conde ainda mais 

marcantes.
144

 Além das versões Drácula-lobo e Drácula-morcego, há também a 

inclusão de uma cena que torna ainda mais memorável o vínculo de Drácula com 

os ratos:  

VAN HELSING: 

Mais luz! Quero mais luz aqui! 

Um lampião é erguido, revelando uma figura feita de ratos no 

formato de Drácula. Ela se desmonta em ratos individuais em fuga, 

passando pelos homens e depois escapando pela janela.
145
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A “luz” pedida por Van Helsing – um apelo à racionalidade - revela o 

inimaginável: um homem feito de ratos, um corpo que se desconstrói humano e 

se multiplica animal. Esta cena dá sentido à definição que Van Helsing dá para o 

conde no romance: “the man-that-was”.
146

 Se o contágio de Drácula não for 

detido, a Inglaterra corre o risco de se transformar em um império de não-

homens, corpos artificialmente duplicados pela mordida do vampiro. Mas deter 

Drácula é ir contra a natureza, é sobretudo tentativa inglória de anular a natureza-

em-nós. No combate ao animal, o homem perde a sua humanidade. Nas palavras 

de Halberstam, “a artificialidade do monstro desnaturaliza, por sua vez, a 

humanidade de seus inimigos.”
147
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3.4 Os vampiros no zoológico: a fera submissa ao olhar estetizante em 

Twilight 

 

A snake's small eye blinks dull and shy, 

And the lady's eyes they shrunk in her head, 

Each shrunk up to a serpent's eye, 

And with somewhat of malice, and more of dread, At Christabel she 

looked askance! 

               Samuel Taylor Coleridge, 1797-1800 

 

He was still smiling. It was hard to believe that someone so 

beautiful could be real. I was afraid that he might disappear in a 

sudden puff of smoke, and I would wake up.                    

                                 Stephenie Meyer, 2005 

 

 

 

 

 

Representações de Drácula 

animalizado no filme de 

Francis Ford Coppola: 1- 

Homem-lobo; 2- Homem-

morcego; 3- Transformando-

se em ratos; 4- Lobo. 
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Da fantasmagórica Geraldine com seus olhos de serpente ao galã morto-

vivo Edward, praticamente um super-herói, a literatura de vampiros fez uma 

longa e improvável jornada. O vampiro folclórico saiu do caixão descerebrado e 

faminto, uma figura quase indistinta do zumbi haitiano e, conduzido por poetas e 

romancistas, fez o seu début na literatura de língua inglesa em traje de gala. 

Tornou-se culto, dândi, aristocrata. Por vezes, assumiu uma forma feminina 

voraz, travestido em vampiras lésbicas que drenavam donzelas em castelos no 

Leste Europeu. Foi para o teatro, de onde seguiu confiante para o cinema e a 

paixão das telas pela criatura da noite é tão imortal quanto Drácula, o rei de todos 

os vampiros. Inspirou balés, óperas, pinturas, novelas e até mesmo a moda. A 

onipresença dos vampiros de vez em quando nos parece ameaçada, mas ele 

sempre retorna, triunfante. Em pleno século XXI, os vampiros estão por toda 

parte. Mas quem são os novos vampiros? 

O processo de evolução da caracterização vampírica é, antes de tudo, um 

processo didático. O que Lord Byron insinuou, John Polidori tornou flagrante. 

Malcom Rymer, não querendo deixar dúvidas, deu ao seu vampiro os dentes 

pontiagudos que nos séculos posteriores seriam a epítome de sua caracterização. 

Bram Stoker o fez ainda mais animalesco: o vampiro do fin de siécle era tão 

evoluído que involuía para melhor atacar suas vítimas. Surge o vampiro-

morcego, ampliando o temor causado pelo morcego-vampiro – um animal 

inofensivo que, subitamente, foi eleito embaixador de Drácula no mundo natural. 

Max Schreck nos deu o vampiro mais cru de todos, ancião, rato, portador-da-
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Peste. Já Bela Lugosi o fez sofisticado e Christopher Lee, demoníaco. Na 

Primeira Grande Retomada da literatura de vampiros pós-era vitoriana, Anne 

Rice criou o vampiro filosófico em Entrevista com o Vampiro. Mais humanos, 

belos e existencialistas, os vampiros de Rice atravessaram definitivamente a 

fronteira que alijava os vampiros num reino paralelo ao dos humanos, removendo 

o rótulo de monstruosidade que os classificava até então. Não menos animalescos 

que os seus ancestrais, eram cativos de seus desejos de carne e sangue. Rice 

introduziu a família vampiresca, ampliando de forma inédita o nosso 

conhecimento dos vampiros em sua intimidade e privacidade doméstica. 

A década de oitenta conheceu o vampiro sensual, erótico. Na década de 

noventa, o vampiro podia literalmente ser o seu vizinho, o seu melhor amigo, o 

seu cônjuge – é a década do undead next door. Quando os vampiros pareciam ter 

se reduzido a um confuso amálgama que reunia o dândi, o rato e o vampiro pop 

star, a Segunda Grande Retomada apresentou uma criação inédita: o vampiro que 

não é vampiro, é um pseudo super-herói.
148

 Não podemos concluir este trabalho 

sem arriscarmos uma breve análise do fenômeno Twilight enquanto agente 

neutralizador da animalidade dos vampiros. 

A grande mudança na concepção dos vampiros literários, do século XIX 

aos dias de hoje, está no fim da generalização do vampiro, que deixou de ser 

encarado como espécie e tornou-se indivíduo. As criaturas monstruosas da era 

vitoriana, condenadas a um prolongamento anti-natural de suas existências, eram 

                                                           
148

 Cf. Barber: “The Twilight saga veers off toward superhero fiction. [Stephenie Meyer´s] good vampires 

all have a standard set of superpowers, but each has a particular ability as well.” Barber, Paul. Vampires, 

Burial & Death, p. xii. 
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forçadas a perpetuar a sua maldição alimentando-se regularmente de seres vivos. 

O vampiro do século XXI, por sua vez, tem livre-arbítrio. Como observou 

Margaret Carter em seu artigo sobre os vampiros na contemporaneidade, “A 

ficção dos dias atuais, por outro lado, não raro sugere que o vampirismo não 

passa de uma condição alterada, moralmente neutra, que permite que cada 

vampiro seja bom ou mau assim como os meros mortais.”
149

 Encontramos na 

literatura de Anne Rice, por exemplo, representações multidimensionais do 

vampirismo, refletidas na aceitação, no comportamento e nas escolhas de três 

vampiros construídos de maneira bastante distinta: Lestat, Louis e Claudia. A 

ficção de Anne Rice foi igualmente marcante ao estabelecer o vampiro como 

entidade marginal e, consequentemente, rebelde. Ao contrário do Conde Drácula, 

concebido em uma época na qual pertencimento e aderência às normas vigentes 

eram valores desejáveis e indispensáveis para uma inserção social, o vampiro da 

década de 1970 é admirado justamente por estar à margem, por ser diferente e 

por ousar um comportamento incompatível com qualquer imperativo moral. O 

vampiro rock-star de Rice não só possui livre-arbítrio e é outsider: ele também 

possui a liberdade de agir de maneira imprevisível. Essa imprevisibilidade abre 

espaço para o caráter transgressor do vampiro, ditado pela sua própria 

liminalidade. Vivo e morto, animal e homem, jovem e velho – o vampiro recusa 

encaixar-se em uma única categoria, o que lhe traz mobilidade para transitar por 

todas. Mas nenhum vampiro é igual. Em busca de uma identidade ímpar, o 

vampiro resiste à pluralidade da espécie, escorando-se cada vez mais na 
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singularidade do indivíduo. Entre as representações contemporâneas do vampiro, 

destacamos a obra de Charlaine Harris, The Southern Vampires Mysteries, 

adaptada para a televisão pela HBO na série “True Blood”. Composta, até o 

momento, por doze livros (lançados de 2001 até 2012), a série resgata a 

animalidade do vampiro, bem como restitui a atmosfera sensual/sexual que 

durante décadas esteve associada à sedução vampírica. No entanto, apesar de 

reconhecermos o impacto popular da obra de Harris, optamos por discutir a saga 

Twilight, de Stephenie Meyer, por ser um exemplo notável da domesticação do 

vampiro. A saga é composta por quatro volumes: Twilight (2005), New Moon 

(2006), Eclipse (2007) e Breaking Dawn (2008). Todos foram adaptados para o 

cinema, com considerável sucesso de público, fortalecendo a relevância cultural 

da série. 

Twilight acompanha a trajetória de Bella Swan, uma adolescente 

introspectiva e pouco gregária, que ao se mudar para Forks se envolve com um 

vampiro, Edward Cullen. O romance dos dois é sintetizado por Edward com a 

seguinte frase “E então o leão se apaixonou pelo cordeiro”. Apesar de não se 

transformar em um animal, Edward é comparado com um leão em trechos 

distintos do romance, chegando mesmo a se definir como “um leão doente e 

masoquista”
150

. Ao revelar que seu repasto preferido são os leões, ele insinua que 

a sua identificação com o animal talvez venha da sua preferência em caçá-lo e 

comê-lo. Sim, Edward é um vampiro “vegetariano”, o que na terminologia da 

saga define alguém que só se alimenta de animais.  

                                                           
150

 Twilight, p. 274. 



120 

 

Os vampiros de Twilight não têm presas, não atacam humanos, 

alimentam-se de animais e cursam o ensino médio eternamente. São descritos 

como extraordinariamente belos e atraentes, dirigem carros caros e moram em 

uma mansão com paredes de vidro. Na família Cullen, cada vampiro tem um 

“poder” complementar ao outro: super força, clarividência, telepatia. É uma 

espécie de Liga da Justiça do além-túmulo. O herói Edward mantém-se casto, 

repreendendo a mocinha por seus avanços sexuais. Finalmente ele propõe um 

acordo: aceita fazer sexo se ela aceitar se casar com ele. Não há nenhum erotismo 

no romance e nos parece bastante apropriado que os vampiros frígidos de Meyer 

sejam batizados na saga de The Cold Ones. A ausência de instinto sexual é mais 

um fator de neutralização do animalesco na figura do vampiro. Em suma, não há 

sexo, não há sangue, não há perigo. Os vampiros de Meyer habitam um universo 

asséptico inédito na literatura de vampiros. 

Logo o leitor percebe que o vampirismo é uma questão secundária: 

Twilight é uma utopia sobre a beleza eterna, imaculada pela nódoa do tempo, a 

decrepitude da velhice e a putrefação da morte. Ao contrário de Drácula, que é 

descrito no romance de Bram Stoker como um senhor idoso, com caninos 

protuberantes, pelos nas mãos e mau hálito, Edward é um tributo à beleza 

apolínea. O entusiasmo da protagonista Bella por ele é tão obsessivo que 

nenhuma aparição ou menção do vampiro surge desacompanhada de descrições 

de sua aparência: “deus grego”, “um Adonis esculpido”, “absurdamente lindo”, 

“peito esculpido, incandescente”, “peitoral perfeitamente musculoso”, “cílios 
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cintilantes”, “uma estátua perfeita, brilhando como um cristal”, “lindo demais 

para ser real”, “lábios impecáveis” são apenas alguns exemplos. 

Os vampiros da casa de vidro evocam a experiência estética da natureza 

controlada em um jardim zoológico. Assim como no zoo, os animais selvagens 

não exibem mais o comportamento predatório inerente a sua natureza. São itens 

de coleção, domados e descaracterizados. O vampiro/leão selvagem agora 

encontra-se submisso ao olhar estetizante do leitor/espectador. Assim como os 

animais de um zoológico, eles só existem durante os instantes em que são 

contemplados. 

A popularidade da saga e sua releitura do monstruoso apontam para uma 

modificação radical nas representações de animalidade. Da crueza pagã detectada 

nas narrativas dos séculos XVIII e XIX à higienização mórmon do horror 

ctônico, observamos um fenômeno de esterilização da questão animal na 

literatura vampírica.  

A ausência de animalidade colabora para a percepção do vampiro como 

vítima e não como criminoso. Como vimos, a caracterização de Drácula obedece 

à classificação estipulada por Cesare Lombroso para os criminosos atávicos. Os 

atributos animais do Conde Drácula correspondem, diretamente, ao postulado 

pela teoria de antropologia criminal. Em seu ensaio sobre degeneração em 

Dracula, Monika Tomaszewska reitera que os pelos de Drácula seriam “resíduos 

de pele animal”, as orelhas pontiagudas uma herança primata, o formato do nariz 

semelhante ao bico de uma ave de rapina, os caninos de um predador e a 
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agilidade de um macaco.
151

 Edward, ao contrário de Drácula, é mais comparado a 

uma estátua do que a um predador. Em sua imobilidade passiva e apolínea, ele 

inspira contemplação estética, e não temor. O vampiro protagonista de Twilight 

está condenado a permanecer estático e asséptico, uma presa do olhar estetizante. 

Surpreendentemente, o vampiro que é só aparência despertou nos leitores 

uma nostalgia pelo monstruoso, como se o excesso do Belo evocasse o Abjeto. 

Seja por apego à tradição ou estratégia compensatória, a esterilidade de Twilight 

favorece o retorno do vampiro vitoriano.  

Concluímos então que o futuro do vampiro será um resgate do seu passado 

e que a animalidade ainda é útil para garantir ao horror um pronto 

reconhecimento de seus símbolos mais primevos. O animal enquanto monstro 

talvez seja, cada vez mais, o único elo possível de inserção da natureza em seu 

aspecto mais selvagem na vida cotidiana dos leitores. Talvez, por este motivo, o 

Homem-Aranha, o Homem-Morcego e a Mulher-Gato sejam os verdadeiros 

super-heróis – não o vampiro que brilha ao sol. Falta ao vampiro de Twilight 

precisamente o elemento que faz de todos os citados acima seres sobrehumanos: 

a metade animal. 
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 Tomaszewska, “Vampirism and Degeneration of the Imperial Race”, JDS – 2004. 
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Acrescentamos abaixo um apêndice, reunindo algumas avaliações do livro 

elaboradas por leitores no site da Amazon.  As avaliações comprovam a nossa 

tese de que o excesso apolíneo produz uma nostalgia compensatória pelo 

dionisíaco.  

 

1- Rachel Rooker, 2008 Are you guys serious? 

On that note, let it be said that Nathaniel Hawthorne got more romance into a few 

lines about a rosebush than Meyer managed to cram into 400 pages. Edward and 

Bella's relationship consists almost entirely of staring at each other dewey-eyed 

and arguing about who's prettier (NO I AM NOT MAKING THIS UP.) 

 

Em sentido horário: 1- Bela 

Lugosi como Drácula no filme 

de Tod Browning; 2- 

Christopher Lee como 

Drácula, em uma das 

produções dos estúdios 

Hammer; 3- Gary Oldman e 

seu Drácula como “príncipe” 

romântico na adaptão de 

Francis Ford Coppola; 4- O 

vampiro apolíneo Edward em 

Twilight, 2008. 
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2- M.Lohrke, 2007 Did anyone actually read this book before it went to 

print? 

The novel's protagonist, Bella Swan [really? i mean, really?], is a complete idiot. 

She has no dreams, no motivations, no ambitions, no hopes, no goals, and not a 

single original thought of her own. She spends 500 pages spewing endless 

platitudes and commenting on Edward´s “perfect face”, “amber eyes”, and 

“perfectly-muscled chest” ad nauseum [those references number in the 

HUNDREDS, easily]. She constantly wonders why Edward, a 100-year old 

domineering vampire, wants her. 

3- Wendybird, 2008 Aromatic airhead meets vacuous vampire 

The way his beauty is praised ad-nauseum, as is his ability to out-

play/perform/karate/run etc. every mortal/immortal on the planet in any 

game/sport/musical instrument/hand-to-hand combat/race etc. certainly attests to 

that. Edward and his (almost) equally Hollywood Hot family are less creatures of 

the night, and more a blend of Greek god and Barbie doll. 

4- Demmy, 2008 I really wanted to enjoy this book 

Edward is unbelievably boring. For a mysterious "creature of the night", Edward 

is incredibly dull. He's perfect in every way: perfect looks; super powerful; 

perfect looks; super fast; perfect looks; can play the piano like freaking Mozart; 

perfect looks; sparkles like a giant diamond engagement ring in the sun; perfect 

looks; is - for some absurd, mostly chemical reason - completely devoted to 
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Bella; and oh, he has perfect looks. Meyer seems to think it is important to 

mention his beauty, his perfection, his angelic, Adonis-like, model looks on a 

VERY regular basis (I swear, it was mentioned almost every other paragraph in 

one chapter). He's so oh-my-gosh beautiful, Bella literally faints every time he 

even touches her (but that's ok, it gives him yet another excuse to sweep her off 

her feet!). 

Sparkling vampires? Look, I know vampires have been done in all forms of 

media for decades and I appreciate some originality. But really, vampires that 

sparkle in the sunlight? Meyer gives us no reason why they should sparkle, 

doesn't explain how this works, really, just uses it as some vague excuse why the 

vamps can't go out in bright sunlight. So overall, besides the drinking human 

blood aspect, which can obviously be overcome, there is no disadvantage 

whatsoever to becoming a vampire. You remain young and oh-my-gosh beautiful 

for eternity, become super fast and strong, get cool powers like telepathy, 

clairvoyance, drive around in luxury cars, and basically, other than a troublesome 

Native American tribe, can live the good life. I would have FAR more respect for 

this book if the vamps were hideous in daylight, or if they couldn't go out in 

daylight at all, but really, sparkly, glittery, diamond like vampires? It's like 

stuffing every teen girl/woman's fantasies (looks, wealth, diamonds, power, 

everlasting youth) into a dull boring package. 

5- Lizzy G, 2008 Contrived and formulaic 
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Which brings me to Edward. Angsty telepathic vampire Edward. While we have 

very little clear idea what Bella looks like, we get to hear about Eddiken's 

gorgeous, transcendental face and body over and over and over again. He calls 

himself a monster and thinks he should have died all those years ago, but then 

totally lords his awesomeness over the mundane humans.  

And that's what bothers me the most about this book and the message that it 

sends to all of its rabid readers: the importance of beauty. Not inner beauty, 

either. Edward and his wonderful vampire family (all of whom are good because 

they don't feed on humans) are described over and over again in all of their 

wonderful physical qualities. They're cardboard characters for us to admire. 

6- Alyx, 2008 That was a waste of a night 

The truth is, heros are often as attractive for their flaws as for their better 

qualities. Edward and the entire Cullen family are entirely perfect. They're so 

beautiful it's practically painful, but no excuse for this is given. Evil vampires are 

apparently nondescript. Edward is the most perfect of his entire perfect family. 

He never says anything that upsets, he's interested in every detail of Bella's 

pathetic life, even when he does do something disturbing it's “cute” and he never 

has anything interesting or thoughtful to say. A hero that is perfectly perfect in 

every possible way under the sun, as Mrs. Meyer won't let you forget, is no fun at 

all. 

7- Sileny, 2008 Please, save your money 
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And instead of burning and dying in the sun, vampires glitter. Yes, they glitter in 

the sunlight. Oh Nosferatu, if only you had glittered!  

I should've stuck with Bram Stoker and Anne Rice if I wanted a good vampire 

story. 

 

8 – Casey Sewell, 2008 All hype, no substance 

 

I'll try to keep it short; here's a list of my main issues with the novel. 

1. Edward glitters in the sunlight. 

2. Edward GLITTERS IN THE SUNLIGHT. 

3. In keeping with nos. 1 and 2, the descriptions, especially of characters' 

physical descriptions, were trite to the extreme. It DROWNS in purple prose. 

Edward glitters. He looks like an angel or, alternatively, a god. He's really, really 

pretty. His eyes glow and are deeply expressive. He's shiny. Okay, we get it, 

thank you. Let's explore personality and interests now. Wait, personalities? 

Individual interests? Never! 

8- Sarah Quillian, 2008 Glittery Vampires 

And then the next 400 pages are filled with useless drivel describing in 

unnecessary detail Edwards greek-god pectoral muscles and his sculpted arms, 

and how he glitters in the sun and how he's so perfect and how could such a 

beautiful specimen ever fall for poor generic normal Bella who is totally 

unworthy? KILL ME NOW! 
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9- Rogue, 2009 SMeyer, I am not impressed  

This isn't even a vampire novel. The vampires don't drink human blood, they 

drink ANIMAL blood. They don't turn to dust or incinerate in the sun - they 

SPARKLE like diamonds. And, according to the author, they don't even have 

FANGS. I ask you, what sort of vampire novel is that? 

10- CS, 2012, Totally destroyed the concept of the murderous vampire 

The story of the sparkling boy goes like this: He is quiet, pale, and extremely 

handsome, a gentleman by all means. And a vampire, like the sissy type of 

vampires who sparkle in the sun instead of dying instantly from it. Meyer makes 

vampires appear like sparkling fairies, delicate and pale like porcelain. 

Somehow, the vampires are all friendly, not those cold bloodsuckers I was used 

to and missed. I mean, the book missed the point of being a vampire. 
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CAPÍTULO 4 

Velhas Novas Mulheres: 

A Resistência do Ctônico nas Vampiras em Dracula 

 

This novelty on Earth, this fair defect of Nature. 

       John Milton 

 

There are many monsters on the earth and in the sea, but the 

greatest is still woman.           

       Menandro 

 

 

A narrativa de Dracula é pródiga em retratos femininos que convidaram 

leituras acadêmicas a inúmeras análises sobre sexualidade e emancipação, 

funcionando como paradigma da ansiedade vitoriana em relação ao papel da 

mulher. O apelo sexual do vampirismo já produziu simbologias atualmente 

óbvias: as presas afiadas como representações fálicas, a perfuração dos caninos 

como defloração, a estaca como estupro. Dracula já foi taxado por um estudioso 

como uma “luta de vale-tudo incestuosa, necrófila, sádica, oral e anal”.
152

 Clive 

Leatherdale vai além: “Um exame minucioso do romance revela: sedução, 

estupro, necrofilia, pedofilia, incesto, adultério, sexo oral, sexo grupal, 

menstruação, doença venérea e voyeurismo”.
153

 Embora a carga sexual atrelada 

aos vampiros – que não passam de mortos-vivos – possa representar uma 

necrofilia simbólica e algumas cenas invoquem uma configuração orgiástica, 
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 Richardson, The Psychoanalysis of Ghost Stories, p. 427. 
153

 Leatherdale, The Novel and The Legend, p. 146. 
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consideramos exageradas as interpretações que insistem em ler Dracula como 

compêndio de metáforas sexuais. Boa parte do erotismo do romance se deve mais 

a ideia de sexo do que ao sexo em si: o vampiro, como agente sexual, é 

impotente.  

 Ainda que monstros vitorianos tenham nascido de uma ansiedade libidinal 

reprimida e que a sua liminalidade provoque uma angústia de definição 

(masculino ou feminino, humano ou animal, vivo ou morto), optamos por 

ultrapassar as interpretações puramente sexuais e/ou psicanalíticas para buscar 

outros focos de estudo. 

As mulheres em Dracula têm voz. Dos noventa e oito registros em 

primeira pessoa que compõem o romance, trinta e cinco cabem a Lucy e Mina. 

Uma interpretação superficial da narrativa diria que Lucy é a notícia e Mina, a 

jornalista. Na figura heróica de Mina, por exemplo, alguns estudiosos 

reconhecem uma capacidade de atuação que a equipara aos personagens 

masculinos, enquanto outros detectam em sua dedicação uma mera expressão de 

subserviência. Bram Stoker é celebrado por criar personagens femininos ousados, 

que invertem papéis sociais e se apropriam de sua sexualidade, mas é igualmente 

criticado por demonizar e exterminar as mesmas mulheres que liberta
154

. De todo 

modo, em Lucy, Mina e nas Noivas de Drácula, encontramos questões de gênero 

que se costuram de maneira indissociável do tecido da trama. A justificativa para 

                                                           
154

 Parlour, Susan. “While Stoker’s creation of the phallic woman, in the form of Lucy, demonstrates his 

courage as a writer in the portrayal of the overtly sexually desirous female and should offer hope for 

women in the realization of this ideal, this hope is ultimately extinguished with the effective castration of 

her body by the male characters who come to represent society as a whole, where women like Lucy 

cannot be allowed to survive.” “Vixens and Virgins in the Nineteenth-Century Anglo-Irish Novel: 

Representations of the feminine in Bram Stoker´s Dracula”, JDS, 2009. 
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qualquer análise detalhada dos personagens femininos está em uma constatação 

bastante simples: em um romance que ainda se sustenta como seminal no cânone 

vampírico e cujo personagem-título ganhou uma vida à parte, percebemos que há 

apenas um vampiro e cinco vampiras
155

. Propomos uma breve análise destas 

mulheres, buscando atravessar o pântano do feminismo e alcançar uma nova 

margem, mais literária. Interessa-nos também avaliar de que maneira códigos de 

animalidade foram empregados para vilanizar os vampiros em geral e as 

mulheres em particular.
156

 

Antes de analisarmos as mulheres de Drácula, cabe notar que em sua rica 

composição de personas sexuais, Stoker distribuiu características tipicamente 

masculinas e femininas aos seus personagens mais relevantes, 

independentemente de seus sexos. Assim, temos um Van Helsing histérico 

(distúrbio neurótico cuja própria etimologia aponta para uma incidência maior 

entre as mulheres – sobretudo no período vitoriano), um Jonathan Harker 

capturado e preso em um castelo, substituindo a típica figura gótica da damsel in 

distress, e um Drácula de sexualidade esquiva.
157

 Desta forma, compreendemos 

que a suposta ameaça ao papel da mulher como entidade doméstica e maternal 
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 Senf, Between Tradition and Modernism, p. 48: “Any discussion of gender in Dracula should begin 

with the startling realization that, of the vampires in the novel, five are female while only one, Dracula, is 

male. Because the novel´s ‘villains’, or vampires, are disproportionately female while the novel´s heroes 

are disproportionately male, the attention of many readers quickly turns to questions of gender.” 
156

 Hurley, em The Gothic Body, comenta a despersonalização do monstro, que deixa até mesmo de ser 

animal: “The vampirized Lucy in Dracula is an ‘it’ and a ‘foul Thing’, and Dracula himself is a 

‘something,’ an ‘It,’ and predictably, a ‘Thing’: in Mina Harker´s words, ‘That is just it: this Thing is not 

human – not even beast’ (p. 110, 113-4, 293)” Hurley, The Gothic  Body, p.30. 
157

 Entre as ‘inversões’ de Drácula, citamos o episódio do encontro de Jonathan Harker com as Noivas de 

Drácula, no qual o Conde profere a ambígua frase “This man belongs to me!” e a cena na qual ele parodia 

uma função essencialmente feminina quando obriga Mina a sugar o sangue de seu peito. 
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não é impetrada apenas pelos personagens femininos, uma vez que há uma 

dissolução generalizada das fronteiras entre os sexos. 

 

4.1 Lucy: Perséfone Reloaded 

 

Em sua análise do papel das mulheres em Dracula
158

, Carol A. Senf 

aponta que, ao contrário de Mina, Lucy é vítima duas vezes no curso da narrativa 

do romance: ela é atacada por Drácula, a quem identificamos como força 

antagônica ao grupo formado para exterminá-lo, e é aniquilada por este mesmo 

grupo, depois de virar vampira. O parentesco de Lucy com Drácula é 

particularmente curioso; ambos são apresentados como abastados, bons 

anfitriões, atentos à qualidade teatral que atua como polimento nas relações 

sociais. Assim como Drácula, cujo radical Dracul foi identificado por Stoker 

como “Demônio”, o nome de Lucy
159

 remete a Lúcifer: lucem ferre, em latim, 

“portador da luz”, que na tradição judaico-cristã passou a ser equiparado com o 

demônio. De muitas maneiras, ela é de fato o anjo caído do romance, a menina 

dos olhos da mitologia criada por Stoker, símbolo da imaculada civilização 

ocidental. Encontramos outras semelhanças: enquanto Drácula habita com três 

mulheres em seu castelo, Lucy coleciona três pretendentes; Lucy, assim como 

Drácula, possui mais de uma propriedade (uma campestre e uma urbana) no 
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 Senf, Between Tradition and Modernism, p. 47- 61. 

159
 Leatherdale também repara que Lucy, assim como Dracula, assina uma carta apenas com a inicial do 

seu nome (Dracula Unearthed, edição Kindle, nota 679; cf. The New Annotated Dracula, (2:48; 5:107). 
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curso da trama. Sem mencionar que Lucy, muito mais do que Mina, representa 

um gênero de ameaça monstruosa que liga Drácula às primeiras narrativas 

literárias sobre vampiros, ainda bastante influenciadas pelos relatos folclóricos 

do leste europeu. Lucy e Drácula, ao contrário das vampiras com quem Jonathan 

Harker se depara no Castelo de Drácula, nos são inicialmente mostrados como 

humanos, vulneráveis
160

. Lucy é uma menina de dezenove anos, órfã de pai, 

sonâmbula e bastante frágil, sobre quem Mina afirma ter “uma natureza sensível 

demais para passar pelo mundo sem atribulações” (7: 155). Drácula é 

apresentado como um senhor idoso, solitário, inseguro com sua loquacidade em 

idioma estrangeiro, sobre quem Clive Leatherdale conclui: “Drácula, calvo e com 

mau hálito, claramente não é um libertino romântico”
161

. Em relação a Drácula, o 

leitor logo percebe que há algo sobrenatural no Conde, cuja monstruosidade, no 

início disfarçada como estranheza xenofóbica, logo é descortinada perante 

Jonathan Harker. Já Lucy só se equipara às suas irmãs vampíricas em termos de 

ameaça sexual e mortal depois de sua transformação. É somente então que Stoker 

cuida em explicitar a recém-adquirida – ou seria latente? – animalidade de Lucy.  

Lucy nos é apresentada no capítulo V, por meio de uma troca epistolar 

com Mina, na qual ela relata sua rotina enfastiada de passeios e enumera 

pretendentes. Seu personagem provavelmente sofreu alterações quando Bram 

Stoker decidiu eliminar uma terceira moça, Kate Reed, que teria estudado com 
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 “Dracula initially appears to be an anachronism rather than an innately evil creature”, Senf, The 

Vampire in Nineteenth-Century English Literature, p. 58. 
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 Leatherdale, Dracula Unearthed, edição Kindle, nota 207. 
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Lucy e Mina. Lucy, provavelmente, foi então estruturada para funcionar como 

um contraste ainda mais óbvio à Mina: classe favorecida/trabalhadora; 

atraente/comum; extrovertida/introvertida; passional/cerebral. Tipicamente, tais 

polaridades funcionam para dar estofo à moral de um típico conto admonitório, 

no qual quem demonstra uma postura ousada/passional/pouco convencional 

termina aprendendo uma lição, enquanto o personagem que simboliza a 

prudência segue uma trajetória ascendente.  

O papel de Lucy em Dracula serve para conectar os personagens e 

mobilizá-los para a missão de exterminar o mal personificado pelos vampiros, 

restaurando a ordem. Stoker a posiciona no centro dos acontecimentos e, com 

exceção do próprio Castelo de Drácula, nenhum outro local figura de modo tão 

relevante na trama quanto as propriedades dos Westenra, em Whitby e em 

Londres. Ainda que Jonathan inaugure a narrativa e Mina seja sua editora por 

excelência, Lucy representa a resistência do ctônico. A sua transição de donzela 

imaculada para “concubina do diabo” 
162

 é possivelmente a grande ironia de um 

romance no qual o personagem-título deseja abandonar sua natureza daimônica 

para se tornar um dândi. Ao se mudar para Inglaterra, Drácula busca deixar para 

trás os elementos reconhecidamente góticos que o aproximam das narrativas de 

horror do século XVIII e da literatura clássica de vampirismo do início do século 

XIX: o castelo, as mortas-vivas, as superstições oriundas do folclore. Na 

Transilvânia, ele é um monstro sobrenatural; em Londres, sua atuação o 

aproxima mais de um serial-killer. Não fosse detectado e perseguido, talvez se 
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 Coppola e Hart, The Film and the Legend, p. 107. 
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tornasse apenas mais um dos excêntricos assassinos em série que assombraram a 

Inglaterra vitoriana, fictícios ou não, como Sweeney Todd ou Jack, o Estripador. 

É portanto Lucy quem reconecta os leitores com o sobrenatural. Por isso o seu 

extermínio, e não o de Drácula, dialoga muito mais com a mitologia dos 

vampiros: estaca no coração, alho na boca, cabeça cortada. Como inglesa que se 

transforma em monstro, Lucy acaba sendo ainda mais assustadora do que o 

monstro que deseja mimetizar com os ingleses. Isso explica a violência de sua 

aniquilação: ela é proporcional à ameaça que Lucy representa. 

Entendemos Lucy como uma homenagem ao mito grego de Perséfone. No 

início, ela é Kore, a donzela que ainda não fez a separação da mãe para tornar-se 

ela própria mulher. Assim como Perséfone, que é raptada por Hades e só ressurge 

como Senhora dos Mortos, Lucy é escolhida por Drácula e transformada em sua 

consorte. Drácula é o primeiro a dar algum poder a Lucy, que vive cercada de 

potenciais noivos que nunca a desposam e uma mãe debilitada. É na morte que 

ela finalmente se emancipa, acomodando em uma única persona monstruosa a 

sua dupla natureza. Para Stephen King, até renascer morta-viva, Lucy transita em 

uma espécie de limbo definido por duas identidades mutuamente exclusivas cuja 

manifestação obedece dois arquétipos mitológicos: 

 

De dia, uma Lucy cada vez mais pálida, mas perfeitamente 

apolínea, conduz um flerte adequado e decoroso com seu futuro 

marido, Arthur Holmwood. De noite, ela farreia em abandono 

dionisíaco com seu amante sanguinário.
163
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O arco de evolução do seu personagem encontra alguns detalhes pontuais 

do que chamamos de resistência do ctônico. O navio que traz Drácula para 

Whitby, onde Lucy se encontra, se chama Deméter, batizado em homenagem à 

mãe de Perséfone. Tanto Deméter quanto Perséfone, na mitologia grega, romana 

e egípcia (Ceres e Proserpina, Isis e Osiris, respectivamente) representam antigos 

mitos de colheita, como ciclos de decadência, morte, renascimento, vivificação.  

Outra semelhança está na forma que Drácula escolhe para atacar Lucy: a 

de um lobo. Enquanto o ataque a Jonathan é feito por três vampiras com forma 

humana e para Mina Drácula aparece como homem, Lucy é mordida, drenada e 

morta por Drácula em forma animal. Enquanto nos outros ataques há uma 

atmosfera quase onírica de lânguida sedução, o ataque à Lucy sugere bestialidade 

e violência. Na adaptação cinematográfica do romance, dirigida por Francis Ford 

Coppola em 1992, as imagens insinuam cópula com um Drácula animalesco. 

Lucy, assim como Perséfone, é arrebatada pela própria terra. Sua junção 

com Drácula-lobo a torna metade heroína romântica, metade monstro ancestral. 

A Noiva Vampira debocha do ideal virginal e imaculado prescrito às moças 

vitorianas, pois ela não só já foi deflorada, como contamina por defloração. 

Ainda assim, é curioso notar como a Lucy morta-viva, que usa o seu 

encantamento para atrair e se alimentar de crianças, preserva uma qualidade 

etérea da Lucy belle of the ball. A bloofer lady (corruptela de beautiful lady) 

surge na fala infantil de suas pequenas vítimas não como uma assombração a 
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temer, e sim uma espécie macabra de fada.
164

 Nesse sentido, Lucy é mais potente 

do que o próprio Drácula: mesmo vampira, ela retém a sua capacidade de 

mimetismo social. Enquanto Drácula teme ser sempre “um estrangeiro em uma 

terra estrangeira” (2:52), Lucy, mesmo monstruosa, aparentemente continua tão 

inglesa quanto antes, parte integrada da sociedade. 

Lucy presa e predadora corporifica duplamente uma fobia de 

miscigenação. Ao sugar o seu sangue, Drácula está ingerindo sangue inglês e, ao 

morder as crianças inglesas, Lucy está transmitindo o sangue estrangeiro de 

Drácula. Também é por meio dela que Drácula tem acesso ao sangue de mais três 

personagens. É possível que esteja neste ponto a justificativa de Lucy como alvo; 

como ela funciona como elemento agregador dos demais personagens, dá a 

Drácula a chance de, alimentando-se de um só corpo, ingerir o sangue de quatro 

pessoas diferentes.
165

  

Outro elemento que insere Lucy no universo ctônico é o seu renascimento, 

típico dos rituais agrários e sua alternância de ciclos de plantio e colheita, 

fenecimento e florescimento. Lucy, uma vez morta, passa a habitar – assim como 

Perséfone – dois mundos: o dos vivos e o dos mortos. Essa liminalidade 

(certamente um dos temas do romance e um dos temas do mito dos vampiros em 
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 Clive Leatherdale sugere: “The bloofer lady is added to local children´s repertoire of fairy tales (…) 

The bloofer lady evidently does not scare children.” Leatherdale, Dracula Unearthed, edição Kindle, 

notas 2018-2020. 
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 Stephen King vê a escolha de Lucy como puramente circunstancial; em seu estudo sobre o horror, ele 

comenta: “Her encounter with Dracula in the Whitby churchyard is the moral equivalent of being struck 

by lightning while playing golf.” King, Danse Macabre, p.66. 
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geral) é negada a Mina, que apesar do contato com Drácula, não se torna nem 

vampira, nem morta.  

A eliminação de Lucy inspirou inúmeras especulações sobre sua 

simbologia. Seja vista como uma maneira de Stoker moralizar a trama, 

reprimindo a um só tempo a sexualidade e a indomabilidade da mulher, ou como 

uma estratégia narrativa para reunir e mobilizar os demais personagens – criando 

vínculos, especialmente entre os homens – Lucy funciona como elemento 

contemporizador das polaridades antagônicas do próprio romance. Senf elabora: 

 

O romance inicia observando diferenças em pessoas, assim como 

diferenças entre seres humanos e vampiros, mas acaba 

incentivando os leitores a confrontarem as semelhanças entre 

ambos.
166

 

 

O incômodo provocado por tal reconhecimento de semelhanças pode ser o 

motivo pelo qual Lucy-vampira tem que morrer. Ela é mulher, mas deseja como 

homem; é humana, mas demonstra atributos animais; está morta, mas continua 

viva. Senf argumenta que um atenuante para o extermínio de Lucy, do ponto de 

vista de Van Helsing e companhia, é o fato de ela lhes parecer monstruosa; de 

estar em uma categoria indefinível. Vilania e animalidade se agregam no corpo 

ressuscitado de Lucy e é por isso que os heróis não hesitam em eliminá-la de 

maneira brutal
167

. De fato, o trecho que descreve Van Helsing, Seward, Quincey 

e Arthur enfiando uma estaca e decapitando Lucy é um dos mais perturbadores 
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do romance, por sua violência sádica mesclada com fanatismo, misoginia, 

religião e fúria homicida
168

. Selecionamos alguns trechos de diferentes estudiosos 

de Dracula, comentando sobre a violência do episódio: 

 

A violência da “segunda morte” de Lucy é particularmente brutal, 

ainda que, ao mesmo tempo, muito sexual. Com os quatro homens 

participando e tendo uma estaca como arma escolhida, é retratada 

como uma violação extrema da forma feminina, que faz lembrar 

um estupro coletivo enquanto a ordem patriarcal luta para exercer o 

seu domínio perante o desejo feminino de ser ouvido. Os últimos 

golpes, dados por Holmwood, são descritos com um realismo 

implacável e explícito e a cena inteira parece um pesadelo. 

 

A sua morte, que conclui a segunda parte do romance, é sangrenta e 

aterrorizante, mais ainda por ser executada pelo seu noivo e por três 

outros homens que a amaram. 

 

Um golpe que atravessasse o coração seria suficiente, mas algo 

mais está acontecendo aqui. Arthur golpeia sem parar, o que é 

desnecessário para destruir um vampiro, mas crucial para a 

imagística sexual.
169

 

 

 Inicialmente cortejada por três pretendentes, Lucy é vítima de Drácula e 

acaba adoecendo em decorrência dos sucessivos ataques do vampiro, que elege 

sua forma animal para visitá-la e comanda finalmente um lobo para matá-la. Uma 
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 Boa parte do horror provocado pela cena se deve ao reconhecido gozo dos personagens em destruí-la. 

Dr. Seward escreve em seu diário (grifos meus): “At that moment the remnant of my love passed into hate 
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vez renascida morta-viva, a própria Lucy ganha traços animalescos e diabólicos; 

sua graça suave é transformada em explícita sensualidade em descrições nas 

quais a palavra “voluptuosa” é insistentemente repetida. A bela ingénue 

transforma-se em uma vampira que passa a se alimentar de crianças, numa 

flagrante subversão do papel da mulher como mãe. Identificada como 

devoradora, inspira o primitivo temor da castração. Seu vampirismo é a ameaça 

de um encontro sexual no qual a mulher, munida de presas, suga fluidos 

corporais e emascula o homem.
170

 Como resposta a esta ameaça, Lucy morta-

viva é exterminada pelos três homens que em vida a desejavam, orquestrados por 

Van Helsing e sua parafernália católico-medieval. O círculo se completa, 

finalizando uma parte da narrativa na qual Lucy – moça casadoira, concubina do 

diabo e morta-viva - atuou como núcleo da trama, mas jamais alcançou o seu 

objetivo
171

. A mítica Perséfone, herança primeva de um pacto com o mundo 

natural, é derrotada pela concretude urbana, lógica e cartesiana da Londres ao fim 

do século XIX, que rejeita a ambiguidade dos mitos primitivos. É inaugurada a 

Era de Mina, menos ambígua, menos metafísica - e menos humana. 
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 Cf. Laura Linneman, “The Fear of Castration and Male Dread of Female Sexuality: The Theme of 

the “Vagina Dentata” in Dracula.” JDS – 2010. 
171

 A atriz Sadie Frost, que interpretou Lucy na versão de 1992 de Dracula, dirigida por Francis Ford 
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Senf, Between Tradition and Modernism, p. 52-53. 
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4.2 Marry the Night: As Noivas de Drácula  

 

Emblemáticas e anônimas, as três vampiras do Castelo de Drácula são 

infalivelmente citadas quando a sexualidade do romance está sob escrutínio. Sem 

dúvida mais erotizadas e animalescas do que as versões vampíricas de Lucy e 

Mina, as três mulheres são comumente interpretadas como personificações do 

desejo reprimido do homem vitoriano, um triunfo do instinto sobre a razão. O 

metódico Jonathan Harker, símbolo da organização com sua obsessão por 

horários, mapas e documentos, capitula diante de não apenas uma, mas três 

tentações.  

Ainda que comparadas a animais em sua explícita libidinosidade, as 

vampiras-violadoras dialogam igualmente com os contrastes culturais que 

distanciam Londres da Transilvânia; a presumida poligamia, que reforça a 

virilidade do Conde por um lado, por outro aumenta o abismo entre Ocidente e 

Oriente. As três vampiras, em sua insaciável voracidade sexual, servem para 

enfatizar o caráter primitivo que permeia toda a narrativa na Transilvânia. Já no 

primeiro capítulo do romance, Jonathan Harker espanta-se com os contrastes de 

culturas diferentes e as mulheres não escapam do seu olhar criterioso; até mesmo 

a senhora idosa que o recebe no Golden Krone Hotel é percebida como pouco 

pudica por estar usando um vestido que ele considera justo demais (1: 23). 

 Stoker dedicou os quatro primeiros capítulos de Dracula à narrativa da 

viagem de Jonathan, que se passa primordialmente no castelo do Conde, onde 
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Jonathan se descobre aos poucos cativo. Alguns dos trechos mais sinistros da 

história acontecem no castelo, que reproduz a atmosfera gótica, com seus 

candelabros, quartos proibidos, escadarias e presenças fantasmagóricas. Um 

desses trechos é o encontro de Jonathan Harker com as três vampiras, doravante 

identificadas como Noivas de Drácula – embora o texto não esclareça em 

momento algum a relação de Drácula com as três mulheres, referindo-se apenas a 

elas como “irmãs”.  

 A descrição oferecida por Harker das três mulheres é um dos trechos mais 

memoráveis do romance
172

, decerto pelo seu caráter indistintamente sexual. Para 

o estudioso de Dracula Leonard Wolf, o episódio é “bastante pervertido, até para 

os dias de hoje”
173

. Ao desobedecer uma advertência de Drácula para que 

cuidasse de não adormecer fora de seu próprio quarto, Harker vivencia uma 

experiência quase onírica que não delimita claramente as fronteiras da vigília 

para o sono. Sentindo-se despertar, ele nota que não está só: três mulheres, 

“damas, a julgar pelos seus trajes e modos”, materializam-se diante dele e o que 

se segue é um episódio indiscutível de violação. Subjugado pelo seu próprio 

desejo de render-se a elas, Harker descreve a cena (tradução minha e grifos 

meus): 

 

As três tinham dentes brancos que brilhavam como pérolas em 

contraste com o vermelho dos seus lábios voluptuosos. Havia algo 

nelas que me deixou desconfortável, um anseio e, ao mesmo 
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tempo, um temor mortal. Senti um desejo ardente e vil de ser 

beijado por aqueles lábios escarlates. 

 

A moça ficou de joelhos e inclinou-se sobre mim, triunfante e 

perversa. Havia uma volúpia deliberada que era, ao mesmo 

tempo, excitante e repulsiva e, arqueando o pescoço, ela lambeu os 

lábios como um animal, até que pude ver à luz da lua o fulgor 

úmido da sua boca escarlate e a língua vermelha que deslizava 

pelos dentes brancos afiados. 

 

Eu podia sentir o toque suave e trêmulo dos lábios na pele 

extremamente sensível do meu pescoço e a forte pressão de dois 

dentes afiados (...) Fechei os olhos em um lânguido êxtase e 

esperei, com o coração descompassado.
174

 

 

 Ainda que a literatura gótica já tivesse associado vampirismo à sedução, o 

episódio das Noivas de Drácula cristalizou a percepção dos vampiros como seres 

sexuais e predatórios. Na elegante maquiagem eufemística de Stoker, há uma 

indistinção proposital de fluidos corporais e desdobramentos do verbo “chupar”. 

O inglês vitoriano é conquistado por três estrangeiras primitivas na versão 

erotizante de um golpe baixo contra o Império. Quem com falo fere, com falo 

será ferido: na batalha sexual de Stoker, há um pênis contra seis caninos afiados. 

 A noção de inversão de papéis sexuais é, portanto, a nossa primeira 

interpretação da cena. Jonathan, relegado à função de donzela em perigo, é 

vítima de um gang bang sobrenatural que só é interrompido pela chegada de 

Drácula. Esta interrupção é em si problemática, pois reforça ainda mais a 
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emasculação de Jonathan; Drácula afasta as mulheres com um solavanco (“o 

mesmo gesto altivo que o vi empregar com os lobos”) e reivindica o seu direito 

sobre Jonathan em um trecho que ficou célebre por sua ambiguidade sexual: 

“Como se atrevem a tocá-lo? Este homem pertence a mim!”. 

 O dandy in distress é salvo pelo vampiro. Neste ponto, não sabemos o que 

deu origem ao episódio: um relaxamento na repressão sexual de Jonathan – 

incapaz de lutar com a atmosfera primitiva do local – ou uma fantasia 

homoerótica de ser resgatado pelo Conde. De todo modo, a ele cabe um papel 

tipicamente feminino, seja violado (como punição por sua curiosidade) ou 

resgatado (como desfecho estabelecedor da ordem). A semelhança com um conto 

de fadas não nos passa despercebida; tampouco ao expert em Dracula, Leonard 

Wolf: “a atmosfera do castelo é semelhante a de um conto de fadas”.
175

 

 As Noivas aparecem como consequência da desobediência de Harker ao 

aviso de Drácula para que ele não adormecesse em nenhum cômodo do castelo, 

além do quarto onde estava hospedado. A estrutura curiosidade  - desobediência -  

castigo, com seus ecos bíblicos, é recorrente na literatura e o motivo “aposento 

proibido” figura em obras tão diversas quanto As Mil e Uma Noites, As Três 

Coroas (um dos contos do Pentamerone), O Pássaro de Fitcher, dos Irmãos 

Grimm e O Barba-Azul, de Charles Perrault.
176

 O episódio admonitório de 

Dracula é relevante para a nossa análise das Noivas porque o motivo do aposento 
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proibido pode nos oferecer interessantes leituras sobre a natureza dessas 

mulheres. 

 Em sua análise do Noivo Animal nos contos de fada, Bruno Bettelheim 

identifica em Barba Azul “o mais monstruoso e animalesco de todos os maridos 

dos contos de fada”
177

. Para ele, há uma relação entre as histórias de noivo 

animal e os aposentos proibidos. Basicamente o que ele conclui é que o aposento 

proibido esconde um segredo que é ao mesmo tempo sexual e criminoso. Tanto 

em O Barba Azul quanto em O Pássaro de Fitcher, o cômodo proibido revela 

mulheres assassinadas. Para Bettelheim, a morte das mulheres conta uma história 

de infidelidade e punição, ressaltando os aspectos destrutivos do sexo. Ele 

reconhece duas emoções como atuantes nos contos de aposento proibido: 

 

Em primeiro lugar, o amor ciumento, quando se deseja tão 

intensamente conservar para sempre aqueles que se ama a ponto de 

se estar disposto a destruí-los para que não transfiram sua lealdade. 

E, em segundo, os sentimentos sexuais podem ser terrivelmente 

fascinantes e tentadores, mas também muito perigosos.
178

 

 

As Noivas representam, portanto, os crimes pregressos de Drácula conservados 

eternamente. Seguindo a interpretação do episódio como um conto admonitório, 

as três vampiras teriam sido, em vida, mulheres do Conde. Há, no entanto, outro 

aspecto simbólico operante no episódio: as Noivas seriam a dívida de Dracula 

com as narrativas vampíricas anteriores, herdeiras da tradição demonológica que 
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associa a figura feminina ao mal e, possivelmente, uma homenagem de Stoker às 

vampiras clássicas da literatura gótica como Geraldine, de Samuel Taylor 

Coleridge, e Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu.  

 Publicado em 1816, o poema Christabel de Coleridge tornou-se um marco 

importante na literatura de vampiros. Ele narra a história da jovem Christabel, 

que após um pesadelo no qual seu noivo corria perigo, sai pelos bosques de noite 

para rezar por ele e encontra Geraldine, “a misteriosa senhorita” que 

imediatamente lhe causa terror e fascínio. Geraldine é descrita como uma moça 

de beleza sem igual, que se apresenta como uma nobre que foi raptada por um 

bando de rapazes a cavalo e conseguira escapar deles. Apiedada, Christabel leva 

Geraldine para casa e desde sua entrada no castelo Coleridge narra misteriosos 

acontecimentos, como a hesitação de Geraldine ao cruzar o portão, os uivos 

ensandecidos do cão da casa ao vê-la. Embora a palavra “vampiro” não seja 

mencionada, a presença de Geraldine é claramente espectral e o contato com 

Christabel acaba por subtrair as energias da moça, sugerindo vampirização. 

Christabel foi a grande inspiração de Le Fanu em sua obra Carmilla, na qual a 

heroína Laura e a vampira Carmilla são claramente releituras de Christabel e 

Geraldine. Christabel e Laura narram suas histórias, são órfãs de mãe e moram 

com o pai nobre em um castelo próximo de uma floresta. Ambas acolhem uma 

estranha de impactante beleza, ignorando augúrios sinistros, e são drenadas 

mental e fisicamente por um íntimo contato noturno do qual não se recordam 

com clareza no dia seguinte. Em Carmilla, a natureza vampírica do personagem-
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título nos é exposta. Alguns elementos encontrados mais tarde em Dracula - 

como o uso da estaca para eliminar o morto-vivo, a presença de um caçador de 

vampiros (Barão de Vordenburg e Abraham Van Helsing, respectivamente) o 

ataque do vampiro sob a forma de um animal (Carmilla se transforma em grande 

felino negro) - comprovam a dívida de seu autor com o folclore do leste 

europeu.
179

 Outro paralelo das duas narrativas com Dracula é a cumplicidade das 

vítimas: tanto Christabel, como Laura, Jonathan, Lucy e Mina reagem, de certa 

forma, de maneira passiva - e fascinada - perante a figura vampiresca. 

Analisando Christabel, Camille Paglia, ao defender que “a grandeza do poema 

reside no vampirismo sedutor de Geraldine”, elabora: 

 

Os vampiros têm um olho fálico, que sonda, penetra, prega. (...) A 

sedução de Christabel é hipnotismo sexual. Freud diz que a 

“obediência cega” da hipnose vem de uma fixação inconsciente da 

libido na pessoa do hipnotizador. (...) A autoridade do vampiro é 

uma forma de carisma. (...) Fascínio é calmaria, condição de 

erótica passividade (...).
180

 

 

 Talvez a maior evidência da presença de Christabel e Carmilla em 

Dracula esteja fora do romance, no conto “O Hóspede de Drácula” de Bram 

Stoker, publicado postumamente em 1914. No conto, um inglês anônimo vaga 

por Munique em plena Walpurgis Night, antes de seguir para o castelo de 
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Drácula na Transilvânia. Durante a temerária noite, ele se embrenha em uma 

floresta, é seguido por uma presença misteriosa e encontra uma vampira loira 

adormecida em seu túmulo. A vampira, assim como Carmilla (Condessa Mircalla 

Karnstein) é identificada em sua lápide como uma nobre: Condessa Dolingen de 

Gratz, morta na Estíria, exatamente o mesmo local usado por Le Fanu em sua 

obra. Pelas suas anotações, atualmente publicadas, sabemos que Bram Stoker não 

só utilizou a referência da Estíria em seu conto como a cogitou antes da 

Transilvânia como local do Conde Drácula. O conto, segundo a viúva de Stoker 

um episódio de Dracula eliminado pelos editores devido à extensão do romance, 

de fato apresenta elementos encontrados na versão final da obra e argumenta-se 

que o maior deles é uma das Noivas. Para alguns estudiosos, a vampira loira que 

Jonathan Harker diz reconhecer de algum lugar seria a própria Condessa 

Dolingen.
181

 Atualmente, sabemos pelo material original do romance que Stoker 

subtraiu o trecho no qual Harker identificava a loira como a Condessa: 

“Enquanto ele falava, eu estava olhando para a mulher loira e subitamente 

percebi que era a mulher – ou sua imagem – que eu avistara no túmulo na 

Walpurgis Night”.
182

  Outras referências ao episódio do Hóspede no texto final 

de Dracula de fato indicam que Stoker pretendia aproveitar o material do conto.  

O que nos interessa na inclusão das Noivas de Drácula no romance é a 

noção, mais uma vez, de resistência do ctônico. Assim, Lucy e as Noivas 
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representam, em Dracula, o ingrediente arcaizante que dá liga a uma mistura 

tecno-científico que deseja fermentar rapidamente no século XX.  

 

4.3 Stepford Mina: O Triunfo da Madame Mecanizada 

 

Mina é introduzida na narrativa de Dracula por meio do seu noivo, Jonathan 

Harker, cujo diário de viagem compõe os quatro primeiros capítulos do romance. 

Harker, o jovem advogado aventurando-se em terras estrangeiras, inclui entre as 

suas anotações um lembrete, para que não se esqueça de copiar uma receita 

culinária para Mina. No último capítulo do romance, Jonathan retoma as suas 

anotações para relatar o desfecho da trama, com Mina como mãe de seu filho. A 

primeira menção de seu nome surge ligada a uma receita culinária; a última, à 

maternidade
183

. Nos vinte e cinco capítulos que os ligam, Mina é retratada como 

noiva, amiga, confidente, secretária, vítima e vampira. Mas ainda que transite por 

múltiplos papéis, Mina nunca nos é apresentada pelo que de fato é, e sim pelo 

que faz (ou pode fazer) para os outros. A sua real personalidade se confunde com 

a sua capacidade para ser útil. Até mesmo quando ela foge do óbvio, não é 

surpreendente: a concretude burocrática de Mina, longe de aproximá-la da 

realidade, a transforma em uma fantasia. A Mina de Bram Stoker antecipa as 

mulheres perfeitas de Ira Levin em The Stepford Wives: entidades robóticas cujo 
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valor está no aproveitamento completo de suas funcionalidades. A mulher ideal é 

uma multi-mulher: doméstica, sexual, maternal e serviçal. Ao conceber uma 

mulher com tantos predicados, Stoker criou uma mulher vazia. Mina é 

preenchedora de lacunas por excelência, justamente por ser uma lacuna.
184

 

 O contraste de Mina com Lucy fica evidente desde o primeiro momento, 

quando são apresentadas por meio de uma troca epistolar no capítulo V. 

Enquanto na carta de Mina há espaço apenas para o trabalho, as duas cartas de 

Lucy que se seguem retratam episódios sociais e românticos da vida de uma 

moça de dezenove anos. Mina se diz “assoberbada de trabalho”, “trabalhando 

arduamente”, “praticando com afinco” e cita em um curto espaço palavras que 

estão associadas ao desdobramento da trama (e ao seu personagem) como 

“estenógrafo”, “máquina de escrever” e “taquígrafo”. Apesar de demonstrar um 

discreto desejo de independência e aventura (“Deve ser bom visitar países 

estrangeiros”), ela cita o nome de Jonathan cinco vezes, deixando claro que todo 

o seu esforço tem como objetivo auxiliar o seu futuro marido (“acompanhar os 

estudos de Jonathan”, “ser útil para Jonathan”, “mostrar para Jonathan um dia”). 

A carta é escrita em um intervalo escolar e Mina, professora assistente, se 

despede da amiga avisando que precisa voltar ao trabalho. Leatherdale comenta: 

“Mina está tão ocupada de noite que precisa escrever a sua correspondência 

pessoal no trabalho, nos intervalos entre as aulas”.
185

Lemos, na resposta de Lucy, 

                                                           
184

 Um dos personagens masculinos de The Stepford Wives argumenta: “We don´t want robots for wives. 

We want real women.” O  problema é que o real é tão fantástico que, obviamente, acaba produzindo 
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um explícito contraste: Lucy diz que não tem “nada para contar”, “nada que 

possa lhe interessar”. Em seguida, reconhecendo que “a cidade é agradável”, lista 

eventos sociais, parte do seu entretenimento: “galerias de arte”, “caminhadas e 

cavalgadas no parque”, concertos populares. Segue-se então a confissão de que 

está enamorada por Arthur Holmwood – de quem já estará noiva na carta 

seguinte. Ainda que receber três pedidos de casamento no mesmo dia possa 

parecer inverossímil (mais ainda de três amigos íntimos que, curiosamente, 

desconhecem a intenção uns dos outros), Stoker nos apresenta uma Lucy mais 

humana do que a “tecnológica” Mina. Enquanto Lucy quer sentir, Mina quer 

produzir. Essa polaridade entre as amigas se mantém até o fim do romance: Mina 

se casa, Lucy morre nas vésperas do casamento; Mina é mordida por Drácula, 

mas não chega a se transformar; Lucy vira vampira; Mina tem um filho, Lucy 

morta-viva é predadora de crianças. Até mesmo depois de tocadas por Drácula, 

não demonstram comportamento semelhante: enquanto Lucy é descrita como 

sexualizada e animalesca (logo, monstruosa; “aquilo”, “a Coisa abjeta”, “Lucy 

em forma de pesadelo”, “um escárnio diabólico de Lucy”), Mina ganha ares 

ascéticos em sua magreza, palidez e brilho santificado nos olhos; “uma pobre e 

frágil mulher”
186

. Para Leatherdale, ela é “a figura mais próxima de uma santa 
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 Mina de fato se assemelha a uma figura beatífica, impressão que se cristaliza com a sua crescente 

caracterização como uma espécie de Madona a ser reverenciada pela Crew of Light. “It appears that, 
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obvious physical transformation: into an ascetic figure.” Cf. Brownell, Eric, “Our Lady of the Telegraph”, 
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que Stoker pode conceber”
187

. A “luz de todas as luzes”, Mina é o anti-animal em 

Dracula. 

 Enquanto muitos críticos lêem em Mina um veículo para uma abordagem 

ambígua da New Woman (mente moderna, corpo vitoriano)
188

, algumas análises 

ousam novas perspectivas. Para Brian Murphy, Mina não é vitoriana, é medieval: 

uma donzela em perigo que precisa de nobres cavalheiros para defender sua 

honra e virtude.
189

 Para Eric Brownell, Mina é, ao mesmo tempo, medieval e 

mecânica, como veremos mais adiante. Brownell sublinha a pertinência da 

análise de Murphy: 

 

Creio que o texto, ao estabelecer uma oposição virgem/prostituta 

tão estrita entre Mina e as vampiras, extrapola até mesmo a 

feminilidade vitoriana e acaba sugerindo comparações entre Mina e 

a figura de uma virgem abnegada, espiritual e medieval. (...) Mina é 

caracterizada como uma mulher digna da devoção cavalheiresca 

dos homens aos seus pés, “uma mulher doce, doce, boa, boa” que é 

“tão boa e tão corajosa que todos sentimos que nosso coração se 

fortaleceu para lutar e resistir por ela”. No fim do romance, no 

apêndice de Jonathan, Stoker tenta amarrar a trama como se tudo 

não tivesse passado de uma busca romântica pela salvação de 

Mina.
190
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 Leatherdale, The Novel and The Legend, p. 137. 
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 No entanto, Mina como mecânica nos interessa mais do que como 

medieval, por neutralizar o anacronismo do texto e inseri-lo em uma categoria 

mais futurística do que vitoriana. Seguindo o postulado por Judith Wilt em seu 

artigo sobre imperialismo e gótico, Patrick Brantlinger sugere “a existência de 

vínculos subterrâneos entre o imperialismo do fim do período vitoriano, a 

ressurreição das fórmulas do romance gótico e a conversão do gótico em ficção 

científica”, citando Dracula e Guerra dos Mundos (1898) como exemplos.
191

 

Como epítome de tecnologia em Dracula, Mina teria se transformado ela própria 

em um instrumento tecnológico, inaugurando uma classificação que desafia o 

masculino e o feminino, o humano e o animal. Inicialmente interessada em 

dominar as ferramentas capazes de criar uma ponte com a modernidade, ela 

acaba por personificar tais ferramentas, como aponta Brownell: 

 

No fim do romance, Mina supera uma ferramenta ou até mesmo 

uma máquina em suas aptidões, tornando-se um ser 

extraordinariamente racional para quem a tecnologia não é um 

instrumento, mas uma segunda natureza. (...) Podemos argumentar 

que todos os personagens em Dracula estão envolvidos, e são até 

mesmo dependentes, da tecnologia. A diferença de Mina é a 

medida na qual os discursos de tecnologia transformam a sua 

aparência e comportamento, sendo vista ou até mesmo agindo 

como um telégrafo humano ou uma secretária robótica. Para os 

outros personagens, a tecnologia oferece um conjunto de 

ferramentas a ser utilizado; em Mina, compulsão e volição estão 

mesclados de maneira mais contundente. (...) Mina assemelha-se a 
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tecnologia de recuperação de dados em sua memória prodigiosa; 

seu armazenamento de dados é mecânico, perfeito.
192

 

 

 Qualquer análise de Mina deve reconhecer a sua perfeição, uma vez que 

Stoker se esforça para representá-la. Além de trabalhar, estudar, ser datilógrafa, 

estenógrafa e taquígrafa, ela possui uma memória prodigiosa, tem um raciocínio 

arguto e está familiarizada com antropologia criminal. Mesmo depois de 

vampirizada, ela encontra um modo de continuar sendo útil, servindo como uma 

espécie de localizador de Drácula por meio de hipnose. Metódica, Mina é a 

responsável por organizar os relatos dos demais personagens em uma espécie de 

dossiê. Esse dossiê compõe o próprio romance. Sendo assim, Mina é, ao mesmo 

tempo, protagonista e editora de Dracula. Mina é tão perfeita que nem mesmo 

em situações extremas ela perde o controle e o senso de decência. Seu 

compromisso com as boas maneiras e a aparência pode ser resumido em um 

único episódio: depois de resgatar sua amiga sonâmbula, que foi atacada e 

mordida por uma criatura animalesca no meio da noite, Mina demonstra 

preocupação por Lucy ter saído descalça de casa e lhe dá o seu sapato. No 

entanto, temendo ser flagrada ela própria sem sapatos, mergulha os pés na lama 

até produzir o efeito de um calçado. Mina representa uma miríade de mulheres 

perfeitas, cuja atividade parece não cessar.
193

 Brownell resume: 

Ao sobrepor discursos milagrosos e tecnológicos para caracterizar 

o desenvolvimento de Mina, Stoker a interpreta como um prodígio 

                                                           
192

 Brownell, ibid. 
193

 “They never stop, these Stepford wives. They work like robots all their lives”. Levin, Ira. The Stepford 

Wives, p. 64. 



155 

 

de habilidades inauditas e imprevisíveis, fazendo-se necessária a 

invenção de uma nova categoria para compreendê-la: o cyborg. 

Desde o começo, Mina é concebida como um raro amálgama de 

componentes excelentes. 

 

 Em uma única noite, após ler o relato de Seward sobre o extermínio de 

Lucy, Mina decide datilografar todo o relato do fonógrafo (“Deixe-me escrever 

tudo isso”). Não satisfeita, ela ainda faz três cópias e decide virar a noite 

pesquisando matérias em dois jornais, em busca de eventos suspeitos que possam 

ser acrescentados ao seu clipping. Judith Halberstam sugere uma energia sexual 

na produção maníaca de Mina, citando o trecho no qual Seward passa pelo quarto 

onde o casal está hospedado: “Após o almoço, Harker e sua mulher voltaram 

para o seu quarto, e ao passar por ele há pouco ouvi o barulho da máquina de 

escrever. Estão dando tudo de si” (17:323). Mina, de fato, fetichiza objetos 

tecnológicos; outro episódio no qual reconhecemos uma linguagem 

ambíguamente sexual ocorre quando ela é apresentada ao fonógrafo de Seward: 

“Enquanto falava, ele tocou o fonógrafo. Senti-me eufórica e não pude me 

conter: Ora, isto é ainda melhor do que o taquígrafo!”. (17: 318).  

 Das cinco vampiras aqui analisadas, Mina é a única que sobrevive e 

procria. Ainda que cada vez mais autômata
194

 nos últimos capítulos, ela encerra o 

romance como mulher, mãe e heroína. Sobretudo, arauto dos monstros do século 

XX. Mina é a ponte do gótico com o futuro do horror; ela antecipa a 

mecanicidade orgânica dos zumbis catatônicos e a frieza robótica dos maníacos 
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de slasher movies como Mike Myers, de Halloween, Jason Voorhees de Sexta-

Feira 13 e Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica. Como mulher 

artificialmente ideal, é um espelho assustador que nos convida a confrontar o 

vazio de uma nova era na qual a busca pela perfeição produzirá monstros mais 

horrendos do que os fantasmas românticos do gótico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   O Cinema e o Futuro do Horror  

 

“Death is the ultimate monster.”  

    Tobe Hooper 

 

“The killers inherited the earth”. 

     Tennessee Williams 

 

1. O monstro, um mal necessário: horror como lugar de memória do animal 

 

 O horror é veículo de elaboração da nossa animalidade reprimida. Em 

Dracula, vimos que o monstro, que não inibe a sua natureza instintiva e busca 

gratificação ilimitada dos desejos, traz consigo um primitivismo que não se 

encaixa no ideal das narrativas de progresso. O animal, inconveniente em sua 

ausência de superego, torna-se intrinsecamente inadequado à civilização. As 

representações do animal como vilão e monstro denunciam um esforço de 

contenção e extermínio do que percebemos como bestial; mas, ao mesmo tempo, 

a resiliência do monstro expõe o nosso fracasso em dominá-lo. 

 A literatura de horror é espaço de domesticação do selvagem. Como o 

circo e o zoológico, ela funciona movida pela premissa do animal domado como 

entretenimento. Do mesmo modo que os animais se curvam em falsa reverência 

ao estalar de um chicote, o vilão animalizado é capturado e detido pelos heróis. 
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Mas o esforço para dominar o bicho enquanto espécie é sempre inglório. Assim 

como existem outras baleias além de Moby Dick, existem outros vampiros além 

da ameaça individual que é exterminada no fim de Dracula. O vilão 

animal/animalizado, assim como Satã, também é Legião. 

Catártico e profundamente inquietante, o horror, em sua encenação 

hipotética do caos, sujeita o leitor/espectador a uma experiência vicária de 

confronto com a sua própria ambiguidade. O reconhecer-se no monstro 

animalesco é, por vezes, um instante de sintonia com a totalidade do ser humano, 

que é parte animal. Concluímos que o uso da animalidade como identificador de 

vilania – ainda que pontualmente nociva – manteve a interação homem-animal na 

pauta da literatura e do cinema. O horror, mais do que qualquer outro gênero, 

descreve uma trajetória na qual o animal está sempre presente. A insistência 

deste fascínio garantiu um lugar de memória para o animal na ficção; o horror é o 

memorial da Fera. Ainda que por vias confusas, o gênero promoveu uma ponte 

de esclarecimento do folclore para a pesquisa científica – e da pesquisa, para a 

conservação. Em outras palavras, Dracula pode ter prejudicado a reputação do 

morcego, mas sem a popularidade da associação dos vampiros com o animal, 

talvez não fossemos tão informados quanto a sua real natureza e a importância de 

preservação da sua espécie. 

O horror, portanto, destaca-se como o reduto principal da animalidade na 

ficção, pela sua capacidade de conjurar frequentes representações arquetípicas da 
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polaridade dos animais. E, pelo seu hipnótico apelo visual, o cinema de horror 

impõe-se como espaço definitivo desse acervo, como veremos a seguir. 

 

2. Feras de celuloide: desdobramentos góticos no cinema de horror 

 

O horror gótico do século XIX encontrou abrigo no cinema norte-

americano dos anos 30. As adaptações cinematográficas de Dracula, 

Frankenstein e Jekyll & Hyde garantiram aos monstros do Velho Mundo uma 

nova morada. Até hoje, as imagens que perduram dos animalescos monstros 

vitorianos é a construída pelo cinema na década de 1930. Encontramos no 

cinema a cristalização do vínculo vilão-animal-monstro que inspirou o presente 

trabalho. Sendo assim, algumas considerações sobre os aspectos culturais do 

cinema de horror se fazem necessárias para concluir a atual pesquisa. Não é 

possível avaliar a animalidade de Drácula sem examinar as representações de sua 

personificação cinematográfica – e os seus descendentes. 

Assim como o vampiro estreou na literatura de língua inglesa como um 

nobre misterioso e elegante em “O Vampiro” de John Polidori (1819), o Drácula 

representado por Bela Lugosi em Dracula (dir. Tod Browning, 1931) surgiu em 

traje de gala. Com um visual sofisticado – do penteado impecável aos sapatos 

lustrados – ele mesclava ameaça predatória com bons modos à mesa. Marcando 

em definitivo um afastamento do vampiro folclórico para o artístico-ficcional, o 



160 

 

Drácula de Lugosi permaneceu como ponto de partida para as caracterizações 

vampíricas posteriores.  

Assim como no conto de Polidori, o Drácula dirigido por Tod Browning 

reloca o vampiro do cemitério para a sala de estar. O vampiro inserido no 

mainstream é a premissa que validou as duas grandes retomadas ao tema (na 

literatura e no cinema) nos séculos XX, com Anne Rice, e XXI, com Stephenie 

Meyer e Charlaine Harris.  

O vampiro, de acordo com a tradição do folclore europeu, é uma criatura 

que retorna da morte para sugar o sangue dos vivos, um revenant. Macerado, 

putrefato e obstinado, ele persegue suas vítimas como um predador faminto. Não 

há espaço para a construção de uma narrativa: persuasão, barganha, sedução ou 

pacto. O vampiro é uma praga, um portador de doença, um vetor de contágio; 

jamais um lorde ou um conde, bem vestido, viajando incógnito pela região. Ele 

mata para se alimentar. Voraz e sombrio, é a própria imagem da morte, 

insondável e inescapável. Literatura e cinema marcaram o afastamento completo 

do vampiro de suas origens folclóricas, tornando-o cada vez mais um ser social. 

Quando o horror sobrenatural deu lugar ao horror científico no cinema, os 

monstros alternadamente foram representados por invasores alienígenas ou 

humanos animalizados. Esta mudança de perspectiva ampliou as fronteiras de 

vilania e monstruosidade e gerou a imagem mais perturbadora dos filmes de 

horror: o vilão gente-como-a-gente, mas devorador de sangue e carne humana. 
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3. Os zumbis do Vietnã: Netos de Drácula, Antecedentes de Leatherface 

 

O crítico de cinema norte-americano Eric Henderson
195

 declarou que os 

filmes de horror da era moderna que merecem destaque dividem-se em duas 

fases: pré e pós Guerra do Vietnã. O despertar da guerra, com suas exigências 

morais, revelou os cantos sombrios de uma polaridade sempre complexa: a do 

bem e do mal. Na comunhão da violência, a distribuição do horror se fez 

equânime: a noção de antagonismo deu espaço ao espelho indigesto que aponta 

uma batalha de monstros contra monstros. A ideia de que o inimigo morava ao 

lado, e não em um castelo assombrado em alguma região europeia, formou o 

sustentáculo dos grandes clássicos do horror moderno.  

Canalizador de angústias por excelência, o horror legitima o gozo 

inconfessável. Conjugando violência com sexo, surge o cinema diversão, no qual 

o espectador oscila entre vítima e carrasco. Não há horror bem-sucedido sem 

cumplicidade e, muitas vezes, é necessário que o espectador faça um pacto com o 

vilão. O grande desconforto, na realidade, não é o monstro e sim a percepção de 

que estamos em sintonia com ele. 

É interessante notar que a própria estrutura do horror se torna patológica. 

Não há mais nenhum elemento de sedução ou encantamento. Não é mais possível 

dialogar com o monstro, há um cancelamento de qualquer hipótese de 
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interlocução. É chegada ao fim a dialética do Dr. Frankenstein e sua criatura, as 

longas conversas de Jonathan Harker com Drácula em seu castelo, o flerte 

elegante com a Mulher Pantera. Não deixa de ser irônico perceber que, agora que 

deixou de ser estrangeiro, o monstro já não fala mais a nossa língua.  

 A constatação “não são monstros, são homens” foi responsável pelo mal-

estar provocado por A noite dos mortos-vivos (1968), o primeiro “clássico de 

zumbis” de Romero. O zumbi, apesar de sua origem caribenha e mística, 

consagra-se no cinema como o monstro-da-casa-ao-lado: é urbano, conterrâneo e 

anti-sobrenatural. Assim como o vampiro, tem fome e precisa de seres vivos para 

sobreviver. Mas, ao contrário do vampiro, é indigestamente humano e real. Nas 

palavras de Jamie Russell, autor de uma minuciosa pesquisa sobre zumbis: 

 

Sob a direção de Romero, o corpóreo tornou-se certamente real. 

(...) Romero nunca nos deixa esquecer que este é um filme sobre o 

corpo. Ou, para ser mais preciso, sobre o terror do corpo. 

Recusando-se a ladear a questão da materialidade do zumbi – tanto 

em sua forma monstruosa como cadáver reanimado quanto em sua 

forma ameaçadora de criatura carnívora – Romero trouxe um 

realismo inflexível ao gênero e acrescentou uma dimensão 

anteriormente inédita ao mito zumbi: o canibalismo.
196

 

 

 Descrito como “o filme que fez nascer o terror norte-americano da era 

moderna” por Russell, A noite dos mortos-vivos é o marco inicial do horror 

cotidiano, cru, carnívoro e realista que vai engendrar O massacre da serra 
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elétrica, seis anos depois. O horror aristocrata do vampiro de Bela Lugosi, que 

suga o sangue de suas vítimas impecavelmente penteado e bem-vestido, por dois 

mínimos orifícios na jugular, é substituído pela ingestão pouco asséptica de 

vísceras e intestinos. Na evolução da animalidade monstruosa, o zumbi está para 

além do animal; ele é o homem em sua expressão mais concreta, sem atributos de 

predador ou poderes sobrenaturais.  O que se encontra no campo do terrorífico 

não é a vitória do monstro, e sim o fracasso do homem. O monstro, para ser mais 

monstruoso, precisa então ser tão ou mais humano do que nós e, mesmo assim, 

estar disposto a fazer coisas desumanas. 

 Russell enfatiza o aspecto cotidiano do filme lembrando que o próprio 

diretor costumava caracterizar os zumbis como pessoas comuns, “nossos 

vizinhos”. O que nos interessa nesse aspecto é o que autor chama de “redefinição 

do monstruoso”, alterando os limites do Eu e do Outro. Nas palavras de Russell, 

“Ao desafiar a distinção entre os mortos e os vivos, o normal e o monstruoso, A 

noite dos mortos-vivos traz o terror para a casa, o lar e a família norte-

americana.”
197

 E o lar norte-americano estava sob a sombra da guerra Em seu 

estudo sobre a história do horror, Wheeler Winston Dixon resume: 

 

O futuro do horror era violência, crueldade e quantidades 

abundantes de sangue. Nada menos poderia ser suficiente para 

chocar uma geração que acompanhara o desenrolar da guerra do 

Vietnã todas as noites na televisão, com sua pavorosa contagem de 
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corpos aumentando a cada dia e novos recrutas sendo enviados 

diariamente para matar e serem mortos.
198

 

 

 A guerra despiu o monstro do seu verniz gótico, alterando 

simultaneamente sujeito e objeto de violência no horror. Assim, não só o serial 

killer deixou de ser sedutor e bem apessoado como o Drácula, como a vítima 

deixou de ser civilizada e racional como Harker ou Mina. As longas reuniões que 

costuram a ação no romance de Bram Stoker, nas quais o vilão é estudado, 

debatido e analisado, dão lugar a um salve-se-quem-puder desorganizado e mais 

intuitivo do que estratégico. O zumbi não quer ofertar a vida eterna numa 

permuta que pressupõe valores residuais da mentalidade imperialista da 

Inglaterra vitoriana. Não há vassalagem hierárquica, lealdade, conquista e 

apropriação. O monstro agora quer apenas devorar, desmembrar, desfigurar. O 

período que precede O massacre da serra elétrica é a convalescência do horror, 

que precisa recuperar-se da constatação de que o corpo é circunstancial, 

randômico e descartável. 

 Logo, ninguém está a salvo. 

 

4. Uma família inteira de Dráculas: Do Castelo ao Matadouro 

 

 Da onda de zumbis anônimos e autônomos de George A. Romero, surge a 

família de psicopatas criada por Tobe Hopper em seu filme O massacre da serra 
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elétrica, em 1974. Marco no cinema de horror, ele não apenas traz o monstro 

para dentro de casa, como o coloca inserido em uma estrutura doméstica bastante 

reconhecível para as plateias da época. Em uma das cenas antológicas do filme, 

presenciamos um jantar em família: o avô, o pai, a mãe, o filho e um convidado 

sentado à cabeceira da mesa. O avô é uma múmia que se alimenta de sangue, o 

pai é o irmão mais velho, um chef de cozinha que comercializa a carne de suas 

vítimas, a mãe é um dos netos travestido de mulher, usando uma máscara feita de 

pele humana e o filho é o irmão caçula, um assassino cruel e sanguinário. A 

convidada de honra é a mocinha do filme, pronta para ser abatida e servida como 

prato principal no jantar. Drácula não se esconde mais por trás de uma capa 

sedosa, ou sai voando como um morcego para fugir de seus perseguidores. 

Drácula agora tem filhos e netos, mora no Texas e lida com as consequências da 

perda do seu emprego em um matadouro local. Drácula narra o planejamento, a 

execução e as consequências da invasão de um nobre da Europa oriental na 

Londres vitoriana, incluindo aquisição de imóveis, aprendizado de idioma 

estrangeiro, minuciosas pesquisas, leituras e compilações de fatos e narrativas 

pessoais. O massacre da serra elétrica, nas palavras do seu criador, relata 

simplesmente “um mau dia para todos”.
199

 

 Para Kim Newman, Tobe Hooper “vê a família americana como o 

verdadeiro locus do filme de horror”.
200

 Ao contrário das ameaças anteriores – 
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Chainsaw-Massacre.html 

http://www.youtube.com/watch?v=Ae-bBisE5ZE
http://www.filmreference.com/Films-Str-Th/The-Texas-Chainsaw-Massacre.html
http://www.filmreference.com/Films-Str-Th/The-Texas-Chainsaw-Massacre.html
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estrangeiros, expatriados, alienígenas – agora o mal vem de dentro, não de fora. 

A figura de Leatherface, o desempregado funcionário de um matadouro, e de 

suas vítimas hippies reforça a noção de que o pesadelo americano é o próprio 

americano. 

 Outro ponto relevante é o senso de oportunidade dos crimes. Podemos 

descrever os assassinatos do filme como circunstanciais. Leatherface não está 

faminto, numa busca predatória por alimento; as três primeiras vítimas invadem a 

sua casa e, consequentemente, são mortas. Subvertendo a lógica persecutória do 

monstro (“ele vai te pegar!”) Leatherface é surpreendido pelos invasores, e não 

vice-versa. Ele os abate sem nenhuma tentativa de barganha ou negociação. Ao 

contrário da ação polida de Drácula, que comicamente espelha a dinâmica inglesa 

de chás da tarde e taças de vinho no jantar, aqui não há hospitalidade ou apego às 

convenções sociais. O pacto com o Belo foi desfeito; estamos na era do Abjeto. 

 O serial killer é, de certa forma, o herdeiro dos monstros da nossa 

imaginação. Ele é o emissário da morte no plano da realidade, atravessa a 

fantasia e replica as ameaças imaginárias de finitude na vida real. Acaba então 

por legitimar a verossimilhança do que nos parece circunscrito à ficção. O 

monstro, na verdade, é menos uma criação imaginada do que uma caricatura da 

violência concreta. O serial killer não só engendra o monstro ficcional, como o 

alimenta. Deixando de lado a tradição gótica, Leatherface surge de uma 
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inspiração real: Ed Gein, o assassino norte-americano que roubava túmulos e 

colecionava ossos e pele de suas vítimas.
201

 

 Em Dracula, o grupo que luta contra Drácula, chamado Crew of Light, 

derrota o vampiro com apenas uma baixa, o americano Quincey Morris. O 

romance encerra com uma imagem familiar: Van Helsing com o filho de Mina e 

Jonathan Harker no colo, filho este cujo nome é uma homenagem aos demais 

membros da Crew of Light. O monstro está morto, a vida se impõe, driblando o 

perecimento compulsório do homem com a garantia de posteridade representada 

pela criança. A ordem foi refeita, restaurada; houve compensação. Em O 

massacre da serra elétrica, o mal permanece dissonante e repetitivo, como um 

disco arranhado. Na imagem derradeira do filme, testemunhamos uma 

desengonçada e apavorante dança de Leatherface na estrada, sob o feroz sol 

texano, empunhando a serra elétrica acima da cabeça e a girando em uma 

coreografia improvisada. Sally se afasta na caçamba de um carro, coberta de 

sangue e histérica, resgatada no último minuto por um motorista aleatório. Mas, 

apesar da fuga, ela não passará incólume pelo trauma e a sua integridade física 

mal pode sustentar a tortura psicológica da qual foi vítima. Enquanto em Dracula 

a morte do vampiro apaga a marca na testa de Mina, Sally permanecerá para 

sempre maculada pelos acontecimentos do dia. Nesse sentido, ela foi “mordida” 

e “transformada”, foi “convertida”, como uma vítima clássica de vampirismo. O 

                                                           
201

 Ed Gein  (1906-1984) também inspirou dois outros notórios “monstros” ficcionais: Norman Bates, de 

Psicose (1959, o livro de Robert Bloch; 1960, o filme de Alfred Hitchcock) e Jame “Buffalo Bill” Gumb, 

de O Silêncio dos Inocentes (1988, o livro de Thomas Harris; 1991, a adaptação cinematográfica de 

Jonathan Demme). 
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problema é que, na nova ficção de horror, Drácula é mortal, mas o serial killer, 

não. Sally escapa, mas quem se ergue vitorioso é Leatherface. No placar do 

medo, a mocinha sobrevive apenas como mais um troféu do homicida 

perturbado. Ela propaga e difunde o seu toque. É a prova viva do horror. 

A ideia que permeia o filme é de que o horror pode ser evitado, mas a 

morte é um algoz inescapável. Hooper declarou em uma entrevista que a 

surpreendente ausência de carnificina explícita no filme manipula a imaginação 

do espectador. O que assusta não é tanto a morte, mas o processo da morte. 

Assim como é a consciência de ser comível que faz com que o filme transforme a 

atividade carnívora como intrinsecamente inapetente. Em uma cuidadosa e 

nauseante sobreposição, imagens de abate de animais, mocinhos e mocinhas 

pendurados em ganchos de açougue ou dispostos para o corte em uma superfície 

metálica, anúncios de churrasco, penas de galinha e uma refeição de bife e 

linguiça enquanto a protagonista tem seu sangue sugado por uma figura senil 

mumificada se sobrepõem, anulando a abstração que nos leva a consumir carne 

sem a consciência de sermos carne. Os “vampiros” texanos da década de 1970 

não se contentam mais em sugar educadamente o sangue de suas vítimas em 

gotinhas: eles, como bons carnívoros, querem aproveitar a carne inteira, 

consumi-la até os ossos. De repente, a lógica da mesa de churrascaria, que se 

flexibiliza a ponto de incluir olhos, orelhas, coração e fígado, se torna 

subitamente ilógica. Ao saber como é feito o abate e o processamento da carne 

animal, uma das mocinhas exclama: “Ah, que coisa horrível! As pessoas não 



169 

 

deveriam matar animais para comer!”. A ironia está no fato de ela própria cair 

nas mãos de matadores de animais que, destituídos dos seus empregos, passam a 

matar pessoas para servir como comida. O filme parece brincar com a ideia de 

que, na ausência de carne animal, o treinamento dispensado aos exímios técnicos 

de matadouros pode ser empregado para converter corpos humanos em 

suculentos bifes.  

Assim, o castelo gótico é substituído pelo matadouro. No lugar de lustres, 

candelabros, tapeçarias e aparelhos de jantar de ouro, temos esqueletos humanos 

e animais, penas e peles, mórbidas esculturas de ossos e couro. Uma galinha 

obesa trancada numa gaiola diminuta, uma vítima ensanguentada trancada num 

freezer. O invasor não é seduzido por vampiras sensuais; ele é marretado na 

cabeça e estrebucha no chão, ele é abatido e pendurado em um gancho de 

açougue. Para Winston Dixon, 

 

Os monstros (…) são humanos demais, pessoas que se parecem 

conosco, agem como nós e, para todos os efeitos, poderiam ser nós, 

destituídos de esperança, consciência ou qualquer senso de respeito 

pela vida humana. (...) O horror era real, e estava a nossa volta, não 

escondido em um castelo remoto nos montes Cárpatos ou em uma 

tumba no Egito. Era granular, realista e apresentado sem 

preâmbulos e desculpas; as plateias eram tão brutalizadas quanto às 

vítimas nos filmes.
202
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 Dixon, A History of Horror, p. 122. Tradução livre do original.  
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A alusão a Drácula é feita diretamente pelos personagens. O arauto do 

pesadelo que o grupo vai vivenciar é o irmão de Leatherface, uma assustadora 

figura sem nome, identificada apenas como Hitchhiker
203

, que é recolhida pelo 

grupo na estrada. Titubeantes, os viajantes param a van e permitem que ele entre, 

não sem antes demonstrarem desconforto com a sua aparência. Segue o diálogo: 

 

Sally: Um cara pedindo carona! 

Jerry: Será que a gente para? 

Franklin: Ah, claro, cara, vamos parar, ele vai torrar aí fora!  

Pam: Como ele é? 

Franklin: O filho da mãe deve ter fedor de matadouro. 

Sally: Ah, dá uma chance pro cara, ele pode sentar do lado de 

Franklin.  

Jerry: O que vocês querem fazer? 

Pam: Ele é muito bizarro, não! 

Franklin: Acho que acabamos de dar carona para Drácula.  

 

O Drácula em questão é jovem, longilíneo, usa calça e camiseta de 

algodão e uma estranha bolsa pendurada no pescoço, de material indistinto, mas 

que parece pele animal. Ele tem uma marca de nascença vermelha no rosto, como 

uma mancha de sangue. Ele fala sobre sua antiga atividade no matadouro, mostra 

fotos dos animais que abateu e tira fotos dos estupefatos jovens, que obviamente 

se mostram arrependidos de lhe terem dado uma carona. Em sua fala confusa, 

seus gestos nervosos e seu ataque com uma faca no braço de Franklin, ele atua 

como uma espécie de trailler do que virá. É também um pouco um compêndio 
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 Brian Solomon, autor do premiado blog “The Vault of Horror”, inseriu o Hitchhiker em sua lista de 

Favourite Horror Movie Characters, alegando : “he did for roadside hitchers what Jaws did for sharks”. 
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das obsessões do filme: carne, comida, sangue, violência gratuita e demência. 

Não deixamos de notar, porém, que o próprio Franklin muito se parece com o 

Hitchhiker. Franklin, apesar de mais velho, mais gordo e com sua mobilidade 

consideravelmente comprometida por ser paraplégico, já demonstra nas cenas 

que antecedem a aparição do Hitchhiker a mesma angústia aflitiva do serial 

killer. Ambos são inconvenientes, agitados e insistem na temática da carne. 

Franklin, por sua vez, assume o papel de legítimo representante da Normalidade 

e toma o estranho desconhecido como estrangeiro. A comparação com Drácula 

surge como metonímia, carregando consigo a noção de que o contato com a 

morte pelo abate dos animais o aproxima do sangue e o torna sanguinário. Eis 

outro trecho interessante do diálogo: 

 

Kirk: Então, para onde você está indo, cara?  

Hitchhiker: Para o sul.  

Franklin: Você trabalha ali? No matadouro?  

Hitchhiker: Hã... não.  

Sally: E como foi parar justo ali?  

Hitchhiker: Eu estava no matadouro.  

Franklin: Tenho um tio que trabalha num matadouro.  

Hitchhiker: Eu trabalhava lá; meu irmão também. Meu avô 

também. Minha família sempre trabalhou com carne.  

Franklin: [sussurrando para Sally] Uma família inteira de 

Dráculas! 

 

 Notamos, mais uma vez, que Franklin busca se igualar ao Hitchhiker por 

um momento, para em seguida o segregar a um espaço que entende como de 

http://www.imdb.com/name/nm0883211/
http://www.imdb.com/name/nm0623605/
http://www.imdb.com/name/nm0663935/
http://www.imdb.com/name/nm0623605/
http://www.imdb.com/name/nm0122782/
http://www.imdb.com/name/nm0623605/
http://www.imdb.com/name/nm0663935/
http://www.imdb.com/name/nm0623605/
http://www.imdb.com/name/nm0663935/
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alteridade monstruosa. Ao mostrar que a família de Franklin e Sally também 

estava envolvida no abate de animais (o avô vendia gado para o matadouro, o tio 

trabalhava em um), Hooper dissolve as fronteiras de identificação tradicional do 

antagonista. Fechando o ciclo de alusões, temos o comentário de Jerry, ao 

chegarem à velha casa da família dos irmãos Hardesty: 

 

Sally: [quando chegam na velha casa, ao ver como ela está] Ah, 

que pena terem deixado esse lugar ficar assim abandonado. 

Jerry: Agora se parece com a casa do Bela Lugosi. 

 

 Drácula, em seus disfarces, está presente na narrativa de O massacre da 

serra elétrica, assim como o legado dos zumbis de George Romero e a influência 

da Guerra do Vietnã. Mas há um tema que se impõe de maneira ainda mais 

veemente: a questão da carne.  

O filme insinua, ao caracterizar a família de assassinos sádicos e 

canibalistas como funcionários da indústria da carne, que a violência contra 

animais age como precursora de violência contra pessoas. O cinema de horror 

parece ter se apropriado de alguma maneira dessa associação, que ganha 

contornos ainda mais nítidos em O massacre da serra elétrica.  

 Há quem leia no canibalismo um desejo que vai além da transgressão de 

um tabu ou de uma relação de poder: o desejo de assimilação
204

. Limitados em 

sua mobilidade social, alguns outsiders dos filmes de horror buscam 

                                                           
204

 Cf. David J. Skal: “Cannibalism, after all, represents the most primal kind of assimilation and 

inclusion imaginable; in an age when we are told at every turn that the basic social contracts are in 

jeopardy, is it any wonder that the cannibal and the vampire violently assert themselves as dysfunctional 

images of human connectedness?” The Monster Show, p. 372. 

http://www.imdb.com/name/nm0122782/
http://www.imdb.com/name/nm0200758/
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pertencimento, reconhecimento, conquista. Mas em O massacre da serra elétrica 

não encontramos o tipo de psicopata carente de afeto, cuja monstruosidade 

parece poder ser neutralizada ou aniquilada com doses generosas de 

compreensão e senso de valor próprio, bem como a garantia de inclusão social. 

Como já argumentamos, Leatherface não está disposto a barganhar, porque as 

vítimas não tem algo que ele queira possuir especificamente. Ele não mata para 

pertencer; ele mata para manter os negócios em dia. 

 Seja pela inesperada ausência de carnificina explícita e monstros 

elaborados ou pela reflexão sobre a consciência de sermos carne – comestíveis, 

esquecíveis, descartáveis – O massacre da serra elétrica tornou-se não apenas 

um filme de horror memorável como antena de uma geração, dando origem a um 

legado que sobrevive até hoje. Seus temas, segundo Hooper, eram simples: carne, 

sangue, vida. Mas o filme vai além do confronto inescapável com a morte: ele 

sugere que a morte pode não fazer nenhum sentido.  

 

Conclusão: Um péssimo dia para todos (mas precisamos dos ovos) 

 

 Nas cenas que sucedem a abertura do filme e antecedem a aproximação do 

matadouro na estrada e surgimento do Hitchhiker, vemos o grupo na van 

entretido com Pam, que fala sobre a influência astral de Saturno
205

 e lê o 

horóscopo dos seus amigos. Podemos resumir a pauta dos jovens em consumo de 

                                                           
205

 Na astrologia, Saturno foi apelidado de “Senhor do Carma” e prevê “dor, medo, separação, ansiedade” 

– em suma, um período difícil de aprendizado, disciplina e sacrifícios. (Susan Miller, Planetas e 

Possibilidades; Liz Greene, Saturn: A New look at an old devil) 
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carne e astrologia. Estes são, de certa forma, dois símbolos poderosos para 

examinarmos a crença que antepara o filme e o prognóstico que ele oferece ao 

cinema de horror. Ambos podem ser convertidos em uma crescente angústia com 

o futuro, visto que o presente se mostra igualmente incerto. Nas palavras de 

Muir, o diretor Tobe Hooper “explora a linguagem cinematográfica para 

enfatizar a noção perturbadora de que a existência do ser humano e as suas 

labutas representam muito pouco diante de um universo vasto, desordenado e 

cruel”.
206

 

 A ideia de que o filme retrata simplesmente um “mau dia para todos” é, 

assim como a equiparação de carne animal com humana, o complemento ideal 

para a tese de que não há motivo concreto para as mortes do filme. Podemos ir 

além: não há motivo para as vidas também. Num universo sem Deus, sem 

desígnios misteriosos e eventos encadeados por uma força superior, não cabe 

mais o esforço da compreensão. O cinema de horror da década de 1970 convida o 

espectador a abandonar o individual e mimetizar com o coletivo. O homem é 

apenas mais um homem. O movimento que começou a surgir em Psicose (quando 

o psicopata Norman Bates é apenas um esquizofrênico perturbado que gerencia 

um motel falido e a mocinha é uma ladra-de-ocasião que morre no início da 

trama) se torna cada vez mais nítido: o cinema de horror passa a ser aquele que 

não nos oferece nenhuma garantia, no qual pessoas comuns matam e morrem 

sem nenhum motivo aparente, onde o único mistério a ser decifrado é o nosso 

prazer em continuar olhando.  
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 Muir, Horror Films of the 1970s, p. 335 
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Ao contrário dos vampiros e lobisomens, cuja suposta imortalidade 

aprendemos a aniquilar com estacas e balas de prata, o serial killer não morre 

porque assim o desejamos. Sua banalidade os aproxima de nós; sua vida vazia de 

sentido o torna impermeável ao exercício da racionalidade. Os monstros que 

surgirão, a partir de O massacre da serra elétrica, terão a tenacidade 

descerebrada dos zumbis e estarão prontos a ressuscitar pelo tempo que for 

necessário para manter o fôlego de suas franquias. Jason Vorhees, Mike Myers e 

Freddie Krueger ressurgem até hoje, em remakes e revitalizações dos filmes 

originais. Eles são a prova de que o psicopata ocupa um lugar cativo na galeria 

de monstros, junto com o time old school de múmias, lobisomens e vampiros.   

 A alternância do revival gótico com o horror escancarado e 

contemporâneo dos serial killers nos leva a crer que o resgate dos monstros 

clássicos sempre se dá quando há o que chamamos de “saturação de 

reconhecimento”; em outras palavras, quando os monstros dos filmes se tornam 

muito parecidos conosco, precisamos convocar novamente vampiros, zumbis e 

lobisomens simplesmente porque sabemos controlá-los. Isso também explica a 

onda recente de monstros domesticados: depois de mais de um século de 

Dráculas, já temos o controle sobre ele, já aprendemos quem ele é, de onde ele 

vem, quais são seus pontos fortes e fracos e – o mais importante – como aniquilá-

lo. É por isso que nos arrogamos o direito de remover-lhe as presas, as garras e o 

criarmos sem nenhuma capacidade sobre-humana que lhe permita virar um 

animal, voar ou desaparecer como neblina. O monstro gótico é o lembrete de que 
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vencemos uma vez e por isso ele continua sempre atual. Ele surge como 

equilíbrio contrapontual ao serial killer sempre que nos deparamos com a 

dificuldade de olharmos para nós mesmos. O gótico retorna, ironicamente, justo 

quando o horror ficcional atinge seu objetivo: nos mostrar, como em o retrato de 

Dorian Gray, uma imagem bem pior do que a que estamos acostumados a ver em 

nós mesmos.  

 Analisando os remakes góticos da década de 1990 e o consequente boom 

dos filmes de serial killers que os sucederam, Stephen T. Asma coloca a questão 

em sua análise sobre o medo e fascínio por monstros: 

 

Após as investidas relativamente eruditas no horror gótico na década de 

1990, tais como Bram Stoker´s Dracula, Interview with a Vampire e 

Mary Shelley´s Frankenstein, a primeira década do século XXI 

estabeleceu um novo foco no horror “torture porn” e “splatter-punk”, 

geralmente enfatizando o serial killer monstruoso como protagonista 

central. Estes filmes em geral apresentam representações explícitas de 

sadismo e canibalismo. Por que nós nos sentimos enojados e moralmente 

insultados, mas continuamos dispostos a gastar dinheiro para ver 

assassinos psicóticos pendurando pessoas em ganchos de carne, serrando 

membros e comendo suas vítimas inocentes?
207

 

 

 No entanto, quando novamente confrontados com o horror na realidade, 

abandonamos o gótico por sentirmos que ele não mais nos proporciona uma via 

de catarse proporcional a nossa angústia. O horror no cinema precisa sempre ser 

igual ou maior do que aquele que sociedade está experimentando; os maus dias 
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 Asma. On Monsters, An unnatural history of our worst fears, p. 195. 
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dos personagens precisam ser piores do que os nossos. Sem este equilíbrio 

compensatório, o horror não atinge o espectador. Após o atentado às Torres 

Gêmeas tivemos, no mesmo ano, a volta de Jason (Jason X), Mike Myers 

(Halloween Resurrection) e Hannibal Lecter (Dragão Vermelho), sem contar 

com os zumbis de Resident Evil e Extermínio e a volta de Carrie White, no 

remake do clássico de 1976 Carrie, A Estranha. Nada mais assustador do que 

esse time de pessoas comuns fazendo coisas incomuns e causando terror e morte 

a anônimos simplesmente porque eles podem. 

 O futuro do horror está vinculado a nossa falta de futuro por vício no 

presente.
208

 É esta a mensagem de O massacre da serra elétrica: a partir do 

momento em que nos concentramos apenas no objetivo ou na finalidade e 

abrirmos mão do processo, trocamos experiências por meras “intensidades”. 

Períodos de maturação servem para reforçar identidades e afiar nosso 

discernimento. Recolhimento, reflexão e contemplação favorecem decisões 

ponderadas e nos salvam da monotonia esvaziada de sentido de uma rotina 

pródiga em acontecimentos e não de vivências. Ao nos viciarmos no presente, 

perdemos o futuro de vista. O popular slogan de um cartão de crédito afirma 

categórico: “Porque a vida é agora”. No precário equilíbrio de um carpe diem 

sem passado e sem futuro, o horror encontrou o seu topos: não há maior 

intensidade do que o encontro com a morte, quer escapemos dela ou não. Na 
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 Cf. Bauman, “Utopia with no topos”, p. 23. “Happiness and more happiness are desired now as they 

used to be in the bygone times of utopia-writing; but happiness means now a different today rather than a 

more felicitous tomorrow, as it did in the past. And so happiness has become a private affair; and a matter 

for here and now.” 
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utopia do horror, feliz é o dia em que tudo dá errado, porque ele é um círculo que 

se fecha. É um ouroboros: símbolo de vida, morte e renascimento.  

  A história do horror no cinema é uma história de eterno retorno. Os 

monstros góticos avançam repaginados em pleno terceiro milênio, serial killers 

ficcionais ganham novas caras e tramas quarenta anos depois de nascidos. A 

única maneira de compreender o horror é aceitar que ele é cíclico, início e fim de 

si mesmo. O horror é o bode expiatório dos gêneros cinematográficos; sobre ele 

recaem todos os pecados, com a promessa de expiação da culpa e purificação do 

mal. 

 O vampiro gótico foi construído, destruído e recriado. Em todas as suas 

representações, a animalidade impõe-se como marcante – seja por sua presença 

hiperbólica, ou por sua ausência suspeita. O cinema de horror, como elaboraram 

autores como Charles Derry e Dennis Giles
209

, define-se igualmente pelo que não 

é visto. Assim, em sua evolução rumo ao que o autor Charles Derry estipulou 

como “horror da personalidade”
210

, descobrimos que a animalidade confundida 

foi substituída por uma animalidade presumida. Este é o tema que pretendemos 

investigar na continuidade desta pesquisa no doutorado. 

Para encerramos, a nossa resposta para o motivo pelo qual o horror sempre 

encontrará o seu público é uma paráfrase da piada de Woody Allen sobre os 

relacionamentos amorosos: 
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 Derry, Charles. Dark Dreams 2.0, p. 6; Giles, Dennis. “Conditions of Pleasure in Horror Cinema”, in: 

Planks of Reason, p. 36-50. 

210
 Cf. Derry, Dark Dreams 2.0. 
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Lembrei de uma velha piada, sabe, o cara… o cara vai ao psiquiatra e 

diz: “Doutor, meu irmão é maluco; ele acha que é uma galinha”. E o 

médico pergunta: “Bem, por que você não interna ele?” e o cara 

responde, “Eu faria isso, mas preciso dos ovos”. 
211

 

 

 Por mais desconfortável e perturbador que pareça, continuamos e vamos 

continuar sempre querendo ver “assassinos psicóticos pendurando pessoas em 

ganchos de carne, serrando membros e comendo suas vítimas inocentes” porque 

precisamos dos ovos... mesmo salpicados de sangue. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
211

 Cf. Woody Allen, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall) 
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