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Resumo: A figura do vampiro presente no imaginário atual teve origem no século XIX, 
na obra Drácula, do autor irlandês Abraham “Bram” Stoker. Este autor fez uma 
pesquisa baseando-se, sobretudo, no tratado Book of Werewolves, de Sabine Baring-
Gould, acabando por criar um paradigma desta figura no imaginário moderno. Este 
paradigma é composto por cinco características, que podem ser facilmente reconhecidas 
como próprias da figura do vampiro moderno: a morte-vida, a hematofagia, a 
licantropia, a sedução e a sobrenaturalidade. O autor Montague Summers, na primeira 
metade do século XX, concorda com estas características e aponta que a imagem do 
vampiro no imaginário moderno depende fortemente da presença delas. 
Palavras-chave: Imaginário, Vampiros, Licantropia, Drácula. 

 

 

 

O nome “Drácula”, hoje, é quase um sinônimo da palavra “vampiro”. Tal 

característica se deve ao imenso sucesso e à grande popularidade do romance inglês 

Drácula, publicado no último ano do século XIX, e há mais de cem anos entre os livros 

mais vendidos da Grã Bretanha. 

O Drácula, do escritor irlandês Abraham “Bram” Stoker, figura entre os romances 

mais vezes adaptados por diferentes mídias. No cinema, o vampiro da obra é o 

personagem literário com mais filmes feitos a seu respeito. No teatro, Drácula tem uma 

longa tradição, tendo sido apresentado como peça teatral antes mesmo da obra literária 

ser veiculada na Inglaterra. Em outras mídias, como as histórias em quadrinhos, 

desenhos animados, jogos eletrônicos, RPG, música, teledramaturgia entre outros, o 

célebre personagem de Stoker aparece incontáveis vezes. Mesmo nos casos onde a 

figura de Drácula não aparece explicitamente, o vampiro é sempre mostrado na 

indústria cultural e na mídia, seguindo parâmetros definidos pela obra de Bram Stoker. 

A obra de Stoker, que tanto contribuiu para a configuração deste mito moderno, 

foi escrita em uma época e em um local muito específicos, principalmente no que diz 

respeito a obras de horror. A segunda metade do século XIX constituiu-se no auge do 

movimento literário gótico, que teve grande força na Inglaterra, França e leste dos EUA.  
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O século XIX foi um período de grande importância para a história da Inglaterra e 

de seu império. A partir de 1837, com a coroação da rainha Vitória, iniciou-se o 

chamado “período vitoriano”, sob o qual a Grã Bretanha expandiu imensamente suas 

colônias, a ponto de ser conhecida como “o império onde o sol nunca se põe”.  

Tal século começou com o país em guerra contra Napoleão Bonaparte, embate que 

havia sido iniciado em 1799. Embora em guerra, a Inglaterra não havia sofrido, em seu 

território, grandes danos; a França napoleônica foi derrotada tanto em terra (na batalha 

de Waterloo) quanto no mar (na batalha de Trafalgar) pelas forças britânicas. Quando a 

rainhaVitória foi coroada,  os britânicos contavam com uma das melhores esquadras do 

mundo, tinham uma economia forte, um parque industrial moderno e poderoso e 

também prestígio internacional junto aos impérios Austríaco, Português e Holandês, 

entre outras potências da época. 

A vida cultural do Reino Unido também prosperou no século XIX. A literatura 

inglesa contava com grandes expoentes, como Lord Byron, Rudyard Kipling e Charles 

Dickens, entre outros. A expansão imperial e as descobertas científicas serviam como 

combustível para uma grande produção de obras literárias de grande repercussão, tanto 

nacional quanto internacionalmente.  

Com o excesso de produção industrial, a Inglaterra logo iniciou uma campanha 

colonialista, seguindo os padrões das nações européias nesta época. Segundo Said: 

 

Juntas, a Grã-Bretanha e a França controlavam territórios imensos: Canadá, 
Austrália, Nova Zelândia, as colônias na América do Norte e do Sul, o 
Caribe, grandes extensões na África e no Oriente Médio, Extremo Oriente (a 
Grã-bretanha ainda conservará Hong Kong como colônia até 1997) e a 
totalidade do subcontinente indiano – todos eles caíram inglês ou francês [...] 
além disso, os Estados Unidos, a Rússia, e vários países europeus menores, 
para não mencionar o Japão e a Turquia, também foram potências imperiais 
durante uma parte ou todo o século XIX. [...]Considere-se que, em 1800, as 
potências ocidentais reivindicavam 55%, mas na verdade detinham 35% da 
superfície do globo, e em 1878 essa proporção atingiu 67%, numa taxa de 
crescimento de cerca de 220 mil quilômetros quadrados por ano. Em 1914, a 
taxa havia subido para vertiginosos 620 mil quilômetros quadrados, e a 
Europa detinha um total aproximado de 85% do mundo na forma de colônias, 
protetorados, dependências, domínios e ‘commonwealths’.  (SAID, 1995, p. 
36 -38). 

 

Entre todos os impérios europeus, a Inglaterra detinha, senão a maior extensão em 

territórios conquistados, pelo menos a maior diversidade deles. Suas possessões 

incluíam territórios na própria Europa, como a Irlanda, a Escócia e o País de Gales; 
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colônias na África, como a África do Sul, Nigéria, Gâmbia e Uganda; Extremo Oriente, 

com Hong Kong, Birmânia e Malásia; Oriente Médio, com partes do atual Iraque, Egito, 

Israel, Palestina e Paquistão; América, com o Canadá e a Guiana Inglesa; Caribe com 

diversas ilhas, incluindo Jamaica, Bahamas e Bermudas; quase toda a Oceania, 

principalmente a Austrália e a Nova Zelândia; e a chamada “Jóia da Coroa Britânica”, a 

Índia. 

O domínio de tantos territórios, na prática, era fruto de uma necessidade 

econômica. O parque industrial inglês produzia em excesso e o mercado interno 

britânico não era capaz de absorver um número tão grande de mercadorias, sobretudo 

tecidos. Em contrapartida, as mesmas indústrias estavam sempre assombradas pela 

necessidade de matéria prima. Com isso, as colônias, reinos unidos, possessões e 

territórios da Coroa Britânica serviam tanto para prover matéria prima quanto para 

absorver a produção industrial, gerando lucros para o império.  

No entanto, o império também precisava de uma justificativa teórica para sua 

dominação. E esta foi talhada com a idéia de que os povos conquistados eram inferiores, 

brutos e ignorantes, e precisavam, como enfatiza Said, da condução e orientação de 

nações “civilizadas”, no caso a Grã-Bretanha.  

A Áustria e a Prússia, no século XIX, também haviam anexado grande parte de 

territórios, sendo a maioria no Leste Europeu. A Prússia havia conquistado as terras que 

viriam a formar a atual Alemanha, enquanto a Áustria havia anexado a atual Hungria e 

suas possessões nos Bálcãs e na região da atual Romênia.  

Tais locais possuíam costumes, culturas e imaginários muito particulares. Alguns, 

como a Transilvânia e a Hungria, estavam isolados do restante da Europa devido a 

acidentes geográficos, enquanto outros, como os Bálcãs e a Walláquia, tinham sido 

conquistados inúmeras vezes por tantos povos diferentes, que possuíam influências 

únicas na esfera cultural. Desde o final do Império Romano, até o século XIX, inúmeros 

povos, como os tártaros, hunos, mongóis, magiares, turcos, poloneses, lituanos, 

finlandeses, escandinavos, germânicos e gregos haviam dominado, conquistado ou 

adentrado tais regiões e trazido consigo todo um repertório de práticas culturais, que 

foram incorporadas pelos povos nativos daquelas regiões.  

Neste imaginário, havia as narrativas sobre vampiros, figura considerada exótica 

pelos ingleses. Embora a Inglaterra não tivesse possessões no Leste Europeu, sua 

aliança com a Áustria, na luta contra Napoleão Bonaparte, havia rendido a ambos os 
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impérios um intercâmbio cultural, comercial e científico, que continuaria até meados da 

Primeira Guerra Mundial.  

No império Austríaco, segundo Barber, estavam sendo produzidos muitos 

documentos relativos a práticas usuais entre os povos conquistados, mas exóticas aos 

olhos dos estrangeiros, como as exumações de vampiros. A sangrenta história das 

guerras contra os turcos, que haviam ocupado a região por quase três séculos, também 

rendia estudos históricos sobre personalidades do passado, como Vlad Tepes Drácula e 

a condessa Elizabeth Báthory.  

Na região dos Bálcãs e da Romênia, pestes, epidemias ou mortes misteriosas eram 

atribuídas a vampiros; no imaginário local, espíritos fantasmagóricos dos mortos que 

voltavam da sepultura para beber o sangue dos vivos. Nos locais onde se acreditava que 

vampiros estivessem em ação, os moradores exumavam os cadáveres dos cemitérios e 

aqueles que não estivessem apodrecidos ou que apresentassem uma aparência 

deformada eram considerados vampiros. Estes corpos então eram cremados, empalados 

ou decapitados pela população, que acreditava estar “matando” definitivamente o 

defunto e impedindo que este continuasse com seus ataques vampirescos aos vivos.  

Por diversas vezes os aldeões destas regiões pediram às autoridades coloniais 

austríacas e prussianas que acompanhassem e auxiliassem na destruição destes 

vampiros. Os germânicos não só observaram como catalogaram e divulgaram pela 

Europa os dados referentes a estes acontecimentos. Muitas vezes as autoridades 

imperiais enviavam equipes de médicos e cientistas para analisar tais ataques de 

vampiros, como ressalta Paul Barber. Os boletins e relatórios sobre estes 

acontecimentos passaram a despertar grande interesse na população das metrópoles 

coloniais, sendo divulgados em jornais e revistas de grande circulação no império 

Austríaco. Esta divulgação em massa das exumações de vampiros no Leste Europeu 

ficou conhecida, na história local, como “Epidemias de Vampiros”, como destaca 

Barber e Idriceanu.  

Relatos em alemão sobre estes personagens e sobre as epidemias de vampiros 

acabaram chegando à Inglaterra e deram grande impulso à literatura de terror. Além da 

palavra “vampiro”, a própria idéia do morto-vivo hematófago ingressou no imaginário 

inglês nesta mesma época. 

Segundo o historiador Peter Gay, em sua coletânea A Experiência Burguesa da 

Rainha Vitória à Freud, o século XIX, conhecido como Era Vitoriana, foi marcado pelo 

constante embate, tanto no campo do imaginário quanto no campo da ficção, entre os 
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resquícios medievais europeus e a florescente ciência, baseada em observações e 

experimentos.  

No advento do século XIX, sobretudo na Inglaterra, os dogmas religiosos e a 

chamada “pseudociência”, leis e idéias sem comprovação experimental, tidas como 

verdadeiras e imunes a qualquer questionamento1, se viram em confronto com o método 

científico. No pensamento mágico-religioso, segundo John A. Sanford e Mircea Eliade, 

e no imaginário, todos os eventos e fenômenos ocorriam por vontade de algum ser 

sobrenatural, de forma premeditada e com alguma finalidade. Se uma pessoa ficasse 

rica, por exemplo, isso não se devia a uma boa aplicação de suas finanças, mas sim a 

uma divindade ou força sobrenatural que teria agido intencionalmente para prover tal 

pessoa de riquezas. No contexto do século XIX, Deus, o diabo, o “destino” e a 

“providência divina” eram frequentemente apontados como responsáveis por toda sorte 

de fenômenos e acontecimentos, do congelamento da água no inverno ao resultado de 

batalhas e guerras. 

O conflito entre a tradição mágico-religiosa e a experimentação científica pode ser 

observado na Inglaterra vitoriana, sobretudo, com a publicação, em 1859, de A Origem 

das Espécies de Charles Darwin. Ao contrário dos dogmas religiosos, a pesquisa de 

Darwin mostrava que os animais e plantas não tinham sido criados, com a forma que 

possuíam, por alguma força sobrenatural, mas tinham evoluído de seres simples e 

frágeis a estruturas complexas mediante um processo de seleção natural, via do qual os 

mais adaptáveis sobreviviam e os menos resistentes morriam sem deixar herdeiros.  

Outros autores vitorianos, como Herbert Spencer, Rudyard Kipling e James 

Fitzjames Stephen estenderam as idéias de Darwin para a sociologia. Eles enfatizavam 

que, assim como existem espécies animais e vegetais mais adaptadas, fortes e 

resistentes, assim também seria não só com as nações, mas também com os seres 

humanos. 

Os europeus e suas nações civilizadas, sobretudo aqueles de descendência ariana e 

saxã, estariam predestinados, devido a uma “superioridade evolutiva”, a dominar os 

outros povos e nações menos adaptados, fortes e resistentes. Descendentes de celtas, 

africanos, árabes, orientais e outras etnias “inferiores”, segundo Peter Gay, foram 

colocadas como passíveis de serem dominadas e exploradas, ou ainda, em casos mais 

                                                 
1 Um exemplo de pseudociência é a teoria da Geração Espontânea, a qual  tinha como certo que materiais 
inanimados poderiam gerar seres vivos. Era comum, no século XIX e início do século XX acreditar que 
lixo poderia dar origem à baratas e ratos, e que carne apodrecida se transformava em moscas.  



 6

extremos, até mesmo exterminados, para que os arianos e saxões pudessem prosperar, 

dando um álibi darwinista e pretensamente científico para o neo-colonialismo e a 

discriminação racial. 

Para os ingleses do século XIX, assim como para os germânicos, o ideal para o 

cidadão era o de um sujeito de boa descendência, aristocrático, ou pelo menos um 

burguês bem sucedido. Este vitoriano deveria ser, também, uma pessoa instruída, 

conhecedora e praticante tanto da tradição religiosa quanto da mais elevada ciência. No 

entanto, acima de tudo, este cidadão ideal deveria, segundo o autor, ser “másculo”, 

independente de ser do gênero masculino ou feminino. 

O ideal de “masculinidade” no século XIX é confuso e difícil de delimitar. Um 

cidadão másculo deveria ser honrado, casto, viril, impetuoso, devoto à pátria e à 

religião, corajoso, contido, intelectual e justo. Não deveria nunca trapacear, mentir, 

acovardar-se ou perder a castidade e o autocontrole; deveria aceitar duelos, cortejar ou 

ser cortejado (no caso de uma mulher) de acordo com a tradição e a moral e obedecer à 

lei.  

Ser “másculo”, entre os saxões e anglo-saxões do século XIX, era não só uma 

obrigação moral como também um atestado de superioridade racial. As “raças 

inferiores” eram tidas como mentirosas, trapaceiras, devassas, primitivas e ignorantes; 

tudo o que um homem vitoriano ideal não deveria ser.  

Peter Gay afirma que, desta forma, a sociedade vitoriana providenciava e limitava 

a tendência agressiva humana dentro de padrões, regras e normas. Brigava-se, por 

exemplo, em duelos com espadas, seja para reparar uma ofensa ou conquistar o coração 

de uma dama, mas estes duelos eram regidos por um extenso conjunto de regras e 

proibições, que deveriam ser observadas cuidadosamente.  

Segundo Peter Gay, esta estratificação e discriminação, não só racial como 

também relativa à classe social e descendência, constituiu, junto com o ideal de 

“masculinidade” e o conflito entre a ciência e a tradição, o pilar sobre o qual se 

construiu o imaginário vitoriano.  

O mesmo acontecia no âmbito internacional. As guerras também eram regidas por 

diversas regras e leis e ignorá-las era sinal de falta de honra e também de falta de 

“masculinidade”; regresso à barbárie típica dos povos inferiores. Mesmo em lutas contra 

estas raças consideradas “menores”, o ideal da masculinidade deveria ser respeitado. 

Era permitido matar os povos colonizados aos milhares, mas desde que estes dessem 

algum motivo para o extermínio e ele não fosse feito sem honra.  
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Dentro deste contexto do imaginário do século XIX, a literatura gótica teve grande 

destaque. Os romances góticos conseguiam, em larga escala, abarcar grande parte deste 

espectro do imaginário vitoriano em suas obras de ficção. Estes textos, segundo Peter 

Gay, se caracterizavam por uma mistura entre enredos de romance, amor casto, terror e 

suspense.  

O monstro sobrenatural normalmente se inseria na narrativa gótica, personificando 

uma “raça inferior”. Ele normalmente vinha de colônias distantes ou de um passado pré-

vitoriano; não tinha o ideal de “masculinidade”, sendo desonrado, sexualmente devasso 

e avesso ao respeito das regras e normas sociais. Sua característica sobrenatural, ligada 

a mitos, lendas e superstições, contrastava com o pensamento científico de seu nêmesis, 

seu oponente literário, normalmente encarnado na figura do jovem ariano, instruído, 

“másculo”, respeitador da tradição e pertencente a boas nações e classes sociais. Entre o 

herói virtuoso e o vilão monstruoso normalmente encontrava-se uma dama, também 

virtuosa e devotada a um amor casto e platônico com o herói, mas seduzida ou vitimada 

pela devassidão e pelos poderes profanos do monstro.  

Esta fórmula do romance vitoriano normalmente se mantinha por quase toda a 

narrativa, deixando o leitor, ao qual se destinava, o cidadão “másculo” e ariano, em 

constante suspense, enquanto, no livro, a dama indefesa desfilava, indecisa, entre o 

herói e o monstro.  

Diante deste paradigma, muitos romances góticos optaram por utilizar, como 

monstro, a figura do vampiro. Como morto-vivo tradicional da cultura eslavônica2, 

considerada exótica pelos cidadãos das metrópoles colonialistas, o vampiro tinha um 

apelo irresistível para o leitor vitoriano. 

As notícias das colônias austríacas no Leste Europeu também davam uma 

dimensão muito maior à figura do vampiro. Este morto-vivo, constantemente envolvido 

em incidentes em terras distantes, tinha a possibilidade de ser verídico, passível tanto de 

pesquisa científica quanto de comprovação pelos escritos religiosos e mágicos; ou seja, 

muito além da mera ficção literária, o vampiro também se apresentava como uma figura 

do imaginário.  

A veracidade do vampiro apresentava, no imaginário vitoriano, um senso de 

exotismo e de dever, no qual o homem “másculo” ariano ou anglo-saxão deveria, por 

                                                 
2 Segundo Summers, a diferença entre Eslavos e Eslavônicos se dá pela localização geográfica e pela 
escrita. São chamados eslavos, com mais freqüência, os habitantes do extremo leste da Europa, atual 
Rússia, que utilizam o alfabeto cirílico, e eslavônicos os que vivem mais à oeste destes, e utilizam o 
alfabeto eslavônico, mais antigo que o cirílico. 
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ser mais evoluído, combater o monstro pervertido, que assombrava os confins do 

mundo com seus costumes estranhos e suas habilidades não-naturais; além de servir 

como entretenimento e reforçar os costumes vitorianos, os romances góticos de 

vampiros também davam vazão ao sentimento neo-colonialista.  

A figura do vampiro, como é conhecida hoje na maior parte do planeta, deve 

muito à obra de Stoker. O autor irlandês foi o primeiro a unir, nesta figura, cinco 

características que hoje são conhecidas, segundo Montague Summers e Paul Barber, por 

serem próprias de vampiros: a hematofagia, ou o ato de se alimentar de sangue; a morte-

vida, capacidade de voltar a um estado de “semi-vida” após a morte; a licantropia, ou a 

habilidade de alternar entre uma forma humana e uma forma animal; a sedução para a 

destruição, ou a capacidade de criar outros seres como ele, usando de artifícios ao 

mesmo tempo eróticos e destrutivos; e suas habilidades sobrenaturais. 

 O romance gótico de Bram Stoker, sem dúvida, foi o responsável não só por 

popularizar o nome “Drácula”, inspirado em um regente medieval de um pequeno reino 

do Leste Europeu, como também por difundir a figura do vampiro como um ser 

mundialmente conhecido, personagem da cultura de massa, estando hoje presente em 

praticamente todo o mundo. 

A imagem do vampiro, após a obra de Stoker, passou a ser profundamente 

influenciada por estas cinco características e, segundo Paul Barber e Montague 

Summers, praticamente qualquer personagem que possua estes cinco atributos, em 

qualquer mídia, é imediatamente reconhecido como um vampiro.  

No entanto, como dito anteriormente, esta estruturação da figura do vampiro deve-

se, sobretudo à Bram Stoker. Antes de Drácula, tais características jaziam dispersas 

entre diferentes figuras do imaginário e da ficção. Mesmo os romances de vampiros que 

surgiram antes deste, em sua maioria, não traziam, em seus personagens, todas estas 

características e mesmo os que porventura trouxessem não atingiam o nível de 

popularidade necessário para fixar tais atributos como paradigmas para esta figura.  

O movimento literário gótico foi responsável por, entre outras coisas, trazer para a 

língua inglesa a palavra vampire (vampiro), de origem eslavônica.  

 

A palavra Vampiro (assim como Vampyro) vem do Magyar ‘vampir’, uma 
palavra de origem eslavônica que mantém a mesma forma na Rússia, Polônia, 
República Tcheca, Sérvia e Bulgária, ‘vapir’, ‘veipir’ [...] Em sua forma 
‘vampir’ [‘upuir’ no sul da Rússia, antigamente ‘upir’] ele é derivado do 
Lituano ‘wempti’= beber, ou ‘wempti’, ’ wampiti’= murmurar, derivado da 
raiz ‘pi’ [beber] com o prefixo ‘u’. Pelo fato dos vampiros serem ‘bebedores 
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de sangue’, esta derivação muito provavelmente faz sentido. (SUMMERS, 
1929, p. 18 – 19) 

 

O vampiro, como mito, está intimamente vinculado a outro ser do imaginário, o 

Licantropo, que seria uma criatura capaz de alternar entre a forma humana e uma forma 

animal3. Ambos os mitos, vampiros e licantropos, provocaram grande curiosidade na 

Inglaterra do século XIX, principalmente por serem temas característicos do continente 

europeu, mas até então desconhecidos nas ilhas da Grã Bretanha. Eles despertaram tanto 

interesse, que pesquisadores logo começaram a “catalogar” e estudar tais seres.  

O imaginário deste período e local pode ser percebido facilmente na obra Book of 

Werewolves, do reverendo anglicano Sabine Baring-Gould. Arqueólogo, folclorista, 

músico, clérigo, escritor e explorador britânico, Baring-Gould escreveu o Book of 

Werewolves com a intenção de coletar, classificar e analisar as mais diversas lendas, 

mitos e crenças populares relacionadas à licantropos.  

Esta obra angariou alguma fama em sua época, tendo sido utilizada por Bram 

Stoker em suas pesquisas para a composição do vampiro de seu romance, conforme 

comprovam registros de seu diário e dos originais manuscritos de sua obra, guardados 

hoje na Fundação Rosenbach, na Filadélfia.  

O Book of Werewolves foi escrito por um estudioso inglês, na Inglaterra do século 

XIX, arrolando mitos e tradições, tanto das Ilhas Britânicas quanto do resto do mundo, 

sobretudo da Europa continental; portanto, oferece um excelente material de pesquisa 

sobre o imaginário daquela época e local, uma vez que demonstra a visão de uma pessoa 

imersa naquele imaginário, estudando não apenas o imaginário de outras regiões e 

locais como também o seu próprio.  

Além desta vantagem, analisar o Book of Werewolves é ter em mãos uma obra que 

influenciou, diretamente, o autor de Drácula. Portanto, significa refletir sobre o 

imaginário vitoriano que contribuiu para a realização da obra mais célebre sobre 

vampiros já publicada. 

Embora não tenham sido publicadas no século XIX, as obras de outro folclorista e 

clérigo inglês, Montague Summers, também são fundamentais para se pesquisar o 

                                                 
3 Em grego, Lycantrophus quer dizer, literalmente, “homem-lobo”. Na língua inglesa, no entanto, a 
palavra werewolf é usada para denominar especificamente esta figura que, em português, chamamos de 
lobisomem. A palavra inglesa Licantropy, porém, é usada para denominar, em um espectro mais amplo, 
qualquer humano capaz de exercer a zoomorfose. Portanto, Licantropia, o equivalente em português, está 
sendo aqui utilizada no mesmo sentido da palavra inglesa Licantropy, abarcando todos os tipos de 
transformações de homens em animais, como utilizada por praticamente todos os autores aqui citados, e 
não no sentido que esta toma em grego, onde se restringe ao “homem-lobo”. 
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imaginário daquele período no que se refere a vampiros e outros monstros 

sobrenaturais.  

Publicados todos no início do século XX, Vampires in Lore and Legend, Vampires 

and Vampirism e Werewolves in Lore and Legend tratam exatamente do mesmo assunto 

que o Book of Werewolves, embora sejam mais específicos nas figuras de imaginário 

abordadas. Embora estes tratados tenham sido publicados depois da morte de Bram 

Stoker, seu autor, Summers, foi contemporâneo e conterrâneo deste e também de Sabine 

Baring-Gould e a maior parte de suas referências nestas obras tratam de publicações da 

era vitoriana, o que abre a hipótese de que ele já tivesse os três volumes prontos antes da 

virada do século XIX para o século XX.  

Ao contrário de Baring-Gould, no entanto, Summers tenta ser, em seus tratados, o 

mais imparcial possível. Na introdução de Werewolves in Lore and Legend, ele critica a 

obra de Sabine Baring-Gould, afirmando que este autor não tomou o mesmo cuidado 

em suas análises, deixando-se levar pela parcialidade. No entanto, ambos os autores 

concordam em quase todos os pontos, deixando a crítica de Summers sem força ao final 

da obra.  

 

O Paradigma do Vampiro Moderno: A Morte-Vida 

 

A personagem Conde Drácula, de Bram Stoker, foi, se não o primeiro, pelo menos 

o mais famoso vampiro da literatura mundial a unir, em si, cinco características que, 

segundo Denis Buican, Stephen King e Montague Summers, se tornaram um paradigma 

para todos os outros vampiros. 

A principal característica do vampiro moderno é o fato de ele ser um morto-vivo. 

O vampiro moderno um dia foi uma pessoa viva e normal, com pouco ou nenhum traço 

sobrenatural, mas depois da morte, em geral uma morte acidental ou violenta, voltou a 

adquirir algumas características dos seres vivos, em um estado no qual ele não está nem 

totalmente morto, nem totalmente vivo.  

Neste estado de “morte-vida” o vampiro é capaz de realizar quase todas as ações 

que uma pessoa viva conseguiria, como se locomover, se comunicar, raciocinar e pensar 

criativamente. No entanto, do ponto de vista físico, ele está irremediavelmente morto. 

Seu coração não pulsa, seus pulmões não cumprem as funções e não há qualquer sinal 

de metabolismo operando em seu corpo.  
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A idéia de morte-vida remete ao imaginário das primeiras civilizações. Em 

praticamente todas as culturas da Antiguidade havia a idéia de que algo das pessoas 

sobreviveria à morte física, que seu espírito poderia continuar existindo, em outro 

mundo, enquanto o corpo físico estivesse morto. 

Este “algo” que sobreviveria à morte física, contaria não só com a essência da 

pessoa, mas também com sua personalidade e memórias. Em diversas sagas míticas, 

heróis invadiram o mundo dos mortos em busca de suas amadas, de conhecimento e de 

poder, sendo detidos pelos mortos. 

Entre os mortos-vivos, pode-se distinguir dois tipos específicos de seres míticos. 

Os mortos-vivos imateriais, como fantasmas, teriam uma natureza distinta dos que 

possuíssem corpos físicos. O primeiro tipo, constituído de espíritos imateriais, teria a 

capacidade de afetar o mundo material, mas de forma limitada. Summers descreve que, 

na Inglaterra, lendas sobre fantasmas são comuns desde a época da ocupação romana. 

Ele cita que haveria inclusive uma espécie perigosa de aparição, chamada de “fantasmas 

que mordem” (Bitting Ghosts no original), espectros capazes de ferir seres humanos, 

atacando-os com mordidas e arranhões tão fortes a ponto de deixar marcas. Na 

Alemanha também havia lendas sobre os “fantasmas barulhentos” (Poltergeist no 

original), espíritos capazes de arremessar objetos e depredar casas, e sobre os 

“fantasmas gritadores” (Bussengeist no original), espectros capazes de gritar no mundo 

dos vivos, matando qualquer um que escutasse. 

Os mortos-vivos sólidos, materiais, poderiam ser tanto cadáveres possuídos pelo 

espírito que os animou em vida, quanto corpos habitados por algum ser sobrenatural ou 

força mágica. Embora os egípcios tivessem estes seres em seu imaginário, a maior parte 

dos documentos relativos a eles provêm da Idade Média, quando a imagem cristã do 

diabo ganhou força e muitos temiam que ele se apoderasse de cadáveres humanos para 

interagir com o mundo físico. Na Baixa Idade Média, havia o temor relativo aos 

necromantes, feiticeiros capazes de animar cadáveres através de magia negra.  

Segundo Summers, o vampiro faz parte deste segundo tipo de mortos-vivos, uma 

vez que seria sólido e material o bastante para sugar o sangue de uma pessoa e 

conservá-lo em seu corpo, sendo depois encontrado inchado dentro de sua cova. Um 

vampiro, por possuir um corpo sólido, também seria suscetível a dano físico, sendo que 

algumas narrativas descrevem vítimas que reagiram e feriram o morto-vivo e este, ao 

ser desenterrado, apresentava tal ferida aberta e, em alguns casos, ainda sangrando. 
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A maneira tradicional de se eliminar um vampiro também pressupõe que ele seja 

uma entidade física e sólida, na qual se possa enterrar uma estaca. A decapitação e a 

cremação, também usadas tanto na ficção literária quanto no imaginário do Leste 

Europeu para exterminar vampiros também precisam de um alvo sólido para serem 

efetivadas. Portanto, diferentemente de outros monstros míticos e outras criaturas do 

imaginário, um vampiro não “nasce” vampiro, mas se transforma após a morte.  

Na Inglaterra vitoriana a idéia do morto-vivo foi reestruturada. Autores de ficção 

trouxeram, da Antiguidade, diversas releituras de mitos e narrativas clássicas, sobretudo 

da Grécia e Roma antigas. Ao mesmo tempo, viajantes e exploradores traziam relatos 

das colônias, onde os mitos dos nativos e seu imaginário muitas vezes eram absorvidos 

pelos colonizadores.  

Embora não pudessem ser cientificamente comprovados, os mitos sobre mortos-

vivos, sobretudo sobre fantasmas, nunca deixaram o imaginário inglês. Embora fossem 

recorrentes como personagens da ficção, mortos-vivos e fantasmas também povoaram o 

imaginário vitoriano e, em muitas regiões do mundo, se mantém até hoje como uma 

influente figura deste imaginário, sobretudo na Inglaterra. 

 

O Paradigma do Vampiro Moderno: A Hematofagia 

 

Outra marca importante do vampiro moderno é a hematofagia, ou seja, a 

alimentação à base de sangue de seres vivos.Segundo Flavia Idriceanu e Waine Bartlett: 

  

O sangue é uma das imagens centrais da estrutura do pensamento humano, 
associado à vida e à morte, sacrifícios rituais e violência. Além disso é um 
símbolo de poder e juventude e, da mesma forma, possui uma estreita 
ligação com o mito do vampiro de vida eterna – ou morte. (IDRICEANU 
& BARTLETT, 2005, p.63) 

 

Está presente na figura do vampiro moderno não apenas o gosto por sangue, mas 

também a necessidade deste fluido vital. É antigo o mito de que a ingestão de sangue ou 

o uso tópico deste poderia prolongar a vida de uma pessoa ou devolver-lhe a saúde e a 

juventude. Desde a Antiguidade se acreditava que o sangue seria uma espécie de 

receptáculo da vida, podendo transferir a força vital de uma pessoa saudável a uma 

pessoa enferma.  
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Durante todo o período medieval, e posteriormente, a crença no sangue como 

receptáculo da vida e das emoções permaneceu na medicina. Na prática médica 

hipocrática, acreditava-se que o corpo humano era dividido em quatro “fluidos vitais”, 

conhecidos como “humores”. Estes humores seriam o sangue, a bile negra, a bile 

amarela e a fleuma. A personalidade e a saúde das pessoas dependeriam do equilíbrio 

perfeito entre estes quatro fluidos. A maior parte das doenças era tratada com sangrias, 

indução de vômitos, diarréias e sudoreses, a fim de “purgar o humor que estivesse em 

excesso” e equilibrar os restantes.  

A partir da medicina hipocrática, formou-se uma crença muito forte na Idade 

Moderna e que também teve registros na Idade Média e na Antigüidade, a de que seria 

possível transferir a saúde de um ser humano para outro, através da transferência do 

receptáculo da força vital, o sangue. Esta transferência poderia ser feita através do 

sangue de pessoas saudáveis, no qual o enfermo deveria se banhar ou beber. Este 

remédio, aconselhado ao imperador romano Constantino para o tratamento de lepra, 

costumava causar grande pânico onde quer que surgissem boatos de sua utilização. 

Além do sangue, acreditava-se ser possível transplantar membros e órgãos de uma 

pessoa saudável a um mutilado, com o mesmo princípio de que a saúde de alguém 

poderia passar para outro através do sangue ou de partes do corpo: 

 

Em 1768, o colégio dos oratorianos de Lyon é invadido pela multidão e 
saqueado. Acusam-se os religiosos de albergar um príncipe maneta. “Todas 
as noites”, conta-se, “são detidas nas redondezas do colégio crianças às 
quais se corta um braço para experimentá-lo no pretenso príncipe.’ [...] 
Muitos não acreditavam impossível, outrora, essa extraordinária cirurgia. 
 

E ainda: 

 Diz-se que o objetivo desses raptos de crianças era que havia um príncipe 
leproso, para cuja cura era preciso um banho ou banhos de sangue humano, 
e que, não o havendo mais puro do que o das crianças, tomavam-nas para 
sangrá-las dos quatro membros e para sacrificá-las, o que revolta ainda 
mais o povo. Não se sabe em que são baseadas essas histórias; esse remédio 
foi proposto no tempo de Constantino, imperador que não quis utilizá-
lo.Esse medo, em dois dos casos evocados acima, juntava-se ,reforçando-a, 
a essa outra crença, de modo algum insensata para uma mentalidade 
mágica, de que para curar um principezinho doente, é preciso sacrificar 
uma criança saudável e provocar assim uma transferência de saúde. 
(DELUMEAU, 1978, p. 179 - 181) 

 

Segundo este mesmo autor, os medievais acreditavam, em algumas regiões, que os 

judeus eram amaldiçoados, sendo acometidos de enfermidades, e estas só poderiam ser 
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aliviadas se eles sacrificassem uma criança católica e tomassem ou se banhassem em 

seu sangue.  

O Drácula histórico, rei da Walláquia, pequeno reino entre o Império Otomano e a 

Hungria, após derrotar os germânicos que haviam apoiado seu rival Dan III na luta pelo 

trono do reino, passou a ser difamado por estes, que imprimiram diversos panfletos, 

distribuídos em toda a Europa, narrando atrocidades atribuídas ao rei. Entre elas estava 

o fato de Vlad Drácula supostamente fazer suas refeições em meio a uma floresta de 

corpos empalados em lanças e recolher o sangue deles em bacias de prata, do qual ele se 

alimentava. Não há nenhuma menção nesses panfletos a qualquer efeito sobrenatural ou 

medicinal da ingestão de sangue pelo governante, mas uma vez que seu objetivo era a 

difamação, é provável que tal ato fosse visto como algo hediondo, digno de monstros, 

não de humanos tementes ao deus cristão.  

A questão da hematofagia como “transporte” da energia vital, de uma pessoa para 

outra, remete a uma personagem histórica que levou tal idéia muito a sério, a Condessa 

Sanguinária Elizabeth Báthory.  

Elizabeth Báthory era uma nobre húngara, com propriedades na Transilvânia, 

atualmente parte da Romênia. Embora fizesse parte de uma família importante, a 

condessa pouco agia na vida política local, preferindo se dedicar às suas fantasias 

sádicas e a orgias, nas quais torturava suas servas até a morte. 

Baring-Gould e Miranda Twiss afirmam que Elizabeth foi uma das mulheres mais 

bonitas de seu tempo e pinturas da época a mostram como uma bela dama de pele alva e 

cabelos negros. Vaidosa, a condessa temia o envelhecimento e, sob orientação de uma 

feiticeira local, passou a consumir sangue humano, tanto bebendo-o quanto banhando-se 

nele, com o intuito de reduzir as marcas da idade.  

Tal tratamento cosmético, no entanto, exigia grande quantidade de vítimas e logo 

o rareamento das camponesas nas imediações do castelo da condessa começou a 

levantar suspeitas quanto a ela. Por fim a corte húngara decidiu investigar e descobriu o 

massacre que vinha acontecendo por anos dentro dos muros do palácio. 

     Como resultado, a condessa Báthory foi emparedada a mando do imperador 

húngaro. Em seu castelo foi encontrado um caderno no qual ela descrevia 

detalhadamente mais de 650 assassinatos que cometera para conseguir o sangue  

utilizado para seu peculiar tratamento de beleza. 

A narrativa sobre a condessa Elizabeth Báthory, citada por Sabine Baring-Gould 

em seu Book of Werewolves, marcou profundamente a obra de Bram Stoker, a ponto de 
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Denis Buican afirmar que o Conde Drácula é, na verdade, uma amalgama do Drácula 

histórico com ela. 

Na crença do Leste Europeu, os vampiros sairiam das covas durante a noite e 

sugariam o sangue dos vivos. Quando suas sepulturas fossem abertas, seria possível 

encontrá-los inchados com o sangue que sugaram e muitas vezes este escorreria por 

seus olhos, nariz e boca, inundando o caixão. 

Em sua obra Vampires, Burial and Death, Paul Barber ressalta que, muito longe 

de ser algo sobrenatural, este fato de certos cadáveres aparecerem “estufados” e com 

sangue líquido escorrendo de seus orifícios é perfeitamente normal para o processo de 

putrefação. Pouco tempo após a morte o sangue perde sua capacidade de coagular e os 

microorganismos responsáveis pela decomposição, ao liberarem gases, criam uma 

pressão interna no cadáver, fazendo-o inchar e expelir o sangue para fora do corpo.  

Nas regiões rurais do Leste Europeu, até hoje, cadáveres com estes sinais são 

considerados suspeitos de serem vampiros. Na região dos Bálcãs e na Romênia não é 

raro que aldeões desenterrem estes “vampiros” para cravar estacas em seus corações ou 

cremá-los.  

No século XIX o sangue continuou como uma questão importante do ponto de 

vista do imaginário. A idéia do sangue como veículo da vida não só permaneceu por 

todo o período vitoriano como também ganhou ares científicos com a técnica de 

transfusão sanguínea.  

Nesta prática, a idéia de que uma pessoa doente pudesse “se alimentar” do sangue 

a ela transferido e assim recuperar a saúde era, de certa forma, bastante similar à do 

vampiro, quando um cadáver é reanimado pelo sangue dos vivos. No entanto, embora 

esta técnica fosse razoavelmente popular, era também arriscada, pois antes da 

descoberta dos tipos sanguíneos e do fator Rh a transfusão de sangue podia até matar o 

paciente, dependendo do sangue recebido.  

 

O Paradigma do Vampiro Moderno: A Licantropia 

 

Além da hematofagia e da morte-vida, o vampiro moderno também possui 

profundas características licantrópicas. O Conde Drácula de Bram Stoker, ao longo da 

narrativa, se transforma em lobo, cão, morcego e em rato. Na obra Lâmia, do poeta Jhon 

Keats, a vampira Lycius muda para a forma de uma serpente após matar seu 

companheiro e beber seu sangue. 
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Lendas relativas à licantropia são muito diversificadas. Em alguns locais, como na 

França, o tipo mais comum de licantropo é o Lobisomem (Werewolf em inglês, Loup-

garoux em francês), um ser capaz de assumir a forma humana, uma forma lupina e outra 

forma híbrida, combinando características de ambas. Algumas lendas definem a 

licantropia como uma “doença”, sendo que uma pessoa mordida por um Lobisomem 

estaria fadada a se tornar um monstro da mesma espécie.  

Durante a Idade Média, a licantropia foi considerada uma forma de bruxaria. 

Acreditava-se que feiticeiras pudessem assumir a forma de gatos, pássaros, morcegos e 

outros animais. Segundo Carlos Roberto F. Nogueira, em sua obra O Diabo no 

Imaginário Cristão, o diabo também era considerado como sendo capaz de assumir 

formas animais, no entanto, sempre que o fazia se transformava em um animal de cor 

negra. 

O Diabo assume outras e variadíssimas formas animais, como a de um 
touro, gato, cavalo, porco, veado, camundongo e mosca. Mas a sua aparição 
como um cão, e um cão preto – a cor denunciando a presença demoníaca – 
ocupa o segundo lugar na preferência dos relatos. (NOGUEIRA, 2000, 
p.68) 

 

E ainda: 

 

Cesarius de Heisterbach (morto por volta de 1245) esclarece, em seu 
livro destinado a instruir os jovens monges de Cister, que não só 
calamidades, tormentos e doenças, mas também ruídos inesperados – 
como o farfalhar das folhas e o gemido do vento – deveriam ser 
atribuídos a artifícios diabólicos. Para Cesarius, o Diabo pode 
aparecer sob várias formas: um urso, um cavalo, um gato, um 
macaco, um sapo, um corvo, um abutre, um cavaleiro, um soldado, 
um caçador, um dragão e um negro. Não era raro disfarçar-se em 
mouro. (NOGUEIRA, 2000, p.53)  

 

No entanto, a forma mais comum de representação do demônio era como um 

morcego. Para os teólogos medievais, assim como a pomba branca representava o 

Espírito Santo na Santíssima Trindade, o morcego, um animal noturno, escuro, que 

dorme de cabeça para baixo, seria a representação mais fiel do demônio. 

Segundo Seligmann e Summers, o morcego era visto como um animal 

“antinatural”. Do ponto de vista dos estudiosos medievais, este era um ser que fazia 

tudo ao contrário do que um animal “normal” faria. Além de pousar de cabeça para 

baixo, os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar, coisa que era tida no 

imaginário do medievo como sendo próprio das aves e insetos. Eles também seriam 
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criaturas que agiriam apenas à noite, enquanto o “correto” era que os animais 

dormissem durante este período. Sendo, no ponto de vista medieval, um animal tão 

bizarro, o morcego só poderia ser a representação do demônio e tal ser era comumente 

associado a esta figura do imaginário.  

Muitas tradições e figuras licantrópicas da antiguidade, condensadas na figura do 

diabo, segundo Nogueira, foram responsáveis por atribuir a ele capacidades 

licantrópicas. No entanto, duas das formas mais comuns de representação animal do 

demônio, a de lobo e a de bode, tem relações com o conceito de wilderness. 

 

Wilderness não tem tradução exata em português. Significa sertão, selva, 
lugar primitivo, mas sem a precisão da palavra inglesa. “Na sua forma mais 
antiga [...] wilderness estava relacionado com florestas, lugares habitados 
por bestas selvagens ou homens selvagens: wildman. Ao mesmo tempo, 
significava que o homem era tomado de estranhamento, sentindo-se 
desorientado nessas florestas” [...] Num artigo sobre Joseph Conrad, Michel 
Le Bris, depois de afirmar que não se pode traduzir wilderness para o 
francês, considera que essa noção é central na obra de Conrad, indicando 
que ela carrega uma idéia de mistério, esplendor, selvageria e força [...] 
(PRADO, 1999, p.187) 

 

No imaginário medieval os homens eram fortemente ligados a terra onde nasciam 

e a wilderness ocupava um local especial como fonte e abrigo de monstros e segredos. 

A origem desta relação com a wilderness provavelmente está nas antigas tradições 

druídicas; os druidas, sacerdotes animistas dos povos da Europa pré-cristã, tinham seus 

rituais secretos feitos em bosques e florestas, proibidas aos não-iniciados. Nestes locais 

aconteciam rituais que muitas vezes utilizavam de sacrifícios humanos e contatos com 

seres sobrenaturais.  

 

A floresta pode ser um espaço sinistro de trevas e emanações, reais ou 
imaginárias. Só é permitido o ingresso aos iniciados, aos conhecedores 
das verdades da natureza, em todas as duas formas, visíveis ou não. Ali 
os druidas tinham seus bosques sagrados, ocultos aos olhos dos simples 
mortais. [...] na literatura arturiana, levava dias para os cavaleiros 
atravessarem as florestas. Um ermitão adverte Lancelot de que a floresta 
era ‘mais traiçoeira do que alguém pudesse saber, ele poderia se perder 
no caminho e vagar por muitos dias sem encontrar uma alma para 
ajudá-lo’, pois era ‘vasta e labiríntica em suas profundezas; um 
cavaleiro poderia cavalgar o dia todo sem encontrar uma casa ou 
refúgio’ (IDRICEANU & BARTLETT, 2005, p. 86-87) 

 

Acima de tudo, pairava sobre os locais ermos, de natureza intocada, o medo do 

desconhecido. Em uma época onde poucos eram alfabetizados e o estudo da biologia se 
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baseava mais em superstições e idéias religiosas do que na simples observação da 

natureza, ninguém poderia ter certeza do que realmente se escondia dentro das matas.  

Locais de wilderness permeiam a literatura medieval como refúgios de monstros, 

locais de sabbats, rituais satânicos feitos por bruxas e feiticeiros e áreas onde o mundo 

sobrenatural se misturava ao mundo mortal. Os mitos arturianos mostram a wilderness 

como local onde a integridade dos cavaleiros é testada, pois lá eles encontram dragões, 

demônios e magas e são confrontados com escolhas que põe em xeque a sua devoção e 

fé.  

Na tradição judaica, segundo Summers e Seligmann, bodes pretos eram soltos em 

locais ermos, de natureza selvagem, esperando-se que eles levassem embora, consigo, 

os pecados da comunidade. Estes animais, representando todo o mal de um povo, eram 

mandados para a wilderness, onde “descarregariam” todo este mal.  

O demônio, representado como uma cabra ou um bode preto, normalmente 

aparece em descrições de sabbats, a fim de copular com bruxas e receber oferendas 

destas. No Maleus Maleficarum, Kramer e Sprenger citam que bruxas normalmente 

deixariam suas casas em certas datas festivas pagãs, como a noite de Wallpurgis (31 de 

Outubro, data conhecida hoje como Halloween). Através de encantamentos, voariam em 

vassouras ou se transformariam em gatos ou pássaros e se reuniriam em florestas a fim 

de realizar rituais malignos, fazer sacrifícios humanos, orgias e festivais antropofágicos. 

O demônio em pessoa participaria destes festins macabros e segundo Seligmann: 

 

Raramente o sabbat era perturbado por espectadores indesejados. Quando 
o alarido e a música chegavam aos ouvidos dos crentes, estes fechavam as 
taipas das janelas e persignavam-se. Mesmo os perseguidores de bruxas 
mais ousados fingiam não ouvir, pois sabiam que Satanás participava no 
sabbat, e o poder das armas era quase nulo contra o senhor das trevas. 
[...]John of Salisbury descreve um sabbat de bruxas em que o diabo 
apareceu sob forma de cabra ou gato. (SELIGMANN, 1948, p.204)  

 

Longe se ser exclusividade de demônios, a transformação em animais era também 

creditada a bruxas e feiticeiros. Na Inglaterra e na França acreditava-se que magos 

poderiam se transformar em gatos e, em fins da Idade Média, segundo Nogueira e 

Seligmann, houve um verdadeiro massacre de felinos em Paris, na tentativa de se 

executar bruxas que estivessem sob esta forma. 

Antes do Drácula de Bram Stoker popularizar o paradigma do vampiro moderno, 

a figura do vampiro e de outros licantropos, como os lobisomens, segundo Summers, 
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não tinham fronteiras claras. Em muitas regiões, como na Grécia, até hoje é usada a 

mesma palavra (Vrykolakas) para se referir a ambas as criaturas e ambas se mesclam no 

imaginário local, tornando-se indistinguíveis uma da outra.  

No Leste Europeu, vampiros e lobisomens também são considerados como sendo 

a mesma criatura, em estados diferentes de vida. Um lobisomem, nos Bálcãs e na 

Romênia, está fadado a se tornar um vampiro depois da morte. No imaginário dos povos 

germânicos, de forma inversa, vampiros e lobisomens são considerados como sendo 

inimigos naturais. Pelo fato de lobos se alimentarem de carniça e eventualmente 

saquearem cemitérios nas zonas rurais, acredita-se que eles atacam e devoram qualquer 

morto-vivo que encontram, e o mesmo ocorreria em relação aos lobisomens e vampiros.  

Surpreendentemente, no século XIX, a imagem do lobisomem e do licantropo, de 

forma geral, ainda se fazia muito presente no imaginário europeu, sobretudo na Europa 

Continental.  

No Book of Werewolves, de Sabine Baring-Gould, o primeiro capítulo narra uma 

curiosa introdução sobre como ele foi levado a pesquisar tal tema. Certa vez, quando 

visitava o interior da França, com a finalidade de conduzir pesquisas sobre monólitos 

druídicos, Sabine se demorou muito em campo e foi pego de surpresa pelo anoitecer. 

Naquela noite, depois de se perder na região, ele conseguiu encontrar uma vila próxima 

a seu campo de pesquisa, mas nenhum aldeão local aceitou guiá-lo pelos pântanos até a 

cidade onde ele estava hospedado, pois todos temiam encontrar algum lobisomem no 

caminho. 

O autor afirma, portanto, ter ficado surpreso com a atitude dos camponeses, uma 

vez que na Inglaterra coisas como lobisomens e vampiros eram tidas como ficção, mas, 

naquele local, em plena Europa, ainda eram personagens importantes do imaginário. 

Diante deste acontecimento, Baring-Gould resolveu dedicar alguns anos a viajar pelo 

mundo em busca de locais onde, como na França, o mito dos licantropos e de outras 

criaturas sobrenaturais ainda fossem tidos como reais.  

Embora ainda estivesse presente em grande parte do imaginário, no século XIX, a 

figura do licantropo também ganhou espaço como metáfora. Tanto na ficção literária 

quanto na cultura da era vitoriana, muitas vezes a transformação em animal não se dava 

fisicamente, mas moralmente ou intelectualmente.  

Segundo Stephen King, a principal obra literária sobre licantropos da Era 

Vitoriana, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, segue esta idéia de que a 

transformação em animal não se dá fisicamente. Paralelamente, Sabine Baring-Gould 
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cita que na Eslováquia a palavra vlkodlak é usada para denominar tanto lobisomens 

quanto vampiros e licantropos em geral, além de também ser usada para indicar pessoas 

embriagadas, sendo usada jocosamente para se referir a alguém que passa a agir como 

um animal depois de beber.  

Além destas características, o vampiro moderno também conta com mais duas: a 

sedução para a destruição e a natureza sobrenatural.  

 

O Paradigma do Vampiro Moderno: A Sedução para a Destruição 

 

O vampiro, ao contrário de outros monstros do imaginário e da ficção, não existe 

solitariamente, sendo uma criatura que se dissemina de forma epidêmica. Um vampiro 

pode criar outros iguais a si e usa suas habilidades de sedução em conjunto com seu 

apelo erótico para fazê-lo.  

Vampiros, de maneira geral, se tornam seres sobrenaturais através do contágio. 

Um vampiro morde uma pessoa e suga-lhe o sangue, e esta, invariavelmente, se torna 

uma destas criaturas quando morrer.  

No imaginário popular do Leste Europeu, a origem pelo contágio costuma variar 

bastante de região para região. Segundo Barber, em alguns locais acredita-se que 

pessoas mordidas por vampiros adoecem e morrem dentro de poucos dias, antes de 

tornarem-se também mortos-vivos. 

No entanto, em alguns outros locais, a simples mordida de uma destas criaturas 

não é o suficiente para amaldiçoar a vítima. É necessário que a vítima também tome do 

sangue do vampiro, o que a transformaria em um após a morte. Esta é a versão tomada 

por Stoker em seu romance, no qual Drácula só é capaz de transformar em vampiros as 

vítimas que bebem de seu sangue.  

O vampiro moderno, assim como a personagem de Stoker, dificilmente recorre à 

violência para gerar outros iguais a si. A sedução é a maior arma destas criaturas, 

levando, com apelos eróticos e promessas de vida eterna, suas vítimas a realmente 

desejarem a transformação monstruosa. Assim como os seres vivos seduzem seus 

parceiros para gerar uma nova vida, um filho, os vampiros seduzem suas vítimas para 

gerar uma nova morte, uma morte-vida, um ciclo infindável de destruição, que se 

prolonga a cada novo vampiro criado.  

Stephen King, em seu tratado sobre a cultura de massa dos séculos XIX e XX, 

Dança Macabra, ressalta que a sedução para a destruição é a única característica que 
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separa o vampiro moderno do ghôul4, o “zumbi” dos filmes de monstros de nossa 

época.  

Ambas as figuras são bastante semelhantes. No entanto, o ghôul não seduz suas 

vítimas, ele estupra a vontade delas, atacando-as irracionalmente, enquanto o vampiro 

procura obter o consentimento, ainda que momentâneo, de sua vítima para transformá-la 

em outro igual a si.  

A idéia da sedução para a destruição também está presente em diversas outras 

figuras do imaginário, sobretudo na Antiguidade Clássica. As sereias, harpias, lâmias e 

outras criaturas similares do imaginário da Grécia Antiga também utilizavam da 

sedução para atrair suas vítimas para a destruição; no entanto, diferentemente do 

vampiro, elas eram incapazes de gerar outras iguais a si a partir de suas vítimas.  

Na Idade Média, com o surgimento da figura do diabo, a sedução para a danação 

ganhou uma nova configuração. A Idade Média européia foi marcada pelo domínio da 

Igreja Católica, Romana e Ortodoxa sobre o imaginário ocidental. Os demônios 

medievais tinham como atributo a sedução e a sensualidade. Desta idéia nasceu a figura 

dos incubus e succubus. 

 

Os succubus (‘os que se deitam por baixo’) eram demônios fêmeos que 
assaltavam os homens adormecidos, sob o aspecto de mulheres formosas, 
às vezes virgens, impelindo-os a quebrarem os votos de castidade ou, no 
caso de homens casados, a cometerem adultério. Os incubus (‘os que se 
deitam por cima’) representavam a contrapartida masculina, buscando 
corromper a mulher, deflorando-a, se fosse virgem, ou arrastando as 
esposas ao adultério. No caso das religiosas, estes demônios assumiam o 
papel de Cristo, dos santos ou dos anjos. Tomás de Aquino pensava que 
um demônio agia como um succubus para o homem, recebendo seu 
sêmem, e depois deitava-se com o um incubus com uma mulher, para 
gerar filhos. (NOGUEIRA, 2000, p.51-52)  

 

No imaginário medieval, a vítima que sucumbisse à sedução de tais demônios, 

estaria cometendo o pecado da luxúria, ao mesmo tempo em que estaria perdendo sua 

alma para tais seres. Portanto, como se acreditava que demônios poderiam copiar as 

feições de qualquer pessoa, a idéia dos succubus e incubus era usada para amedrontar os 

                                                 
4 Ghôul, na mitologia árabe é uma espécie de gênio antropofágico, normalmente maligno. O antagonista 
de Alá no islamismo, segundo o Alcorão, é um ghôul de nome Iblis, assumindo nesta religião o mesmo 
papel de Lúcifer no catolicismo. No entanto, no ocidente moderno, sobretudo nos países de língua 
inglesa, a palavra Ghôul e seus variantes Ghul e Ghoul passaram a ser usados para se referir a qualquer 
criatura da ficção que se alimente de carne humana, sobretudo os “zumbis” de filmes de terror. O termo 
também é usado para pessoas violentas, como assassinos seriais.  
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mortais quanto aos prazeres da carne, em um processo que Nogueira chama de 

“pedagogia do medo”.  

A idéia dos succubus é muito semelhante à da lamia e da lilith e, por causa de sua 

popularidade, teve uma importante influência no vampiro vitoriano, concebido como 

um ente sedutor, que tenta os mortais com promessas de prazer para sugar-lhes algo, no 

caso o sangue, de suma importância. 

A idéia da sedução era execrada no imaginário vitoriano como sendo algo indigno 

do homem másculo anglo-saxão. A questão do erotismo, embora sempre presente na 

Europa, incluindo a Inglaterra, como destaca Peter Gay, era considerada como sendo 

algo pertencente às raças e classes inferiores, digno de vergonha e repulsa.  

Neste contexto, ainda bastante influenciado pelo imaginário religioso medieval, o 

erotismo e a sedução eram frequentemente associados na ficção à figura dos monstros. 

O Drácula de Stoker, por exemplo, é uma figura profundamente sedutora, assim como 

os vampiros das obras de Byron, Keats e outros autores da época.  

No imaginário, no entanto, os vampiros do Leste Europeu não possuíam 

características sedutoras. Pelo contrário, eles normalmente eram apresentados como 

bestas impiedosas que atacavam as pessoas durante a noite, espalhando o caos e a 

destruição. Nos relatos das infestações de vampiros, apresentados por Barber, tais 

criaturas não lançam mão dos artifícios da sedução e do erotismo; elas apenas invadem 

as residências das vítimas e as mordem vorazmente, sugando-lhes o sangue.  

A idéia da sedução para a destruição na obra de Stoker vem da associação da 

figura do vampiro com a figura do diabo, esta sim uma figura versada nas artes do 

erotismo. Para denegrir ainda mais o monstro da obra literária gótica, autores como 

Bram Stoker e Lord Byron associaram-no às práticas tidas como deploráveis naquele 

contexto histórico e social. Ao contrário do herói casto e másculo do romance, o 

monstro era devasso, sedutor e dado às paixões, representando tudo aquilo contra o qual 

os vitorianos lutavam para sublimar.  

 

O Paradigma do Vampiro Moderno: A Sobrenaturalidade 

 

O vampiro vitoriano, arquétipo gerador do paradigma do vampiro moderno, 

também possui atributos sobrenaturais. Ele não compartilha do mundo natural onde os 

humanos vivem. Armas que matariam um humano não tem o mesmo efeito sobre o 

vampiro e proteções contra seres vivos não são seguras contra a mesma criatura.  
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Por outro lado, o vampiro possui uma série de restrições que não existem no 

mundo natural dos mortais. Alguns modos de destruir um vampiro, como o uso de alho, 

não afetam em nada os humanos vivos e sadios, mas são mortais para a criatura.  

As medidas de proteção e combate a vampiros são chamadas, por Barber, de 

medidas apotropáicas5.  Estes apotropáicos podem ser divididos em duas categorias: 

medidas para se prevenir e afastar os vampiros e medidas para se destruir ou inutilizar 

os mesmos.  

Medidas para prevenir a existência de vampiros normalmente eram aplicadas ao 

cadáver que tivesse possibilidades de se tornar um morto-vivo. Alguns destes visavam 

impedir a possessão do corpo por um espírito maligno, como o enterro com cruzes, 

símbolos sagrados ou papéis com salmos ou passagens bíblicas. Outros, mais comuns, 

visavam impedir ou dificultar que o vampiro saísse de sua sepultura. 

Tais apotropáicos deveriam ser administrados logo que a pessoa morresse. 

Espelhos deveriam ser cobertos ou retirados do local onde se encontrava o defunto, pois 

sua alma poderia ficar presa neles ao invés de rumar para a outra vida. Os olhos do 

morto deveriam ser fechados ou lacrados com objetos. Em algumas regiões era utilizada 

cera quente ou panos eram empregados para garantir que os olhos não se abrissem.  

Todo este cuidado, como citado acima, se deve à crença de que a alma era o 

reflexo de uma pessoa em um espelho. Quando a pessoa morresse e sua alma se 

dissociasse do corpo, esta poderia ficar presa em alguma superfície espelhada, ou 

mesmo no cadáver, uma vez que os olhos refletem imagens como um espelho.  

Também era importante ter cuidado com a sombra do cadáver. Também 

considerada como sendo a manifestação da alma de uma pessoa, a sombra jamais 

deveria ficar às costas do morto, ou ela corria o risco de “ficar para trás” ao invés de ir 

com ele para fora da casa ou do local onde seu dono morreu.  

O cortejo fúnebre, em algumas regiões, jamais deveria sair pela porta da casa, mas 

sim por uma janela ou abertura, a fim de que o morto se confundisse e não lembrasse o 

caminho de volta para sua moradia. Também seria comum a crença de que o cortejo 

deveria prosseguir uma longa e confusa jornada pela cidade, a fim de “desorientar” o 

morto, para que este acreditasse ter saído de um local mais longe do que a cidade.  

                                                 
5 Apotropáicos são medidas de proteção contra o sobrenatural. Podem ser tanto símbolos quanto produtos 
específicos, ações que devem ser feitas ou palavras que devem ser proferidas a fim de garantir imunidade 
contra certo evento ou criatura sobrenatural.  
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No cemitério, o corpo poderia ser enterrado de cabeça para baixo, em posição 

vertical, ou em posição horizontal, de bruços, a fim de que, quando se tornasse um 

vampiro e tentasse sair da sepultura cavando, acabasse cavando para baixo ou para os 

lados, não conseguindo assim sair da cova.  

Outro método seria cortar a cabeça do defunto e a enterrar entre suas pernas. Isso 

não impediria o vampiro de voltar como um morto-vivo, mas ele ficaria desorientado, 

uma vez que ainda enxergaria pela cabeça e não conseguiria sair da sepultura.  

Em algumas regiões do Leste Europeu, também havia a idéia de que vampiros 

teriam tendências obsessivo-compulsivas. Por isso era comum se enterrar os corpos com 

redes de pesca, acreditando que os vampiros só conseguiriam sair de suas covas depois 

de desfazer todos os nós da rede.  

Outra medida semelhante seria espalhar, ao redor da cova de um vampiro, 

inúmeras sementes ou pequenas pedras. Ao deixar a sepultura, o morto-vivo seria 

obrigado a contar todos estes objetos e não conseguiria terminar a conta antes do sol 

nascer e ser obrigado a retornar à cova.  

Também era comum a empalação de cadáveres suspeitos ou com tendências a se 

tornarem vampiros. Neste caso, perfurar o corpo com uma estaca tinha, além de 

eficiência sobrenatural, uma função prática. Pregado na cova, ele não iria aparecer no 

nível do solo se este ficasse inundado ou erodido, além do fato de que os gases da 

putrefação sairiam pelo ferimento e o corpo dificilmente assumiria a forma inchada, 

considerada grotesca, que eles tanto temiam. 

Outra forma de evitar o inchaço do corpo era enterrar, junto com o cadáver, algum 

objeto cortante ou perfurante, estrategicamente posicionado para ferir o corpo assim que 

este estivesse começando a inchar. Segundo o autor, várias facas, espadas, foices e 

lanças foram encontradas em túmulos medievais ou de épocas anteriores, colocados 

com esta finalidade nos corpos.  

 Os ciganos do Leste Europeu, segundo Barber, também teriam a tradição de 

enterrarem longas lanças de madeira na cova de seus mortos, para evitar que eles se 

tornassem vampiros. Normalmente três lanças eram usadas, uma na cabeça, outra no 

tórax e outra no abdômen do cadáver.  

Mortos com muita possibilidade de se tornarem vampiros, como feiticeiros, 

lobisomens e hereges, eram comumente enterrados fora de solo sagrado, normalmente 

em encruzilhadas, longe das cidades e perto de matas ou pântanos.  
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Flavia Idriceanu e Waine Bartlett citam que as encruzilhadas de estradas eram 

vistas como locais limítrofes.  

 

Há muitas superstições ligadas ao ponto de encontro entre duas 
estradas: muitas vezes são considerados como pontos de intersecção 
simbólicos entre o caminho dos vivos e o dos mortos. Supostamente os 
espíritos perseguidores (entre os quais, os vampiros) permanecem nas 
encruzilhadas por não estarem certos de que caminho seguir. Os suicidas 
e outros que não foram sepultados em campos santos são enterrados em 
encruzilhadas, às vezes com estacas transpassadas em seus corações. 
[...] Para acrescentar algo ao significado ritualístico do local, é também 
a fronteira entre duas paróquias. (IDRICEANU & BARTLETT, 2005, 
p.94)  

 

Outra prática, apontada por Barber e Summers, era a de simplesmente abandonar o 

cadáver na wilderness. Embora não tivessem mitos relativos a vampiros, propriamente 

ditos, antes do século XIX, os povos da Inglaterra também usavam deste método 

apotropáico para se livrar de alguns tipos de mortos incômodos, como as vítimas de 

sacrifício humano de druidas, bandidos e traidores.  

Corpos abandonados em locais ermos normalmente se decompunham 

rapidamente, sendo alvo de animais carniceiros e dos elementos naturais. No entanto, 

alguns, como os cadáveres jogados em pântanos, lagos congelados ou cavernas, foram 

preservados por processos naturais de mumificação6 ou saponização7.  

Entre os povos eslavos, era comum também o depósito de tais corpos em água, 

normalmente em rios, lagos ou mesmo no mar. Em algumas regiões, mais para o 

interior do continente, tais apotropáicos consistiam em amarrar o cadáver a algo pesado, 

para que ele não boiasse, e então arremessá-lo em algum corpo de água. Também era 

comum usar estacas ou lanças para prender o defunto ao fundo do rio, lago ou, 

principalmente, pântano.  

Já na região mais ao norte, próximo do mar, os eslavos e eslavônicos adotavam 

uma posição mais similar aos funerais escandinavos, depositando os defuntos em rios 

ou no mar, para que a água os levassem embora. Estes depósitos poderiam ser feitos 

tanto com pequenos barcos quanto simplesmente atirando o cadáver na água. 

                                                 
6 Mumificação é um processo no qual o cadáver desidrata a um certo nível no qual não é possível a 
sobrevivência dos microorganismos responsáveis pela decomposição. Com a morte destes 
microorganismos, o defunto tem seu processo de putrefação interrompido e fica preservado em sua cova. 
7 Saponização é um processo no qual o cadáver é preservado por se transformar, literalmente, em sabão. 
Em contato com ambientes cáusticos, como pântanos, cavernas e lagos subterrâneos, a gordura do corpo 
reage quimicamente, transformando a pele, os ossos e os músculos do defunto em sabão e assim 
impedindo o processo normal de decomposição. 
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O objetivo destes métodos era o de se ver livre do morto o mais rápido possível, 

com o mínimo de esforço, e também evitar manter o cadáver, que poderia se reanimar 

como um morto-vivo, dentro dos limites da cidade. Muitas vezes, no entanto, a simples 

prevenção não resolvia os casos dos vampiros. Quando uma infestação destas criaturas 

surgia, se fazia urgente a busca e destruição delas. 

A primeira dificuldade que aparecia aos caçadores de vampiros era identificar 

onde se encontrava o morto-vivo. Dentro da cidade, o local mais provável para se 

procurar era, sem dúvida, o cemitério.  

No Leste Europeu acreditava-se que o vampiro sairia de seu caixão e de sua cova 

através de um pequeno orifício na terra, ou ainda que alguns abririam sua sepultura e 

escavariam o caminho rumo à superfície. Sendo assim, túmulos que apresentassem 

fissuras, buracos, aberturas ou marcas de terem sido escavados e depois tampados, 

muitas vezes seguidas, eram tidos como suspeitos de guardarem, em seu interior, mortos 

sem descanso. 

Summers também cita que: “Os Russos do Sul acreditam que, se as mãos de um 

vampiro estiverem de alguma forma impossibilitadas, este escavará para fora de sua 

sepultura usando os dentes, que são fortes como aço” . (SUMMERS, 1929, p.289) 

Muitas vezes, porém, os túmulos dos cemitérios não se encontravam violados ou 

com fissuras e perfurações. Então era necessário um método apotropáico para localizar 

o vampiro. Um cavalo totalmente branco, sem manchas (em algumas regiões o cavalo 

deveria ser completamente negro, e em outras uma égua com as mesmas características 

poderia substituí-lo), que nunca tivesse sido montado ou usado para tração, deveria ser 

montado por um jovem virgem. O animal deveria ser conduzido pelo cemitério. Se ele 

refugasse ou se negasse a continuar diante de algum túmulo, era sinal que este 

comportava, em seu interior, um vampiro.  

Destruir um vampiro se resumia a aplicar, no cadáver, as medidas apotropáicas 

que não foram aplicadas em seu enterro. O método mais popular consistia em empalar o 

corpo com uma estaca de madeira, cortar sua cabeça, encher sua boca com alho ou outra 

planta de cheiro forte, ou, por fim, se nada disso impedisse a criatura, cremá-la.  

O cadáver, segundo Barber, era examinado, em busca de algumas marcas que 

sugerissem o estado de morte-vida. Na religião ortodoxa, ao contrário do que acontece 

no catolicismo romano, a não-decomposição do corpo era vista como um sinal de que “a 

terra o havia rejeitado”, e que, portanto, ele estaria amaldiçoado e preso ao mundo dos 

vivos. Entre os católicos romanos, processos de não-decomposição do cadáver eram 
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vistos como sinal de santidade e incorruptibilidade da pessoa. Barber destaca que esta é 

uma das idéias que teria originado o mito de que católicos romanos se tornariam 

vampiros se enterrados em terrenos santos de católicos ortodoxos.  

 

Atualmente os cadáveres são exumados, na Romênia, três anos após a morte, no 
caso de uma criança, quatro ou cinco anos após a morte, no caso de um jovem 
ou sete anos após a morte, no caso de um idoso. Se o defunto não se decompôs 
completamente, tornando-se apenas um esqueleto, então ele é considerado como 
sendo um vampiro. (SUMMERS, 1929, p.302) 

 

Além da não-decomposição, um vampiro também poderia apresentar uma 

aparência hedionda, como estar inchado, ter perdido a “pele”, as unhas ou mudado de 

cor.  

A presença de sangue em estado líquido, ou de qualquer outro fluido que 

lembrasse este, era tida também como evidência de que o cadáver teria se levantado e 

sugado este “sangue” dos vivos. Nas descrições das infestações de vampiros era comum 

encontrar menções a filetes de sangue escorrendo da boca, nariz, olhos ou ouvidos do 

morto, ou deste estar boiando em uma “piscina de sangue”.  

De fato, como afirma o autor, o sangue humano volta ao estado líquido durante o 

processo de decomposição e fluidos avermelhados também se originam do processo, o 

que poderia explicar estas características dos cadáveres tidos como “vampirescos”. 

Dentes grandes, pontudos ou à mostra, assim como a mudança de posição do 

cadáver também eram vistos como evidências de alguma atividade post mortem por 

parte deste.  

Caso o cadáver apresentasse alguma destas características, eram então tomadas as 

providências necessárias. Qualquer que fosse o método apotropáico aplicado, este era 

feito a certa distância, pois era comum a crença de que se o sangue de um vampiro 

espirrasse em uma pessoa, esta seria contaminada e também se tornaria um.  

Segundo o autor, a cremação, apesar de ser o único método 100% garantido de 

eliminação do morto-vivo, raramente era aplicada logo depois da descoberta deste. Para 

se reduzir um corpo humano a cinzas, segundo o mesmo autor, é necessária uma 

temperatura extremamente alta, difícil de conseguir usando apenas madeira. Cremar um 

vampiro exigiria um grande esforço, pois seria necessário, primeiro, a construção de 

uma pira funerária, depois a exumação do corpo (com os cuidados para que este não 

entrasse em contato físico com nenhuma pessoa), e então uma longa e onerosa queima 

deste, que exigiria muita lenha, algum carvão mineral, ativadores de fogo, como álcool, 
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petróleo ou outros tipos de óleos, e vigilância constante para as chamas não se apagarem 

ou não diminuírem. O odor exalado também era extremamente incômodo para a 

comunidade, assim como a fumaça que o processo produzia. Dificilmente uma 

comunidade pequena teria condições de abrir mão de lenha e óleo, sobretudo durante o 

rigoroso inverno do Leste Europeu para se desfazer do vampiro; portanto, a cremação 

era tida sempre como a última opção para este fim.  

O primeiro método empregado, normalmente, era a decapitação. Prática, rápida e 

eficiente, poderia ser feita com um machado de cabo longo ou mesmo com uma pá de 

coveiro, devidamente afiada. Não exigia que o cadáver fosse retirado do local e era 

suficientemente segura para o verdugo e para a platéia, desde que fosse mantida à 

distância do morto.  

A empalação também era empregada com freqüência e era costume cobrir o 

cadáver com um pano antes de fixar a estaca em seu corpo, para evitar que algum fluido 

escapasse na direção dos aldeões. Segundo o autor, a estaca de madeira era 

normalmente martelada no peito do cadáver, na direção do coração, sobretudo nas 

regiões onde se acreditava que vampiros tinham dois corações, um dos quais só batia 

depois da morte, animando o cadáver. No entanto também não eram incomuns estacas 

serem fixadas nos braços, pernas, cabeça e ventre do vampiro, sobretudo na tentativa de 

“pregá-lo” ao caixão e impedi-lo de se levantar.  

Plantas aromáticas, como o alho, também eram utilizadas. Segundo Summers e 

Barber, em algumas regiões era comum a crença de que os vampiros poderiam se 

transformar em fumaça, e estas plantas, assim como incenso, tinham por finalidade 

impedir que seu miasma saísse da cova, confundindo seu cheiro e dificultando sua 

transformação em uma forma gasosa. É interessante lembrar também da medicina 

hipocrática, ainda muito em voga até mesmo depois da Idade Média, sobretudo nas 

regiões mais rurais, onde ainda acreditava-se na idéias dos “humores” e que miasmas 

poderiam contaminar as pessoas.  

Símbolos sagrados, como cruzes, bíblias e hóstias também costumavam ser 

utilizados, com a finalidade de exorcizar o “espírito maligno” que teria tomado conta do 

defunto. 

Os vampiros modernos, baseados no Drácula de Bram Stoker, também possuem 

outras características sobrenaturais que aparecem nesta obra. O Conde Drácula desta 

obra não conseguia, por exemplo, atravessar água corrente, a não ser ao amanhecer e ao 

anoitecer. Ele também não poderia entrar em uma casa sem ter sido convidado por 
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algum habitante dela. Em contrapartida, ele podia se locomover pelas paredes, como 

uma aranha ou um lagarto, andando sobre superfícies lisas sem esforço algum. Além de 

ele também não se refletir em espelhos. 

Quanto a estas características, elas não são recorrentes no imaginário vampírico 

anterior à obra de Stoker, embora apareçam em algumas regiões do Leste Europeu. 

Muitas delas não são especificamente relacionadas a vampiros e foram tomadas de 

outras figuras do imaginário, tendo sido incluídas nas obras de ficção sobre vampiros 

como uma forma de reforçar a sobrenaturalidade desta criatura.  

A idéia de que os vampiros não se refletem em espelhos, utilizada por Stoker em 

seu romance, vem do imaginário popular do Leste Europeu, sobretudo da região da 

Romênia. Nesta região, acreditava-se (e até hoje esta idéia persiste no imaginário local) 

que a alma de uma pessoa se manifestaria no mundo físico como a sombra de um 

indivíduo e também seu reflexo no espelho. Se a sombra de alguém fosse roubada, o 

que, segundo McNally e Florescu, poderia ser feito batendo-se um prego de prata na 

sombra de uma pessoa, esta não mais se refletiria no espelho. Vampiros, licantropos e 

outros monstros sobrenaturais, nesta região, eram considerados como não sendo 

possuidores de uma alma, e, portanto, não se refletindo em espelhos e nem gerando 

sombras.  

A característica da sobrenaturalidade é bastante ampla e pode incluir uma gama 

imensa de possibilidades. No entanto, todos estes poderes e fraquezas dos vampiros tem 

um objetivo em comum, deixar claro, tanto para o leitor de ficção sobre vampiros 

quanto para uma pessoa inserida em um imaginário que considere o vampiro como uma 

criatura real, que este ser está além dos limites humanos. O vampiro, portanto, é uma 

entidade sobrenatural, capaz de proezas que os mortais não são capazes e vulnerável a 

ações às quais os humanos são invulneráveis.  

Nem todos os vampiros da ficção e do imaginário compartilham das mesmas 

características sobrenaturais do Drácula de Bram Stoker, mas os seres deste tipo que 

compartilham o paradigma do vampiro moderno, praticamente em todas as suas 

aparições, demonstram alguma característica sobrenatural, seja ela uma habilidade, 

como a de se locomover por superfícies verticais, seja ela uma fraqueza, como a 

intolerância à luz do sol, ou mesmo uma característica outra, como não se refletir em 

espelhos.  
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O Impacto do Paradigma do Vampiro Moderno 

 

Por fim, podemos concluir que a obra Drácula de Bram Stoker, ao unir e divulgar 

todas estas cinco características, criou, baseado no imaginário e na ficção do século 

XIX, um paradigma da imagem do vampiro que passou a ser adotado pelos meios de 

comunicação e pela cultura de massa do século XX. 

Summers, King, Barber, McNally, Florescu, Idriceanu e Bartlett concordam que a 

representação da figura do vampiro, tanto na ficção quanto no imaginário, é 

basicamente influenciada pelo Drácula de Bram Stoker. Embora o romance seja pouco 

lido, as características infundidas pelo autor em seu personagem e a popularidade dele 

em outras mídias, fez com que este paradigma de vampiro fosse popularizado em todo o 

mundo, afetando não só o modo como o ser aparece nos meios de comunicação de 

massa como também o modo como ele é representado no imaginário social.  

Buican descreve o arquétipo do vampiro concebido na obra de Stoker em termos 

de imaginário político. As características da morte-vida, da licantropia, da sedução, da 

hematofagia e da sobrenaturalidade são identificadas, em sua obra Avatarurile lui 

Dracula: de la Vlad Tepes la Stalin si Ceausescu nos sistemas de governo e política da 

União Soviética, da República Socialista da Romênia e também, curiosamente, na 

Romênia medieval.  

Em sua obra, ele demonstra como estes sistemas políticos, na esfera do 

imaginário, se mostram similares ao vampiro de Stoker. Comparando com o Conde 

Drácula, o autor demonstra como estes sistemas se basearam em uma “necrocracia”, um 

domínio dos mortos sobre os vivos, onde líderes do passado, já falecidos, eram 

constantemente evocados no discurso político como entidades às quais os vivos deviam 

respeito e obediência. Assim como os licantropos, tais sistemas alternavam entre uma 

face amigável e uma terrível, tratando aliados e inimigos ora com cordialidade, ora com 

opressão. A hematofagia é personificada, na obra de Buican, como a exploração das 

massas de seres humanos em benefício do vampiro, o estado. A sedução está, 

claramente, na capacidade sedutora destes sistemas, capazes de criar outros “sistemas 

vampiros” em outras nações, e, por fim, a sobrenaturalidade, representada pela idéia de 

que estes sistemas estão de alguma forma além dos humanos que os compõe.  

Embora guardadas as devidas críticas às idéias de Buican, é perceptível que não 

apenas ele tem esta visão de governos “vampíricos”. Não é difícil encontrar 

representações similares em nossa cultura e em nossa sociedade.  
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Contudo, não só o imaginário político foi influenciado pela obra de Stoker. O 

próprio imaginário sobre vampiros, embora menos explícito e mais associado à mera 

superstição, ainda permanece em grande parte do Leste Europeu. Ao contrário do 

imaginário da época das infestações de vampiros, o atual também trás grande influência 

da ficção de Stoker. Isso é visível, segundo McNally e Florescu, na associação que os 

camponeses romenos fazem de Vlad Tepes com o mito do vampiro.  

Mesmo durante as infestações de vampiros dos séculos XVIII e XIX, Vlad Tepes 

Drácula, antigo regente da Walláquia, reino ao sul da Transilvânia, não era relacionado 

a estes mitos. Os vampiros eram quase sempre pessoas comuns, que, depois de mortas, 

passavam a ser vistas vagando pelo vilarejo e atacando os vivos. 

No entanto, após o romance de Stoker, o imaginário popular romeno tem feito 

muitas correlações com o voivoda do século XV, o romance de Bram Stoker e as 

tradições locais sobre mortos-vivos: 

 

No seu romance, Stoker menciona lobos uivando enquanto seguem a 
carruagem de Drácula. [...] Cachorros selvagens uivam na noite – 
particularmente, como a lenda conta, em noites de lua cheia [...]. São 
estas algumas razões pelas quais passar uma noite na região do Castelo 
Drácula tornou-se um esporte. Embora os estudantes mais sofisticados e 
atrevidos da Universidade de Bucareste ou de outro lugar gostem de 
tentar sua sorte desafiando o espírito de Drácula, os camponeses 
supersticiosos da área não podem ser culpados por evitá-lo.  [...] Se o 
turista insiste, eles se limitam a encolher os ombros, como se não 
entendessem que alguém pode ser tão imprudente [...]. Ou se limitam a 
murmurar “nu se poate”, alguma coisa parecida com o alemão 
“verboten” (proibido). (MCNALLY & FLORESCU, 1995, p.82-83) 

 

Em outra passagem de sua obra, McNally cita que, em uma viagem à Romênia, na 

época do governo de Ceaucescu, alguns camponeses eram designados pelo governo para 

a manutenção dos castelos históricos da Transilvânia e estes o faziam firmemente 

agarrados a velhas bíblias e ícones religiosos, temendo o ataque do “Drácula 

vampírico”, mesmo no Castelo Bram, onde o Drácula histórico nunca morou, mas que 

normalmente é referido para os turistas como o castelo que inspirou Stoker em seu 

romance. 

No ocidente, ocasionalmente a idéia dos vampiros aparece no imaginário, 

associada a assassinos seriais. McNally, Palomba e Taborda citam vários exemplos de 

serial killers que, por praticarem hematofagia, necrofilia ou antropofagia, foram 
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apelidados pela mídia de “vampiros”, criando grande alarde em torno do mito do 

vampiro e de suas hipotéticas origens na Psiquiatria Forense.  

No entanto, a maior influência de Bram Stoker foi sobre a mídia ficcional. Seu 

vampiro se tornou paradigma para praticamente todas as obras de ficção que vieram 

após sua publicação, incluindo os novos meios de comunicação em massa, como o 

cinema, os jogos eletrônicos e histórias em quadrinhos.  

Embora não tenha sido a origem do mito moderno do vampiro, foi Bram Stoker 

que o construiu e o estruturou, influenciando fortemente a cultura ocidental com a 

popularidade de sua obra. 
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