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RESUMO 

 

Com o recente sucesso das sagas literário-cinematográficas, o mito do vampiro ressurgiu na 

contemporaneidade. O vampiro teve com Drácula (1897), de Bram Stoker (1847-1912), seu 

amadurecimento enquanto personagem ficcional, representando o monumento remanescente da 

vilania gótica, o passado que vem “assombrar” e ameaçar o avanço da modernidade, que tinha 

reconstruído o universo dos mitos e do oculto segundo as explicações embasadas no 

pensamento científico. Dessa forma, voltar-nos aos estudos a respeito do Uncanny é de suma 

importância, pois o vampiro, sendo um ser ‘desencaixado’ do cenário da normalidade e de 

identidade movediça, colabora homologicamente para a constituição de uma categoria espacial 

calcada na dialética do grotesco e do demoníaco. Diferentemente de muitos estudos já 

publicados acerca da obra, que enfocam temáticas relativas à Psicanálise e aos estudos culturais, 

neste, propomos uma abordagem apoiada em uma perspectiva formalista no sentido de 

problematizar a categoria do espaço, a qual, segundo Antônio Dimas (1994, p. 5), pode assumir 

estatuto tão importante quanto os outros componentes da narrativa. Nosso objetivo é entender, 

por meio da análise dos cenários mais importantes e transitados no romance, a poética da 

categoria espacial gótica associada à personagem vampiresca, tendo em mente as 

particularidades da ficção fantástica literária de vertente gótica. 

 

Palavras-chave: Espaço. Vampiro. Gótico. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

With the dawn of the literary-film vampire sagas, the vampire myth resurfaced in contemporary 

times. The vampire had with Bram Stoker’s Dracula (1897), his maturing as a fictional 

character, representing thus, the remaining monument of Gothic villainy, that came to haunt 

and threaten the advance of modernity, which had reconstructed the world of myths and of the 

occult according to the explanations related to the scientific thought. Thus, to take into 

consideration the studies regarding the Uncanny, is of paramount importance because being the 

vampire considered ‘dislocated’ from the normal setting and bearer of a shifting identity, 

collaborates homologicaly to form a spatial category grounded in the dialectic of the grotesque 

and of the demonic. Unlike many studies already published about the Stoker’s work, which 

focus on themes related to psychoanalysis and cultural studies, here, we propose an approach 

supported by a formalistic view in order to discuss the category of space, which, according to 

Antonio Dimas (1994, p. 5) can assume a status as important as the other components of the 

narrative. So, our goal is to understand, through the analysis of the most important scenarios in 

the novel, the poetics of the space category associated with the vampire character, bearing in 

mind the particularities of the literary Gothic mode. 

 

Keywords: Space. Vampire. Gothic. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o recente sucesso da saga Twilight2 (2005) e das inúmeras produções 

cinematográficas e televisivas como True Blood3 (2008) e The Vampire Diaries4 (2009), 

presenciamos o resgate do mito do vampiro que, há séculos, intriga e amedronta o imaginário 

humano e que, segundo Melton (2008, p. 9), integra-se aos sistemas de crenças populares. 

Ressuscitado por Anne Rice, na sensual figura de Lestat5 e acompanhado pelo inebriante 

sucesso televisivo de Buffy, the Vampire Slayer (1997), o vampiro fixou raízes no imaginário 

contemporâneo. 

Essa criatura, de acordo com o autor e crítico James Twitchell6 (1997, p. 7), 

descende de uma vasta trama de tradições e estórias folclóricas que remontam desde os tempos 

antigos. Esse ser sobrenatural é definido como a manifestação post mortem7 de um indivíduo, 

que reavivado por ação do sobrenatural, se levanta do túmulo para sugar o sangue dos vivos e 

assim reter a aparência da vida (MELTON, 2008, p. 13). A figura do vampiro, descrita no 

folclore popular, apresentava-se como a personificação do mal, como criaturas semi-vivas e 

sedentas de sangue, que impiedosamente atacavam os vivos.  

A etimologia da palavra “vampiro”, bem como a criatura que ela primeiramente 

designava, é antiga e deriva de vários outros termos, como do sérvio vampir. Em regiões da 

Europa oriental onde tal crença se espalhou, extensos e exaustivos métodos de proteção contra 

essas criaturas foram empregados. A profanação de túmulos era uma prática constante nessas 

sociedades. As mais diversas e absurdas técnicas de destruição eram empregadas em supostos 

vampiros, a mais comum era o esquartejamento do corpo e a subsequente incineração, caso o 

mesmo apresentasse condições de decomposição anormal. O alho também era considerado uma 

forma de proteção contra tais seres, pois durante a Idade Média, acreditava-se que o cheiro 

decadente da morte era relacionado com a causa mortis8, especialmente durante o surto da Peste 

Negra. Por isso, utilizavam-se do aroma das ervas para “contra-atacar” o cheiro da morte.  

                                                             
2 A Saga Crepúsculo da autora Stephanie Meyer, conta-nos sobre o drama que gira em torno da relação entre a 

jovem humana Bella Swan e o vampiro, Edward Cullen. 
3 Série produzida pelo canal norte americano HBO baseada no romance de Charlaine Harris, The Southern Vampire 

Mysteries (2001).  
4 Série produzida pelo canal norte americano The CW Television Network, baseado no romance de Lisa Jane Smith, 

The Vampire Diaries (1991).  
5 Personagem protagonista do romance de Anne Rice, Interview with the Vampire (1976). 
6 James B. Twitchell é professor de inglês da Universidade da Flórida. Tem em interesses em literatura romântica, 

especialmente na vertente gótica. 
7 Pós-morte 
8 Do latim, a causa da morte. 
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Segundo Melton (2008, p. 10), foi em 7 de Janeiro de 1732 que um relatório oficial 

assinado pelo cirurgião de regimento de campanha austríaco, Johannes Fluckinger, veio 

detalhar as investigações sobre vampirismo na Sérvia. O documento apontava diversas mortes 

em um vilarejo e a culpa recaíra sobre um indivíduo de nome Arnold Paul, que quando em vida 

alegara ter sido mordido por um vampiro. A população local, então, acreditava que as mortes 

subsequentes estariam ligadas à manifestação de ordem vampírica do cadáver de Arnold. A 

partir desse relatório, foi que a história adentrou oficialmente o Ocidente e dentro de poucos 

meses versões do caso foram publicados em periódicos europeus. 

Em 1756, o monge beneditino, Augustin de Calmet, renomado estudioso da Bíblia, 

publicou um “tratado” sobre vampiros, no qual relatava a história de Arnold Paul. O monge 

desafiava e questionava as superstições da época e pedia provas embasadas no pensamento 

racional antes da aceitação de tais lendas. Ele ia contra a crença das proezas sobre-humanas dos 

vampiros, como por exemplo, o ato de voltar à vida depois da morte, crença essa que se opõe 

aos preceitos cristãos de vida e morte. O monge apresentou várias explicações racionais para 

as epidemias mortais, porém deixou entreaberta a possibilidade que algo sobrenatural poderia 

estar acontecendo.  

E assim, o mito do vampiro, como qualquer outro tipo de crença humana, seja ela 

religiosa ou não, amalgama-se a um sistema que acaba por ordenar e regular o modo de vida de 

determinado povo, em determinada época. Eliade (2011, p. 23) fala sobre o papel do mito: 

 

 
O mito, portanto, é um ingrediente vital da civilização humana: longe de ser 

uma fabulação vã, ele é ao contrário uma realidade viva, à qual se recorre 

incessantemente; não é absolutamente uma teoria abstrata ou uma fantasia 

artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria 

prática [...]. 

 

 

Tão antigo quanto nossa própria existência, a crença em tal criatura permeia os caminhos 

da história construída pelo homem, remontando até os primórdios das civilizações da Ásia, 

Egito e Europa Oriental (Leste Europeu), onde populações cercadas pela religiosidade e pelo 

misticismo intrínseco à sua cultura e tempo, encontraram na utilização desse mito a justificação 

para muitos problemas que assolavam a sociedade da época. Essa crença oferecia uma 

possibilidade de explicação para eventos, de outra forma, inexplicáveis.  

A Idade Média, período cercado pela fatalidade da peste, foi responsável por uma 

grande difusão do mito vampiresco, o qual se acreditava manifestar nos cadáveres marcados 

pelo deplorável stigma da doença.  
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De acordo com Simon Marsden9 (2011, p. 7), foi no começo do século XVIII, na 

região do Leste Europeu, que realmente essa lenda se propagou e se tornou motivo de grande 

histeria, ocasionando a constante profanação de corpos e túmulos daqueles que eram 

considerados vampiros. Essa região incluía a Romênia, Hungria, Sérvia, Rússia, Moldávia, 

Boêmia e Silésia, territórios que logo passariam a ser vistos pelo ocidente europeu como uma 

terra maldita, “land of darkness e abyss of the human soul”10(STOKER, 2003, p. 5). Dessa 

forma, não é de se espantar que as mais famosas referências vampirescas tais como, Vlad Tepes, 

o terrível príncipe guerreiro da Valáquia e a sádica condessa, Elizabeth Bathory, colaborassem 

tão fortemente na construção da imagem do Leste Europeu pelos ocidentais como uma terra 

mística e encravada na superstição. 

Na esteira dessa afirmação, temos ainda a explicação de Wilkson (2009, p. 31): 

“Central and Eastern Europe is home to fascinating blend of myths and folk tales that reflect 

both the area rich natural environment and its diverse heritage of beliefs systems, from animstic 

to Christian”11. 

E foi na Transilvânia e Romênia que o mito do vampiro encontrou seu locus 

amoenus. Rodeada pelos nebulosos montes Cárpatos e pela cultura diretamente afetada por 

invasões territoriais, essa terra já presenciou a trágica realidade da batalha. É solo conquistado 

e defendido, regado por sangue de guerreiros leais e destemidos, é o espaço ideal para a 

existência da criatura quimérica idealizada pelo autor Bram Stoker.  

Dessa forma, o vampiro deixou as trevas do esquecimento para novamente fazer 

parte do imaginário popular. A figura vampiresca teve com Drácula (1897), de Bram Stoker 

(1847-1912), seu amadurecimento enquanto personagem ficcional configurada sob a óptica da 

vilania gótica, e que, segundo Fred Botting (2006, p. 145), tendo como principal personagem o 

“vampiro macho”, reafirmaria e imortalizaria esse legado do vilão gótico. Assim, Stoker teceu 

as condições literárias perfeitas – eixos formal e temático – para a existência do seu predador 

sanguinário. Estabelecido na remota e misteriosa Transilvânia, o eterno vilão vampiro, a mácula 

na descendência dos filhos de Adão, detentor de poderes sobrenaturais que perpassam a lógica 

racional humana, lança suas trevas em canto da região, criando uma atmosfera tétrica. Assim, 

formou uma realidade que se instaura na contramão dos padrões ocidentais inicialmente 

                                                             
9 Sir Simon Marsden (1948-2012) foi um autor e renomado fotógrafo inglês, mais conhecido pelas incomuns 

fotografias de casas e palácios mal-assombrados da Europa. 
10 Terra de trevas e abismo da alma humana. (STOKER, 2003, p. 5, tradução nossa). 
11 A Europa Central e Oriental é o lar de uma fascinante mistura de mitos e folclore. Ambos refletem-se na natureza 

da área e na diversa herança cultural religiosa, do animismo ao Cristianismo. (WILKSON, 2009, p. 31, tradução 

nossa).  
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representados pelo jovem advogado inglês, Jonathan Harker, que é futuramente advertido pelo 

próprio conde nas seguintes palavras: “We are in Transylvania, and Transylvania is not 

England. Our ways are not your ways, and there shall be to you many strange things” 12 

(STOKER, 2003, p. 34).  

Esse espaço “entre-mundos”, situado paralelamente ao limbo de vida e morte 

vampírico, se faz notável aos olhos e imaginação leitora, pois é capaz de transgredir a mera 

função de um pormenor literário para se instaurar na narrativa como veículo transmissor do 

elemento motriz da ficção gótica, o medo. Dessa forma, em nosso entendimento, a grande força 

articuladora do modo fantástico em Drácula emana não somente do caráter sombrio da 

personagem do conde, mas também, vindo da construção de uma categoria espacial calcada na 

dialética do grotesco e do demoníaco.  

Acerca desse clima de mistério sorrateiro que envolve o espaço do vampiro, Simon 

Marsden relata-nos sua visita a real Transilvânia, a qual se refere como Land of the Undead13: 

“Before I travelled to Romania I was warned by a psychic against making the trip. When I asked 

him why, he said that it was not so much what might happen to me while I was there, but the 

evil I might bring back”14(STOKER, 2011, p. 21).  

Percebemos então que não estamos lidando com uma simples porção de terra 

disposta em uma remota região, mas estamos diante de um espaço fortemente encravado por 

superstições e crenças arcaicas que, arraigadas no imaginário de uma diversa classe 

populacional, formam um ambiente místico e retrógrado, que não presenciou o florescer de 

novos tempos, constituindo, dessa forma, a localidade ideal para a existência do vampiro. 

Com isso, a própria categoria do espaço desloca-se dinamicamente da margem para 

o centro, deixando de ser simplesmente entendida como o local onde ações ocorrem para se 

tornar parte do enredo. A respeito desse dinamismo que acomete a imagem poética, Bachelard 

(1989, p. 5) pondera: 

 

 

A imagem poética não está submetida a um impulso. Não é o eco de um 

passado. É antes o inverso: pela explosão de uma imagem, o passado 

longínquo ressoa em ecos e não se vê mais em que profundidade esses ecos 

vão repercutir e cessar. Por sua novidade, por sua atividade, a imagem poética 

tem um ser próprio, um dinamismo próprio. 

                                                             
12 Nós estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos costumes são diferentes, e deverão ser 

pra você, coisas de estranho tom. (STOKER, 2003, p. 34, tradução nossa). 
13 Terra dos mortos-vivos. (STOKER, p. 34, tradução nossa). 
14 Antes de viajar à Romênia, eu fui precavido por um vidente sobre a viagem. Quando perguntei o porquê, ele me 

respondeu que não era o que poderia me acontecer lá, mas o mal que eu poderia trazer comigo. (STOKER, p. 34, 

tradução nossa). 
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Por muito ofuscado pelas análises temporais, o espaço, nas últimas décadas, tem 

sido revalorizado, pois, como coloca Dimas (1994, p. 5), essa categoria pode alcançar estatuto 

tão importante quanto outros componentes da narrativa, como o foco narrativo, a personagem 

e o tempo. À Drácula atribui-se a primeira manifestação relacionada à dependência do lugar de 

origem, ao solo nativo, sendo este seu único lugar de repouso (MELTON, 2008, p. 437). 

Quando o conde viaja da Transilvânia para a Inglaterra, carrega consigo caixas contendo terra 

nativa e as distribui pelos lugares que ele virá a habitar, já em solo inglês.  

A partir dessa particularidade, fruto do processo imaginativo-criativo de Bram 

Stoker, motiva-se o pensamento de uma relação entre o vampiro e o espaço por ele transitado e 

habitado, sendo este último, responsável por exercer grande influência sobre a personagem, 

completando-o e criando uma relação de homologia, na qual um não se concebe sem a 

existência do outro. E é devido a essa característica que se sobressai com relação à personagem 

vampiro e também ao modo literário em que a obra se enquadra, que nasce em nós o interesse 

em uma análise que contempla a injunção da personagem vampiro no espaço que habita.  

O resgate da imagem vampiresca já tinha tido seu momento na literatura no passado 

século XVIII, explorado inicialmente por Lord Byron (1788-1824), The Giaour (1813), John 

Polidori (1795-1821), The Vampyre (1819), James Malcolm Rymer (1814-1844), Varney, the 

Vampyre: or The Feast of Blood (1845-1847) e Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873), Carmilla 

(1872). No entanto, a gênese do vampiro ficcional na Inglaterra se deu com a publicação de The 

Vampyre.  

A trama erroneamente entendida como ser de autoria de Lord Byron foi idealizada 

e escrita por seu companheiro de viagem, o médico italiano John Polidori. Valendo-se de Byron 

como modelo, a personagem vampiro Lord Ruthven foi criada como um aristocrata viajante 

que seduzia e então sugava o sangue de suas vítimas. Polidori foi o primeiro a proporcionar 

uma metamorfose ao vampiro, a dar-lhe um rosto e um temperamento, a moldá-lo de forma a 

adentrar o imaginário popular de maneira sólida e convincente. Lord Ruthven não era do clã 

dos seres demoníacos impessoais de outrora, mas sim, uma pessoa real, capaz de se movimentar 

e se integrar à sociedade, movido por desejos e motivos malignos, uma perversão do gênero 

humano.  

Devido à questão da autoria ter sido atribuída a Lord Byron, a obra ressoou na 

França por intermédio do renomado dramaturgo Charles Nodier (1780-1844), primeiramente 

pela escrita do prefácio à versão francesa e subsequentemente pela sua própria versão, Les 
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Vampires, a primeira peça tendo o vampiro como motivo central a estrear em Paris, no verão 

de 1820. 

A personagem de John Polidori ganhou destaque nos palcos franceses e logo 

regressou a Londres para tomar os palcos ingleses com a versão de James R. Planché, The 

Vampire ou The Bride of Isles. Segundo os estudos de Melton (2008, p. 410), a última aparição 

de Lord Ruthven se deu na obra final de Alexandre Dumas, em Paris no ano de 1852. Depois 

disso, o primeiro vilão vampiro viria a se retirar para dar lugar a seus semelhantes: Varney, the 

Vampyre, Carmilla e Drácula. 

A autoria de Varney, the Vampyre é atribuída a James Malcolm Rymer. A obra 

aparecia na forma de Penny Dreadfuls15, que semanalmente intrigava a imaginação dos leitores 

com narrativas envolvendo as crueldades e atrocidades do vampiro. 

Varney foi descrito como um ser de pele branca e pálida, dentes longos e 

pontiagudos, unhas compridas e olhos brilhantes e metálicos (MELTON, 2008, p. 503). Esse 

vampiro dependia exclusivamente de sangue para sua nutrição e renovação de suas funções 

vitais.  

Por ter sido escrito em capítulos semanais, em meados de 1840, a obra foi reunida 

e impressa em um único volume, porém, a crítica condenou-o por julgá-lo mal escrito e não se 

enquadrar esteticamente no rol dos romances. Apesar disso, enquanto sendo uma revista 

popular semanal, foi bem-sucedida e serviu como um importante elemento que marca a 

transição do vampiro advindo do folclore popular e do vampiro literário clássico de Joseph 

Sheridan Le Fanu e Bram Stoker.  

Le Fanu, por sua vez, segue na esteira literária vampírica com a primeira vampira 

com tendências homossexuais. O lesbianismo envolvendo vampiros surgiu no cenário literário 

inglês por meio do poema de Samuel Taylor Coleridge (1722-1834), Christabel (1816). No 

poema de Coleridge, a vampira Geraldine seduz e envolve a personagem-título do poema até 

conseguir levá-la à sua cama, da qual se levanta jovem e ainda mais bela, como vemos no trecho 

do poema: “And from the floor whereon she sank, The lofty lady stood upright/She was most 

beautiful to see/Like a lady of a far countrèe.16 

O que se passa entre as duas personagens não é afirmado, porém somos impelidos 

a crer no que aconteceu entre elas, pois Christabel logo em seguida se volta a suas orações se 

sentindo culpada por seu pecado. Assim, apoiado em tal referência, Le Fanu retratou sua 

                                                             
15 Folhetins ingleses semanais sobre histórias de horror. 
16 E do chão em que ela se afundou/ A sublime senhora se ergueu / Ela era mais bonita de ver / Como uma dama 

de um país distante. (documento não-paginado, tradução nossa). 
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predadora, Carmilla, como um ser sedutor e envolvente que tenta e ataca jovens mulheres para 

sugar-lhes a essência da vida: o sangue. A vampira de Karnstein, como é chamada, persuade 

sua anfitriã, Laura, e a conduz a uma relação dual e insana. Laura a repudia, mas, ao mesmo 

tempo, não tem forças para reprimir o sentimento que, ao passo que causa náusea, a atrai 

também, de acordo com o fragmento a seguir: 

 

 

Now the truth is, I felt rather unaccountably towards the beautiful stranger. I 

did feel, as she said, "drawn towards her," but there was also something of 

repulsion. In this ambiguous feeling, however, the sense of attraction 

immensely prevailed. She interested and won me; she was so beautiful and so 

indescribably engaging17. (LE FANU, 2003, p. 20). 

 

 

A sensação que Laura, a vítima de Carmila, sente, é semelhante àquela que Jonathan 

Harker experiência quando é atacado pelas três noivas vampiras de Drácula. O vampiro causa 

o tumulto dos sentidos, sua vítima é ao mesmo tempo atraída e repelida pela sua influência. A 

obra de Joseph Sheridan Le Fanu expandiu a sexualidade encerrada nessa criatura, colocando-

a assim, cada vez mais distante daquela imagem folclórica inicialmente a ela atribuída. 

Apoiado em tais referências, Bram Stoker produziu as condições literárias perfeitas 

para a existência do seu predador sanguinário, Drácula, detentor de poderes extraordinários e 

sobrenaturais que perpassam a lógica racional da vida humana, criando uma permanente 

sensação de hesitação no leitor, por meio da qual, segundo Todorov (2010, p. 31) se manifesta 

o elemento fantástico. Dessa maneira, valemo-nos dos estudos de T. S. Eliot (1888-1965), que, 

em seu ensaio crítico Tradição e Talento Individual a respeito da tradição e criação literária, 

ilustra o retorno de Bram Stoker aos primórdios da tradição gótica. Eliot evidencia o impacto 

inicial do Castelo de Otranto (1764), apontando como o autor absorve e revisita as ruínas góticas 

e feudais de Ann Radcliffe (1764-1823) e Matthew Lewis (1775-1818) para compor o ambiente 

narrativo de seu romance: 

 

 

Nenhum poeta, nenhum artista, tem sua significação completa sozinho. Seu 

significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua 

relação com poetas e os artistas mortos. Não se pode estimá-lo em si; é preciso 

situá-lo, para contraste e comparação, entre os mortos. Entendo isso como um 

princípio de estética. (ELIOTE, 1989, p. 39). 

                                                             
17 Agora, a verdade é que eu inexplicavelmente, me atraí pela beleza da estranha. Eu me senti como ela disse, 

"atraída em direção a ela,", mas também havia algo de repulsa. Neste sentimento ambíguo, no entanto, a sensação 

de atração imensamente prevaleceu. Ela me convenceu e ganhou-me; ela era tão bonita e tão indescritivelmente 

envolvente. (LE FANU, 2003, p. 20, tradução nossa). 
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Sendo assim, é com base na imortalidade e na atemporalidade do discurso poético 

que é possível conceber Drácula, de Bram Stoker, como o legado da imagem do vampiro 

literário. 

Então, movidos pelo interesse em relação à reatualização desse mito, que causa 

espanto e fascínio, e também pela tradição literária gótica, que inspirou os criadores de um 

terror cósmico – a linhagem de literatos que começa com Poe – procuraremos realizar em 

Drácula (1897), de Bram Stoker, uma análise da categoria do espaço com o objetivo de 

entendê-lo como um elemento vital para a construção da atmosfera de terror na narrativa gótica. 

Ao termo “gótico”, é natural a imediata associação com o medo, que segundo 

Lovecraft (2008, p. 19), constitui-se como a emoção mais antiga e mais poderosa que a 

humanidade carrega consigo, principalmente quando se trata do desconhecido. E é nessa 

sensação humana de estranhamento e hesitação perante o desconhecido, que a literatura gótica 

irá solidificar sua proposta, suscitar no leitor medos e êxtases, resultantes de um apelo ao 

macabro e improvável. Horace Walpole (1717-1797), com seu Castelo de Otranto, representa 

o primeiro avanço a uma literatura dita gótica, que abala a estrutura entre o real e o supernatural 

e que, sobretudo, demanda do leitor certa capacidade imaginativa capaz de transgredir os 

acontecimentos da vida cotidiana. De acordo com Fred Botting (1996, p. 1), o estilo gótico é 

sinônimo de uma literatura de excessos, de apelo popular, que surgiu como um espectro 

lançando suas trevas sobre a racionalidade e moralidade do século XVIII.  

A retomada de padrões tradicionais e aristocráticos retratados na figura sombria do 

conde Drácula e na magnífica tessitura espacial, se dá como um grito do passado que ecoa, 

tanto no tempo da narrativa quanto no que o leitor se encontra, a sinistra presença de um passado 

gótico que se faz sensível aos nossos sentidos. 

A personagem Drácula representa o passado, que vem “assombrar” e ameaçar o 

avanço da modernidade, que tinha reconstruído o universo dos mitos e do oculto segundo as 

explicações embasadas no pensamento científico. A envolvência e popularidade do romance 

gótico e de seus temas se sustentam no fascínio desafiador provocado às mentes, instigadas 

pelos mistérios que remontam a um passado medieval, ambientado em lugares propícios à ação 

do elemento sobrenatural, como os sombrios castelos e palácios, abadias arruinadas e florestas 
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nebulosas, os quais, aliados à forma sui generis18 de constituição das personagens, criam o 

estereótipo padrão da ficção fantástica de horror.  

Com uma estrutura narrativa apoiada em percursos espaciais (Transilvânia e o 

Castelo, Londres e a Abadia de Carfax), observa-se que a categoria do espaço assume papel 

vital no desenrolar do enredo, pois em Drácula, nota-se a primeira manifestação relacionada à 

dependência do lugar de origem, conforme se pode ler, “The idea of a need for native soil came 

from the imagination of Bram Stoke”19 (MELTON, 2008, p. 487). Esse é seu único lugar de 

repouso e de existência, pois o vampiro apresenta forte dependência com tudo aquilo que 

representa sua origem: do solo pátrio ao castelo com seu mobiliário e tradição. 

A partir dessa particularidade, fruto do processo imaginativo-criativo de Bram 

Stoker, motiva-se o pensamento de uma relação imanente entre o vampiro e o espaço por ele 

transitado, sendo este último responsável por exercer grande influência sobre a personagem, 

completando-o. Sobre a importância do espaço, o teórico russo Iuri Lotman (1978, p. 361) 

preconiza: 

 

 

[...] os modelos do mundo sociais, religiosos, políticos, morais, os mais 

variados, com a ajuda dos quais o homem, nas diferentes etapas da sua história 

espiritual, confere sentido à vida que o rodeia, encontram-se invariavelmente 

providos de características espaciais [...]. (o)s modelos históricos e nacionais-

linguísticos do espaço tornam-se a base organizadora da construção de uma 

imagem do mundo – de um completo modelo ideológico, característico de um 

dado tipo de cultura. Na base destas construções, tornam-se significantes até 

modelos espaciais particulares, criadas por este ou aquele texto ou por um 

grupo de textos. 

 

 

Tomando como referência esse modelo espacial particular, trazemos à discussão a 

poética de criação de um espaço gótico embasados nos estudos de Camargo (2008), A filosofia 

do mobiliário: por uma poética do espaço gótico, no qual se discute a construção desse espaço 

peculiar ao modo gótico, tendo como alicerce sólido a tessitura literária e crítica de Edgar Allan 

Poe (1809-1849). Posto isso, é de extrema importância focarmos no Arch Priest of Gothic 

Fiction. Já no século XIX, Poe apresentou uma notável preocupação com o espaço literário, 

que, como já mencionado anteriormente, não teve sua importância reconhecida nas letras até os 

séculos posteriores.  

                                                             
18 Do latim, singular, o único em seu gênero. 
19 A ideia da necessidade do solo nativo veio da imaginação de Bram Stoker. (MELTON, 2008, p. 487, tradução 

nossa). 
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O artigo Philosophy of Furniture, do autor supracitado, coloca em evidência o 

tradicional molde inglês de decoração e arquitetura, o qual é denominado supreme. É nesse 

modelo de espaço bem preciso, que se faz supremo aos nossos olhos, que Poe, segundo os 

estudos de Camargo (2008, p. 3), insere as personagens, o narrador, os motivos e os temas, 

todos harmonicamente articulados. Dessa forma, Bram Stoker constrói minuciosamente os 

espaços interiores percorridos pelo seu malévolo vampiro e os explora junto com seus 

componentes, de forma a criar uma relação de homologia, de interdependência entre eles. 

Notamos que o mobiliário e espaços transitados pelo vampiro, assim como ele, são de uma 

antiguidade e fidalguia ancestral, partes constituintes de tempos passados, porém portadores da 

materialidade que suportou a força dos séculos. Vejamos a citação com o relato de Jonathan 

Harker, hóspede do conde:  

 

 

The table service is of gold, and so beautifully wrought that it must be of 

immense value. The curtains and upholstery of the chairs and sofas and the 

hangings of my bed are of the costliest and most beautiful fabrics, and must 

have been of fabulous value when they were made, for they are centuries old, 

though in excellent order20. (STOKER, 2003, p. 31). 

 

 

O espaço evocado na ficção gótica desafia as linhas da razão, oprime e abala os 

pilares que sustentam os sentidos da personagem e do leitor, bem como a percepção da figura 

do vampiro associada à sua misteriosa moradia. O espaço que se instaura como singular no 

corpo da narrativa de Stoker é fruto do processo criativo que o mesmo lança mão no intuito de 

transpor para seu texto a atmosfera lúgubre, que ronda o estilo gótico e o próprio protagonista. 

Acerca do processo criativo, Poe também postula sobre tal em sua Philosophy of Compositon21 

(1846)22, ensaio no qual, o autor pondera sobre a criação do poema The Raven23 (1845). No 

referido ensaio, encontramos a seguinte reflexão sobre o espaço: 

 

 

The next point to be considered was the mode of bringing together the lover 

and the Raven. And the first branch of this consideration was the locale. For 

this the most natural suggestion might seem to be a forest, or the fields, but it 

has always appeared to me that a close circumscription of space is absolutely 

necessary to the effect of insulated incident; it has the force of a frame to a 

                                                             
20 O serviço de mesa é de ouro, e tão bem trabalhado que deve ser de imenso valor. As cortinas e estofados das 

cadeiras e sofás e as cortinas de minha cama são de tecidos mais finos e caros, e deve ter sido de um valor 

inigualável quando foram feitas, pois, apesar dos séculos de idade, apresentam bom estado de conservação. 

(STOKER, 2003, p. 31, tradução nossa). 
21 A Filosofia da Composição (1846). 
22 Citamos, mais adiante, também a versão traduzida, a Filosofia da Composição (1997). 
23 O poema, O Corvo (1845). 
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picture. It has an indisputable moral power in keeping concentrated the 

attention, and, of course, must not be confounded with mere unity of place24. 

(POE, 1846, p. 7). 

 

 

É claro que as postulações feitas por Poe se voltam para o objeto primeiro de estudo, 

o poema The Raven, porém ao citado autor não se pode restringir a completude e abrangência 

dos seus estudos, principalmente os de cunho crítico. Na citação acima, vemos que a 

preocupação latente é a respeito do espaço, do modo de aproximação entre as personagens. O 

locale, assim denominado pelo autor, assume-se como elemento vital para o desenvolvimento 

da ação, capaz de concentrar a atenção em um determinado âmbito.  

Inferir tais considerações sobre o espaço circunscrito em Drácula é fundamental 

para a percepção tanto da importância do elemento espacial na constituição da personagem, o 

vampiro, como da instauração do clima de mistério e terror que define tão bem o estilo gótico 

na literatura. Esse espaço nasce da intimidade com a personagem que nele transita, da presença 

de razões e emoções únicas que acabam por sacralizá-lo. O processo de sacralização atribuído 

à espacialidade gótica se faz concreto no reverso, manifesta-se pelo profano e macabro, ou seja, 

se debruça em uma realidade inteiramente diferente da natural (ELIADE, 2011 p. 16). A ficção 

gótica é permeada pela existência desses “espaços intocáveis” marcados não somente pela 

imponência arquitetônica medieval, mas também pelo aspecto temporal encerrado em 

memórias longínquas que se fazem poesia aos olhos do leitor. A respeito da memória, 

observemos a citação: 

 

 

A recordação, como resgate do tempo, confere desta forma imortalidade 

àquilo que ordinariamente estaria perdido de modo irrecuperável sem esta re-

atualização. Traz de novo a presença dos deuses, os feitos exemplares que 

forjam os Heróis e que perseguimos ainda hoje como modelos exemplares, 

nos colocam novamente em presença das tradições dos Antepassados que nos 

tornaram o que somos. (ROSÁRIO, 2002, p. 2).  

 

 

Isso pode ser visto nos clássicos espaços que a literatura Gótica evoca, como por 

exemplo, no romance Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë (1816-1855), o claustrofóbico red 

room e a misteriosa mansão Thornfield Hall. 

                                                             
24 O primeiro ponto da questão consistia, naturalmente, no lugar. Poderia parecer que devesse brotar 

espontaneamente a ideia de uma selva ou de um campo, mas tenho sempre afirmado que para se criar o efeito de 

um incidente insulado, é absolutamente necessário um espaço estreito, pois este ganha a força de uma pintura. 

Ademais, oferece a vantagem moral de concentrar a atenção em um pequeno âmbito; não é preciso afirmar que 

esta vantagem não deve ser confundida com a que se obtenha da mera unidade de lugar. (POE, 1846, p. 07, tradução 

nossa). 
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No romance Jane Eyre, o claustrofóbico e temido red room25, aterroriza o 

imaginário da personagem devido à crença de que o fantasma do finado tio assombra o lugar. 

Essas sensações se acentuam quando a menina é trancada no quarto como forma de punição 

pelas suas ações, que, dotadas de inteligência e perspicácia, eram consideradas impróprias. As 

angústias e aflições que esse local provoca na protagonista ainda criança, vem de encontro com 

as premissas de percepção do espaço gótico, aquele que oprime e abala os sentidos, que 

instabiliza a tênue linha que divide o real do sobrenatural, o estímulo que dá vida à ficção gótica.  

Sob a jurisdição do aristocrata inglês, Mr. Rochester, um homem de personalidade 

incisiva, obscurecida por seu passado misterioso, o antigo e suntuoso Thornfield Hall é o típico 

solar gótico cercado pelas sombras e mistérios de tempos de outrora. Assim nos descreve a 

personagem Jane Eyre: “All these relics gave to the third storey of Thornfield Hall the aspect 

of a home of the past: a shrine of memory.” (BRONTË, 1847, p. 104). 

Esse mesmo espaço que se fará sagrado pela paixão arrebatadora de Jane e 

Rochester é também encarcerador da ruína do mesmo na figura da esposa estrangeira, Bertha, 

estigmatizada pela loucura, trancada na parte mais isolada da residência, o sótão, de onde as 

sombras da insanidade ecoam-se em ruídos cruéis que no meio da noite assombram a mansão. 

Um lugar amaldiçoado pelos erros de seu morador, assim nos diz o próprio Rochester, que 

compara seu erro ao pecado de Acã (Josué, cap. 7), que, indo contra os mandamentos do Deus 

de Israel, rouba e esconde objetos consagrados em sua tenda, condenando assim a nação inteira 

e sendo condenado à ruína eterna. Desse modo, podemos ver de forma clara o lamento de 

Rochester: “[…] this accursed place—this tent of Achan—this insolent vault, offering the 

ghastliness of living death to the light of the open sky—this narrow stone hell, with its one real 

fiend, worse than a legion of such as we imagine”26 (BRONTË, 2003, p. 295).  

Sobre a maneira como era conduzido Thornfield Hall e sua representatividade, 

Bloom (2007, p. 18) explica: “The system at Thornfield represents the vestiges of a prior era, 

when the ‘animal’ insane were kept hidden and mechanically restrained (as Bertha is after 

each outbreak) and no attempt was made at cure or recuperation.”27 Nesse sentido, é pertinente 

citar também Bachelard (1989, p. 38), que assinala: 

 

                                                             
25  O Quarto vermelho. 
26 Esse lugar amaldiçoado – essa tenda de Acã – esse covil miserável, manchando a luz do dia com o horror da 

morte – essa pedra estreita do inferno, com seu próprio demônio, pior que legiões. (BRONTË, 2003, p. 295, 

tradução nossa). 
27 O sistema em Thornfield Hall representa os vestígios de uma era anterior, em que o “animal” insano era mantido 

no escondido e mecanicamente contido (da mesma forma como Bertha é tratada depois de seus surtos) e não há 

nenhuma tentativa de cura ou de recuperação. (BLOOM, 2007, p. 18, tradução nossa). 
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É possível entender que a esposa ensandecida mantida no sótão é o resquício 

de um passado secreto e proibido, no postulado de que no sótão os medos 

racionalizam-se facilmente, aqui, pela insanidade aprisionada da verdadeira 

senhora Rochester, os medos e aflições de Jane Eyre se tornam realidade.  

 

 

Da mesma forma que Bram Stoker, hostil, Charlotte Bronte insere sua narradora 

personagem em configuração espacial gótica, que começa em Gateshead Hall, onde a jovem 

Jane passa parte de sua infância sob o domínio da tia perversa e dos primos sádicos e cruéis. 

Sua saga chega ao fim por intermédio do fogo, que invade Thornfield Hall como se a estivesse 

purgando da dor do infortúnio, fazendo-a capaz de caminhar rumo ao seu desfecho. 

As chamas, alimentadas pela loucura e vingança que consomem Thornfield Hall e 

cegam seu senhor, são as mesmas que os redimem de seus pecados e erros. Após o caos, 

personagens e lugar podem ser remoldados, de modo a criar uma explicação razoável para os 

infaustos acontecimentos, pois é através e pelos espaços que a personagem molda sua existência 

em uma sociedade adversa à sua condição. Ademais, voltando à leitura de A poética do espaço, 

notemos o que Bachelard (1989, p. 30) nos diz sobre isso: “[...] é pelo espaço e no espaço que 

encontramos os belos fósseis de duração concretizados por longas permanências.”  

Retomando nosso objetivo primeiro, que repousa na análise e identificação dos 

espaços góticos em Drácula, lancemos nosso olhar para a primeira parte do romance de Bram 

Stoker, que se desenvolve pelos relatos da viagem de Jonathan Harker à Transilvânia. O 

narrador-personagem descreve um espaço aberto e vasto, uma terra cercada por superstições e 

crenças antigas, de uma natureza bela e exótica, como escreve em seu diário: “[...] a country 

which was full of beauty”28(STOKER, 2003, p. 4). Note-se que esses traços podem singularizar 

e denotar os sinais da ação do dedo de Deus, reafirmando o estatuto de grandeza e importância 

da região. 

A pátria sagrada do conde é uma terra que já presenciou a trágica realidade da 

batalha, é solo conquistado e defendido, solo regado por sangue de guerreiros leais e 

destemidos. Essa terra rica em histórias é também berço de superstições arcaicas, que arraigadas 

no imaginário de uma diversa classe populacional, se espalham por cada canto, criando uma 

atmosfera tétrica que circunda a região. Notamos, assim, nas palavras do conde: “We are in 

                                                             
28 Um país cheio de belezas. (STOKER, 2003, p. 4, tradução nossa). 
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Transylvania, and Transylvania is not England. Our ways are not your ways, and there shall 

be to you many strange things”29(STOKER, 2003, p. 34). 

Apoiados nesse estatuto de importância que a terra natal do conde apresenta, 

recorremos à Topoanálise proposta por Borges Filho (2007), que postula sobre uma paisagem 

cultural, que recebe uma forte influência do homem, seja esse com suas crenças ou com seus 

atos. Imerso nessa realidade, a personagem Jonathan Harker experiencia um sentimento tanto 

diferente e inusitado quando contempla a Transilvânia. Ainda que fictícia, é criada com base na 

realidade, verossimilhante ao ponto de ser sensível ao olhar e à imaginação leitora. A 

personagem narradora, fascinada pela beleza natural, surpreende-se ainda mais quando vê ao 

longo da estrada, as marcas do sagrado intocado pelo tempo. Observa, através de seu percurso, 

cruzes e pequenas capelas, nas quais camponeses dobravam seus joelhos em devoção, marcas 

de um tempo outrora findado no ocidente.  

A terra do vampiro oferece ressonância à condição de vida inconstante e dupla. 

Presa entre o limiar da vida e da morte, a personagem vaga pela eternidade na soturna ânsia por 

completude. Sob esse viés de análise, tomamos o monumental edifício – O Castelo – sob a 

jurisdição tirana de Drácula, o qual figura-se como uma prisão sólida. Nesse lugar, vida, morte 

e tempo configuram-se no Memento Mori que se faz homólogo à figura errante do vampiro. 

A presença do mal, encerrado no conde Drácula, entremeia-se à Transilvânia e aos 

muros e paredes do castelo, criando um ambiente hostil ao fluxo normal da vida. A profissão 

de fé do vampiro advém do profano, logo, o processo de sacralização ao qual seu espaço será 

submetido se dá pela reversidade, indo ao encontro, assim, com as implicações próprias do 

estilo gótico. Sua estética, que difere dos moldes sacros literários, professa sua fé em uma 

poética de sombras e excessos. Nesse sentido, o caráter sagrado lançado sobre o espaço é 

diluído em cada parte do castelo: o quarto, as portas trancadas, a escada sinuosa, os corredores, 

enfim, cada detalhe da arquitetura se converge em um veículo transmissor do inesperado. 

Observemos isso na citação: 

 

 

Man-made edifices can also provide the setting for vampire stories. One of 

such examples is the ruined, deserted castle. The romantic “Byronic” vampire 

of noble blood, descendant of an old, aristocratic family – an image much 

more appealing to the nouveaux riches of the Victorian age than the simple 

peasant or the clerk30. (PRAEGER, 2005, p. 73). 

                                                             
29 Nós estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos costumes são diferentes, e deverão ser 

pra você, coisas de estranho tom. (STOKER, 2003, p. 34, tradução nossa). 
30 Espaços construídos pelo homem também podem criar o ambiente perfeito para histórias de vampiros. Um 

desses espaços é o deserto e arruinado castelo. O vampiro “Byroniano” de sangue nobre e descendente de uma  
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Seguindo na esteira do inesperado, o translado do vampiro até o ocidente europeu 

não segue as regras de transporte comum. Como inicialmente dito, Bram Stoker foi o primeiro 

autor a atribuir a tal ser a relação de interdependência com o solo nativo, assim, através dessa 

relação que se faz vital ao morto-vivo, as caixas contendo terra nativa são transportadas além-

mar. Uma delas contém o próprio vampiro, pois esse é o único lugar capaz de lhe oferecer 

completude e repouso.  

A chegada de Drácula na Inglaterra provoca uma tensão não só nos polos humanos 

norteadores da sociedade, mas os efeitos da sua chegada tencionam também a natureza, que 

pela inesperada tempestade prenuncia o mal que está por atracar em solo Inglês. Esse caráter 

de perversidade que envolve a imagem do conde é fundamental para a percepção do espaço 

como parte constitutiva da atmosfera de terror.  

Deste modo, os espaços evocados na obra de Bram Stoker não somente se inter-

relacionam com a personagem, mas também cooperam de forma intensa para a ressonância 

gótica na obra. O espaço gótico lida com a reação do homem perante o desconhecido, exalta a 

primitividade dos nossos sentidos através da constituição dos cenários, isto é, da mobília 

empoeirada, das portas antigas e barulhentas, das chaves numerosas, das paredes arruinadas e, 

juntamente a isso, a presença o morador macabro, que se delineia pela oposição binária entre o 

grotesco e o sublime.  

Amparados pelos versos do poeta inglês William Blake em The Marriage of 

Heaven and Hell (1790-1793), pensamos na ficção fantástica, em sua vertente gótica, como um 

legado muito maior do que o de simples entretenimento. O mencionado autor nos diz:  

 

 

Attraction and Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are necessary 

to Human existence / Without Contraries is no progression. / Attraction and 

Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to Human 

existence. / From these contraries spring what the religious call Good and Evil. 

/ Good is the passive that obeys Reason. / Evil is the active springing from 

Energy31. (BLAKE, 1994, p. 3). 

 

 

                                                             
família tradicional e aristocrática – uma imagem muito mais atraente aos “Novos Ricos” da Era vitoriana do que 

as simples personagens camponesas ou pertencentes ao clero. (PRAEGER, 2005, p. 73, tradução nossa). 
31 Sem Contrários não há progressão. Atração e Repulsão, Razão e Energia, Amor e Ódio são necessários á 

existência humana. Destes contrários deriva o que o homem religioso chama de Bem e o Mal. O Bem é a 

passividade que obedece á Razão. O Mal é a atividade que nasce da Energia. O Bem é o Céu. O Mal é o Inferno. 

(BLAKE, 1994, p. 3, tradução nossa). 
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Sendo assim, neste trabalho, lançamos nosso olhar sobre Drácula, de Bram Stoker 

como uma obra construída de forma a contemplar os opostos constituintes do cosmos, da 

mesma forma como Victor Hugo aponta no Preface to Cromwell (1988, p. 25):  

 

 

[…] will feel that not everything in creation is humanly beautiful, that the ugly 

exists next to the beautiful, the deformed/misshapen next to the graceful, the 

grotesque on the other side of the sublime, evil with good, shadow with light.32 

 

 

O autor e teórico Edgar Allan Poe (1809-1849), já anteriormente citado, em sua 

Filosofia da Composição, exalta importância de um locale bem demarcado no texto literário, 

pois esse se assume como componente vital para o desenvolvimento da ação, sendo capaz de 

concentrar a atenção em um determinado plano. Inferir tais considerações em Drácula é 

fundamental para a compreensão da categoria espacial na constituição da personagem vampiro 

e, logo, reafirmar a representatividade literária da obra. 

Portanto, a partir dessa tessitura dialética na qual o elemento espacial é moldado 

sob o viés do gótico, o sinistro se faz sublime pelo estabelecimento de opostos como partes 

formadoras de um sistema norteador. Aí, encontram-se o novo e o velho, o bem e mal, o aberto 

e o fechado e a presença do sagrado e do profano, conflitos esses, que se homologam, acabando 

por imprimir no romance e na trajetória espacial gótica o ambiente ideal para a vida sobre-

humana do vilão vampiro.  

Esses espaços circunscritos e enclausurados, transfigurados numa ampla mise en 

scène33 gótica – homólogos à personagem – são incitadores da ação e do caráter do conde, o 

qual se posiciona como a manifestação do Uncanny34 e macula a normalidade, rasgando o véu 

divisor de mundos. E é com base em tais apontamentos que a partir dos capítulos seguintes 

abordamos de maneira aprofundada tais implicações entre espaço e personagem.   

                                                             
32 Sentirá que tudo na criação não é humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do 

gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz. (HUGO, 1988, p. 25, tradução 

nossa). 
33 Do francês, encenação. 
34 Do ensaio de Sigmund Freud, “O estranho”. 
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CAPÍTULO I 

DRÁCULA E O MODO GÓTICO 

 

A trajetória literária de Bram Stoker (1847-1912) iniciou-se entre as décadas de 

1860 e 70, com a publicação de romances folhetinescos em periódicos de Dublin e Londres, 

como o The Crystal Cup (1872), publicado pela revista London Society, e The Primrose Path 

(1875).  

Suas primeiras aventuras no mundo das letras ocorreram durante sua graduação em 

matemática, no Trinity College de Dublin, instituição a qual foi responsável pelo envolvimento 

do autor em ligas esportivas e intelectuais. Em 1867, tornou-se presidente da University’s 

Philosophical Society e em 1872 foi eleito para o cargo de auditor no College Historical Society.  

Após concluir sua graduação, Stoker exerceu a função de escrevente em 

departamentos administrativos públicos de Dublin, e paralelamente a isso, a escrita de seus 

primeiros textos aconteceu. Então, passou a atuar como crítico teatral, fato esse que acabou por 

chamar a atenção do ator inglês Henry Irving, que logo o convidou a fazer parte da companhia 

teatral Lyceum, em Westminster, Londres.  

Daí, no ano de 1878, junto com sua esposa, Stoker mudou-se para Londres, onde 

desempenhou atividades direcionadas ao meio teatral, aos folhetins e à literatura. O ingresso na 

companhia teatral proporcionou-lhe acesso aos círculos intelectuais e, acima de tudo, ter contato 

com figuras importantes da elite londrina. Dentre seus amigos e conhecidos, estava o aclamado 

autor Arthur Conan Doyle e Thomas Henry Hall Caine, a atriz Ellen Terry, celebrada pela 

atuação em peças Shakespearianas, e Pamela Colman Smith, artista, ilustradora e escritora, 

além de Henry Irving, que foi essencial na trajetória de Stoker até que alcançasse o status de 

romancista.  

Em 1881, publicou uma coletânea de contos infantis, Under the sunset, através da 

qual é notada a tendência do escritor a elementos fantásticos e sobrenaturais, que viriam a ser 

predominantes em sua produção literária posterior. Ao todo, ousou em romances de cunho 

sentimental e aventuresco, como em Miss Betty (1898) e Lady Athlyne (1908), e notoriamente 

com as ficções de horror, especialmente com Drácula em 1897 e posteriormente com The Jewel 

of the Seven Stars (1903) e The Lair of the White Worm (1911), sua última obra pouco antes de 

falecer em abril de 1912.  

Dessa maneira, pensar em Drácula, de Bram Stoker como um romance 

representativo do modo Gótico na literatura é fundamental para o norteio da ideia vigente no 
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presente trabalho. Como já apontado pela introdução deste trabalho, ao termo gótico, é 

indissociável a noção de medo, o qual, segundo Lovecraft (2008, p. 19), constitui-se como a 

emoção mais antiga e mais poderosa que a humanidade carrega consigo especialmente quando 

se trata do desconhecido. Apoiada nessa sensação humana de estranhamento e hesitação perante 

o desconhecido, a literatura gótica irá concretizar sua proposta primeira, que é suscitar no leitor 

os medos e os êxtases resultantes do contato com o macabro, improvável e estranho.  

Para se começar a traçar um panorama da literatura Gótica, é necessário e 

obrigatório voltarmo-nos ao precursor de tal ficção, Horace Walpole (1717-1797) e seu Castelo 

de Otranto (1764). Essa narrativa representa o primeiro avanço a uma literatura dita gótica, que 

faz uso de elementos que abalam a estrutura do real e do sobrenatural, e que, sobretudo, 

demanda do leitor certa capacidade imaginativa capaz de transgredir os acontecimentos da vida 

cotidiana. 

Segundo Botting (1996, p. 48), a estética dessa obra condensou as características 

da poesia, do drama e do romance e estabeleceu assim, o modelo para futuras criações. Também 

trouxe à luz as convenções literárias que viriam a caracterizar a literatura gótica, como os 

cenários decrépitos (castelos e abadias); os ambientes claustrofóbicos (masmorras e 

calabouços); a existência de um herói ou heroína e seu respectivo malfeitor (o aristocrata sádico 

e maligno) e uma linguagem excessiva que alude ao absurdo. Ainda de acordo com Botting 

(1996, p. 1), o gótico implica uma modalidade de excessos, que surgiu como um espectro 

lançando suas trevas sobre a racionalidade e moralidade do século XVIII.  

À literatura gótica, o autor e crítico, Lovecraft (2008, p. 19), atribui emoções 

primitivas, tão antigas quanto o pensamento e a fala humana. Mas, coube a Horace Walpole, o 

primeiro impulso a uma forma definitiva que viria a ser a referência da literatura de horror, com 

O Castelo de Otranto (1764), que põe em evidência os romances e mistérios sobrenaturais, 

tendo por espaço o tradicional e arruinado castelo medieval que intensifica o clima de mistério 

e terror, que acabam por fascinar e intrigar o leitor.  

Ainda sob a luz dos estudos de Lovecraft (2008, p. 27-28), o que essa história fez 

foi, principalmente, criar um tipo inovador de cenários e ambientes, personagens típicos e 

incidentes que, manipulados pelos escritores mais naturalmente adaptados à criação fantástica, 

estimularam o crescimento de uma escola imitativa do estilo gótico arquitetônico, que, por sua 

vez, inspirou verdadeiros criadores de um terror cósmico. O castelo gótico, com sua antiguidade 

medieval, aspecto arruinado, vastas distâncias, corredores escuros e catacumbas ocultas tornou-
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se o núcleo do suspense e do terror, fazendo, então, que a categoria do espaço seja elemento 

vital em toda a sua trama. 

O século XVIII foi de grande impacto na sociedade inglesa. Os ideais iluministas 

estavam em voga e regia o pensamento intelectual da época. A revolução industrial fomentou 

mudanças em todo o panorama social, inclusive o literário, e a burguesia emergente buscava se 

estabelecer dentro dessa sociedade tão bem ordenada e racional.  

Como resposta a esta ordem imposta, o gótico surge para dar voz às tensões e 

contradições que atravessavam a sociedade setecentista, para contestar os ideais iluministas e 

por em destaque as complexidades do ser humano frente às angustias de um século opressor. 

Assim, o Castelo de Otranto introduziu, segundo Vasconcelos (2002, p. 119), o insano e o 

demoníaco, escancarando as contradições que marcaram a chamada Era da Razão. Ao estimular 

as emoções ao invés de racionalidade, o romance de Walpole conta a história do príncipe de 

Otranto, Manfred, que seguindo a trajetória de seu avô, usurpa o trono e tenta, a qualquer custo, 

manter sua descendência.  

O romance é ambientado em um castelo medieval, serpenteado por masmorras, 

calabouços e corredores escuros e gélidos, onde a crueldade de Manfred ganhará respaldo e irá 

se transpor à imaginação leitora. A queda misteriosa e inexplicável do elmo gigante, ornado 

com plumas negras sobre o doentio filho de Manfred, Conrad, no dia de seu casamento com 

Isabella, é interpretada pelo príncipe como um sinal de que a profecia sobre o retorno do 

verdadeiro herdeiro do principado se concretizaria. 

Alucinado pela possibilidade da perda de seu trono, o príncipe aprisiona um 

camponês, Theodore, que acaba por ser o verdadeiro herdeiro, e em uma exaustiva pretensão, 

tenta desposar a noiva do filho para então, por fim ao desfecho da profecia.  

Isabella, por medo do casamento com o então sogro, foge com a ajuda de Theodore 

através dos corredores sombrios do castelo e se refugia na igreja sob a proteção do frade Jerome, 

que mais tarde vem a descobrir que Theodore é seu filho há muito tempo perdido.  

A densa trama de Walpole continua com a chegada dos cavaleiros da família de 

Isabella que ali estavam para resgatá-la da perversidade de Manfred. Enquanto isso, a filha 

rejeitada do príncipe de Otranto, Mathilda, ajuda Theodore a escapar para encontrar Isabella 

em uma caverna subterrânea, onde o mesmo acaba por travar uma batalha e, por conseguinte, 

ferir um cavaleiro, que vem a ser Frederic, pai de Isabella. Com isso, todos sobem ao castelo 

para resolver as complexas situações. Frederic, então, se apaixona por Mathilda, e ao lado de 

Manfred começam negociar para que cada um despose a filha do outro. Manfred, na suspeita 
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de que Isabella se encontra secretamente com Theodore na igreja, arma-se de um punhal e vai 

até lá, onde Mathilda é quem está realmente se encontrando com Theodore. Pensando que sua 

filha é Isabella, apunhala-a com um golpe fatal.  

Por fim, revela-se que Theodore é o verdadeiro príncipe de Otranto, e Mathilda 

morre, deixando Manfred arrependido e com remorso. Theodore se torna rei e acaba por 

desposar Isabella. 

Com esse desenrolar complexo, cheio de idas, vindas, fugas e assassinatos, a obra 

de Walpole expõe todas as ambivalências do romance gótico, mesclando o realismo 

característico da época e a ancestralidade expressa em elementos que aludem ao romance 

medieval. Segundo Botting (1996, p. 48), a mistura entre o romance medieval e realista tenta 

superar as limitações de ambas as formas: a insistência da última em representar a vida e a 

natureza, restringe a imaginação, enquanto a outra é anormal e improvável.  

Como se pode notar, o Castelo de Otranto apresenta todos os artefatos que compõe 

a esfera gótica, ou seja, o jogo antitético entre os acontecimentos vividos e que, de acordo com 

o autor Fred Botting (1996, p. 9), produz o efeito enigmático e excessivo que emana da ficção 

gótica. A retomada de padrões tradicionais e aristocráticos na figura sombria do vilão e na 

magnífica caracterização do espaço transitado por essa personagem se alia à presença do 

mistério recluso em um passado gótico, fazendo-se sensível aos nossos sentidos na forma do 

sentimento mais comum e mais difícil de explicar: o medo. 

O clima de medo e mistério circundante é essencial na trama gótica, é o que a move, 

promove a dinamicidade que é criada através da tensão que se dá pela suspensão do real em 

detrimento do sobrenatural. Seguindo o modelo instaurado por Walpole, outras histórias foram 

surgindo, na tentativa de serem mais equilibradas e menos extravagantes, como é o caso de The 

Old English Baron, a gothic story (1777), de Clara Reeve (1729-1807), que se aventura na 

tentativa de criação de uma versão do que seria um romance gótico.   

Porém, o estatuto de romance, viria a ser alcançado somente em 1794 com The 

Mysteries of Udolpho, de Ann Radcliffe (1764-1823), no qual a autora entremeou 

harmonicamente as características estéticas do gótico, primeiramente esboçadas por Walpole 

com valorosas e precisas técnicas romanescas. Dessa forma, podemos dizer que o romance de 

Radcliffe foi a obra que inaugurou o gótico como uma vertente literária sólida, pois apresenta 

um enredo bem demarcado, personagens bem delineadas e principalmente, equilíbrio das 

instâncias geradoras de medo, terror e horror.  
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Esse tipo de literatura não era muito apreciada, muitos a tinham como que inferior 

e pueril. Isto acontecia porque se tratava de um estilo literário no qual a perfeição, beleza e 

estética da arte clássica e neoclássica não eram apresentadas de acordo com os moldes sacros, 

proporcionando ao seu leitor não se deleitar pelas irrealidades oníricas, mas conduzi-lo a um 

estado de caos, onde tudo se dissolve, até mesmo seu subconsciente. 

Marcada histórica e socialmente, o fim da década de 1790, foi fortemente 

influenciada principalmente pela Revolução Francesa e seus ideais burgueses. Novos tempos e 

novas ideologias se se erguiam enquanto as antigas tradições pouco a pouco perdiam seu 

espaço. Entre elas, citamos a tradição literária, a qual passou a atender a demanda de um público 

leitor que cada vez mais passava a ser entreter por meio da leitura. 

O fim do absolutismo monárquico francês dava lugar a uma classe burguesa 

ascendente, que visava, sobretudo, a liberdade e a ruína de uma pirâmide social, que separava 

e estratificava a sociedade. Dessa maneira, surge o cenário ideal para o nascimento de uma 

doutrina filosófica que enaltecia a razão em detrimento da emoção. Entram em voga, então, os 

ideais iluministas.   

E é nesta emaranhada teia de caráter social e político que a ficção gótica irá se 

fortalecer, por adentrar as complexidades inerentes à condição humana, ofuscando assim, as 

luzes desmedidas irradiadas pelo Iluminismo. Essa vertente literária retrata o terror da violência 

e do medo, a corrupção social e do caráter humano, bem como a queda de ideais tidos como 

essenciais à ordem coletiva, trazendo à tona que nem sempre o apelo à racionalidade consegue 

explicar algo que se torna inexplicável, ou voltando-nos à memorável fala de Hamlet (1599-

1601), personagem Shakesperiano, que elucida: “There are more things in heaven and earth, 

Horatio, than are dreamt of in your philosophy”35 (SHAKESPEARE, 2001, p. 159). 

A trama gótica, geralmente é associada à multiplicidade e inter-relação entre ações, 

personagens e espaços. Castelos mal-assombrados, abadias em ruínas, personagens consumidos 

pela loucura, ambientações noturnas e cenários claustrofóbicos, tudo corrobora para o desfecho 

final, onde tudo é posto novamente em “ordem”. Essa ordem que rege o estabelecimento das 

coisas no mundo é reestabelecida pelo autor, que dá um final racional a todos os eventos e 

passagens terríveis da história.  

Seguindo a trilha literária gótica despontada então por Ann Radcliffe, Matthew 

Lewis (1775-1818), publica The Monk (1796), uma trágica e avassaladora história de um monge 

                                                             
35 Existem mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha vossa vã filosofia. (SHAKESPEARE, 2001, p. 

159, tradução nossa). 
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que cede aos desejos carnais e dali por diante cai em desgraça, terminando frente a uma 

revelação pavorosa, um pacto com o demônio e a morte. O destaque que essa obra ganha no 

panorama literário gótico é pela não convenção que o autor opta por fazer. Diferentemente de 

Ann Radcliffe, Lewis não atenua o sofrimento de suas personagens, nem as livra do fim 

miserável que as espera. A crueldade e violência que podem ser encontradas nas camadas mais 

profundas do “eu”, são desveladas, e o caráter humano, suscetível ao mal, é posto frente à 

influência demoníaca, que consequentemente leva à corrupção do corpo e da alma. A 

publicação dessa obra causou grande polêmica, principalmente envolvendo a crítica 

conservadora e religiosa, que não hesitou em julgar o livro como imoral e de acusar o autor de 

blasfêmia. Com isso, um processo no tribunal foi aberto e Lewis foi forçado a reeditar a obra 

censurando determinadas passagens.  

Levando-se em conta os exageros que compõe o enredo de The Monk, não se pode 

negar o fato de o mesmo ser um retrato dos excessos extremos que compõem a essência humana. 

Isto posto, Botting (1996, p. 77) pondera: 

 

 

The Monk is about excesses of passion concealed beneath veils of 

respectability and propriety. It uses the conventional anti-Catholicism of 

Gothic fiction implied in the monastic setting, but it is the tyrannical nature 

of, and barbaric superstitions inculcated by, all institutions, including 

aristocracy, Church and family, that forms the general object of criticism36. 

 

 

Dessa forma, vemos que o interdito incita o desejo e a paixão proibida no romance, 

e é isto o que conduz os atos hediondos do monge Ambrósio.  

A partir daí, o romance gótico vai ganhando notoriedade e cada vez mais se 

desenvolvendo no período finissecular setecentista da Inglaterra. A partir do início do século 

XIX, até meados dos anos 20, uma vasta gama de obras acaba por surgir, desta vez, tendo o 

Romantismo como aliado. Dentro desse período, nasce Frankenstein: or the Modern 

Prometheus (1818), de Mary Shelley (1797-1851), uma história que mescla as novas tendências 

resultantes da evolução da ciência, típicas de um século com o lado sombrio e fatalístico do 

gótico. 

                                                             
36 A obra O Monge é sobre excessos de paixão escondidas sob os véus de respeitabilidade decoro. Ele usa o anti-

catolicismo convencional da ficção gótica implícito no ambiente monástico, mas é a natureza tirânica e bárbara 

das superstições inculcadas pelos bárbaros, que todas as instituições, incluindo a aristocracia, a Igreja e a família, 

que formam o objeto geral da crítica. (BOTTING, 1996, p. 77, tradução nossa). 
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Assim, a obra retrata a face criadora do ser humano por meio da história de um 

médico que, roubando partes de corpos humanos, em necrotérios e cemitérios, “monta” sua 

própria criatura, pedaço por pedaço. No fim, a criatura se volta contra o criador e acaba por 

matá-lo.  

Frankenstein não representa somente os detalhes góticos, mas abre um extenso 

leque de interpretações acerca da existência humana, questões de vida e morte, o papel da 

ciência na sociedade, a relação entre criador e criatura, etc. Vale lembrar que todos esses temas 

e motivos são harmonicamente engendrados sob precisas técnicas narrativas, como o início in 

media res e a frame narrative37. Ainda seguindo a trajetória do desenvolvimento desse “novo” 

gênero, o primeiro vampiro faz então sua entrada triunfal no cenário literário inglês pelas mãos 

do Dr. John Polidori, com The Vampyre (1819).  

Em uma época em que os valores culturais dominantes privilegiavam uma escrita 

realista e simples, os excessos do gótico trouxeram o impacto causado pela imagem do vampiro 

e quebraram todas as convenções que regiam e estruturavam a sociedade. Aliado a densas 

tramas, e com um enredo que remonta e invoca um passado medieval cercado por mistérios 

obscuros, o vampiro surge como um espectro que assombra, aterroriza e horroriza o leitor. A 

tradição então, depois do monstro de Polidori, entra em declínio, vindo a ter seu revival somente 

na década de 1890. Então, nesse período final do século XIX, o gótico se reergue das suas ruínas 

novamente e volta à sua antiga glória setecentista.  

As obras mais emblemáticas da época são The Picture of Dorian Gray (1891), de 

Oscar Wilde; Dr Jekyll and Mr Hyde (1886), de Robert Luis Stevenson; The Island of Dr. 

Moreau (1896), de H.G. Wells; e Drácula (1897), de Bram Stoker. Em todas estas obras, o 

desejo de identificar o que é transgressivo e ameaçador é posto na figura do “Outro”, 

personificado na forma de um cientista louco, do monstro sanguinário e de um aristocrata 

decadente. 

A partir daí, vemos a entrada dos monstros na Era Vitoriana, os seres perversos, 

sádicos e inescrupulosos que vagueiam por entre a nebulosa e obscura Londres fin de siècle. 

Um vampiro aristocrata decadente, um médico e seu other self e um nobre que esconde o seu 

shadow self, Drácula, Doctor Jekyll e Dorian Gray. Tais personagens são o retrato da dualidade 

vitoriana, representam de um lado, o avanço científico, a nobreza e o decoro, enquanto do outro, 

desvelam transgressões de nível social e moral. Pactos com o demônio para se obter o néctar 

da vida, a juventude; aristocratas e religiosos que cedem às tentações luxuriosas da carne, 

                                                             
37 Do inglês, “narrativa encaixada”. 
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mesmo que essas sejam a um preço de sangue, vampiros e cientistas (médicos) loucos, todos 

corrompem a moral e os bons costumes, e trazem à luz a cruel e arrebatadora realidade que 

envolve as relações humanas, revelando dessa forma os falsos modos e preceitos de vida 

dominantes na sociedade da época.  

Chega o momento, porém, de nos dirigirmos ao nosso foco e objeto de estudo, 

Drácula, de Bram Stoker. Esta, uma das obras mais famosas da literatura gótica, imortalizou o 

vampiro na cultura moderna e contemporânea. Utilizando-se de muitas características presentes 

no gótico do século XVIII, Bram Stoker, através da saga de seu vampiro alpha, consegue 

abranger todas as categorias anteriormente pré-estabelecidas por seus precursores como Horace 

Walpole e Ann Radcliffe e incorporar novos medos e ansiedades à sua trama.  

A imagem do vampiro, dessa forma, deixou as trevas do esquecimento de vez para 

novamente fazer parte do imaginário popular. A personagem vampiresca teve com Drácula 

(1897) Stokeriano seu amadurecimento enquanto personagem ficcional, o eterno vilão gótico.  

Assim como os vilões Montoni, de Ann Radcliffe’s, Ruthven de John Polidori, e 

Melmoth, de Maturin, a maldade do vampiro Drácula e a sua aparência marcante são apoiados 

no elemento sobrenatural, o qual impulsiona a ação no romance. Composto por diversas formas 

de gêneros textuais, como diários, reportagens e cartas, o texto de Stoker adquire um ritmo 

dinâmico, pela implicação de uma sequência temporal que acaba por conectar ações, espaços, 

personagens e eventos por toda a narrativa. 

O romance de Stoker agrega características, tanto da tradição gótica pioneira do 

século XVIII, tanto como do século XIX, absorvendo toda a inquietação e fatalidade do fin de 

siècle. A evocação de um vilão aristocrata e seu castelo em ruínas, a superstição e a sexualidade 

desviada são algumas das especificidades que remontam às obras setecentistas de Ann Radcliffe 

e de Matthew Lewis, que combinaram o clima e os motivos do gótico com o trabalho estético 

e artístico particulares ao romance. Como aponta Fred Botting (1996, p. 144): “The Gothic 

features of the narrative temporally and geographically distance the story from the present. 

[…]. Castles, ruins, chapels and tombs signal the gothic tradition and its atmosphere of mystery 

and superstition”.38 

Mas, além disso, Bram Stoker volta-se à sua própria sociedade, repleta de tensões, 

medos e ruína, refletindo os males que afligiam a Era Vitoriana no fim do século.  

                                                             
38 As características góticas da narrativa distanciam a história temporal e geograficamente do presente [...]. 

Castelos, ruínas, capelas e túmulos, sinalizam a tradição gótica e sua atmosfera de mistério e superstição. 

(BOTTING, 1996, p. 144, tradução nossa). 
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Drácula, assim como sua personagem protagonista, atravessou séculos e 

conquistou gerações, a uns fascinou, a outros causou terror e espanto. Suas personagens 

tornaram-se ícones lendários que são por inúmeras vezes recriadas sob a óptica e preferência 

de cada geração, suscitando o frisson e encanto que se encerram na figura sensual e fatal do 

vampiro.  

Porém, o legado que imortalizou o escritor e sua personagem vai além de uma 

história que narra os feitos de homens comuns no intuito de caçar um monstro. A degeneração 

e corrupção de um sistema social e político e o latente medo do “Outro” e o que a ele pertence, 

demonstra o dualismo que domina a narrativa de Stoker, o que acaba por resgatar o gótico de 

Radcliffe e Lewis e, ao mesmo tempo, abordar novos temas e motivos, típicos do emergente 

gótico vitoriano fin de siècle, que passa por Stevenson e Wilde, e que perdura até os dias atuais.  

A imagem projetada por Drácula na sociedade Inglesa do século XIX é a de um 

outsider, um ser deslocado de seu tempo e espaço, como Freud discorre em seu ensaio, The 

Uncanny 39, sendo atribuído à imagem do unheimlich, tudo aquilo que deveria permanecer 

secreto e escondido, mas que de alguma forma vem à luz e se mistura à vida recorrente. Dessa 

maneira, Drácula representa as forças do passado e da superstição postas frente ao turbilhão do 

progresso Vitoriano. A respeito disso, citamos o que diz Botting (1996, p. 150): “Dracula’s 

crossing of boundaries is relentless: returning from the past he tyrannises the presente, 

uncanninly straddling the borders between life and death and thereby undoing a fundamental 

human fact”40. 

Assim, ao cruzar as fronteiras entre Oriente e Ocidente, o conde Drácula desmantela 

as barreiras entre uma cultura civilizada e outra tida como bárbara, entre razão e (des)razão, 

entre pátria e não-pátria.  

Constituindo-se como uma questão relevante na era Vitoriana, na qual a sociedade 

é inevitavelmente circundada pela morte, este, se torna outro tema de destaque no romance, 

através da personagem do conde. Devido às condições de vida oferecidas pelas cidades 

superlotadas, marcadas pela falta de infraestrutura necessária para atender a demanda, a 

população se sucumbia à doença e a um falecimento precoce. Além desse fato, a sociedade 

Vitoriana julgava a morte como sendo parte do percurso natural da humanidade, como parte da 

vida, ordenada em seus segmentos de começo, meio e fim. Quando Stoker reintroduz o mito do 

                                                             
39 “O estranho” do ensaio de Sigmund Freud 
40 O cruzar de fronteiras de Drácula é implacável: retornando do passado, ele tiraniza o presente, anormalmente 

transitando entre as fronteiras da vida e a morte e, assim, desfazendo um fato humano fundamental. (BOTTING, 

1996, p. 150, tradução nossa). 
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vampiro, situado nesse contexto, um ser dotado da imortalidade física, da carne não perecível 

ao toque do tempo, estabelece-se uma tensão entre os polos que norteiam os ideais da sociedade 

inglesa do século XIX. A personagem tiraniza os preceitos ponderados pelo homem Vitoriano, 

de um sistema articulado em torno de fortes crenças religiosas, moral socializante e reforçado 

pela ascensão do pensamento capitalista, científico e industrial, típicos do século. 

O conde Drácula é a quebra do paradigma do homem vitoriano, com sua moral e 

costumes impecáveis: “On a symbolic level he is the mirror and shadow of Victorian 

masculinity, a monstrous figure of male desire that distinguishes what men are becoming from 

what they should become”41 (BOTTING, 1996 p. 149). Então, o surgimento do vampiro no 

cenário literário do fin de siècle inglês demonstra as ansiedades e frustrações da raça humana 

em não alcançar o eterno. O vampiro relembra-nos a efemeridade e corrupção cotidiana, a 

inevitável queda do paraíso celeste, a eterna mácula que o pecado original de Adão deixou na 

humanidade. 

 

 

Dracula recuperates the Gothic romance in making the primary subject of 

terror and horror, thereby addressing and attempting to redress , in its 

movement between figures of the past and the present, the uncanny mobility 

of normal, natural and sexual boundaries in the 1890s42. (BOTTING, 1996, p. 

146). 

 

 

Nesse viés, trazemos para discussão, também as contribuições feitas por Gama-

Khalil (2008) e Marques (2014) em seus estudos, nos quais postulam a função espacial exercida 

pelo corpo, este se constituindo como um amálgama entre a porção biológica e cultural. Como 

podemos observar na citação: “[...] o corpo é um espaço por excelência, o nosso espaço que nos 

coloca em contato com outros espaços” (GAMA- KHALIL, 2008, p. 97). 

À vista disso, o espaço corpóreo representado e ocupado pelo vampiro constrói-se 

com base no sobrenatural. Como já mencionado anteriormente, o vampiro surge como um 

lembrete sobre a fugacidade e finitude da vida, quando analisamos a entrada desse “corpo”, 

imune à ação do tempo e imortal por sua natureza maldita, em uma sociedade na qual a morte 

fazia parte do cotidiano.  

                                                             
41 Em um nível simbólico, ele é o reflexo e a sombra projetada pela masculinidade vitoriana, uma figura monstruosa 

do desejo masculino que distingue o que o homem está se tornando do que ele deveria se tornar. (BOTTING, 1996 

p. 149, tradução nossa). 
42 Drácula recupera o romance gótico fazendo de seu motivo primeiro, o terror e o horror, assim abordando e 

tentando reabordar, em um movimento entre figuras do passado e do presente, a estranha mobilidade das fronteiras 

entre o normal, natural e sexual na década de 1890. (BOTTING, 1996, p. 146, tradução nossa). 
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O homem vitoriano presenciava a morte no seu dia a dia. De acordo com os estudos 

de Schmitt (2008), no século XIX, a cada vinte crianças, três morriam prematuramente antes 

sequer de completar seu primeiro ano de vida, e a expectativa de vida adulta não passava dos 

40 anos.  

 

 

As maneiras simples de prevenção de doenças, muitas delas baseadas no 

controle básico da higiene na preparação de alimentos ou nos partos não eram 

uma praxe, assim como a frequente utilização de medicamentos duvidosos de 

origem caseira aumentavam as chances de falecimento prematuro. Não era 

nada incomum que se estendesse de um período de luto para outro, os 

indivíduos passavam um bom tempo de suas vidas cobertos de negro. 

(SCHMITT, 2008, p. 77-78). 

 

 

Não era incomum estender um período de luto rapidamente para outro, os ingleses 

passavam grande parte de suas vidas saboreando seu amargo sabor. O luto, então, que deveria 

ser uma forma de externalizar a dor pela perda de um ente querido e de, logo, superá-la, em 

pouco tempo tornou-se mais uma razão para a reafirmação da posição social. A morte, dessa 

forma, acaba por ser constituinte e representativa de uma era, na qual o não cumprimento de 

algum dos rigorosos rituais funerários era considerado um ultraje.  

Assim, o vampirismo na literatura gótica no final dos anos de 1890, surge como 

representante do que é socialmente e moralmente desviado, da sexualidade e desejos carnais 

aflorados, da decadência da alta nobreza e logo das doenças sexualmente transmissíveis. 

Drácula possui a capacidade de espelhar medos, não somente os contextualizados naquela 

época, mas também os medos, ansiedades e desejos do leitor. 

O mundo de opostos que Bram Stoker nos apresenta em Drácula, é exatamente tudo 

o que a sociedade da época repudiava. Um enorme senso de puritanismo rondava a atmosfera 

inglesa durante o final do século XIX. Como consequência da intenção de manter a moral 

reinando, assuntos relacionados ao corpo humano, ao sexo e ao prazer, eram considerados tabus 

e não tinham absolutamente oportunidade alguma para se manifestarem no seio familiar. 

Da mesma forma, a maneira como Stoker caracteriza suas personagens é um 

mecanismo de se contrapor ao puritanismo exagerado imposto pela Era Vitoriana. Ainda com 

relação aos contrastes retratados por ele em sua obra, nota-se que é evidenciada uma reação ao 

sistema de estratificação que, além de discriminar socialmente seus membros, os separa de 

acordo com sua identidade sexual.  
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Podemos identificar no enredo do romance reflexos da realidade vivida naquela 

época. O cientificismo, as tecnologias, os grandes negócios burgueses e empreitadas, 

personificados na personagem de Jonathan Harker e Van Velsing e também a pureza e a moral 

femininas retratadas em Mina e Lucy, antes de serem transformadas em vampiras. Porém, vale 

ressaltar aqui que, uma vez vampirizadas, tudo muda, essa outra condição desperta e amplia o 

que está reprimido nas personagens, numa perspectiva intensa e extrema, elas se tornam 

predadoras luxuriosas, sedentas de sangue. 

A popularidade do romance gótico apoia-se na fantástica sensação de 

estranhamento frente a mistérios de outrora. A ambientação em castelos, abadias e florestas, 

aliados à caracterização macabra das personagens, imprimem o caráter sombrio que circunda a 

ficção fantástica de horror e que, certamente, faz-se presente na construção do romance 

Drácula, de Bram Stoker. A este, é creditada a recuperação do estilo gótico, que teve seu apogeu 

na literatura do século XVIII, e sua inserção no contexto pré-moderno, no final do século XIX.  

Nessa obra, cada detalhe convém para a instauração do clima de terror e medo, 

espaços e personagem são evocados de forma a imprimir no romance características particulares 

à tradição na qual a obra se enquadra como sendo representativa. Seu autor explora a 

bifrontalidade Januária43 da sua imaginação gótica, evocando nas linhas de seu romance um 

passado poderoso e um presente arrebatador, assim como o deus Janus, divindade romana, o 

qual se pode descrever de acordo com o que diz o dicionário de símbolos (CIRLOT, 2003, p. 

102):“His faces were turned towards the past and the future, denoting both awareness of history 

and foreknowledge” 44, Sua rosto representa a imagem da dualidade e da transição, imagens 

essas que permeiam a obra, como se vê no trecho: “It is nineteenth century up-to-date with a 

vengeance. And yet, unless my senses deceive me, the old centuries had, and have, powers of 

their own which mere 'modernity' cannot kill”45 (STOKER, 2003, p. 54). 

Além disso, por meio da organização estrutural do romance, cartas, diários, 

telegramas e notícias jornalísticas, o autor também enaltece a questão do avanço tecnológico, 

fato esse, que cria um jogo antitético com os acontecimentos vividos e produz o efeito 

ambivalente e excessivo, próprios da tradição literária gótica. Da mesma forma, Botting (1996, 

p. 47) pondera: 

                                                             
43 Referente à divindade grega, Janus. 
44 Suas faces são voltadas em direção ao passado e ao futuro, demonstrando consciência do tempo passado e 

presciência. (CIRLOT, 2003, p. 102, tradução nossa). 
45 O século XIX progride vigorosamente. E ainda assim, mesmo que meus sentidos me iludam, os séculos passados 

tiveram, e ainda tem poderes que mera modernidade não é capaz de extirpar. (STOKER, 2003, p. 54, tradução 

nossa). 
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Gothic fiction can be said to blur rather than to distinguish the boundaries that 

regulated social life, and interrogate, rather than restore, any imagined 

continuity between past and presente, nature and culture, reason and passion, 

individuality and family and society46. 

 

 

Em Drácula, encontramos sinais da influência do passado e do presente, como por 

exemplo, a escolha da aristocracia decadente como personificação do mal, da mesma forma que 

podemos notar nas obras representativas do gótico do século XVIII. A Itália, berço dos vilões 

de Walpole e Radcliffe, dá lugar à misteriosa Transilvânia. O leste europeu (Romênia), por seu 

caráter desconhecido e longínquo, assim, fazendo-se misteriosa aos olhos ocidentais, será o 

cenário e berço perfeito para o vilão vampiro de Stoker, como lemos: 

 

 
This part of Europe is also home to a host of powerful and often malign 

supernatural beings – notably witches, werewolves and vampires [...]. They 

are also seen as enemies of the faith that swept through the Slavic World in 

the 9th and 10th centuries, namely Christianity47. (WILKINSON, 2009, p. 131). 

 

 

A descrição da viagem de Jonathan Harker, que sai da Inglaterra e parte rumo à 

Transilvânia, é essencial para o entendimento do espaço enquanto parte da chamada 

“maquinaria gótica48”, assim nomeada por Fred Botting (1996, p. 53). A personagem, quando 

vai até Bistritz, nos relata a discrepância dos padrões geográficos e sociais: “The impression I 

had was that we were leaving the West and entering the East […]” 49 (STOKER, 2003, p. 9).  

É nítida a diferença em relação ao nível das tradições e costumes dos indivíduos 

que ainda se atém a um sistema regido pela influência do folclore e que, em consequência, se 

mantém retrógrados em comparação aos avanços e modernidades da sociedade inglesa. A 

narrativa de Stoker cria o ambiente propício para o desenrolar do desfecho sobrenatural. O país 

estrangeiro, com suas crenças arcaicas e natureza exuberante, o castelo, com sua antiguidade 

                                                             
46 A ficção gótica pode ser interpretada mais por obscurecer do que distinguir as fronteiras que regulam a vida 

social, e interroga, ao invés de restaurar qualquer continuidade imaginária entre o passado e o presente, natureza e 

cultura, razão e paixão, individualidade, família e sociedade. (BOTTING, 1996, p. 47, tradução nossa). 
47 Essa parte da europa é também lar de várias entidades malignas e sobrenaturais – especialmente bruxas, 

lobisomens e vampiros [...]. Eles também são considerados inimigos da fé difundida no mundo Eslavo nos séculos 

IX e X, o Cristianismo. (WILKINSON, 2009, p. 131, tradução nossa). 
48 Do original em inglês, Gothic Machinery. 
49 A impressão que eu tinha é que estávamos deixando o Ocidente e adentrando o Oriente. (STOKER, 2003, p. 9, 

tradução nossa). 
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medieval e aspecto arruinado, tornar-se-ão núcleo do suspense e do terror no romance, fazendo, 

então, que a categoria do espaço seja considerada um elemento vital em toda a sua trama.  

Logo na sua chegada à misteriosa pátria vampírica, Jonathan Harker, ao deixar a 

pensão em Bistritz e partir rumo ao castelo, observa o cocheiro e a dona da pensão conversarem 

e, apesar de não entender a língua que eles falam, nota que é sobre ele, pois uma vez ou outra, 

lhe dirigiam o olhar. Isto posto, ele usa de um dicionário poliglota e procura as palavras que 

ouvia, como vemos no trecho: “Ordog’ – Satan, “pokol” – hell, “stregoica”  – witch, “vrolok” 

and “vlkoslak” – both of which mean the same thing, one being Slovak and the other Servian 

for something that is either werewolf or vampire”50 (STOKER, 2003, p. 9).  

Note-se então, que logo de início, a figura lendária do vampiro, o monstro que 

aterroriza e alimenta o imaginário da população, aproxima-se da personagem narradora por 

meio da superstição e do folclore, estruturando assim, a dialética do medo, que é o componente 

primordial da ficção gótica. A ação no romance não é estática, muito pelo contrário, é dinâmica, 

pois se desloca de um espaço para o outro sem perder sua essência, a transmissão do clima de 

mistério e medo.  

A estrutura para tal dinamicidade encontra-se com bases na influência exercida pela 

tradição do século XVIII e a justaposição de novos motivos, inerentes à época em que a obra 

foi escrita. Temos a arquitetura primeira do gótico, o castelo e suas ruínas, que encerram 

mistérios que remontam a um passado feudal obscuro e, de outro lado, como desdobramento da 

ação e do espaço da personagem, temos o emblemático cenário urbano Londrino, deturpado 

pelo frenético ritmo do desenvolvimento industrial, social e científico, e que dessa forma, acaba 

por ser a localidade perfeita para os verdadeiros monstros concretizarem a brutalidade de seus 

atos. 

Como centro da narrativa, é nos apresentado o vampiro que dá nome à obra, e toda 

uma série de personagens que desenrolam suas funções a partir da atuação da principal 

personagem, Drácula. A evocação da figura do vampiro por Stoker, uma criatura sobre-humana 

que se alimenta do sangue dos vivos para conservar a própria vida, é por si só, nefasta. O beijo 

fatal que irrompe a artéria jugular é repleto de implicações eróticas e acaba por depositar no 

vampiro um caráter perverso e desviante, que é capaz de seduzir e envolver quem cruze seus 

caminhos.  

                                                             
50 “Ordog” – satanás; “pokol” –  inferno; “stregoica” – feiticeiro e “vrolok” e “vlkoslak”, ambas com a mesma 

significação, pois uma é eslovaca e outra sérvia: uma espécie de lobisomem ou vampiro. (STOKER, 2003, p. 9, 

tradução nossa). 
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Ademais, para além das múltiplas faces que apresenta, existe ainda uma geração de 

novos vampiros como Lestat e Louis, de Anne Rice, Edward Cullen, de Stephenie Meyer, ou 

mesmo Bill, de Charlaine Harris, que, de algum modo, existem porque Stoker nos maravilhou 

com um imaginário vampírico, sensual e perturbante, colocando-nos à prova quanto ao desejo 

de imortalidade e à procura de ideais e valores morais que podem, ou não, ser os mais 

apropriados. 

Do primitivo e pavoroso assustador Nosferatu, até ao sensual e envolvente vampiro 

Lestat, de Anne Rice, existem diferenças marcantes. Contudo, ambos são o lembrete de que a 

efemeridade da vida e a sede de sangue podem não só representar a salvação, mas também a 

condenação eterna. Teorias apontam que o regresso do tema do vampirismo coincidiu com a 

disseminação de doenças tal como a sida e a sífilis. 

Bram Stoker, ao caracterizar suas personagens vampiro fêmeas, faz uma crítica às 

New Woman, um ideal feminista que começava a despontar no final do século XIX, e que tinha 

por objetivos, a emancipação politica, financeira e até sexual. Essas seriam capazes de realizar 

atos audazes como, por exemplo, reivindicar o direito ao voto, o direito a herdarem e dirigirem 

riquezas e poderem ocupar posições que eram dominadas por homens, entre outros. 

A vampira, dotada de uma sensualidade incomum, era sempre de pele muito clara, 

olhos e cabelos muito negros. Para criar um contraste mórbido e sombrio, seus lábios eram 

rubros e seus corpos voluptuosos, características às quais se opõem as mulheres que constituíam 

o standard da época, que deveriam ser puras, delicadas, passivas, submissas e belas, o 

estereótipo de uma dama.  

À figura feminina foram instituídas regras que passariam a determiná-las dentro do 

quadro social vitoriano. Essas regras deveriam servir ao propósito da manutenção da alta moral 

e do extremo comprometimento familiar. Ao espaço doméstico é incutido um aspecto sagrado 

e incorruptível, a santidade do lar constitui-se a base moral da sociedade, onde ideologias 

contrárias à doutrina vitoriana e que pusessem em risco o equilíbrio e a harmonia da família 

não poderiam entrar. A mulher, então, torna-se a guardiã da família, sendo ela responsável pela 

tranquilidade do lar e reputação de sua classe. 

Na Inglaterra do século XIX, mais precisamente no período vitoriano, o 

progresso das ciências e a sofisticação da técnica, com reflexos em todas as 

camadas sociais, criaram um ambiente propício para o surgimento de um tipo 

feminino cujo perfil se pode nitidamente traçar. Nessa época, com efeito, o 

questionamento religioso de par com um processo evolutivo indiferente aos 

anseios sociais suscitou a necessidade de se buscar um ponto de equilíbrio 

entre o público e o privado, uma base que refletisse solidez e estabilidade. Esta 

base, naturalmente, era o lar, e como seu representante elegeu-se alguém com 
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as qualidades de guardião da moral e da castidade. A exigência de um anjo do 

lar fez nascer a mulher vitoriana. (MONTEIRO, 1996, p.61). 

 

 

As vampiras possuem o ímpeto de iniciar uma relação com os homens antes de eles 

próprios tomarem a iniciativa, alimentam-se do sangue de crianças, preferindo destruí-las a 

cuidá-las e gerá-las, pervertendo a função sagrada que era atribuída à mulher. O standard da 

mulher que só se dedicara ao lar e à família estava começando a cair. As vampiras Stokerianas 

debruçam-se na voluptuosidade, incitam o imaginário masculino e quebram os paradigmas 

estruturados em torno da imagem feminina. A personagem Lucy, inicialmente retratada com a 

inocência peculiar a uma dama, é logo vitimada pelo vampirismo e torna-se um instrumento da 

sexualidade desviante. 

A nova faceta de Lucy é sexualmente impulsiva e sensual, seu cabelo é de tom mais 

escuro e seus lábios são vermelhos. Quando a vampira é finalmente confrontada pela expedição 

de caçadores, liderados pelo professor Van Helsing, ela, na tentativa de escapar da situação 

fatal, usa do artifício da sedução para envolver um de seus antigos pretendentes, Arthur 

Holmwood, dizendo: “Come to me Arthur. Leave these others and come to me. My arms are 

hungry for you. Come, and we can rest together. Come, my husband, come!” 51 (STOKER, 

2003, p. 302). 

Com base no que foi posto anteriormente, é possível inferir que Stoker voltou-se às 

formas caracterizadoras dos romances góticos do século XVIII e as dispôs em Drácula. 

Afirmamos isso, pois, temos o tradicional vilão aristocrata, a superstição, a sexualidade 

desviante, o castelo em ruínas e, até mesmo, uma heroína feminina, como é o caso de Mina, 

que se sacrifica por um bem maior. 

Outra temática recorrente na tessitura narrativa de Stoker reside na questão social. 

Sua obra retrata as conjecturas sociais e políticas do fim do século XIX na Inglaterra, como o 

constante e acelerado processo de industrialização e também a mudança dos valores sociais, 

enquanto a aristocracia começa a perder seu território e uma classe burguesa ascende, 

proporcionando-nos, dessa maneira, uma ótica ampla e clara sobre a época em que o romance 

se ambienta.  

O gótico do século XIX absorve as ansiedades do fim do século e as traduz na 

imagem de vampiros e personagens duplos. Da mesma forma, as personagens são 

representações sociais de grupos distintos, porém, vale ressaltar, que as inquietações refletidas 

                                                             
51 Vinde a mim, Arthur, Deixe esses outros e vinde a mim. Meus braços estão famintos por você. Venha, e podemos 

descansar juntos. Venha meu marido, venha. (STOKER, 2003, p. 302, tradução nossa). 
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através da narrativa de Stoker não abrangem as camadas menos favorecidas, mas sim, a classe 

que se julgava mais afetada pelo medo da queda de valores e costumes íntegros, a classe 

burguesa. A personagem Jonathan Harker não é caracterizada pela sua descendência nobre ou 

por classe social, mas sim, por ser um típico cidadão de classe média que tenta ascender na sua 

profissão, bem como na vida, como podemos ver: “The quality of life in Victorian England 

rested on an underlying structure determined by social class and shaped by traditional ways of 

life in country, town and city. English society in the 19th century was still highly stratified52” 

(MITCHELL, 1996, p. 17). 

Após o regresso de Jonathan da Transilvânia, seu patrão, Mr Hawkins, o convida a 

ser seu parceiro nos negócios, contudo, Mr Hawkins falece e Jonathan torna-se o único 

proprietário da firma e logo acaba por herdar toda a fortuna de seu ex-patrão e protetor. Por 

conseguinte, a personagem ascende profissional, social e economicamente, ingressando no hall 

dos bem sucedidos empresários de classe média alta. Mina, já sua esposa, relata-nos a 

importância do status adquirido pelo marido: “Married to Jonathan, Jonathan a solicitor, a 

partner, rich, master of his business53” (STOKER, 2003, p. 154).  

A classe média inglesa passou a constituir um importante papel na sociedade, pois 

esta representava e refletia a tão prezada moral e os costumes: “[...] the middle class despised 

aristocratic idleness; the majority valued hard work, sexual morality and individual 

responsability”54(MITCHELL, 1996, p. 21). 

Já no âmbito da ciência, existem duas personagens relevantes a se mencionar, Dr. 

Seward e Professor Van Helsing, partes essenciais da comitiva que almeja a destruição do 

vampiro. O professor transita para além do campo estritamente científico e racional, munido de 

seus conhecimentos metafísicos, que abrangem esferas culturais que englobam o folclore e 

tradições místicas. Seus recursos na exaustiva caça ao vampiro não estão restritos à precisão 

das leis médicas, mas ao contrário, ele utiliza estacas, cruzes e alho para tentar libertar Lucy e 

Mina da influência do conde Drácula e, desse modo, restaurar a paz e restabelecer moral.  

Com relação a isso, Fred Botting aponta que, “Good and evil are similarly 

articulated as the line separating culture, progress and civilisation from barbarity, primitivism 

                                                             
52 A qualidade de vida na Inglaterra vitoriana dependia em uma estrutura regida pela classe social e moldada nos 

padrões tradicionais de vida do campo, das cidades pequenas e das metrópoles. A sociedade Inglesa no século XIX 

era ainda altamente estratificada. (MITCHELL, 1996, p. 17, tradução nossa). 
53 Casada com Jonathan, um advogado, um parceiro, um rico senhor do seu próprio negócio. (STOKER, 2003, p. 

154, tradução nossa). 
54 A classe média desprezava a ociosidade da aristocracia; a maioria valorizava o trabalho assíduo, moralidade 

sexual e reponsabilidade individual. (MITCHELL, 1996, p. 21, tradução nossa). 
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and regression”55 (BOTTING, 1996, p. 140). 

O professor Van Helsing situa-se no limiar de ambas as esferas, pois é um guardião 

de um “novo mundo”, industrializado, científico e racional, mas que recorre e conhece um 

passado medieval e místico, implicando uma ligação entre as forças vitorianas exaltadoras do 

progresso e da ciência e as forças místicas e sobrenaturais que perpassam a lógica humana. 

Portanto, com base no que foi argumentado e discutido anteriormente, é possível 

conceber o romance de Bram Stoker não só como representativo de uma era social, mas além, 

pois usando da tradicional “maquinaria gótica”, transpõe as inquietações e ansiedades de uma 

época, sob um sólido modo literário, o gótico.  

Então, apoiados nas implicações que o modo gótico traz para Drácula, voltamos 

nosso olhar para um elemento que se faz essencial para a difusão do clima de mistério e medo 

na obra, a categoria espacial. O espaço apresenta-se como elemento crucial na construção dessa 

narrativa, assim, nosso desafio é entender a construção dessa categoria paralela à constituição 

da personagem vampiro e às particularidades da ficção literária de vertente gótica. 

Borges Filho (2007, p. 13) assinala que a característica interdisciplinar do espaço 

no texto literário exige do estudioso verificar pesquisas nas áreas da geografia, da filosofia, da 

história, da arquitetura, etc. Segundo o autor, os estudos que perpassam essas áreas 

proporcionam uma visão mais ampla a respeito da problemática e compreensão do espaço, 

principalmente no que concerne à literatura, que nada mais é do que a investigação do ser e sua 

respectiva relação com o mundo que o cerca.  

Muito ofuscada pelas análises temporais, que predominaram no século XX, essa 

categoria tem sido revisitada e revalorizada nas últimas décadas. E é com base nesse estatuto 

de importância que o espaço assumiu nos últimos anos no contexto literário, que nasce em nós, 

o desejo de investigar e analisar esse elemento enquanto parte constitutiva da saga do vilão 

vampiro.  

                                                             
55 O bem e o mal são igualmente articulados, bem como a linha que separa a cultura, progresso e civilização de 

barbárie, primitivismo e regressão. (BOTTING, 1996, p. 140, tradução nossa). 
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CAPÍTULO II 

DA INGLATERRA À TRANSILVÂNIA: O PERCURSO ESPACIAL GÓTICO EM 

DRÁCULA DE BRAM STOKER 

 

Sob o reinado da Rainha Vitória (1937-1901), a Inglaterra testemunhou um grande 

progresso e importantes acontecimentos no contexto social e político do século XIX. Esse 

mesmo período também foi espelho de uma Era que vivenciou as transformações e crises de 

seu fim, como o enfraquecimento da supremacia sobre as colônias, o declínio da prosperidade 

econômica, e a consequente debilidade da boa moral inglesa e dos ideais androcêntricos 

dominantes, assim como Andrew Smith (2004, p. 1) aponta: “[...] fin de siècle was 

characterised by crises, […] this notion of crisis was staged within the dominant masculinist 

culture, rather than that this culture was thrown into crisis by external threats to it.” 56 Na 

questão social, o moralismo vitoriano ganha destaque, um fenômeno que se relaciona 

diretamente com a prosperidade material burguesa e que “implantou” os valores éticos desse 

grupo, tornando-se o único conjunto de valores socialmente aceitáveis: “[...] the phrase 

“Victorian morality” is often used with contempt. It has come to imply prudery, hypocrisy, 

sexual repression and rigid social control57” (MITCHELL, 1996, p. 259). 

Devido ao enfraquecimento da economia, a supremacia do império começou a ser 

afetada pela concorrência dos Estados Unidos e da Alemanha. No setor político, medidas mais 

liberalizantes começaram a aparecer, citamos a Reforma Parlamentar de 1884, que garantia o 

direito de voto à maioria dos homens, incluindo operários fabris e trabalhadores agrícolas. Os 

sindicatos organizavam-se de forma a possibilitar melhores condições de trabalho aos 

operários. Este período termina com a morte da Rainha Vitória, em 1901, mas deixa um 

importante e vasto legado político, social, tecnológico, artístico e literário que ainda hoje é 

extensivamente pesquisado. 

E é nesse contexto de mudanças intensas que o romance de vertente gótica irá 

reaparecer, subvertendo a seu próprio modo, os êxtases do idealismo Romântico, dispondo 

sobre uma filosofia que discorre sobre os mistérios entre o mundo natural e sobrenatural, através 

de elementos temáticos como a religiosidade e maldade humana, transgressões sociais e, 

principalmente, a corrupção da mente e do espírito, tudo isso, de forma a transmitir, não 

                                                             
56 [...] O fim do século foi caracterizado por crises, [...] essa noção de crise foi situada dentro da classe dominante 

masculina, que em vez disso, foi exposta a ameaças externas a ela. (SMITH, 2004, p. 01, tradução nossa). 
57 A expressão “Moral Vitoriana” é frequentemente usada com desdém. Implica o puritanismo, hipocrisia, 

repressão sexual e um rígido controle social. (MITCHELL, 1996, p. 259, tradução nossa). 
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somente medo e pavor, mas também revelar o lado negro constituinte da essência humana. 

Punter & Byron (2004, p. 19) explicam: “Gothic, therefore, is – like, of course, the study of any 

literary genre – not something that can be pursued in academic isolation; the study of the 

Gothic opens windows onto all manner of aspects of social and psychological life.”58 

Dessa forma, notamos que autores representativos da década de 1890, como, Oscar 

Wilde (1854-1900), Robert Luis Stevenson (1850-1894), H.G. Wells (1866-1946) e Bram 

Stoker, absorveram todo o fatalismo e dissabor do fim do século, e através do gótico, como 

Vasconcelos (2002, p. 133) nos diz, deram voz ao medo do “bárbaro” e do “não-civilizado”. 

Nesse sentido, a evocação da imagem do vampiro na tessitura narrativa gótica de 

Stoker como um ser imbatível e imortal, oriundo de um país distante e que tem por objetivo 

perverter e ameaçar o que o cerca, representa o passado que vem “assombrar” o progresso já 

conquistado, invadir um espaço que tinha reconstruído o universo dos mitos e do oculto 

segundo as explicações embasadas em ideias cientificistas. Vemos então, que a personagem 

Drácula tiraniza os preceitos ponderados pelo homem vitoriano, corrompe um sistema 

articulado em torno da moral socializante e reforçado pela ascensão do pensamento capitalista, 

científico e industrial.  

O universo que envolve o vampiro de Stoker agrega características que remontam 

à tradição medieval romanesca e também abarca simultaneamente traços particulares ao período 

Vitoriano fin de siècle, que também de acordo com Botting (1996, p. 149), funde a 

cientificidade e os valores moralizantes religiosos na perceptível ameaça demoníaca do conde.  

Sem resquício de dúvida, o monstro sanguinário de Bram Stoker possui suas raízes 

fixadas no mito antigo, porém, como coloca o autor S.T. Joshi, é importante ressaltar que novos 

hábitos e características foram pertinentemente adicionados ao vampiro e ao seu respectivo 

mito, de modo a torná-lo uma criatura única. 

 

 

The initial appearance of the vampire in British literature occurred with the 

publication of John William Polidori’s “The Vampyre” (1819), although the 

figure of the vampire enters into the folklore of many nations and cultures. 

But it was Dracula that came to be regarded as the prototype of the vampire 

in literature and film. In Dracula Stoker drew upon folklore for many of the 

more repulsive characteristics of the vampire (his unpleasant breath, his hairy 

palms, his appearance as a walking corpse). This image contrasts starkly with 

                                                             
58 O estilo gótico, entretanto é - como, é claro, o estudo de qualquer gênero literário – não é um estudo que pode 

ser academicamente isolado; o estudo do gótico abre as janelas para todos os aspectos da vida social e psicológica. 

(PUNTER; BYRON, 2004, p. 19, tradução nossa). 
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later portrayals of the vampire as a suave figure of romance59.  (JOSHI, 2011, 

p. 81). 

 

 

O universo que envolve o vampiro de Stoker agrega características que remontam 

à tradição medieval romanesca e também traços particulares ao período Vitoriano, que de 

acordo com Botting (1996, p. 149), funde a cientificidade e os valores moralizantes religiosos 

típicos do período na perceptível ameaça demoníaca do conde. 

O primeiro capítulo do romance epônimo de Bram Stoker evidencia o 

estranhamento da personagem Jonathan Harker frente à pátria misteriosa de Drácula. A 

Transilvânia aí descrita, ainda que fictícia, foi pensada com base na realidade, verossimilhante 

a ponto de ser sensível à imaginação leitora, evocando o clima de mistério e suspense, 

particulares à ficção gótica. 

Acerca desse clima de mistério sorrateiro que envolve o espaço do vampiro, Simon 

Marsden relata-nos sua visita à real Transilvânia, a qual se refere como “Land of the Undead”60: 

“Before I travelled to Romania I was warned by a psychic against making the trip. When I asked 

him why, he said that it was not so much what might happen to me while I was there, but the 

evil I might bring back” 61 (MARSDEN, 2011, p. 21). 

Percebemos, portanto, que não estamos lidando com uma simples porção de terra 

disposta em uma remota região, mas estamos diante de um espaço fortemente encravado por 

superstições e crenças arcaicas que, arraigadas no imaginário de uma diversa classe 

populacional, formam um ambiente místico e retrógrado, que não presenciou o florescer de 

novos tempos, constituindo, dessa forma, a localidade ideal para a existência do vampiro.  

Imerso nesse contexto, o narrador Jonathan Harker, segue seu trajeto rumo ao 

encontro do conde Drácula, que pretende adquirir propriedades na deslumbrante capital inglesa, 

Londres. Por meio da fiel manutenção de seus diários, uma estrutura textual de tom intimista e 

confessional, a personagem experiencia um sentimento tanto diferente e inusitado quando 

                                                             
59 A primeira aparição do vampiro na Literatura inglesa ocorreu com a publicação de “The Vampyre”, do autor 

John Polidori (1819), apesar do fato do vampiro já estar presente no folclore de muitas nações e culturas. Mas, foi 

com a publicação de Dracula que o vampiro estabeleceu seu lugar na literatura e no cinema. Em Dracula, Stoker 

inspirou-se no folclore para muitas das características repulsivas do vampiro (o hálito desagradável, as mãos 

peludas, a aparência de cadáver). Essa imagem contrasta radicalmente com as caracterizações anteriores do 

vampiro, como uma figura romântica suave. (JOSHI, 2011, p. 81, tradução nossa). 
60 Terra dos mortos-vivos. (MARSDEN, 2011, p. 21, tradução nossa). 
61 Antes de viajar à Romênia, eu fui precavido por um vidente sobre a viagem. Quando eu perguntei o porquê, ele 

me respondeu que não era o que poderia me acontecer lá, mas o mal que eu poderia trazer comigo. (MARSDEN, 

2011, p. 21, tradução nossa). 
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contempla a Transilvânia pela primeira vez. Logo de início, ele relata-nos que é ciente de que 

a região que está por adentrar é rodeada de um misticismo, de uma ancestralidade, como vemos: 

 

 

I read that every known superstition in the world is gathered into the horseshoe 

of the Carpathians, as if it were the centre of some sort of imaginative 

whirlpool; if so my stay may be very interesting62. (Mem., I must ask the 

Count all about them.). (STOKER, 2003, p. 8). 

 

 

Vale a pena ressaltar que a racionalidade da personagem, mesmo percebendo a 

presença do elemento misterioso, se sobressai, pois ele atenta-se pelo lembrete ao conde, 

implicando que tudo nesse mundo deve-se apoiar em uma explicação plausível ao entendimento 

humano. Os sonhos inquietantes que invadiram o subconsciente de Harker, enquanto estava 

instalado no Hotel Royal em Klausenburg, foram atribuídos ao exótico tempero de páprica do 

jantar, e ainda que houvesse um cão uivando à sua janela, a personagem insiste em tender-se 

para a explicação razoável do fato:  

 

 

I did not sleep well, though my bed was comfortable enough, for I had all sorts 

of queer dreams. There was a dog howling all night under my window, which 

may have had something to do with it; or it may have been the paprika, for I 

had to drink up all the water in my carafe, and was still thirsty.63 (STOKER, 

2003, p. 8). 

 

 

Para nós, investigadores do espaço gótico, tal acontecimento é interpretado já como 

um prenúncio dos acontecimentos que estão por vir. Nada é por acaso quando se trata da 

instauração do clima de mistério na narrativa de vertente gótica, pois cada elemento se coaduna 

de forma a produzir o efeito do insólito, da personagem até o espaço, tudo se converge em um 

veículo transmissor do inesperado.  

A viagem de Harker até seu destino final, o Castelo, é permeada de acontecimentos 

estranhos que, indiscutivelmente, sugerem o mal que o mesmo está por encontrar. Às vésperas 

do dia de São Jorge, que no calendário Ortodoxo acontece em 5 de maio, o jovem advogado se 

prepara para deixar Bistritz rumo ao contratador de seus serviços quando é surpreendido pela 

                                                             
62 Eu li que todas as superstições conhecidas no mundo reúnem-se aos pés dos Montes Cárpatos, como se este 

fosse o centro de algum tipo de turbilhão imaginativo. Então, suponho que minha estada deverá ser das mais 

interessantes. (Nota: preciso perguntar ao conde sobre isso). (STOKER, 2003, p. 8, tradução nossa). 
63 Eu não dormi bem, embora a minha cama fosse confortável o suficiente, pois tive todos os tipos de sonhos 

estranhos. Durante a noite toda havia um cão uivando debaixo da minha janela, o que pode ter tido algo a ver com 

isso; ou pode ter sido a páprica, pois bebi toda a água da minha garrafa e ainda fiquei com sede. (STOKER, 2003, 

p. 8, tradução nossa). 
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recomendação da dona do hotel, que num tom de desespero o adverte a não seguir viagem em 

tal dia. Segundo as crenças locais, na véspera do dia de São Jorge, à meia-noite, o véu que 

divide o mundo real do sobrenatural é rompido e o mal se espalha noite adentro. O tempo ícone 

da meia-noite é vital na dialética do medo, pois é nessa hora que o mal se dissipa e os monstros 

saem à caça. 

Com a ideia fixa em seu compromisso, o inglês insiste em seus planos, e então é 

mais uma vez surpreendido, quando a mesma mulher cai de joelhos e suplica-lhe a não ir. No 

fracasso da súplica, um rosário lhe é dado como forma de proteção, o qual, aceito com 

desdenho, é envolto em torno do pescoço. Fiel à Igreja Anglicana, Jonathan Harker rejeita tudo 

que remete a uma possível idolatria infundada. Por isso, vemos que seu ceticismo e resistência 

às estórias folclóricas e supersticiosas são reflexos religiosos e ideológicos de uma Inglaterra 

que enfrentava a angústia do fim de uma Era e experimentava a ansiedade desenfreada frente 

ao despontar de novos tempos. 

Fascinado pela exuberância natural Transilvâniana, o narrador também observa as 

marcas do sagrado que se fazem presente ao longo da estrada, nas cruzes e pequenas capelas, 

onde os camponeses se prostravam em devoção, sinais de tempos e valores outrora findados, 

como se pode ler:  

 

 

Here and there was a peasant man or woman kneeling before a shrine, who 

did not even turn round as we approached, but seemed in the self-surrender of 

devotion to have neither eyes nor ears for the outer world. There were many 

things new to me.64(STOKER, 2003, p. 16). 

 

 

O contato com o país do outro e o (re)conhecimento de uma cultura diferente é 

assombroso aos olhos do homem Vitoriano, que ao mesmo tempo se sente atraído e repelido 

por essa terra tão díspar em atributos.  

A respeito desse sentimento de assombro perante a beleza que alternadamente atrai 

e repele, valemo-nos dos estudos de Edmund Burke (1729-1797), que propôs uma perspectiva 

teórica dos efeitos estéticos da beleza e da sublimidade. Tendo na percepção do Sublime uma 

fonte inesgotável de emoções, aponta o desencadeamento do medo e o terror: Dessa forma, ele 

explica:  

 

                                                             
64 Por todo lado havia camponeses se ajoelhando perante uma capela, os quais nem mesmo se viravam quando nos 

aproximávamos, mas que pareciam se render à devoção de não ter nem olhos nem ouvidos para o mundo exterior. 

(STOKER, 2003, p. 16, tradução nossa). 
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The passion caused by the great and sublime in nature is Astonishment; and 

astonishment is that state of the soul, in which all its motions are suspended, 

with some degree of horror. In this case the mind is so entirely filled with its 

object, that it cannot entertain any other.65 (BURKE, 1990, p. 58).  

 

 

Também a noite é significativa na concepção do espaço gótico. O crepúsculo, o 

lento e angustiante anoitecer na Transilvânia traz consigo a chegada do macabro, que se faz 

manifesto na diminuição da luminosidade e confunde os sentidos, impulsionando o efeito 

soturno que ronda a ficção gótica. Entrar nas trevas da noite é assumir uma direção rumo ao 

indeterminado, onde se misturam pesadelos e monstros, como aponta Nicholas Royle (2003, p. 

108), a respeito da manifestação da figura do estranho: “The Uncanny is what comes out of the 

darkness.”66 A escuridão implica o domínio do inconsciente. Comprova-se também a 

simbologia da noite no verbete do dicionário de símbolos:  

 

 

Night: Night is related to the passive principle, the feminine and the 

unconscious. Hesiod gave it the name of ‘mother of the gods’, for the Greeks 

believed that night and darkness preceded the creation of all things. […] 

Within the tradition of symbology it has the same significance as death and 

the colour black67. (CIRLOT, 2001 p. 228, grifos do autor). 

 

 

Na penumbra da terra do conde, os medos de Jonathan Harker ganham forma e 

começam a influenciar sua razão, que já estava abalada por tantos embates, já não era mais a 

mesma. Chegando à Passagem de Borgo, a personagem observa que duas atmosferas parecem 

se colidir, um ar opressivo e trovejante toma conta do ambiente. É inevitável não partilhar dessa 

escuridão, já que a carruagem tinha entrado por entre suas trevas: 

 

 

It seemed as though the mountain range had separated two atmospheres, and 

that now we had got into the thunderous one. I was now myself looking out 

for the conveyance which was to take me to the Count. Each moment I 

expected to see the glare of lamps through the blackness, but all was dark.68. 

(STOKER, 2003, p. 18). 

                                                             
65 A paixão causada pelo grandioso e sublime na natureza é o espanto. E espanto é aquele estado da alma no qual 

todos os seus movimentos são suspensos com algum grau de horror. Neste caso, a mente está tão inteiramente 

preenchida com seu objeto, que não pode entreter qualquer outro. (BURKE, 1990, p. 58, tradução nossa). 
66 O “estranho” é o que sai da escuridão. (ROYLE, 2003, p. 108). 
67 A noite é relacionada com o princípio passivo, o feminino e o inconsciente. Hesíodo a batizou de “Mãe de todos 

os deuses”, pois os gregos acreditavam que a escuridão precedia a criação de todas as coisas. Dentro da tradição 

da simbologia, tem a mesma significação da morte e da cor preta. (CIRLOT, 2001 p. 228, tradução nossa). 
68 Parecia que a montanha tinha separado dois ambientes, e que agora adentravamos o mais ameaçador. Eu já 

estava à espera da carruagem que me levaria até o conde. A cada momento eu esperava ver o brilho das lâmpadas 

através da escuridão, mas tudo estava escuro. (STOKER, 2003, p.18, tradução nossa). 
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A treva que impera sobre os sentidos do narrador implica a entrada no domínio do 

oculto. Lá, ele avista uma carruagem puxada por quatro esplendidos cavalos “coal-black” 69 

(STOKER, 2003, p. 19), que dirigida por uma figura macabra, chega para levá-lo ao seu destino 

final:  

 

 

They were driven by a tall man, with a long brown beard and a great black 

hat, which seemed to hide his face from us. I could only see the gleam of a 

pair of very bright eyes, which seemed red in the lamplight, as he turned to 

us70. 

 

 

Em comunhão com essa atmosfera sinistra, o cocheiro causa incômodo e hesitação nos 

companheiros de viagem de Harker, que notando a presença do elemento sobrenatural não 

podem evitar traçar o sinal da cruz como forma de proteção. A tomar pela fala de um dos 

viajantes, “Denn die Todten reiten Schnell”71(STOKER, 2003, p. 15), é possível entender que 

Drácula, a materialização errante da morte, dirige a carruagem rumo ao castelo.  

Durante esse longo trajeto, o sentimento de estranheza perante esse espaço se intensifica 

pelos gradientes sensoriais da personagem narradora. A audição de Jonathan é afetada diversas 

vezes pelos sons agudos produzidos pelos lobos, os filhos da noite72, nas palavras do próprio 

conde. Segundo Borges Filho (2007, p. 50), estamos tecnicamente diante de um “ambiente”, 

pois é observada a sinergia entre os elementos da natureza e as ações da personagem, que, 

influenciada pelo medo, reforça o efeito de sentido gótico na cena. 

A sinfonia de uivos agudos ouvidos ao longo do caminho, vindos de cada um dos lados 

superiores da montanha, desperta inquietação na personagem em relação ao espaço, pois 

estando situado em uma posição espacial inferior, se sente acuado e oprimido. As coordenadas 

“alto x baixo” são essenciais para entendermos a espacialidade gótica da cena em questão, pois 

é do alto que o perigo vem, como algo superior e inevitável:   

Then, far off in the distance, from the mountains on each side of us began a 

louder and a sharper howling, that of wolves, which affected both the horses 

and myself in the same way. For I was minded to jump from the caleche and 

run, whilst they reared again and plunged madly, so that the driver had to use 

                                                             
69 Negros. (tradução nossa) 
70 Eles eram conduzidos por um homem alto, com uma longa barba marrom e um grande chapéu preto, o qual 

parecia esconder seu rosto de nós. Quando ele virou-se pra nós, eu só podia ver o brilho de um par de olhos, que 

pareciam avermelhados à luz do lampião. (STOKER, 2003, p. 19, tradução nossa). 
71 Do alemão, “Pois os mortos viajam rápido.” (STOKER, 2003, p. 15, tradução nossa). 
72 “Children of the night.”  
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all his great strength to keep them from bolting73. (STOKER, 2003, p. 21). 

 

 

O hino entoado pelos lobos une-se à tetricidade dos elementos noturnos e 

amplificam seu sentido e influência sobre o espaço, personagem e demais elementos da cena, 

exceto o cocheiro, que num comando imperativo, afasta os animais. Nesse sentido, vemos que 

de fato, o vampiro se passa pelo condutor da carruagem, pois, assim como o professor Van 

Helsing dirá futuramente, este é capaz de comandar todas as criaturas inferiores a ele:  

 

 

[…] he is brute, and more than brute, he is devil in callous, and the heart of 

him is not, he can, within his range, direct the elements, the storm, the fog, the 

thunder, he can command all the meaner things, the rat, and the owl, and the 

bat, the moth, and the fox, and the wolf, he can grow and become small, and 

he can at times vanish and come unknown74.(STOKER, 2003, p. 323). 

 

 

E essa atmosfera de suspense e hesitação sob a qual é tecido o primeiro capítulo, 

que retrata a Transilvânia, é criada no intuito de preparar psicologicamente a personagem e 

eventualmente o leitor para o que está por vir: o Castelo. Sobre tal arquitetura que se estabelece 

no cerne da ficção gótica, Fred Botting (1996, p. 146) diz-nos: 

 

 

[...] the castle is mysterious and forbidding, its secret terrors and splendid 

isolation in a wild and mountainous region form as sublime a prison as any 

building in which a Gothic heroine was incarcerated. The place of a heroine, 

however, is taken by the naïve young lawyer Harker. Throughout the novel 

ruins, graveyards and vaults – all the macabre and gloomy objects of morbid 

fascination and melancholy – signal the awful presence of the Gothic past75. 

De acordo com os estudos de Todorov (2010, p. 36-37) essa hesitação frente ao 

desconhecido constitui-se a fórmula primeira que resume o espírito do modo fantástico, o que 

                                                             
73Então, ecoados na distância de cada um dos lados da montanha, começou um agudo uivar de lobos, que afetou 

tanto a mim como os cavalos. Pois tinha eu em mente pular da carruagem e correr, enquanto os cavalos corriam 

descontrolados, que o cocheiro teve de usar de grande força para mantê-los no ritmo. (STOKER, 2003, p. 21, 

tradução nossa). 
74 O nosferatu não morre como a abelha quando se pica. Fica mais forte e mais fortalecido para praticar o mal. 

Esse vampiro que está entre nós é mais forte que vinte homens; é mais astucioso que qualquer mortal e se vale, 

ainda, da necromancia; pode, dentro de certas limitações, aparecer à vontade, sob qualquer das formas de que 

dispõe; pode, dentro de sua categoria, dirigir os elementos: a tempestade, o nevoeiro, o raio; pode dar ordem a 

seres inferiores: o rato, o morcego, a coruja, a raposa e o lobo; pode crescer e tornar-se pequeno; e pode, às vezes, 

desaparecer e tornar-se desconhecido. (STOKER, 2003, p. 323, tradução nossa). 
75 O castelo é misterioso e ameaçador, seus terrores secretos e esplêndido isolamento em uma região montanhosa 

selvagem formam tão sublime prisão quanto qualquer outro edifício em que uma heroína gótica, foi encarcerada. 

O lugar de uma heroína, no entanto, é tomado pelo jovem e ingênuo advogado Harker. Ao longo das ruínas, 

cemitérios e abóbadas do romance - todos os objetos macabros e sombrios de fascinação mórbida e de melancolia 

- sinalizam a presença de um terrível passado gótico. (BOTTING, 1996, p. 146, tradução nossa). 
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lhe dá vida. Essa modalidade implica, pois, uma integração do leitor no mundo das personagens; 

define-se pela percepção ambígua que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados, 

exatamente como notamos na leitura desse capítulo. 

Uma vez tomado por incertezas e medos, o leitor, bem como o narrador, 

inevitavelmente se aproxima da morada do vampiro: 

 

 

Suddenly, I became conscious of the fact that the driver was in the act of 

pulling up the horses in the courtyard of a vast ruined castle, from whose tall 

black windows came no ray of light, and whose broken battlements showed a 

jagged line against the sky76. (STOKER, 2003, p. 24). 

 

 

Quando essa personagem depara-se com a estrutura magistral do castelo, com sua 

imagem irregular refletida no céu, de aparência medieval e arruinada, e de cujas janelas não 

vinham sequer um raio de luz, tem seus sentidos tumultuados, o olho não acredita no que vê.  

E então, diante do covil de horrores de Drácula, o primeiro capítulo do romance se 

finda perceptível pela trajetória espacial gótica delineada entre a Inglaterra e a Transilvânia. 

Assim, introduz-nos à terra sacrossanta do vampiro que, posta em contraponto com a visão 

vitoriana burguesa fin de siècle da personagem narradora, Jonathan Harker, faz-se ainda mais 

exótica e obscura aos olhos leitores, o legítimo locus horribilis vampírico. À vista disso, 

acompanhamos a personagem rumo a seu destino final, o castelo. 

 

2.1 O CASTELO 

 

In the internal decoration, if not in the external architecture of their 

residences, the English are supreme77. (POE, Edgar Allan. The Philosophy of 

Furniture, 1840). 

 

 

O espaço fechado e claustrofóbico do castelo é central no romance e essencial para 

o desenrolar da ação do vilão gótico, ou conforme assevera Poe em sua Filosofia da 

                                                             
76 E de repente, eu me conscientizei do fato de que o cocheiro estava dirigindo os cavalos pelo pátio de um vasto 

e arruinado castelo, o qual não vinha sequer um raio de luz de suas janelas negras, e cujos parapeitos deteriorados 

eram refletidos em uma imagem irregular do céu. (STOKER, 2003, p. 24, tradução nossa). 
77 Na decoração interna, senão na arquitetura externa de suas residências, os ingleses são supremos. (tradução 

nossa). Esse fragmento pode ser encontrado na coletânea The collected works of Edgar Allan Poe: Tales and 

Poems. Wordsworth Library Collection (2009), publicação indicada nas referências deste trabalho. 
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Composição (1997, p. 918), “a circunscrição fechada do espaço é absolutamente necessária 

para o efeito do incidente insuflado e tem a força de uma moldura para um quadro.” 

Situado no coração da Transilvânia, o Castelo de Drácula, desperta uma hesitação 

tanto no leitor quanto na personagem, emoção essa que, segundo Todorov (2010, p. 36-37) 

constitui-se como a fórmula primeira que resume o espírito fantástico, o que lhe dá vida. O 

fantástico implica, pois uma integração do leitor no mundo das personagens; define-se, segundo 

Todorov, pela percepção ambígua que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados. A 

sensação sentida pela personagem no momento o qual ela aguardou do lado de fora do castelo, 

pareceram-lhe horas sem fim, “The time I waited seemed endless, and I felt doubts and fears 

crowding upon me”78 (STOKER, 2003, p. 25). Partilhamos do vazio que lhe preencheu a alma, 

como se as forças sobrenaturais que rodeiam o castelo e seu Lord tivessem o poder de assujeitar 

e esvaziar o indivíduo.  

A épica saudação do vampiro, fortificada pela retórica do sinistro, prenuncia o 

caráter trepido e envolvente do espaço por ele habitado: “Welcome to my house! Enter freely. 

Go safely, and leave something of the happiness you bring!”79 (STOKER, 2003, p. 27).  

Como é sabido pela cultura popular, tal criatura enigmática não reflete sua imagem 

em espelhos, em sombras ou mesmo em fotografias. Essa peculiar peculiaridade brotou do 

gênio criativo de Bram Stoker que primeiramente atribuiu a seu vampiro a capacidade de não 

reflexão. O professor Van Helsing, considerando os relatos de Jonathan Harker, aponta as 

capacidades e características sobre-humanas do conde: 

 

 

He throws no shadow, he make in the mirror no reflect, as again Jonathan 

observe. He has the strength of many of his hand, witness again Jonathan when 

he shut the door against the wolves, and when he helps him from the diligence 

too.80 (STOKER, 2003, p. 342). 

 

 

Na perspectiva de Chevalier & Gheerbrant (2002, p. 394), o espelho reflete a 

verdade, a sinceridade, a essência do coração e da consciência. À vista disso, já que o vampiro 

dirige-se rumo a uma (in)definição, de acordo com Berlendis de Carvalho (2010, p. 490), devido 

à sua capacidade de ser muitas coisas ao mesmo tempo e de ser arbitrariamente incompleto por 

                                                             
78 O tempo que esperei pareceu-me sem fim, e senti dúvidas e medos enchendo meu interior. (STOKER, 2003, p. 

25, tradução nossa). 
79 Bem vindo a minha casa. Entre de livre e espontânea vontade. Vá com segurança e deixe um pouco da felicidade 

que traz consigo. (STOKER, 2003, p. 27, tradução nossa). 
80 Ele não produz sombra, não se reflete em espelho, como Jonathan observa. Tem a força de muitos em sua mão, 

assim testemunha Jonathan, quando ele bate a porta espantando os lobos e quando o ajuda na carruagem também. 

(STOKER, 2003, p. 342, tradução nossa). 
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natureza, podemos associar o não reflexo do vampiro em espelhos ou sombras devido ao seu 

vazio original, à sua incompletude indenitária, já que depende estrita e exclusivamente do 

“outro” para sobreviver. Dessa forma, o reflexo de Drácula repousa por entre as paredes do 

castelo, que homólogo à constituição de seu senhor, se alimenta da anima81 de quem o habita. 

O covil de horrores de Drácula, monumento erguido paralelamente à lógica do 

vampirismo, é a prisão sólida que encarcera a vida e morte, implica o estabelecimento de laços 

que cruzam os limites do tempo, ambos, morador e moradia, são ornados pela tradição e pela 

idade anciã. A presença do mobiliário antigo e coberto de poeira, marcas da decadência e do 

desuso, são maneiras que o autor Bram Stoker encontrou de fundir sua personagem 

mitologicamente antiga e seu locale, como diz Poe em sua Filosofia da Composição. 

O espaço fechado e claustrofóbico do castelo é essencial para o desdobramento da 

ação do vilão gótico. A morada de Drácula é misteriosa e de difícil acesso, seu isolamento 

geográfico na região dos Montes Cárpatos cria a imagem perfeita do cárcere no qual o herói da 

ficção gótica é enclausurado, como vemos na citação a seguir, na qual a personagem Jonathan 

Harker descreve seu estado de espírito e sua vida nesse local:  

 

 

I am not in heart to describe beauty, for when I had seen the view I explored 

further. Doors, doors, doors everywhere, and all locked and bolted. In no place 

save from the windows in the castle walls is there an available exit. The castle 

is a veritable prison, and I am a prisoner!82 (STOKER, 2003, p. 41). 

 

 

Quando Harker se depara com a estrutura magistral e opressora do edifício 

construído no topo de um penhasco, de aparência medieval e arruinada, a personagem tem seus 

sentidos tumultuados, como nos diz Punter & Byron (2004, p. 262) acerca da imagem do castelo 

na ficção gótica: “The castle has to do with the map, and with the failure of the map; it figures 

loss of direction, the impossibility of imposing one’s own sense of place on an alien world.” 83 

O espaço gótico central que se instaura no romance de Stoker é o castelo habitado 

pelo vampiro. Esse edifício de grandeza e ruína descomunal pode ser classificado, de acordo 

com a teoria da Topoanálise proposta por Borges Filho (2007), como um espaço topofóbico, ou 

                                                             
81 Do latim, alma. 
82 Não estou com espírito para descrever belezas, pois quando me deparei com a vista, quis explorá-la. Portas, 

portas, portas em todo lugar e todas trancadas e cerradas. Em nenhum lugar, exceto pelas janelas nas paredes do 

castelo existe alguma saída. O castelo é uma verdadeira prisão e eu um prisioneiro. (STOKER, 2003, p. 41, 

tradução nossa). 
83 O castelo tem a ver com o mapa, e com a falha do mesmo. Figura a perda do senso de direção, a impossibilidade 

de alguém estabelecer seus próprios sentidos espaciais em um mundo estranho. (PUNTER & BYRON, 2004, p. 

262, tradução nossa). 
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seja, um espaço maléfico, que provoca sensações de desconforto, repulsa e opressão na 

personagem narradora, aqui, Jonathan Harker. A topofobia se instaura pela relação negativa 

entre personagem e lugar e se caracteriza pelo predomínio do medo do desconhecido. O espaço 

do vampiro é encrustado de mistérios e assim como seu mestre parece se alimentar da matéria 

viva, nesse caso, não de sangue, mas de todo impulso de vitalidade que habita o interior 

humano. Quando Jonathan Harker se depara com o castelo, não pode negligenciar a estranheza 

e o sentimento de medo que lhe sobe à espinha “and I felt doubts and fears crowding upon 

me”84(STOKER, 2003, p. 23). Dessa maneira, esse espaço, desde o princípio, apresenta-se 

como ameaçador e perigoso.  

Ainda com o olhar fito na análise topoanalítica desse cenário, podemos defini-lo 

assim, ou melhor, como um cenário de horrores. Borges Filho (2007, p. 47) coloca que a 

formação do cenário se dá por meio da criação do homem, são os espaços habitados por ele, e 

este o faz a sua imagem e semelhança, como é aqui o caso do Vampiro. Podemos entender o 

castelo como sendo uma extensão paralela à natureza vampírica, é o lugar de pertença. Dentro 

dessa topografia de horrores, notamos a formação de um ambiente, que também é formado 

através da junção entre o cenário e o clima psicológico, segundo Borges Filho (2007, p. 50).  

O clima psicológico que devemos levar em conta nessa análise é o da personagem 

narradora, Jonathan Harker, que tem sua racionalidade posta em jogo a partir do momento que 

percebe que não se encontra em um espaço que segue as regras convencionais de ocupação, e 

que seu anfitrião perpassa a lógica da constituição humana. Inserido nessa conjectura espacial 

complexa, a personagem narradora vive as mais diversas formas de emoções. De acordo com o 

que relata, o castelo se posiciona geograficamente no topo de um penhasco, em uma terra muito 

distante.  

 

 

The castle is on the very edge of a terrific precipice. A stone falling from the 

window would fall a thousand feet without touching anything! As far as the 

eye can reach is a sea of green tree tops, with occasionally a deep rift where 

there is a chasm. Here and there are silver threads where the rivers wind in 

deep gorges through the forests. But I am not in heart to describe beauty, for 

when I had seen the view I explored further. Doors, doors, doors everywhere, 

and all locked and bolted. In no place save from the windows in the castle 

walls is there an available exit85. (STOKER, 2003, p. 39). 

 

 

                                                             
84 E senti dúvidas e medos enchendo meu interior. (STOKER, 2003, p. 23, tradução nossa). 
85 0 castelo fica à beira de um terrível precipício. Uma pedra que caia da janela se despenhará por mil pés sem 

tocar coisa alguma! Até onde a vista podia alcançar, só havia as copas verdes das árvores, com um rochedo saliente, 

de vez em quando. (STOKER, 2003, p. 39, tradução nossa). 
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Através disso, podemos inferir na espacialidade do castelo as coordenadas da 

verticalidade. Durante a narração de Jonathan, notamos que sempre algo de nefasto vem de 

baixo, como por exemplo, o episódio dos cães uivando à beira da janela do hotel e o covil das 

noivas vampiras, ambos situados em uma coordenada baixa. 

Porém, apesar de evidente que o mal vem de baixo, o castelo se posiciona no alto, 

contrariando assim, em nossa concepção, um oximoro espacial, pois contradiz a relação alto x 

baixo e seus respectivos efeitos de sentido, atuando como um espaço ‘mediador’. Desse modo, 

demonstra a imponência e o poder de quem o habita em subjugar qualquer um que se atreva a 

adentrá-lo. O castelo é vasto, cheio de portas trancadas e serpenteado por escadas sinuosas que 

levam a cômodos escuros e cheios de poeira acumulada ao longo dos anos.  

Outro aspecto relevante, no que se refere à análise desse monumento, é a 

espacialização, que podemos caracterizar como franca. Chegamos a essa conclusão devido ao 

fato de a descrição dos espaços transitados ser pautada na objetividade e, em alguns momentos, 

na subjetividade e na riqueza de detalhes apresentadas por um narrador independente, que, por 

meio da escrita periódica em seu diário, opina sobre o espaço por ele transitado. De acordo com 

Osman Lins, o termo “ambientação” define o “conjunto de processos conhecidos ou possíveis, 

destinados a provocar na narrativa, a noção de um determinado ambiente” (1976, p. 77). 

Em Drácula, cada detalhe acaba por convergir-se em um detalhe espacial, como é 

o caso dos gradientes sensoriais. O apelo a essas sensações é recorrente ao longo do romance, 

principalmente no primeiro capítulo, no qual a personagem narradora sente pela primeira vez a 

mórbida percepção do espaço vampírico. O primeiro gradiente sensorial a ser-lhe afetado é a 

visão, pois é o impacto inicial sentido pela personagem quando ele vê surgir diante de si a 

Transilvânia e, mais adiante, a decrépita estrutura habitada pelo conde. Em seguida, a audição 

de Jonathan é constantemente perturbada, seja pelos uivos dos cães ou pelos agudos uivos dos 

lobos no caminho rumo ao castelo.  

Quando este fica horas sem fim à espera de seu anfitrião do lado de fora do castelo, 

analisa cada detalhe da entrada do edifício, as maçanetas de ferro na porta principal e, até 

mesmo, a pedra já gasta pelos longos anos na soleira da porta:  

 

 

I stood close to a great door, old and studded with large iron nails, and set in 

a projecting doorway of massive stone. I could see even in the dim light that 
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the stone was massively carved, but that the carving had been much worn by 

time and weather86. (STOKER, 2003, p. 25). 

 

 

Tempo e espaço na narrativa gótica de Stoker são inseparáveis. O tempo é 

responsável por imprimir na tessitura gótica, e, por conseguinte nos espaços circunscritos na 

narrativa, o caráter sombrio que circunda esse tipo de ficção. Os lugares retratados em Drácula 

sofreram a dura e penosa ação do tempo, são ornados pelas marcas ancestrais de dias já outrora 

findados, de batalhas já lutadas, de tristeza e solidão uma vez já sentidas.  

O castelo do conde se ergue magistral equilibrado nos meandros do tempo, como o 

trépido lembrete do fim, o memento mori, como já apontado. Acerca desse injunção simbólica 

de tempo e espaço na tessitura gótica elaborada por Bram Stoker, valemo-nos dos estudos de 

Bahktin (1998) em Questões de literatura e estética – a teoria do romance, para ilustrar então, 

o papel do cronotopo artístico, que visivelmente, desempenha função essencial na narrativa. 

Dessa forma, observemos a citação: 

 

 

[...] o tempo condensa-se, torna-se artisticamente visível; o próprio espaço 

intensifica-se, penetra o movimento do tempo, do enredo e da história. Os 

índices do tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e 

é medido com o tempo. Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais 

caracterizam o cronotopo artístico. (BAHKTIN, 1998, p. 211). 

 

 

Logo em seguida, sua audição é novamente afetada quando ouve o ruído como que 

de correntes e o barulho de fechaduras se retraindo, uma chave se retorce denotando o longo 

período de desuso e a grande porta se abre, revelando a marcante silhueta do conde Drácula. As 

portas do castelo são maciças e pesadas, o chão é de pedra, e o ruído dos passos compunha uma 

melodia dissonante. Os olhos e ouvidos de Harker, em consonância com seu estado de espírito, 

absorvem as desarmonias do espaço e provocam nele atitudes e sentimentos nunca sentidos 

antes, ou seja, a percepção da personagem acerca dos locais que a cercam é fundamental para 

sua narração. Assim entendemos: 

 

 

Para que a personagem se movimente é preciso espaço, e consequentemente, 

é necessário que ela perceba esse espaço. Pela movimentação, contato e 

manipulação, a personagem apreende a realidade dos objetos e a estruturação 

                                                             
86 Eu fiquei perto de uma grande porta, antiga e adornada com pregos de ferro e posicionada em uma soleira de 

pedra maciça. Mesmo na penumbra eu pude ver que a pedra estava por demasiado gasta, mas aquele desgaste foi 

feito pelo tempo e pelo clima. (STOKER, 2003, p. 25, tradução nossa). 
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do espaço. Aliás, em um dos estágios do desenvolvimento infantil (três ou 

quatro anos) é através de estórias que a criança conta para si mesma que ela 

explora as possibilidades espaciais de seu contexto. É nessa imbricação de 

personagem, ação e espaço que os sentidos são produzidos [...]. (BORGES 

FILHO, 2007, p. 100). 

 

 

Outro ponto que vale a pena trazermos para discussão é o predomínio da escuridão 

no locus vampírico. Desde a chegada de Harker à Transilvânia, ele descreve todos seus passos 

entremeados pela estonteante escuridão. As sombras que circundam a terra do vampiro e a 

própria criatura têm a ver com a ausência de luz em seu sentido mais metafórico, é a terra da 

criatura esquecida por Deus, sem o toque da graça da Luz divina. Ao perceber o eterno vazio 

da escuridão Transilvâniana, a personagem acaba por impor a esse espaço uma série de 

conotações que são indispensáveis para o leitor compreender a Transilvânia literária como 

sendo verdadeiramente a land of darkness.  

A escuridão é simbólica no que diz respeito ao espaço gótico, pois é na negrura da 

noite que os monstros saem à caça, é na penumbra que os medos se tornam “palpáveis”. Dessa 

maneira, observemos o que o dicionário de símbolos considera:  

 

 

It corresponds to primigenial chaos. It is also related to mystic nothingness, 

and, in consequence, Hermetic language is an obscurum per obscurius, a path 

leading back to the profound mystery of the Origin. According to Guénon, 

light is the basic principle behind differentiation and hierarchical order. The 

gloom which preceded the Fiat Lux always, in traditional symbolism, 

represents the state of undeveloped potentialities which give rise to chaos. 

Hence, the darkness introduced into the world, after the advent of light, is 

regressive; hence, too, the fact that it is traditionally associated with the 

principle of evil and with the base, unsublimated forces87. (CIRLOT, 1971, p. 

77).  

 

Vemos que a escuridão que envolve a figura do vampiro, assim como ele, simboliza 

o caos, precede todas as formas de vida, são antigos, e é o mistério da desordem que é associada 

com o princípio do mal. Isso posto, notamos que a ausência de luz/cor acompanha a personagem 

narradora desde o início, quando esta toma a carruagem até Borgo Pass e, de lá, toma outra que 

a leva até o castelo do conde, a qual é puxada por quatro cavalos negros e conduzida por um 

                                                             
87 Corresponde ao caos primeiro. E também relacionada ao “Nada” místico e em consequência, na linguagem 

hermética, “obscuridade por obscuridade”, um caminho que conduz aos profundos mistérios da Origem. De acordo 

com Guénon, a luz é o princípio básico ante a diferenciação e ordem hierárquica. As trevas que precederam o Fiat 

Lux, sempre no simbolismo tradicional representa o estado das potencialidades não-desenvolvidas que deram 

origem ao caos. Portanto, as trevas apresentadas ao mundo depois do advento da Luz são regressivas e são então, 

tradicionalmente associadas com o principio do mal e das forças sobrenaturais. (CIRLOT, 1971, p. 77, tradução 

nossa). 
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misterioso cocheiro de chapéu preto, tal como se lê na descrição: “Each moment I expected to 

see the glare of lamps through the blackness, but all was dark. The only light was the flickering 

rays of our own lamps, in which the steam from our hard-driven horses rose in a white cloud88” 

(STOKER, 2003, p. 14). 

No âmbito da Topoanálise, a toponímia indica o estudo dos nomes dos espaços 

evocados no texto literário. Desse modo, com o intuito de analisar o castelo de forma a 

contemplar todas as suas particularidades góticas, é essencial olharmos para a morada de 

Drácula de forma a compreender o processo de caracterização desse espaço e a personagem que 

nele transita; o vampiro. De acordo com Radu R. Florescu e Raymond T. Mcnally (1989), 

depois de lutar contra os turcos, o príncipe romeno Vlad, foi convocado pelo sacro imperador 

romano em 8 de fevereiro de 1431 para fazer parte da “Ordem do Dragão”, uma sociedade 

fraternal composta por cavaleiros que haviam conquistado a vitória na guerra, a defesa da 

Europa contra os turcos. Vlad, então, tornou-se um cavaleiro da “Ordem do Dragão”, usando 

um colar com um medalhão com a figura de um dragão com quatro patas, boca meio aberta e 

com uma longa cauda rodeando-lhe a cabeça. Para Vlad, era uma honra estar entre os mais 

nobres cavaleiros europeus, os quais eram reis, príncipes e nobres.  

Quando retornou a seu país, Vlad foi chamado de Dracul pelos boiardos, pois 

sabiam que ele era membro da ordem do Dragão (Draco em latim) e sabiam que ele havia lutado 

contra os turcos e hereges. Diferentemente, pessoas comuns que não sabiam do envolvimento 

do príncipe em tais eventos e nem em tal organização, associaram a imagem do dragão no 

escudo de Vlad, e posteriormente em suas moedas, com o diabo, Dracul em romeno. A palavra 

drac vem do romeno, que pode tanto significar demônio quanto dragão. Isso se deu devido à 

iconografia Ortodoxa onde São Jorge mata o dragão, e o dragão representa o demônio. Os 

autores mencionados reforçam o fato de que, em nenhum momento na antiguidade, a figura de 

Vlad foi associada ao demoníaco devido ao “apelido”. O nome Drácula, popularizado pelo 

romance de Stoker, foi somente adotado depois, pelo filho de Vlad, como apontam Florescu e 

McNally (1989, p. 23), significando o filho do Dragão. As implicações demoníacas que o nome 

recebeu vieram de depreciadores do governo que levaram em consideração os dois significados 

da palavra. 

                                                             
88 A todo momento eu esperava ver o brilho de alguma lâmpada na negrura sem fim, mas tudo era escuridão. As 

únicas luzes eram os oscilantes raios vindos de nossas próprias lâmpadas, os quais se misturavam com a poeira 

que subia, formando uma nuvem branca, advinda do passo acelerado dos cavalos. (STOKER, 2003, p. 14, tradução 

nossa). 
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Dito isso, voltemos ao intuito que aqui se estabelece: analisar as relações 

toponímicas entre a personagem idealizada por Bram Stoker e sua moradia. Como sabemos, 

para compor seu romance, Stoker nunca viajou ao Leste Europeu, mas fez um extenso trabalho 

de pesquisa bibliográfica sobre a área, dessa maneira, não fica difícil percebermos de onde a 

inspiração para a criação de tal criatura mítica surgiu. Em vários momentos da narrativa, o 

narrador cita o nome do castelo, Castle Dracula, então, com base em tudo que já foi discutido 

até aqui, vemos que o nome também é um fator que serve para reforçar os traços de semelhança 

entre morador e moradia. Tal fato vem reforçar o que já anteriormente foi apontado, que o 

castelo é uma extensão do vampiro, que se faz paralelo a ele apoiado em uma relação de 

homologia.  

Esses aspectos técnicos caracterizadores do espaço gótico do castelo se estenderão 

por onde o vampiro for, pois um não se concebe sem o outro. O espaço é parte constituinte da 

personalidade vampiresca, tanto que quando o conde adquire a propriedade em Londres, ele se 

alegra pelo fato do imóvel ser antigo, pois em sua fidalguia de outrora não se imagina residindo 

em uma das modernas moradias burguesas do fim do século. 

Portanto, o espaço gótico em Drácula se instaura pelo predomínio da topofobia, 

pelas coordenadas da verticalidade (oposição entre alto x baixo), pelo grande apelo aos 

gradientes sensoriais, especialmente a visão e a audição, através dos quais o narrador 

(preceptor) é capaz de identificar já a princípio as particularidades desse espaço então adentrado 

por ele. Outro componente essencial na percepção do espaço gótico é o olfato, pois o vampiro 

emana o cheiro de putrefação mórbida, e é esse aroma da vida em decomposição que irá 

rescender em seus espaços, atuará como um lembrete de que tal lugar comunga da essência da 

morte.  

O espaço gótico em Drácula também se caracteriza pela amplitude e vastidão, pela 

toponímia, bem como pela espacialização franca. Desse modo, levando-se em consideração 

tudo o que já foi discutido, a presença do mal encerrado no conde Drácula prolonga-se no 

ambiente, e notamos que a profissão de fé do vampiro advém do profano, logo, o processo de 

sacralização ao qual seu espaço será submetido será pelo reverso. Devido a isso, esse caráter 

sagrado ecoa em cada parte do castelo, como vemos na fala do conde:  

 

 

Let me advise you, my dear young friend. Nay, let me warn you with all 

seriousness, that should you leave these rooms you will not by any chance go 
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to sleep in any other part of the castle. It is old, and has many memories, and 

there are bad dreams for those who sleep unwisely89. (STOKER, 2003, p. 50). 

 

 

Mas a curiosidade da personagem é mais forte que o medo, então este se aventura 

pelos caminhos pérfidos do castelo, até que se depara com uma porta, no topo de um grande 

prumo de escadas. Novamente, percebemos a presença da coordenada espacial da verticalidade. 

Isso indica, mais uma vez, que o alto representa o mal, contrariamente ao senso comum 

ocidental que coloca o bem sempre no alto. A porta leva Harker até o covil das voluptuosas 

noivas vampiras, é o portão da perdição, a fronteira entre dois mundos, o caminho que conduz 

à luxúria encarnada na figura arrebatadora do vampiro fêmea, que não se retrai frente às 

imposições de uma sociedade moralista, mas, ao contrário, representa o paradoxo de uma era 

de desejos e vontades reprimidas. Como figura o relato da personagem: 

 

 

There was something about them that made me uneasy, some longing and at 

the same time some deadly fear. I felt in my heart a wicked, burning desire 

that they would kiss me with those red lips. It is not good to note this down, 

lest some day it should meet Mina’s eyes and cause her pain, but it is the truth. 

They whispered together, and then they all three laughed, such a silvery, 

musical laugh, but as hard as though the sound never could have come through 

the softness of human lips.90(STOKER, 2003, p. 55). 

 

 

As vampiras Stokerianas são envolventes e sensuais e exercem domínio absoluto 

sobre suas vítimas. Assim como Carmilla, a vampira de Joseph Sheridan Le Fanu, as noivas de 

Drácula tendem ao lesbianismo. As três vampiras transitam no imaginário social frente ao 

complexo panorama da sexualidade vitoriana.   

Jonathan Harker, que é submetido aos caprichos e seduções das criaturas 

sanguinolentas, pensa que tudo aquilo é um sonho, um delírio, pois na sociedade em que vive, 

coisa parecida seria impossível, já que a sexualidade e a patologia do corpo humano eram 

veladas. A personagem masculina é enlaçada pelo momento, e o perigo que as vampiras 

representam é sombriamente erótico, elas são como “abelhas-rainhas” (MARQUES, 2014, p. 

                                                             
89Deixe-me aconselhá-lo meu jovem amigo. Não, deixe-me alertá-lo com toda a seriedade, que se você, porventura, 

deixar estes aposentos, não deverá dormir em nenhuma outra acomodação do castelo. Ele é antigo, e abriga várias 

memórias. Haverá de ter sonhos terríveis aquele que for imprudente. (STOKER, 2003, p. 50, tradução nossa). 
90 A sensação que provocavam em mim era estranha, ao mesmo tempo de desejo e de pavor. Sentia uma vontade 

ardente que elas me beijassem com aqueles lábios vermelhos. Não devia escrever isto, pois algum dia Mina irá ler 

estas notas e sentirá ciúmes; mas é a verdade. Depois de sussurrarem entre si, as três mulheres riram uma risada 

límpida, musical, mas tão forte que seria impossível ter saído de lábios humanos. (STOKER, 2003, p. 55, tradução 

nossa). 
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56), pois são como mães da perdição, descendência de Lilith, que após sugarem o néctar da 

vida dos machos leva-os a uma morte certa e rápida.  

 

 

The suggestive sensuality of the vampire and the acts it indulges in is one of 

the most striking aspects of the myth. The combination of sex and terror is one 

that is difficult to resist. Whether it be through the aristocratic seducer or the 

voluptuous temptress who we all know will turn out to be a femme fatale in 

every sense of the word, the vampire continues to exercise a lurid 

fascination91. (PRAEGER, 2005, p. 175).  

 

 

A excitação e o sentimento de estar em um lugar macabro e proibido e na presença 

de monstros belos e cruéis é prazeroso, pois como apontado por Victor Hugo no Preface to 

Cromwell, existe um prazer direcionado a tudo aquilo que causa aversão e vai contra valores e 

padrões clássicos, o prazer na inversão e confusão de valores, na transgressão moral e sexual. 

Nessa perspectiva, lemos: “Monstro é também fascínio, encanto, dúvida, fonte de curiosidade 

e desejo: “o monstro é transgressivo, demasiadamente sexual, perversamente erótico, um fora 

da lei”.” (COHEN, 2000, p. 48 apud LEITE JR, 2006, p. 180). 

As personagens sobrenaturais evocam no homem um desejo incomum de se 

submeter ao seu poder. O grotesco experienciado por Jonathan Harker se direciona a tudo 

aquilo que se faz avesso ao seu modo de vida, padrões de vida social e moral: “O monstro seria 

então aquele que mostra algo: uma revelação divina, a ira de Deus, as infinitas e misteriosas 

possibilidades da natureza ou aquilo que o homem pode vir a ser” (LEITE JR., 2006, p. 180). 

E é nesse ideal de contrários que as vampiras consolidarão seu papel: predadoras.  

Dessa forma, o castelo influencia a personagem Jonathan a ceder às atitudes 

consideradas por ele mais improváveis de serem cometidas, confunde os sentidos, é capaz de 

vencer o autocontrole e despertar as mais primitivas formas de emoção. Levando-se em conta 

a perspectiva ideológica cristã, esse edifício é o ambiente no qual se concretiza o pecado. Ele 

engloba todos os elementos que juntos maculam a moral e pureza pregada pela sociedade 

vitoriana, pois, sacraliza-se pela ocorrência ou existência do elemento profano.   

O último da estirpe dos Dracul, o sangue do dragão, que segundo a simbologia 

etimológica da palavra remete ao demoníaco, ao pagão e ao pecaminoso, é o monumento 

remanescente de tempos e valores outrora findados, o conde levanta-se da própria morte como 

                                                             
91 A sensualidade sugestiva do vampiro e as ações então provocadas por tal apresentam-se como um dos aspectos 

mais marcantes do mito. A combinação de sexo e terror é uma das quais é difícil resistir. Seja através de um nobre 

sedutor ou da voluptuosa mulher sedutora que sabemos que será a femme fatale em todos os sentidos da expressão. 

O vampiro continua a exercer um fascínio lúgubre. (PRAEGER, 2005, p. 175, tradução nossa). 



60 

 

 
 

um ser errante que assombra os tempos modernos. Desta maneira, construção espacial pensada 

por Bram Stoker em torno da Transilvânia e do Castelo, se estabelecem como marcas 

confirmadoras do modo gótico, pois, instauram logo nos quatro primeiros capítulos a atmosfera 

de terror e de horror que irá acompanhar sua personagem, aonde quer que ela vá. E o próximo 

destino é a Inglaterra Vitoriana fin de siècle. 

 

2.2 A ABADIA DE CARFAX 

 

I long to go through the crowded streets of your mighty London, to be in the 

midst of the whirl and rush of humanity, to share its life, its change, its death, 

and all that makes it what it is92. (STOKER, 2003, p. 32). 

 

 

Carfax é a propriedade adquirida por Drácula na Inglaterra, nas redondezas da 

Londres Vitoriana. Assim como Jonathan Harker figurou-se um estrangeiro na Transilvânia, de 

uma forma mais ampla, o conde constitui-se como o resquício de um mundo antigo que agora 

anseia vir à luz. A imagem do Uncanny ganha destaque e se mistura à vida recorrente, conforme 

explica Royle (2003, p. 2):“The uncanny has to do with the sense of a secret encounter: it is 

perhaps inseparable from an apprehension, however fleeting, of something that should have 

remained secret and hidden but has come to light.”93  

O translado do vampiro até o ocidente europeu não segue as regras de transporte 

comum. Ele vem a bordo do navio Deméter, cujo nome refere-se à deusa grega provedora, mãe 

da terra e da fertilidade do solo, e aporta na cidade litorânea de Whitby, de onde começa a 

dissipar sua maldade e perversão.  

Essa cidade portuária, situada à beira mar, é a localidade onde a bela Lucy descansa 

na companhia da sua mãe e de Mina, e é lá onde a mesma sucumbirá primeiramente ao poder 

do vampiro. As lendas sobre a ancestral abadia e a história da formação da própria cidade são 

utilizadas como ponto de partida para o desenvolvimento do enredo. Mina e Lucy são ouvintes 

das histórias um tanto folclóricas contadas por um morador local, Mr. Swales, que 

                                                             
92 Eu anseio pelas ruas agitadas da sua poderosa Londres, estar no meio do turbilhão arrebatador da humanidade, 

compartilhar da sua vida, da sua transitoriedade, da sua morte, enfim, de tudo que a torna o que ela é. (STOKER, 

2003, p. 32, tradução nossa). 
93 O estranho tem a ver com a sensação de um encontro secreto: talvez seja inseparável de uma apreensão, porém 

fugaz, de algo que deveria ter permanecido secreto e escondido, mas veio à luz. (ROYLE, 2003, p. 2, tradução 

nossa). 
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posteriormente é encontrado morto, no lugar onde Mina irá encontrar Lucy, após uma noite de 

sonambulismo, com marcas no pescoço.  

Porém, antes do desembarque de Drácula em solo inglês, Whitby é uma cidade que 

coexiste com mitos e lendas. Bram Stoker empenha-se em descrever com detalhes o penhasco 

onde se encontra a antiga abadia em ruínas, a igreja e o cemitério, segundo o que Mina relata 

em seu diário:  

 

 

Right over the town is the ruin of Whitby Abbey, which was sacked by the 

Danes, and which is the scene of part of ‘Marmion,’ where the girl was built 

up in the wall. It is a most noble ruin, of immense size, and full of beautiful 

and romantic bits. There is a legend that a white lady is seen in one of the 

windows. Between it and the town there is another church, the parish one, 

round which is a big graveyard, all full of tombstones.94 (STOKER, 2003, p. 

91). 

 

 

Porém, o ambiente pacífico e bucólico da cidade onde os rebanhos pastam e a 

calmaria reina é bruscamente transformado quando chega uma tempestade repentina, que 

prenuncia a chegada do mal a terras inglesas. O clima afrontoso que as forças da natureza 

propelem sobre Whitby estabelecem a tumultuosidade e malevolência que o vampiro traz 

consigo.  

 

 

One of the greatest and suddenest storms on record has just been experienced 

here, with results both strange and unique. The weather had been somewhat 

sultry, but not to any degree uncommon in the month of August95. (STOKER, 

2003, p. 108). 

 

 

Em meio a essa tempestade, o navio Deméter aporta transportando Drácula. E a 

partir daí, a ordem e a paz local é posta em desequilíbrio, pois as crises de sonambulismo de 

Lucy são constantes e eventualmente é atacada sobre o penhasco.  

Como inicialmente dito, Bram Stoker foi o primeiro autor a atribuir ao vampiro a 

relação de interdependência com o solo nativo, sendo esta manifestada através do transporte 

                                                             
94 Sobre a cidade, há as ruínas da abadia de Whitby, que foi saqueada pelos dinamarqueses, e que é parte da cena 

do 'Marmion,' onde a menina foi construída na parede. É a ruína mais nobre, de imenso tamanho, e cheio de belos 

e românticos pedaços. Existe uma lenda que uma senhora de branco é vista em uma das janelas. Entre a ruína e a 

cidade, existe outra igreja, a paróquia, em torno da qual existe um grande cemitério, cheio de lápides. (STOKER, 

2003, p. 91, tradução nossa). 
95 Uma das maiores e repentinas tempestades acaba de ser experimentada aqui, com resultados um tanto estranhos 

e únicos. O tempo estava um pouco abafado, mas não incomum ao mês de agosto. (STOKER, 2003, p. 108, 

tradução nossa). 
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das cinquenta caixas contendo terra nativa para além-mar, sendo que uma delas continha o 

próprio vampiro. Nota-se, então, que o único lugar capaz de oferecer completude e repouso ao 

vampiro é seu solo. O vilão Stokeriano, dotado de força e poderes sobre-humanos, irá passar a 

exercer a sua tirania e crueldade em meio à agitada civilização Londrina fin de siècle, que 

certamente terá suas estruturas abaladas com a presença de figura tão quimérica como a do 

vampiro, que de acordo com Peter K. Garret (2003, p. 135) “concentra em si a ambiguidade: 

ele é tanto uma ameaça externa quanto interna: um invasor de um tempo e terra remota, e a 

figura profana das fantasias secretas humanas.” 

A antiguidade e fidalguia acompanham o vampiro, que primeiramente, se define 

pela linhagem aristocrática da qual descende. O conde é tradicional vilão aristocrata em 

decadência, que se sente deslocado frente ao processo acelerado que a modernidade instaura. 

Com um tom melancólico, ele mesmo se descreve: 

 

 

I seek not gaiety nor mirth, not the bright voluptuousness of much sunshine 

and sparkling waters which please the young and gay. I am no longer young, 

and my heart, through weary years of mourning over the dead, is not attuned 

to mirth96. (STOKER, 2003, p. 37). 

 

 

A tetricidade do aspecto legendário incrustado na figura do vampiro homologa com 

seus respectivos espaços. Quando Jonathan Harker expõe as características da propriedade de 

Carfax para Drácula, este, num tom suave e ao mesmo tempo grandiloquente, exprime sua 

satisfação, enfatizando sua nobreza: 

 

 

I am glad that it is old and big. I myself am of an old family, and to live in a 

new house would kill me. A house cannot be made habitable in a day, and 

after all, how few days go to make up a century. I rejoice also that there is a 

chapel of old times. We Transylvanian nobles love not to think that our bones 

may lie amongst the common dead97. (STOKER, 2003, p. 37). 

 

A propriedade de Carfax, cujo nome advém da arcaica língua Anglo-Francesa, 

significa “quatro faces” ou “um local onde quatro estradas se cruzam”, ou seja, uma 

                                                             
96 Eu não procuro alegria ou contentamento, muito menos o brilho voluptuoso das águas que encantam o espírito 

jovem. Não sou mais jovem e meu coração, através dos fatigantes anos lamentando os mortos, não está acostumado 

ao contentamento. (STOKER, 2003, p. 37, tradução nossa). 
97 Fico feliz que é antiga e grande. Eu mesmo sou de família antiga, e viver em uma casa nova iria me angustiar. 

Uma casa não pode se fazer habitável em um dia, e ademais, como poucos dias iriam se comparar a séculos. Eu 

me alegro por haver também uma capela dos tempos antigos. Nós, nobres transilvanianos, gostamos de não pensar 

no fato de que nossos ossos poderão descansar entre os mortos comuns. (STOKER, 2003, p. 37, tradução nossa). 
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encruzilhada. De acordo com lendas antigas, os suicidas eram sepultados em encruzilhadas e 

devido à sua condição de morte, eram condenados a vagar na eternidade, sendo-lhes assim, 

negados o bálsamo do repouso eterno. Era acreditado que pessoas voltavam à vida em forma 

de vampiros para se alimentar do sangue dos vivos. Logo, o refúgio urbano do vampiro 

homologa-se também, ao aspecto obscuro e lúgubre que envolve o imaginário em tal criatura. 

A propriedade é dotada de características verdadeiramente valorizadas pelo conde, exala 

ancianidade e desuso: “The whole place was thick with dust... The walls were fluffy and heavy 

with dust, and in the corners were masses of spider’s webs”98(STOKER, 2003, p. 341). 

A ordem local é ainda mais perturbada quando um lobo escapa do zoológico 

misteriosamente e aterroriza a cidade, fato esse que reafirma a astúcia do vampiro e o domínio 

sobre todas as criaturas inferiores a ele, de modo a usá-las a seu favor, como mostra a 

observação feita pelo professor Van Helsing: “[…] he can command all the meaner things, the 

rat, and the owl, and the bat, the moth, and the fox, and the wolf, he can grow and become 

small, and he can at times vanish and come unknown”99(STOKER, 2003, p. 338). 

O que também é o caso também de Lucy Westenra e Mina Harker, ambas vitimadas 

pelo poder vampírico. Esse caráter de perversidade que envolve a imagem do conde é 

fundamental para a percepção do local como parte constitutiva da atmosfera de terror. Adentrar 

o espaço do vampiro é sentir à flor da pele sua perversidade, comungar da sacralidade maligna 

que emana das suas roturas, mesmo que involuntariamente. O lugar que o vampiro habita tem 

o poder de fomentar na personagem e no leitor o espírito oscilante fruto da hesitação perante o 

desconhecido.  

Esse ambiente agressivo à sensibilidade suscita em Jonathan Harker e nos demais 

caçadores sentimentos confusos e sentidos aguçados. Como já mencionado no item anterior, os 

gradientes sensoriais constituem um importante aspecto na percepção espacial, e se fazem 

essenciais no reconhecimento da Abadia de Carfax como sendo a extensão do covil de horrores 

de Drácula. Note-se que, quando os caçadores abrem a porta da Abadia, um odor estranho e 

inesperado lhes invade as narinas:  

 

With a little trouble we found the key on the bunch and opened the door. We 

were prepared for some unpleasantness, for as we were opening the door a 

                                                             
98 O lugar estava repleto de pó... As paredes estavam fofas e pesadas pelo acúmulo de poeira e nos cantos, 

encontravam-se inúmeras teias de aranha. (STOKER, 2003, p. 341, tradução nossa). 
99 [...] ele pode comandar todas as coisas inferiores a ele, o rato, coruja, o morcego, a traça, a raposa e o lobo. Ele 

pode crescer e tornar-se pequeno, e às vezes pode desaparecer e se fazer irreconhecível. (STOKER, 2003, p. 338, 

tradução nossa). 
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faint, malodorous air seemed to exhale through the gaps, but none of us ever 

expected such an odour as we encountered.100 (STOKER, 2003, p. 342).  

 

 

O ar do espaço em questão, tinha se feito estagnado e sórdido, um cheiro de terra 

impregnava o local. O vampiro se faz sentir mais pelo olfato, que segundo Borges Filho (2007, 

p. 98) tem a capacidade de captar um leque extenso de informação, como a morte, que pode ser 

notada pelo cheiro de sangue podre, como se a essência da vida estivesse ali em putrefação, 

reclusa na figura do vampiro e de sua morada. O ar que respira se faz impuro aos homens, da 

mesma forma como o solo por ele pisado se faz estranho aos pés e infértil às emoções.  

A partir do primeiro momento em que Drácula firma residência em Carfax, esse 

solo torna-se sagrado. Ainda mais pela presença das caixas contendo terra Transilvâniana, que 

sem dúvida alguma, intensifica a presença do elemento sacrossanto vampiresco. A profanação 

do elemento espacial vampírico se dá pela a utilização de artefatos cristãos, que se constituem 

como opostos ao modo de vida levada pela criatura, que certamente, é associada à figura 

demoníaca. Dessa maneira, os ideais cristãos são abordados em Drácula como forma de 

salvação e um caminho para a redenção. O professor Van Helsing se apoia sobre os 

conhecimentos do folclore e da religião católica para conseguir derrotar o mal personificado na 

figura do conde Drácula e, consequentemente, repor a harmonia e instaurar novamente a 

tranquilidade tão prezada pelos vitorianos. Tal fato aviva o pensamento de que o espaço gótico 

se concretiza no reverso e pelo profano, como já abordamos anteriormente. 

Firme em seu propósito de vampirizar/conquistar o coração do Império Britânico, 

o conde assume uma forma corpórea rejuvenescida e vívida, e que, indo contra todos os 

preceitos vampíricos, se locomove na luz do dia. É interessante analisar a descrição que Mina 

faz da versão civilizada de Drácula, quando o vê em Piccadilly Circus, o centro da atividade 

londrina:  

 

 

He gazed at a tall, thin man, with a beaky nose and black moustache and 

pointed beard […] His face was not a good face; it was hard, and cruel, and 

sensual, and his big teeth, that looked all the whiter because his lips were so 

red, were pointed like an animal’s.101 (STOKER, 2003, p. 246). 

                                                             
100 Com um pouco de dificuldade, encontramos a chave e abrimos a porta. Estávamos preparados para 

acontecimentos desagradáveis, pois assim que rompemos a porta, um odor pútrido tomava o ar e parecia exalar 

das roturas, mas nenhum de nós, jamais esperava se deparar com tal odor. (STOKER, 2003, p. 342, tradução 

nossa). 
101 Ele olhou para um homem alto e magro, com um nariz aquilino, bigode preto e barba pontuda. [...]. Seu rosto 

não era de uma boa pessoa; era áspero e cruel, e sensual, e seus grandes dentes, todos de enorme brancura, porque 

seus lábios estavam tão vermelhos, eram pontiagudos como os de um animal. (STOKER, 2003, p. 246, tradução 

nossa). 
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A descrição de Mina sobre a aparência marcante do vampiro implica que a mesma 

se sentiu atraída por ele, simbolizando o despertar da sua sexualidade. Posteriormente, o destino 

de Mina irá sucumbir à influência do vampiro, tendo um desfecho semelhante ao da sua melhor 

amiga, Lucy Westenra, quando o vampiro assim, se volta para ela. Mina é o retrato da pureza 

feminina vitoriana, porém é dotada de atributos tidos como estritamente masculinos como a 

inteligência e a perspicácia. A respeito de sua importância, o professor Van Helsing elucida: 

“There are darkness in life, and there are lights; you are one of the lights”102 (STOKER, 2003, 

p. 165). 

Ainda solteira e prometida em casamento a Jonathan Harker, Mina tem a sua 

independência econômica e se mantem atualizada frente às tecnologias que a sociedade põe à 

sua frente. Além de dominar as habilidades de escrita e da leitura, Mina é contemporânea da 

máquina de escrever e da estenografia, utilizando-as frequentemente. Contudo, esses 

conhecimentos práticos a respeito da vida moderna que se instaura são colocados a serviço de 

seu então futuro esposo, Jonathan.  

 

 

When we are married I shall be able to be useful to Jonathan, and if I can 

stenograph well enough I can take down what he wants to say in this way and 

write it out for him on the typewriter, which also I am practising very hard103. 

(STOKER, 2003, p. 79). 

 

 

Apesar da extenuante tentativa de proteção contra o vampiro, Mina acaba por ficar 

à mercê dessa proteção, caindo sobre a influência do vampiro, que vê nela o potencial da 

feminilidade reprimida sob o arquétipo vitoriano. Dessa forma, Mina acaba recebendo o que 

Van Helsing chama de batismo de sangue: “The Count had his own purposes when he gave her 

what Van Helsing called ‘the Vampire’s baptism of blood”104 (STOKER, 2003, p. 402). Drácula 

alimenta Mina com seu sangue, o elixir da vida eterna, e para tal, fá-lo como uma mãe que 

alimenta seu recém-nascido. O conde rasga o peito e dá a Mina acesso à sua imortalidade. A 

imagem projetada por essa cena é forte e simbólica, pois existe nela intensa conotação sexual, 

porque o sangue que escorre pelo corpo de Mina e mancha sua camisola pode representar o 

                                                             
102 Existem luz e escuridão na vida, você é uma das luzes. (STOKER, 2003, p. 165, tradução nossa). 
103 Quando formos casados, eu poderei ser útil a Jonathan, e se eu puder estenografar bem o suficiente, eu posso 

entender o que ele quer dizer e digitar usando a máquina de escrever, na qual também eu estou praticando muito. 

(STOKER, 2003, p. 79, tradução nossa). 
104 O conde tinha suas próprias intenções quando ele deu a ela, o que Van Helsing chamou de batismo de sangue. 

(STOKER, 2003, p. 402, tradução nossa). 
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desvirginar da mulher. E é, de certa forma o que acontece, uma vez que a personagem é 

introduzida ao mundo da sexualidade latente do vampiro. O sangue representa a fonte e sustento 

de vida dessa criatura, a morte e efemeridade do ser humano e o renascimento daquele que é 

“escolhido” como vampiro.  

Após tal rito de iniciação, Mina é resgatada e volta a fazer parte da comitiva anti-

vampiro, porém, agora carrega a marca da impureza. Quando o professor Van Helsing coloca 

uma hóstia em sua testa, ela se queima e reage a tal procedimento: “Unclean! Unclean! Even 

the Almighty shuns my polluted flesh! I must bear this mark of shame upon my forehead until 

the Judgment Day”105 (STOKER, 2003, p. 407).  

Contaminada e contagiosa, Mina Harker sente a vergonha do contato que teve com 

o vampiro, porém, o caminho de Mina ainda tem salvação perante os olhos de Deus e de 

Jonathan. O destino final transforma Mina em uma grande, honrada e corajosa mulher, capaz 

de se sacrificar por um bem maior, caso sua transformação se intensifique.  

E a caça ao vampiro mestre continua, e este, quando cercado por seus caçadores em 

Carfax e vendo sua morada invadida, infesta o espaço com ratos, um animal esfomeado, sujo, 

prolífico e noturno, assemelhando-se ao próprio vampiro, que exerce seu instinto predatório 

sobre a civilização inglesa. Apesar do contra-ataque do conde na tentativa de impedir a 

profanação de seu solo, os caçadores ainda assim acabam por macular as caixas contendo terra 

nativa com hóstias. A profanação do espaço vampírico se dá com a utilização de artefatos 

cristãos, que se constituem como opostos ao modo de vida levada pela criatura, que certamente, 

é associada à figura demoníaca.  

O vampiro, então acuado, e vendo suas relíquias sagradas profanadas e destruídas, 

embarca novamente rumo à Transilvânia, onde em harmonia com seu solo, espera recuperar 

sua força. Entretanto, seus bravos e destemidos caçadores embarcam também rumo à misteriosa 

pátria vampiresca para destruir o monstro e salvar a donzela corrompida. 

Com efeito, a partir de tudo o que foi posto até aqui, notamos que os espaços 

evocados na obra de Bram Stoker não somente se inter-relacionam dinamicamente, mas em 

completa sincronia e harmonia com a personagem vampiro, cooperando de forma intensa para 

a ressonância Gótica na obra. Como já discutido, o espaço Gótico lida com a reação do homem 

perante o desconhecido e estranho, exalta a primitividade dos sentidos através da constituição 

dos cenários e da ambientação das cenas. Para isso, a mobília empoeirada, as portas antigas, 

                                                             
105 Imunda! Imunda! Até mesmo o Todo-Poderoso evita a minha carne poluída! Devo ter esta marca de vergonha 

na minha testa até o dia do Juízo Final! (STOKER, 2003, p. 407, tradução nossa). 
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barulhentas e trancadas, as chaves numerosas, as paredes desgastadas pelo tempo, e 

principalmente, o morador macabro são vitais. É essa impressão de primitividade e retrocesso 

que o vampiro desperta em nosso (in)consciente quando adentra nosso imaginário. E foi 

exatamente esse sentimento que Bram Stoker conseguiu transpor ao abrir o caixão de seu 

vampiro e deslocá-lo até a pátria do homem inglês do século XIX.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O século XX foi responsável pela maior disseminação em massa do mito do 

vampiro. Por meio de livros, histórias em quadrinhos, filmes, séries e até mesmo jogos 

eletrônicos, essa criatura aproximou-se definitivamente da contemporaneidade. Com uma 

roupagem nova, enriquecido por variadas interpretações, esse ser tão antigo e ao mesmo tempo 

tão jovem despertou novamente uma lúrida fascinação no imaginário humano. Nesse sentido, 

Laplantine e Trindade (1996, p. 8) assinalam que, “O imaginário, portanto, de maneira geral, é 

a faculdade originária de por ou dar-se, sob a forma de apresentação de uma coisa, ou fazer 

aparecer uma imagem e uma relação que não são dadas diretamente na percepção.” 

Quando falamos de Drácula, a imagem que nos vem à cabeça é a do vampiro que 

luta, uma vez mais, para encontrar a sua amada a muito perdida. Esta imagem, um tanto 

romântica, baseia-se essencialmente na adaptação ao cinema de Francis Ford Coppola. Porém, 

o vampiro original de Stoker é em seu cerne, um ser das trevas, maligno de natureza, sem 

compaixão e de uma insaciável sede de poder e sangue.  

A cultura de massas trouxe de volta “à luz” a imagem do vampiro no final do século 

XIX e transformou-a em uma matéria flexível e de múltiplas interpretações. Na 

contemporaneidade, o vampiro transita por filmes, séries e desenhos animados, o conde Drácula 

faz parte da nossa bagagem cultural. O avanço progressivo da popularidade dessa criatura não 

se refletiu apenas na comercialização e recriação da obra e das personagens de Drácula. 

Variados estudos acadêmicos, abordando diferentes temáticas da obra, refletiram e 

(re)pensaram sobre as múltiplas facetas da obra estudada, especialmente nas últimas décadas, 

nas quais o estudo do gótico e logo do vampiro tem sido revisitado.  

Drácula, de Bram Stoker, assim como sua personagem protagonista, atravessou os 

séculos fascinando a uns e aterrorizando a outros, transformando suas personagens em lendas, 

as quais são muitas vezes recriadas sob a perspectiva de cada tempo, tornando-as dessa forma, 

parte do imaginário mítico da humanidade. O romance de Stoker não vem apenas introduzir os 

atos heroicos de bravos homens frente à ameaça advinda de terras estrangeiras, mas também 

vem de encontro aos medos, ansiedades, pensamentos e costumes de uma época que impactou 

fortemente o modo de vida tradicional dos ingleses.  

Em 1873 a hegemonia econômica do Império Britânico começou a entrar em 

declínio, marcando assim o início da última fase do período vitoriano, chamada de Late 

Victorian Period. O Império britânico perdia pouco a pouco seu poder e havia a preocupação 
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latente sobre quais caminhos tomar para a manutenção da estrutura social, da boa moral e da 

glória inabalável da nação. Além disso, o país enfrentava os efeitos da revolução industrial, e 

estes atingiram diretamente a ordem social. A cidade dividiu-se e nos seus recantos mais 

obscuros parte da população vivia sem as devidas condições de saneamento básico e aí, a 

criminalidade e os problemas de saúde se multiplicavam. O sentimento de dissolução e as 

inquietações sobre a decadência era o que restava da magnificência e do grandeur vitoriano.  

No decorrer desse período, uma série de complexidades de cunho social e diversos 

entraves culturais forneceram suporte para o desdobramento de uma tessitura social 

multifacetada, que começava a ser retratada e promovida pelos literatos da época, os quais, 

amplamente atentos às ansiedades, (in)certezas e temores que os rondavam, impregnavam sua 

escrita com as impressões sobre a sociedade da qual faziam parte. Inserido nesse contexto, Bram 

Stoker transpôs a seu texto, como que num espelho, todas as inquietudes de uma era. A 

produção literária é fruto da combinação cultural e intelectual do autor que, sendo um indivíduo 

situado em determinados tempo e espaço, faz com que a sua escrita reflita suas experiências de 

vida e logo da sociedade que o rodeia e a qual faz parte.  

Drácula atravessou as gerações e séculos, fascinando, aterrorizando, tornando suas 

personagens em imortais, muitas vezes recriadas e reavivando o lúrido encantamento que 

emana do vampiro. Contudo, a densa narrativa que imortalizou Bram Stoker não nos introduz 

apenas a uma história de homens bravos e heróis que lutam destemidamente contra a eminente 

contaminação e domínio da criatura. Enquanto material histórico, essa obra verbaliza os medos, 

as ansiedades, os pensamentos e os costumes de uma época que sentiu os efeitos intensos da 

mudança. 

O vilão aristocrata, o castelo decrépito e em ruínas, a superstição e a abordagem da 

sexualidade desviante são resquícios que remontam às obras setecentistas de Ann Radcliffe e 

Matthew Lewis. Todavia, Bram Stoker espelha seu romance na própria sociedade em que está 

inserido, repleta de tensões, inseguranças, temores e mudanças particulares ao período 

finissecular. A decadência, o medo do domínio exterior e a dualidade imbrincada no cerne da 

sociedade, estão sobrepostos em Drácula, criando uma fusão entre o gótico setecentista e o 

gótico vitoriano, influenciando a tradição literária gótica até os dias atuais. 

O período de produção da obra caracterizava-se pelo dualismo entre as classes 

sociais, as questões de gênero e a sexualidade, que era considerada um tabu. Sendo assim, cada 

personagem tem condições sociais específicas, representando, como que num objeto 
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multifacetado, as disparidades que assolavam a realidade social da época. O papel da mulher é 

um quesito imprescindível no entendimento dessa sociedade como algo complexo. 

Ao contrário dos homens, uma senhora de respeito não deveria jamais trabalhar 

nem ter o direito de expressar suas vontades, ou mesmo sua sexualidade. A este molde 

moralmente taxativo e repressivo, no qual o homem tinha uma função social hierarquicamente 

superior à da mulher, era ainda inferida a ideia puritana de responsabilidade de ordem 

trabalhista e familiar. O poderoso império Britânico sentia o efeito do enfraquecimento das 

colônias e manifestava o medo irracional de uma contaminação através da entrada dos povos 

tidos como “primitivos”. Essas inseguranças permeavam a mentalidade vitoriana.  

Com base no idealismo e no individualismo, partes essenciais na concepção literária 

do romantismo, surgem as personagens mais aclamadas e referenciadas do estilo gótico 

literário. Fruto da confluência entre as ideias de Mary Shelley, Percy Shelley, Polidori e Lord 

Byron nasceu a imagem de uma criatura bestial que ainda hoje perambula pelos labirintos do 

imaginário humano. É então, em 1818, que Mary Shelley apresenta ao mundo uma das mais 

impactantes personagens da literatura gótica. Frankenstein; or, the Modern Prometheus é uma 

teia narrativa que engendra as novas tendências e ideais advindos da evolução científica 

juntamente com a faceta sombria e tétrica do gótico. Porém, este monstro, nomeado “creature” 

não se correlaciona ao arquétipo de vilania difundido pelos romances pioneiros de Ann 

Radcliffe e Matthew Lewis; Frankenstein denota, simultaneamente, a efígie do maligno e a 

perpétua vítima da sede desenfreada da criação humana. 

Desta magnífica confluência, outra criatura sinistra irrompe, mesmo após sofrer 

variadas modificações estéticas e de significado, tornou- se uma das mais populares em todo o 

mundo, o vampiro. Em 1819, John Polidori lançou The Vampyre: A Tale, considerada a 

primeira história a ter a personagem vampiro publicada em língua inglesa. Além destes desses 

autores mencionados anteriormente, Charles Maturin adentra com a obra Melmoth the 

Wanderer: A Tale (1820). Na América do Norte, o gótico literário toma forma frente à 

idiossincrasia de Edgar Allan Poe, Charles Brockden Brown e Nathaniel Hawthorne.  

Algumas das características estruturadoras desse tipo de romance é a utilização dos 

efeitos da fantasmagoria, da transgressão e dos excessos para deixar o leitor em clima de 

mistério suspenso, enquanto o enlaça em uma reflexão arrebatadora sobre a realidade espelhada 

pela ficção. Ou, segundo explica Botting (1996, p. 1), “[...] o gótico implica uma modalidade 

de excessos, que surgiu como um espectro lançando suas trevas sobre a racionalidade e 

moralidade do século XVIII.”  
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Dessa maneira, adicionalmente, no decorrer do posterior século XIX, a projeção de 

imagens assustadoras, como fantasmas e demônios numa parede branca tornou-se popular. Tais 

aparições de “imagens-fantasma” não correspondiam ao mundo das realidades, pois ao mesmo 

tempo em que são percebidas, não se fazem presentes, ou seja, não se materializam; ao passo 

em que buscam se manifestar e se relacionar à realidade de algo. Esse algo não existe como 

matéria viva, logo, não pode assumir a representação da realidade. Os ambientes e espaços 

descritos na ficção gótica criam a atmosfera ideal e necessária para que a nosso imaginário 

transporte-nos para regiões habitadas e/ou assombradas por espíritos, demônios e outras 

criaturas sobrenaturais. Assim, Jacqueline Held, em O Imaginário no poder, nos diz: 

 

 

Há romances que desbloqueiam o imaginário, que fazem explodir as estruturas 

fixas, estereotipadas, que transformam o universo cotidiano, que criam um 

passado, um presente e um futuro [...]. São os que misturam uma série de 

acontecimentos bizarros ou extraordinários à evocação de uma vida banal, que 

criam personagens com alguns aspectos muito cotidianos e com outros 

míticos. (HELD, 1980, p. 18). 

 

 

Os vultos lançados pela fantasmagoria do gótico envolvem o leitor enquanto este 

adentra pelos meandros da narrativa. À literatura gótica, o autor e crítico, H. P. Lovecraft (2008, 

p. 19), atribui emoções primitivas, tão antigas quanto o pensamento e a fala humanos. O 

impulso pioneiro de Horace Walpole, com o Castelo de Otranto, tornou-se a base para a 

solidificação de modo literário que viria a ser altamente explorado posteriormente. Sendo 

referência primeira da literatura de horror, destaca as complexidades e os mistérios 

sobrenaturais que se inscrevem em um espaço, o tradicional e arruinado castelo medieval, que 

intensifica o clima de mistério e terror, que acabam por intrigar e enternecer o leitor. O castelo, 

tão amplamente representado pelo gótico, pela sua medievalidade e aspecto arruinado, acabou 

tornando-se o cerne caracterizador do romance. É de lá que as trevas se dissipam pela narrativa, 

é de lá que o temível e terrível vilão emana sua crueldade, fazendo, dessa forma, que a categoria 

do espaço seja interpretada e estabelecida como essencial na trama. 

As densas tramas góticas eram repletas de locais que invocavam um passado 

distante ao passo que mistérios obscuros eram desvelados, espantando, aterrorizando o leitor. 

Esse excesso de pormenores desvendavam transgressões a nível moral e social, como através 

das cenas de torturas e assassinatos, dos pactos demoníacos, da perversão e depravação do clero 

face aos prazeres da carne, da existência de monstros disformes e cruéis, de vampiros sedentos 
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e cientistas insanos. Essas projeções eram recorrentes nos romances góticos, nos quais, tudo e 

todos corroboram de forma a corromper a moral e os tão prezados bons costumes, a dissolução 

de uma ilusão de serenidade e imperturbabilidade. 

No final do século XIX, o gótico ressurge e adquire novamente sua antiga glória. 

Por entre as brumas de Londres surgem monstros, metamorfoses entre o bem e o mal, as 

maravilhas da ciência e a corrupção que a mesma inflige sobre a humanidade, o retrato da 

dualidade de uma época. Bram Stoker, já no final do século, em 1897, idealizou um dos 

romances que viria a se tornar o ícone da literatura gótica, Drácula. Revisitando muitas das 

características previamente estabelecidas pelo movimento gótico do final de 1700, este enredo 

abarca todas as formas anteriores e incorpora novos medos, ansiedades e críticas referentes à 

sociedade inglesa vitoriana finissecular.  

O mito do vampiro, como já abordado na introdução deste trabalho, vem desde os 

tempos ancestrais permeando os caminhos do homem, retornado às origens antigas do antigo 

mundo da Ásia, Egito e Europa Oriental, onde a crença em tais seres sobrenaturais circundava 

a população, que comumente se apoiava na religiosidade e no misticismo. Assim, baseado em 

tais referências, o autor teceu as condições narrativas espaciais perfeitas para as condições de 

“sobrevida” de seu vilão vampiro. Com isso, a própria categoria do espaço desloca-se 

dinamicamente da margem para o centro, deixando de ser simplesmente entendida como o local 

onde ações ocorrem para se tornar parte do enredo. 

No romance Drácula, nota-se a primeira manifestação relacionada à dependência 

do lugar de origem, como o enfatizado anteriormente. Então, quando o conde viaja da 

Transilvânia para a Inglaterra, leva consigo caixas contendo terra Transilvâniana e as distribui 

pelos lugares aonde virá a habitar, marcando seu território. 

A partir disso, desdobramos a análise de uma relação entre o ser e o seu espaço 

habitado, ambos completando-se numa relação paralela, na qual um depende relativamente do 

outro para existir. E é devido a tal característica, que motivou-nos o interesse em um estudo que 

se debruça na injunção da personagem no lugar que habita.  

Com isso, apoiados na longevidade da história gótica de Stoker, e na capacidade de 

correlação entre literatura e sociedade, tomamos Drácula, como o legado de um fazer literário 

centrado na figura mítica do vampiro. 

Fascinados pelo caráter imortal desse mito, que ao mesmo tempo em que nos repele 

nos enlaça, e também com base na tradição literária gótica, abordamos a obra de Bram Stoker, 

com o objetivo de entendê-la melhor, com base no estudo da categoria do espaço como parte 
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fundamental da tradição gótica, e para (re)afirmar a importância de uma circunscrição espacial 

na construção do clima de mistério e de terror na narrativa gótica. 

Os padrões aristocráticos clássicos são sombriamente retratados na caracterização 

de Drácula e na conjectura espacial que este circula. Os resquícios de um passado outrora 

glorioso e obscurecido pelas guerras já lutadas, tornam-se sensíveis à nossa imaginação.  

A personagem vampiro, que retorna de um mundo esquecido pela modernidade 

emergente, vem ameaçar o avanço tecnológico e científico, que havia reinterpretado o universo 

das irrealidades embasadas no pensamento racional e na ciência. A popularidade do romance 

gótico e de seus variados motivos apoiam-se no desafiado provocado às mentes e à realidade 

que nos cerca.  

Voltando-se aos mistérios que tem como tema um passado medieval, ambientado 

em lugares obscuros e vastos, como os castelos e as abadias abandonadas, é criado o modelo 

espacial que irá constituir todo e qualquer romance desse tipo.  

Apoiado em percursos espaciais góticos (Transilvânia e o Castelo, Londres e 

Abadia de Carfax), notamos que a categoria do espaço assume papel vital no desenrolar do 

enredo e nas ações do vampiro, pois desde o início, é perceptível a comunhão entre lugar e 

personagem. O espaço gótico que se instaura no romance é o castelo de Drácula. Esse edifício, 

segundo nossa análise, foi classificado como topofóbico, pois provoca sensações de 

desconforto, opressão e repulsa na personagem que ali se insere, isto é, no advogado inglês 

Jonathan Harker.  

A relação topofóbica manifesta-se na ligação negativa entre personagem e espaço, 

e se caracteriza pelo medo. A morada do conde é misteriosa, e assim como seu mestre, parece 

alimenta-se da vitalidade que habita no interior humano. O estranhamento de Jonathan Harker 

quando se depara com o castelo, lhe desperta o medo do desconhecido, a habitação de Drácula, 

é aos olhos humanos, um lugar hostil, ameaçador e perigoso.  

Segundo as análises topoanalíticas feitas desse espaço, definimo-lo, de acordo com 

os estudos de Borges Filho (2007, p. 47), cenário, cuja formação dá-se por intermédio do 

homem, os locais habitados por ele, os quais são moldados a sua imagem e semelhança. No 

nosso caso, entendemos que esse cenário foi feito à imagem e semelhança do vampiro. Pudemos 

compreender o castelo como parte da constituição da identidade vampiresca. E dentro dessa 

topografia, identificamos também a formação de um ambiente, que se constitui através da 

junção entre cenário e clima psicológico.  
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Dentro dessa análise, tomamos como referência o estado psicológico da 

personagem narradora, que brutalmente tem sua racionalidade ameaçada a partir do momento 

que percebe o lugar que se insere como ameaçador e avesso aos moldes tradicionais de 

habitação. Nessa conjectura espacial, essa personagem sente, à flor da pele, as mais diversas e 

formas de emoções. Segundo sua própria narração, o castelo se posiciona geograficamente no 

topo de um penhasco, e em uma terra distante e enigmática. Devido a isso, inferimos na 

espacialidade dessa edificação as coordenadas da verticalidade.  

Durante os relatos de Jonathan Harker, notamos que o elemento sinistro vem de 

baixo, como por exemplo, a cena em que cães uivam continuamente à beira da janela do hotel 

e também, o aposento lascivo das noivas vampiras do conde, situados em uma coordenada 

inferior. Apesar de ser evidente que o mal vem de baixo, o castelo é erguido no alto, 

demonstrando o poder de quem o habita em subjugar qualquer um que se atreva a adentrá-lo. 

Esse espaço é vasto, serpenteado por escadas, com grandes portas aferrolhadas que conduzem 

a cômodos cheios da poeira sedimentada pelo lento passar dos anos.  

Outro aspecto que neste trabalho foi levado em consideração, foi a espacialidade, 

que entendemos como sendo franca. Chegamos a tal conclusão apoiados no fato de a descrição 

dos espaços ter sido construída valendo-se da objetividade e em alguns momentos da 

subjetividade, sempre atentando para a riqueza de detalhes apresentadas por um narrador 

independente, que através da contínua escrita em seu diário, opina sobre o espaço por ele 

transitado e os acontecimentos também por ele vividos. 

Assim, cada detalhe no romance acaba por convergir-se em um pormenor espacial, 

como por exemplo, os gradientes sensoriais. Essas sensações são recorrentes ao longo da 

narrativa, principalmente no primeiro capítulo da obra em análise, no qual a personagem 

narradora percebe o espaço do vampiro. O primeiro gradiente sensorial que lhe é afetado é a 

visão, pois essa é a percepção inicial da personagem quando vê surgir diante de si a Transilvânia 

e, mais adiante, a decrépita visão da estrutura que pelo conde é habitada. Logo em seguida, a 

audição de Jonathan é constantemente perturbada, pelos uivos dos cães e dos lobos na sua 

jornada rumo ao castelo.  

No momento em que Jonathan espera seu anfitrião do lado de fora do castelo, ele 

observa cada detalhe da estrutura de entrada do edifício, ou melhor, as maçanetas antigas da 

porta principal e até mesmo o chão desgastado pelo implacável passar dos séculos. Em seguida, 

a audição do narrador é novamente afetada pelo ruído de correntes e de fechaduras que rangem 

e retraem-se com o movimento das chaves, denotando o longo período de desuso.  
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Então, a grande e maciça porta de entrada se abre, revelando a distinta imagem do 

conde Drácula. O chão é de pedra, e o ruído de cada passo compunha uma melodia dissonante 

e decrépita. Os olhos e ouvidos de Harker absorvem as desarmonias do espaço e provocam nele 

atitudes e sensações nunca antes experimentadas, isto é, a personagem sente o espaço que a 

cerca e isso se faz fundamental para a constituição do espaço como gótico. 

Trouxemos também para discussão o predomínio da escuridão no habitat 

vampírico. Desde a chegada de Harker à Transilvânia, ele descreve sua trajetória entremeada 

pela escuridão. Este, que é um elemento predominante na terra do vampiro e também na própria 

criatura, relaciona-se com a ausência de luz em seu sentido mais metafórico: é uma terra sem o 

brilho da Luz divina, é a pátria de um ser maldito. Ao perceber o eterno vazio das trevas que 

encobrem esse país, a personagem acaba por infligir ao lugar uma série de conotações, que ao 

nosso entendimento, são indispensáveis para o leitor compreender a Transilvânia literária como 

sendo verdadeiramente a terra de Drácula.  

A escuridão é simbólica e essencial no entendimento do espaço gótico, pois é na 

penumbra da noite que os monstros se revelam, é lá que os medos humanos se racionalizam.  

Os espaços transitados e/ou habitados pelo vampiro partilham de seu caráter 

profano e vil. O castelo e a Transilvânia, os primeiros espaços góticos a serem percebidos, 

foram fundamentais para a compreensão da injunção entre vampiro e lugar de origem. Quando 

ouvimos o nome Transilvânia, é imediata a associação com a criatura sanguinária de Stoker, 

seja pela relação com o Drácula histórico e verdadeiro ou pelo fictício. Assim, identificamos o 

espaço do castelo como fechado e claustrofóbico e, sobretudo, essencial no desenvolvimento 

das ações do vilão. A habitação do conde Drácula é a extensão de seu caráter misterioso e 

tirânico, seu isolamento geográfico, isolado e rodeado pelos nebulosos Cárpatos, cria a projeção 

primorosa do cárcere no qual o herói da ficção gótica é enclausurado.  

Porém, o vampiro idealizado por Stoker não se confina a um mesmo espaço, ele 

tem sede do novo, é um conquistador nato, está em sua natureza expandir seus territórios. Sendo 

assim, ele viaja para a Inglaterra, junto de suas caixas contendo terra Transilvâniana, e faz 

morada na arruinada Abadia de Carfax. A propriedade foi adquirida por intermédio de Jonathan 

Harker enquanto era cativo do conde no castelo. A construção da abadia segue no mesmo molde 

do espaço do castelo, é antiga, vasta, isolada e a partir do momento em que o conde firma sua 

residência lá, o local é impregnado da sacralidade vampírica, que de acordo com o que 

estudamos, se concretiza no reverso, ou seja, por intermédio do elemento profano.  
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Da mesma forma que Jonathan Harker figurou-se estrangeiro na Transilvânia, de 

uma forma mais intrincada, o conde constitui-se como a reminiscência de um mundo antigo 

que agora anseia vir à luz e espalhar sua doutrina. Associamos tal fato, à imagem do Uncanny, 

que se constitui como algo escondido, que por algum motivo, se mistura ao fluxo de vida 

recorrente.  

A presença do vampiro em meio à sociedade londrina é parte do seu propósito de 

vampirizar o coração do Império Britânico. O conde Drácula, detentor da imortalidade 

corpórea, assume uma forma rejuvenescida e atraente, e indo absolutamente contra os preceitos 

vampíricos por nós popularmente conhecidos, locomove-se durante o dia.  

Londres foi o cenário para o surgimento da primeira vítima do conde, Lucy, que é 

transformada em um vampira sedenta por sangue infantil. Bram Stoker, por meio da descrição 

detalhada oferecida por suas personagens, descreve a capital londrina e os costumes dos seus 

habitantes com primazia, de modo que o leitor consegue visualizar e sentir o espaço que engloba 

as personagens. Há uma preocupação em prover os nomes dos hotéis, os horários de transporte 

e até os jornais circulados. 

O espaço é parte constituinte da personalidade do conde Drácula, tanto que quando 

ele adquire a propriedade de Carfax, se alegra pelo fato de ela ser antiga e a muito desabitada, 

pois em sua ancestral fidalguia, é inimaginável residir em uma moderna residência burguesa. 

Assim, notamos que o espaço gótico em Drácula vai absolutamente à contra mão dos preceitos 

tradicionais de espaço, pois notamos que caráter trépido do conde se dilui pelas roturas espaciais 

e maculam por completo o ambiente, fazendo-se assim, inabitável a seres humanos. Portanto, 

nessa obra, o espaço gótico se instaura pelo predomínio da topofobia, pelas coordenadas da 

verticalidade (oposição entre alto x baixo), pelo apelo aos gradientes sensoriais, pela amplitude 

e pela vastidão e bem como que pela espacialização franca. 

Sendo assim, espaço Gótico em Drácula, irá abordar a reação do homem perante o 

elemento desconhecido, irá por à vista a primitividade dos nossos sentidos através da construção 

dos cenários e da ambientação de cada cena. Para tal, é fundamental notar a presença do 

mobiliário antigo e empoeirado, as portas barulhentas e trancafiadas, as inúmeras chaves, as 

paredes carcomidas pelo tempo, e principalmente, o morador nefasto. É então, sob essa ótica 

de retrocesso e decadência que o vampiro irá despertar em nosso imaginário o fascínio, o 

espanto e a curiosidade. E assim, Bram Stoker conseguiu transpor toda a envolvência de seu 

vampiro deslocando-o até o solo inglês, onde as presenças do improvável e do sobrenatural se 
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aliaram em desvendar uma fase obscura da sociedade que as luzes do Iluminismo tentaram 

ocultar, o fin de siècle.  

Com base no que foi posto e discutido no decorrer deste trabalho, é possível olhar 

para o romance de Bram Stoker não só como o espelho da transição de uma era para outra, mas 

para, além disso, como representativo da tradicional “maquinaria gótica”, que é capaz de 

transpor as inquietudes e ansiedades de um período sob o prisma de uma forma literária 

razoável, o gótico. Sendo assim, embasados nas implicações que o modo gótico imprime em 

Drácula, concebemos a categoria do espaço literário gótico como vital para a instauração e 

difusão do clima de mistério, medo e terror na obra.  

O espaço é o elemento crucial na construção da narrativa de Stoker, logo, por fim, 

entendemos que a construção dessa categoria, paralela à constituição da personagem vampiro, 

estabelece-se também como uma personagem, pois se desdobra com a mesma multiplicidade 

de características e sob a mesma complexidade que qualquer outro componente narrativo. 
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