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RESUMO 

 

Este trabalho propõe um estudo comparativo entre diferentes estéticas da 

personagem do vampiro em Drácula (STOKER, 1897) e em Edward Cullen (MEYER, 

2005). Para tal estudo, realizamos em primeira instância uma revisão bibliográfica 

acerca do contexto histórico das sociedades respectivas a cada obra. Após este 

momento, analisamos alguns materiais acerca da Literatura Fantástica, e mais a 

fundo, a Literatura Gótica, para contextualizar as obras citadas. Logo após, 

passamos a observar a descrição do personagem vampiro: lendas, mitos e possíveis 

explicações acerca da origem deste ser. Para tal, trazemos as discussões de vários 

estudiosos, dentre eles: Santos; Santos; Silva (2013); Silva; Lourenço (2010); 

Todorov (1981); Dolphin (1985) e Lovecraft (1973). Enfim, chegamos à comparação 

desta personagem nas obras de Stoker e Meyer, atentando às similaridades e 

divergências de suas características físicas, emocionais e de suas construções 

místicas. Percebemos que as estéticas apresentadas pelos protagonistas do corpus 

em questão apresentam um vampiro clássico, em Drácula, de Stoker e o vampiro 

contemporâneo, em Edward Cullen, de Meyer em suas características e ações nas 

respectivas narrativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gótico. Estéticas de Vampiro. Drácula. Crepúsculo.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper proposes a comparative study between different aesthetics of the vampire 

character in Dracula (STOKER, 1897) and Edward Cullen (MEYER, 2005). For such 

study, we performed in the first instance a bibliographical review about the historical 

context of the societies corresponding to each work. After this moment, we analyze 

some materials about Fantastic Literature, and more deeply, Gothic Literature, to 

contextualize the works cited. Soon after, we began to observe the description of the 

vampire character: legends, myths and possible explanations about the origin of this 

being. For this, we bring the discussions of several scholars, among them: Santos; 

Santos; Silva (2013); Silva; Lourenço (2010); Todorov (1981); Dolphin (1985) and 

Lovecraft (1973). Finally, we come to the comparison of this character in the works of 

Stoker and Meyer, paying attention to the similarities and divergences of their 

physical, emotional characteristics and their mystical constructions. We realize that 

the aesthetics presented by the protagonists of the corpus in question present a 

classic vampire in Stoker's Dracula and the contemporary vampire in Edward Cullen 

of Meyer in their characteristics and actions in their narratives. 

 

KEYWORDS: Gothic. Vampire Aesthetics. Dracula. Twilight.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente obra visa à elaboração de um estudo comparativo sobre o 

personagem Vampiro em literaturas de língua inglesa. Desta forma, 

investigamos a estética desta figura nas obras Drácula (STOKER, 1897) e 

Crepúsculo (MEYER, 2005), no intuito de compreender suas diversas 

representações. 

Embora seja uma figura bastante conhecida e presente em diversas 

obras, existem poucas pesquisas acadêmicas que se propõem a respeito, 

conforme breve pesquisa em bases digitais de dados, como a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD). Citamos algumas fortunas críticas encontradas, de acordo com as 

bases de dados já mencionadas: Ricardo Adriano Silva (2006), Aparecido 

Donizete Rossi (2008), Danielle Lopes (2009), entre outros. Acrescentamos 

que há um grande número de escritores e leitores que apreciam essa área da 

literatura, o que impulsiona a discorrer sobre este personagem. 

Esta pesquisa é do tipo bibliográfica e seguimos as seguintes etapas: 1) 

leitura das obras; 2) leitura de referenciais teóricos relacionados aos gêneros 

fantástico e gótico e aos contextos sociais e históricos de cada obra; 3) 

levantamento do corpus (seleção de trechos das duas obras); 4) análise 

comparativa das obras, sob a perspectiva de diferentes representações de 

vampiro; 5) considerações finais. Como aporte teórico, baseamo-nos em 

autores como: Santana; Senko (2016), que abordam a era vitoriana e seus 

aspectos; Silva (2012), acerca do horror na literatura; Todorov (1981), introduz 

a literatura fantástica; Candido (2006), sobre a literatura e o aspecto social.  

Basicamente, este trabalho se divide em algumas seções. Dentre elas, 

está uma breve contextualização conceitual, histórica e estética das literaturas 

fantástica e gótica, desde o século XVIII até o século XXI. Adiante, serão 

observados alguns aspectos sociais e históricos da Inglaterra, entre os séculos 

XVIII e XIX – destacando precisamente o período conhecido como Era 
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Vitoriana – e também para os fatos que circundam a história do assassino em 

série mais notável do século XIX: Jack, o estripador. 

O objetivo é analisar as diferentes estéticas de vampiro dos 

personagens Drácula e Edward Cullen e refletir, por meio de análise 

comparativa, na influência destes personagens sobre seus respectivos 

contextos sociais. Assim, partimos do seguinte problema de pesquisa: o 

vampiro é apenas um ser ficcional que compõe o imaginário popular, ou ele 

também serve como uma espécie de “válvula de escape” para a natureza 

sórdida, desejos ocultos, mazelas e preconceitos de cada sociedade? Através 

deste questionamento, procuramos abordar alguns fatos relacionados aos e 

contextos sociais e históricos em que as obras estão inseridas na perspectiva 

das imbricações destes com a constituição do vampiro. 

 

SEÇÃO 2: A QUESTÂO DO GÊNERO LITERÁRIO: LITERATURA 

FANTÁSTICA E GÓTICA 

 

Silva; Lourenço (2010) afirmam que desde os tempos mais remotos, o 

ser humano convive com fenômenos que, por muitas vezes, são inexplicáveis 

perante as Leis da Natureza. Sendo estes fenômenos mitos ou fatos, tais 

acontecimentos intrigaram e ainda intrigam diversas sociedades e culturas. 

Estes relatos, histórias, contos e lendas transcendem ao homem que, 

perturbado, procura explicações para aquilo que não consegue compreender. 

O gênero literário fantástico nasce desta raiz. 

Há relatos de lendas e mitos no mundo inteiro. Se observar a Europa, 

desde a antiguidade, antes da formação dos Estados, o panteão grego – que 

narrava deuses e titãs poderosos que extrapolavam as leis naturais, tais como 

conhecemos. Na Ásia, os chineses falavam sobre dragões, assim como nas 

Américas onde há diversas lendas do folclore dos nativos que habitavam essa 

terra antes mesmo do período colonial (SILVA; LOURENÇO, 2010).  
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Paes (1985) afirma que as origens da literatura fantástica aconteceram 

no século XVIII. Considerado a época das luzes, o século XVIII foi ilustrado 

como o período que insere o racionalismo motivado pelo questionamento às 

superstições e ideias irracionais, adentrando até mesmo aos questionamentos 

dos dogmas da fé. Para o autor, a literatura fantástica surge para contestar o 

racional, “fazendo surgir, no seio do próprio cotidiano por ele [racional] vigiado 

e codificado, o inexplicável, o sobrenatural – o irracional, em suma” (p.190). 

Considerando esse aparato geral, é possível dizer que a literatura 

fantástica consiste na formação social, a partir de suas crenças e daquilo que 

os povos não conseguem racionalizar e explicar. Ela serve como apoio e apego 

para explicações que criam personagens, locais e enredos que tentam mediar 

os conflitos existenciais ou definir um motivo que levem a compreensão de algo 

que não se encaixa no entendimento instantâneo de um fato. Desse modo, o 

social media o paradigma ficcional, criando alternativas através de narrativas; a 

literatura fantástica pode habitar neste campo (TODOROV, 1981). 

2.1. A Arte Gótica 

O termo ‘Gótico’ teve origem dos godos, um dos povos que invadiram a 

Europa durante o Império Romano. Ao adentrarem ao sul deste território, 

implantaram seus costumes, língua e cultura. A origem destes povos é cercada 

por controvérsias, mas quase sempre é tida como germânica, mais 

precisamente da Escandinávia. Porém, durante o século XVII na França, sua 

presença foi marcada de forma significativa na arquitetura. Segundo Rossi 

(2008), as catedrais medievais construídas durante esse período possuíam 

torres lanceoladas (inspiradas nos tetos das casas vikings), gárgulas (estátuas 

de criaturas monstruosas que eram colocadas nos quatro cantos das 

construções com o objetivo de escoar a água das chuvas e espantar os maus 

espíritos), abóbadas, cúpulas e arcos em ogivas que se sustentam por si 

mesmos (provavelmente, o segredo destas construções foi o motivo que 

originou a existência da Maçonaria). 

É presente também nesta arquitetura o toque rústico, sem a presença de 

cores vivas e elementos luminosos. É daí que se origina a associação dessa 

estética ao sombrio, ao oculto e ao mal. São exemplos do estilo gótico 
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arquitetônico as catedrais de Saint Denis (a primeira catedral gótica existente) 

e a catedral de Notre-Dame, localizadas em Paris. 

A estética desse estilo se funde à literatura fantástica, por volta do 

século XVIII, e não é à toa que grande parte dos castelos e igrejas na ficção 

possuem diretrizes que marcam justamente por esta arte obscura, além de 

personagens que fizeram parte das lendas e do imaginário destes povos, como 

por exemplo, Beowulf. 

2.2. O Horror na Literatura Gótica e Fantástica 

 

A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o 
medo. E o mais antigo e mais forte tipo de medo é o 
medo do desconhecido. A estes fatos, poucos psicólogos 
irão discordar, e sua verdade admitida deve estabelecer, 
por todo o tempo, a genuidade e dignidade do 
estranhamente horrível conto como uma forma literária 

(LOVECRAFT, 1973, p. 12). 

 

Lovecraft (1973) apresenta, no parágrafo acima, um conceito sobre o 

que é literatura de horror e como este gênero deriva de um sentimento inato 

humano: o medo. Por ser considerado um dos maiores autores deste gênero, 

sua afirmação tende a ser aceita. 

Anterior a este renomado escritor do século XX, considera-se que a 

literatura gótica consolidou-se em meados do século XVIII, na Inglaterra, com a 

obra O Castelo de Otranto (1764), de Horace Walpole. Já a primeira definição 

do termo “fantástico” foi apresentada por Vladimir Soloviov (1965), filósofo e 

místico russo, que afirma: “no verdadeiro campo do fantástico, existe sempre a 

possibilidade exterior e formal de uma explicação simples dos fenômenos, mas, 

ao mesmo tempo, esta explicação carece por completo de probabilidade 

interna” (apud TODOROV, 1981, p.16). Desse modo, há de se considerar o 

que França (2008) diz no início de seu artigo: “Literatura de Horror é a 

denominação mais usual dada a textos ficcionais que, de algum modo, são 

relacionados ao sentimento de medo físico ou psicológico” (p.1). 
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Como foi dito anteriormente, em 1764, Horace Walpole publicou a obra 

O Castelo de Otranto, e essa obra, apesar de não possuir amplos elementos 

estéticos que se tornariam referências nos séculos adiante, para diversos 

teóricos, foi o alicerce para se incorporar um gênero e introduzir o gótico no 

meio literário. É o que Silva (2012) ressalta:  

Walpole explora muito mais a ficção cientifica do que o horror 
em si. Entretanto sua influência é gigantesca, chegando a 
servir como modelo para grandes mestres como Edgar Allan 
Poe, Bram Stoker, Daphone Maurier [...] e um número 
considerável de escritores (p.243-244). 

Todavia, a década de 1790 representou o auge da literatura gótica. A 

produção desse gênero já era mais ampla e é nesse período que surgem as 

principais obras do gênero desse século, consagrando autores como Matthew 

‘Monk’ Lewis (apelidado de Monk justamente pelo reconhecimento de sua obra 

homônima), Ann Radcliffe e Regina Maria Roche. Quanto às características 

estéticas dessa literatura, destacam-se os cenários medievais (castelos, 

igrejas, cemitérios, ruínas e florestas); os personagens emblemáticos do 

período medieval, em sentido conotativo (cavaleiros, donzelas, vilões). Já em 

aspectos temáticos, os símbolos recorrentes eram: segredos do passado, 

maldições e artefatos encontrados (SILVA, 2012). 

As influências do século XVIII, somadas aos eventos históricos 

vindouros, seriam essenciais para a consolidação do horror na literatura de 

autores como: Mary Shelley (Frankenstein, 1818), Nathaniel Hawthorne (O 

Jovem Goodman Brown, 1835), Edgar Allan Poe (O Gato Preto, 1843), João do 

Rio (O Bebê de Tarlatana Rosa, 1881), Machado de Assis (A Causa Secreta, 

1885), entre diversos autores e obras. Todavia, é extremamente importante 

destacar um autor, e uma obra, para este trabalho: o romancista irlandês 

Abraham ‘Bram’ Stoker, e seu magnum opus, Drácula (1897). 
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SEÇÃO 3: O SÉCULO XIX E A LITERATURA GÓTICA 

 

A literatura fantástica amplia-se no século XIX, principalmente por causa 

da frustração gerada pela infalibilidade de leis postuladas pela ciência. Neste 

contexto, a literatura gótica se estabelece como um movimento literário 

pertinente principalmente ao contexto inglês, mais precisamente durante o 

período que ficou conhecido como Era Vitoriana. Senko; Santana (2016) 

afirmam que o período vitoriano se constituiu como sinônimo do próprio século 

XIX e que a sociedade vitoriana exerceu influência sobre boa parte do mundo 

ocidental, desde o estilo de vida até a arte e a indústria. 

A Era Vitoriana, apesar de ter sido uma época de muitas realizações em 

várias áreas do saber humano, também foi um período de enormes 

contradições. Isto porque, mesmo diante de seus grandes progressos técnicos 

e industriais, essa sociedade foi devastada por doenças, violência e morte. 

Mediante este cenário, a literatura gótica fez oposição às ideias iluministas, em 

que o racionalismo e o cientificismo iam de encontro ao sentimentalismo das 

trevas medievais. Segundo Sandra Guardini Vasconcelos (2002), 

[era a] reação aos mitos iluministas, às narrativas de progresso 
e de mudança revolucionária por meio da razão, o gótico surge 
para perturbar a superfície calma do realismo e encenar os 
medos e temores que rondavam a nascente sociedade 
burguesa (apud ROSSI, 2008, p. 61). 

Os autores considerados góticos desse período trazem à pauta 

novamente um sentimentalismo pessimista semelhante à segunda geração do 

Romantismo, associado ao medo, ao horror e ao sombrio. Entendemos que tal 

fato se dê pela necessidade de exprimir suas perturbações interiores, unidas 

ao sentimento de revolta diante da contradição do momento histórico vigente. 

Drácula (STOKER, 1897) é fruto deste momento. 

 

 

 



 
14 

 

3.1. Vampiro 

Silva (2006) afirma que vampiros são seres que roubam a força vital de 

suas vítimas contida no sangue. Este teórico construiu sua concepção baseado 

em Stoker (1897). A figura mítica dos vampiros é uma das mais intrigantes, 

sombrias e horripilantes da cultura popular mundial. Entretanto, anteriormente a 

essa imersão, diversas crenças de diferentes sociedades já possuíam este 

personagem presente em suas lendas e mitos há centenas de anos. São 

muitas as teorias que tentam explicar a origem do vampirismo por meio de 

abordagem cientifica. 

Uma destas teorias explicita melhor a visão deste artigo, que é a 

proposta feita por David Dolphin (1985) que afirma que os vampiros tiveram 

provavelmente o início de seu mistério na Idade Média, mais precisamente na 

Boêmia. Grande parte deste território atualmente é correspondente ao território 

da República Tcheca. Durante a época da Boêmia, haviam várias comunidades 

isoladas por questões de estradas ou dos meios de transporte escassos e 

também pelas repartições dos feudos. 

Muitos dos habitantes dessa região desconheciam o que havia fora dos 

limites das montanhas que rodeavam seus lugarejos e, consequentemente, 

não possuíam contato com outros indivíduos – o que gerou algumas práticas 

de procriação consanguínea e acarretou na falta de diversidade genética. 

Devido à ausência de diversidade genética entre os povos daquelas vilas 

isoladas da Boêmia, estudos apontam que é possível ter acarretado em uma 

série de determinadas doenças e anomalias, entre elas a Porfiria (do grego 

Porphiros, vermelho – arroxeado) que provoca a aparição de vários sinais 

semelhantes às características físicas dos vampiros incorporados pelo folclore 

e pela ficção (DOLPHIN, 1985). 

Segundo Santos; Santos; Silva (2013), a porfiria resulta da deficiência de 

enzimas específicos da via de biossíntese do heme, que impede a ligação da 

estrutura química, chamada anel de porfiria, ao ferro para formar a 

hemoglobina. Os anéis de porfirina, que não desempenham com êxito sua 

função, são postos no tecido subcutâneo, dentes e ossos. 
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Por conta disso, essa substância química é fotorreativa e, expostas à luz 

solar, solta radicais de oxigênio que são corrosivos para a pele e pode 

desencadear queimaduras. Essa condição resultaria, então, na explicação da 

repulsa dos vampiros à luz solar, bem como o aspecto noturno e sombrio no 

comportamento desses seres.  

Nas formas mais graves dessa doença, ou na falta de um tratamento 

adequado, as lesões podem causar desconfigurações e deformidades físicas, 

como: narizes e ouvidos mutilados, lábios deformados e gengivas retraídas que 

revelam dentes com coloração avermelhada, que dão aspecto maior do que 

realmente são, tornando-os semelhantes a presas. Essas alterações nos 

dentes, ao que parece, explica a origem do símbolo dos enormes caninos do 

vampiro. 

Em Drácula (STOKER, 1897), assim como na construção universal da 

lenda do vampiro, este ser possui aversão ao alho. Essa planta contém uma 

substância volátil – o diaquisulfito – que mostra grande homologia com 

substâncias orgânicas que realizam a alteração da atividade da enzima 

hepática P450, pela eliminação dos grupamentos heme. Os produtos da 

destruição do heme que fazem a enzima P450 realizam a anulação da 

ferroquelatase (SANTOS; SANTOS; SILVA, 2013).  

A ferroquelatase é uma enzima que está presente nas relações críticas 

na síntese do próprio heme: catalisa a inserção do ferro na protoporfirina IX. 

Quando é inibida, acaba tornando-se fator limitante para a síntese de 

hemoglobina, porque a protoporfirina IX é o precursor do grupamento heme, 

justamente por conta dessa via metabólica se ligam ao agravamento das 

manifestações da porfiria, explicando assim a aversão dos que sofrem desta 

doença, e dos “vampiros”, ao alho. 
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3.2. Algumas personalidades vampirescas: Vlad, Isabel Bathory e Jack 

Diferente do que crê o senso comum, Drácula, de Bram Stoker (1897) 

não foi a primeira obra a ter um vampiro como figura central de um enredo. Em 

01 de abril de 1819 – 78 anos antes da publicação de Drácula – William 

Polidori publicou sua ficção de prosa curta intitulada O Vampiro. Essa obra, que 

traz o aristocrata britânico Lord Ruthven como um vampiro associado à figura 

de um nobre, obteve relativo sucesso e também teve impacto no surgimento de 

outras histórias vampirescas com esse formato. Dentre essas histórias, 

provavelmente, Drácula, de Stoker. 

No entanto, Drácula consolidou-se como a obra mais lida, conhecida e 

universalmente adaptada para diversas plataformas da temática vampiresca, 

fazendo seu personagem homônimo um símbolo/ícone mundial para se 

denominar o que é um vampiro. Uma possível explicação para esse fenômeno 

pode estar associado a três pessoas emblemáticas, cujas histórias causaram e 

causam medo, estranhamento e horror, em diversas sociedades. 

Vlad, também conhecido como Drakul (que significa demônio ou 

dragão), nasceu por volta do ano 1430 nos Alpes da Transilvânia – atual 

território romeno. Santos (2013) comenta sobre as inúmeras guerras violentas 

que aconteceram nesse território durante o principado de Vlad e de como o 

príncipe da Valáquia provavelmente recebeu a alcunha de Tepes ou 

“Empalador”, vê-se em: “Vlad viveu como guerreiro bárbaro e, provavelmente, 

foi no cativeiro turco que presenciou e aprendeu métodos de tortura que 

marcaram sua personalidade sádica, como a execução por empalamento” 

(SANTOS; SANTOS; SILVA, 2013, p. 3). 

Segundo Santos; Santos; Silva (2013), que se basearam em Heick 

(1992, p.117), de geração em geração, o príncipe Vlad Tepes da Valáquia foi a 

fonte para criação de “Conde Drácula” e tornou-se imortalizado na figura de 

vampiro de linhagem nobre e senhor de um castelo nos Montes Cárpatos. 

Isabel Báthory nasceu em Nyírbátor, Hungria. Descendente da 

renomada família Báthory, Isabel foi uma condessa, descrita por Pizarnik 

(2011) como pervertida sexual e demente, salientando a seguinte observação: 
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Escolhiam-se várias moças altas, belas e resistentes –sua 
idade oscilava entre os doze e os dezoito anos – e arrastavam-
nas à sala de torturas onde esperava, vestida de branco em 
seu trono, a condessa. Uma vez maniatadas, as criadas as 
flagelavam até que a pele do corpo se dilacerasse e as moças 
se transformassem em chagas tumefatas; aplicavam-lhes os 
atiçadores em brasas; cortavam-lhes os dedos com tesouras 
ou guilhotinas; espetavam sua chagas; praticavam incisões 
com navalhas (se a condessa se cansava de ouvir gritos, 
costuravam suas bocas; se alguma jovem se desvanecia 
rápido demais, ajudavam-na fazendo queimar entre suas 
pernas papel embebido de óleo). O sangue emanava como um 
gêiser e o vestido branco da dama noturna tornava-se em 
vermelho (p. 16). 

Estima-se oficialmente que a “condessa sangrenta”, como Isabel ficou 

popularmente conhecida, tenha ceifado a vida de pelo menos seiscentas e 

cinquenta pessoas – em grande maioria, ninfetas – entre os anos de 1575 a 

1610. Após a morte da condessa, em 1720, o escritor e padre jesuíta László 

Turoczy publicou um livro contando a história da Hungria onde relatou a 

possibilidade de Isabel ter-se banhado com o sangue de suas vítimas devido a 

um ritual de magia negra do qual ela era adepta.  

O autor se baseou em documentos oficiais do julgamento de Isabel e em 

relatos que circulavam entre os moradores de Cachtice. Pizarnik (2011) 

confirma a existência destes relatos afirmando, “corria este rumor: desde a 

chegada de Darvúlia (suposta feiticeira), a condessa, para preservar seu viço, 

tomava banhos de sangue humano” (p. 37). 

Em 1888, Londres foi assolada por uma série de assassinatos que 

ocorreram em Whitechapel e em seus arredores. Os crimes chamaram a 

atenção principalmente pela brutalidade e violência e pelas vítimas serem 

mulheres, todas serem prostitutas. 

Na introdução de seu artigo intitulado Do Inferno ao Divã: uma 

abordagem psicanalítica de Jack, o Estripador, Sedeu (2013) explicita o 

método cruel e sádico com que o suposto assassino – que se autodenominava 

“Jack: The Ripper” (Jack, o Estripador) – utilizava para cometer tais 

atrocidades. O autor alega que Jack fazia um único corte à faca na garganta de 

suas vítimas e depois realizava diversas mutilações no abdome e nas partes 
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genitais, como a retirada de órgãos internos e, em alguns casos, desfiguração 

do rosto.  

No total, cinco vítimas – Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth 

Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly – são reconhecidas como vítimas 

plausíveis de Jack e suas mortes aconteceram entre 31 de agosto e 09 de 

novembro de 1888, nove anos antes da primeira publicação – embora Drácula 

(STOKER, 1897) tenha começado a ser escrito em 1890) – em maio de 1897. 

Apesar de as investigações feitas durante a época dos assassinatos, pelo 

departamento de Investigação Criminal e de várias que ocorreram 

posteriormente, a identidade de Jack – o Estripador permanece desconhecida. 

Tormenta, perversão aos valores morais e éticos, crueldade, sadismo, 

compulsão por matar e principalmente sede de sangue, são alguns pontos que 

interligam a personalidade e a conduta destas três (ou talvez mais) 

personalidades sombrias da história mundial. Esses pontos são mesclados 

com a posição social elevada (com exceção de Jack, talvez); fascínio por 

vítimas do sexo feminino – o que talvez seja possível associar à perversão 

sexual; e vivência em sociedades conservadoras e até repressivas. Todos 

esses elementos são encontrados na figura do mais ilustre personagem de 

Bram Stoker, o Drácula. 

Embora haja todos estes pontos aproximando essas histórias, 

representados na figura do Drácula, não é possível saber com absoluta certeza 

se estes eram os pensamentos do autor e seu objetivo ao escrever sua obra. É 

bastante provável e até palpável que o vampiro mais famoso da literatura 

mundial tenha sido projetado a partir destes pilares obscuros. O Conde Drácula 

possui a nobreza de Vlad e também mora em um castelo na Transilvânia. Em 

similaridade com Isabel, o título de conde e a postura austera, além dos hábitos 

noturnos semelhantes aos da Dama Noturna; somados ao teor misterioso e à 

obsessão/sedução de mulheres para o seu deleite sociopata pertencentes a 

Jack – o Estripador, que também deixava sua “assinatura” no pescoço de suas 

vítimas. 

Candido (2006) remete texto literário e contexto como uma interpretação 

dialeticamente íntegra. Apropriando-nos desse conceito, não é absurdo unir 
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todas estas características de seres sociais e fundi-las em um elemento 

literário. Talvez a complexidade de todas essas características da 

personalidade deste vampiro o tenha posicionado em um lugar de destaque 

que ocupa no imaginário popular, no que tange ao “Ser Vampiro”, durante os 

séculos XIX e XX. Contudo, embora Drácula seja o monstro, segundo o 

Guinness Book, mais citado de forma direta e indireta na mídia, entre diversas 

plataformas, no século XXI surgiu uma nova figura vampiresca que ganhou 

notoriedade e se desassocia de muitos em uma nova visão cultural sobre esta 

temática: Edward Cullen. Esta personagem, em sua obra Crepúsculo (MEYER, 

2005), será analisada adiante. 

 

SEÇÃO 4: LITERATURA FANTÁSTICA CONTEMPORÂNEA E CONTEXTO 

SOCIAL 

 

A literatura, em especial a Fantástica, do século XX preocupou-se com 

temas pertinentes à inquietação do homem diante dos avanços científicos e 

tecnológicos em relação ao século anterior. Jean Paul Sartre propôs uma 

separação entre o fantástico tradicional e o fantástico do século XX, chamando 

este último de fantástico contemporâneo. Severino Rezende (2008) afirma que  

Com a definição de Sartre, podemos dizer que surgiu um novo 
modo de enxergar o fantástico, diverso daquele do século XX, 
quando os contos fantásticos tradicionais eram aqueles de 
terror ou de horror e medo. Para ele o ‘fantástico 
contemporâneo’ apresenta o homem ‘às avessas’, exatamente 
como ele vê o indivíduo e o mundo contemporâneo (p. 36). 

Essa perspectiva do fantástico contemporâneo levou a sociedade a 

enxergar a ocorrência dos fatos excêntricos de uma maneira aceitável, ao invés 

de estranhá-los ou terem medo. “O leitor passa a fazer parte do fantástico a 

partir do momento em que aceita como natural um fato insólito” (LOPES, 2009, 

p.12). Sob esta análise, o referido autor ainda afirma que o homem normal é o 

ser fantástico e o real começa a ser visto como fantástico, que se torna regra e 

não mais exceção.  
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As adaptações aos novos padrões culturais, mesclados às 

características adquiridas nos séculos XIX e XX – incluindo principalmente o 

gótico – fizeram o século XXI trazer obras contendo a escuridão, o medo, o 

sombrio e o terror de uma forma menos impactante, no sentido de perturbar e, 

em alguns aspectos, com atributos mais socialmente aceitáveis.  

Podemos trazer como exemplo disso, a perseguição feita às bruxas nos 

séculos anteriores, documentados em livros, diários, documentários e outros 

matérias e no século XXI observar Harry Potter (saga) de J.K. Rowling sendo 

um sucesso de crítica e venda. Assim, esse fenômeno da literatura fantástica 

na contemporaneidade ilustra nosso argumento acima. O que era oculto, 

intrínseco, reprimido e velado, veio à tona e ganhou contrastes mais 

expressivos, sem perder sua essência – a exemplo, é possível observar e 

comparar Drácula e Edward Cullen. 

 

4.1. Drácula: o vampiro clássico 

O ano é 1897. O irlandês Bram Stoker publica Drácula, o 
romance que vai mudar sua vida. Narrando sob a forma 
de cartas as aventuras e desventuras de um jovem 
advogado inglês, Jonathan Harker, que se envolve com 
o vampiro conde Drácula, Stoker não criou propriamente 
a figura do monstro – que já aparecera em obras como O 
Vampiro, de 1819 (John Polidori) –, mas certamente 
escreveu o maior clássico do Gênero. Hoje é difícil 
dissociar a imagem do vampiro da criatura de seu 
romance, a tal ponto que falamos da “herança de 
Drácula” ou dos “herdeiros de Drácula” ao nos referirmos 
a histórias escritas na mesma época ou após a sua 
publicação (MARTINS; PALOMANES, 2019, p. 9).  

 

A obra Drácula, de Bram Stoker (1897), uma das maiores referências de 

romance vampiresco da literatura, trouxe à tona um personagem de vampiro 

muito sofisticado e, aparentemente, indistinguível quanto ao outros 

personagens do enredo, no que se refere a sua fisionomia, educação, 

comportamento social, dentre outros artifícios.  

A obra é construída através de um romance epistolar e os eventos são 

inseridos em ordem cronológica, narrados por alguns personagens (Jonathan 
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Harker, Mina Harker, Dr. Seward, Lucy Westenra, Samuel F. Billington, Arthur 

Holmwood, Van Helsing e Mitchell) e trazem relatos que caracterizam e 

evidenciam a personalidade do Conde Drácula. 

O enredo começa com os relatos de Jonathan Harker, um advogado 

inglês recém-formado, visitando o Conde Drácula nas montanhas Cárpatos – 

na fronteira entre a Transilvânia, Moldávia e Bucovina – para prestar um 

trabalho de cunho jurídico em uma transação imobiliária. Drácula se apresenta 

a Jonathan de forma refinada, com modos sofisticados, o que gera atração a 

Jonathan, no primeiro momento. Ao longo da trama, Jonathan Harker percebe 

que se tornou prisioneiro do Conde, em seu castelo. Grande parte do enredo 

se passa na Inglaterra, mas também na Romênia, e entre os dias 03 de maio e 

06 de novembro de 1890. 

O que Jonathan percebe e relata são as características excêntricas de 

seu anfitrião. Na sua descrição, Jonathan percebe em sua hospedagem que 

Drácula não tem reflexo no espelho; não é visto circulando no castelo durante o 

dia; nunca ceia junto a Jonathan e nem mesmo na companhia de ninguém; 

Percebe que há salas trancadas no castelo e é reprimido pelo anfitrião em 

alguns momentos por tentar adentrar nesses aposentos. 

O que desperta o desespero em Jonathan parece ser o momento em 

que ele vê o conde Drácula descendo as muralhas do castelo, em direção à 

floresta, como se fosse uma espécie de lagarto em sua forma de realizar tal 

atividade. Depois desse momento, Jonathan acaba adormecendo em um dos 

aposentos do castelo e, no que lhe parece um sonho embora o acontecimento 

seja real, três moças – o que ele descreve como “as irmãs” – aparecem para 

ele e tentam sugar o seu sangue, mas são repudiadas pelo conde. Então, 

Jonathan finalmente começa a associar que o conde Drácula é um vampiro. 

O momento mais crítico dos relatos de Jonathan, enquanto ele é 

hóspede do conde Drácula, está presente no momento em que ele descobre 

um caixão que supostamente seria usado por Drácula como seu lugar de 

repouso durante o dia. Jonathan é flagrado por Drácula neste momento e, 

numa tentativa desesperada de escapar das garras (ou das presas) do 

vampiro, Jonathan o golpeia forte na cabeça. Mesmo assim, o golpe não surte 
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nenhum efeito significativo em Drácula, que o tranca em um dos aposentos. 

Drácula, então, parte para Londres e deixa Jonathan preso no castelo. Por 

sorte, o protagonista destes relatos consegue escapar de sua masmorra. 

Drácula é um personagem que traz as características das histórias 

acerca da origem dos vampiros que já foram abordadas nos tópicos anteriores. 

No que diz respeito à sua aparência, o conde possui uma pele pálida, dentes 

afiados e de tamanho elevado e forma esguia. Suas características peculiares 

são força sobre-humana; capacidade de se transformar em morcego (e essa 

metamorfose rendeu aos vampiros uma simbologia intensa com este animal, 

justamente também pelas características fisiológicas e hábitos); passar em 

brechas e fechaduras de portas; não ter reflexo em objetos que projetam 

reflexo; persuadir lobos selvagens; dentre outras que serão ainda mais 

exploradas nas considerações entre Drácula e Edward Cullen. 

Apesar das peculiaridades que este personagem possuía desde o 

século XIX, e que contemplam a admiração e o fascínio – tanto dos 

personagens quanto dos leitores e/ou espectadores do século XXI – em 

Drácula, é possível perceber que essas peculiaridades causam espanto e 

medo, tornando o conde um ser bizarro e de aparência aterrorizante. Vejamos: 

O nariz fino era aquilino e as narinas eram peculiarmente 
arqueadas. A testa formava uma curva arrogante e o cabelo 
crescia escasso ao redor das têmporas, porém aparecia em 
profusão em todos os outros locais. Suas sobrancelhas eram 
muito espessas e quase se uniam sobre o nariz, formadas por 
bastos pelos que apareciam encaracolar-se devido à sua 
profusão. O pouco que via de sua boca, pois o grosso bigode a 
escondia, indicava-me que era séria e de aparência bastante 
cruel, apresentando dentes brancos particularmente afiados; 
estes se projetavam sobre os lábios, cuja extraordinária 
vermelhidão denotava surpreendentemente vitalidade para um 
homem idoso. Quanto ao resto, suas orelhas eram pálidas, 
extremamente pontudas em cima; o queixo largo e energético e 
as faces denotavam firmeza, embora fossem finas. O efeito 
geral era de extraordinária palidez (STOKER, 20121, p.34-5).  

Quanto ao seu paladar, o conde Drácula alimenta-se apenas de sangue 

humano, igualmente fazem as “três irmãs” e Lucy parece querer o mesmo após 

se tornar uma vampira, conforme se vê: 

                                                           
1
 O ano de publicação de Drácula (STOKER) é 1897. Porém, utilizamos a edição traduzida para 

o português, de 2012. 
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Pareceu-me que algo escuro estava atrás do banco onde 
brilhava a figura branca, inclinando-se sobre ela. Eu não sabia 
se aquilo era um homem ou um animal [...] quando já estava 
quase em cima, pude ver o banco e a figura branca, pois agora 
estava suficiente perto de distingui-la, até mesmo nos 
momentos de sombra. Sem dúvida havia algo comprido e 
negro, inclinando-se sobre a figura semirreclinada. [...] Algo 
levantou a cabeça e, de onde estava, pude ver um rosto pálido, 
olhos vermelhos e chamejantes (STOKER, 2012, p.113). 

Drácula é um ser que parece ser dotado de uma enorme sagacidade, 

agindo de forma cautelosa e instintiva em suas relações com os seres 

humanos. Quando é necessário se mostrar, ele aparece. Quando é necessário 

ter diálogo, ele é educado e cordial. Muito semelhante talvez à forma de um 

predador que está à espreita de sua presa.  

Um exemplo desta conduta é quando Drácula relaciona-se com 

Jonathan: “Bem vindo à minha casa! Entre livre e espontaneamente!” 

(STOKER, 2012, p. 32). Esta passagem talvez marque a diferença maior entre 

Drácula, um vampiro, para com outras criaturas animalescas e predatórias: O 

vampiro é um conquistador nato! “Sou Drácula e peço-lhe que seja bem-vindo 

à minha casa, Sr. Harker. Entre; o ar noturno está frio e o senhor necessita 

comer e descansar” (STOKER, 2012, p. 33).  

A intenção de Drácula, ao que o contexto da obra parece proporcionar, é 

o seu interesse em aprender mais sobre a língua inglesa e por fim beber o 

sangue de seu hóspede. “Bem sei [Drácula] que, se me mudasse para a sua 

[Jonathan] Londres e lá falasse, todos imediatamente verificariam que eu sou 

estrangeiro, o que não me satisfaz” (STOKER, 2012, p. 37). Provavelmente, 

este é um dos empecilhos que o impede de matar Jonathan Harker 

instantaneamente. 

Outra questão interessante em contexto da obra de Bram Stoker com o 

seu cotidiano social é a relação dos vampiros com o sol. Em geral, Drácula 

aparenta descansar durante o período diurno e sair à caça ao anoitecer. 

Não procuro [Drácula] alegria e prazeres nem desejo a ardente 
voluptuosidade de muito sol e de águas brilhantes que 
agradam aos jovens e alegres. [...] Além do mais, as paredes 
de meu castelo estão arruinadas, as sombras são muitas e o 
vento respira frio através dos batentes e das ameias 
quebradas. Amo a escuridão e a sombra, e gosto de ficar a sós 



 
24 

 

com meus pensamentos, quando possível (STOKER, 2012, p. 
40). 

É interessante atentar para as impressões de Jonathan Harker após 

ouvir estas palavras: “Por algum motivo, suas palavras não pareciam concordar 

com sua aparência, ou talvez fosse a expressão de seu rosto o que fizesse seu 

sorriso parecer maligno e ameaçador” (STOKER, 2012, p. 41). Os reais 

motivos de Drácula, baseando-se nas palavras de Jonathan, parecem ser 

habitar em um ambiente onde possa desfrutar de sua liberdade vampiresca; 

praticar seus atos malignos. 

A aversão do vampiro de Bram Stoker a alho e a artefatos religiosos de 

cunho cristão também se encontram presentes ao analisar a obra e é possível 

acreditar que essa repulsa quanto a estes elementos seja porque eles podem 

inibir a ação destes seres. “Vá lá frequentemente – disse Van Helsing – e 

observe se as flores (alho) estão no devido lugar; isso é muito importante, não 

falhe” (STOKER, 2012, p. 168). Van Helsing dá esta sugestão a um dos 

personagens do romance, na intenção de proteger Lucy dos constantes 

ataques que tem sofrido de Drácula. Ainda nas palavras de Van Helsing: 

Há também coisas que o afligem [Drácula] de tal modo que 
destroem seu poder, como sabemos ocorrer com o alho; as 
coisas sagradas, como este crucifixo que mesmo agora está 
entre nós, são mais fortes do que ele, que foge dessa presença 
em silêncio e com respeito (STOKER, 2012, p. 267, grifos 
nossos). 

Talvez, tratando-se do enredo de Drácula, a melhor descrição de todos 

os atributos e de todas as faces de sua personalidade – no que tange a este 

vampiro – venha de Van Helsing quando este se reúne com os outros 

“mocinhos” ao sugerir caçar a criatura: 

Os vampiros realmente existem, e temos provas disso. Ainda 
que não tivéssemos passado por nossa infeliz experiência, os 
ensinamentos e os relatos do passado constituiriam prova 
suficiente para as pessoas sãs. Admito ter sido cético no 
princípio. Se durante longos anos não tivesse ensinado o 
liberalismo à minha mente, só teria acreditado ao ver fatos 
concretos. [...] O Nosferatu (palavra de origem húngaro-
românica, sinônimo de vampiro) não morre como a abelha 
quando pica. é mais forte e por isso tem maior poder para fazer 
o mal. Esse vampiro que está entre nós tem a força de vinte 
homens; é mais astuto do que qualquer mortal, pois sua 
astúcia cresce com os séculos; é ainda auxiliado pela 
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necromancia, que, como indica a etimologia, consiste na 
adivinhação por intermédio dos mortos e, mais do que isso, tão 
cruel quanto o diabo; pode, dentro de certos limites, aparecer 
quando, onde e sob qualquer forma que lhe convenha 
(STOKER, 2012, p. 264). 

Todas as palavras de Van Helsing podem evidenciar o que já foi dito 

anteriormente acerca das características de Drácula. Porém, o doutor ainda 

acrescenta: “Ele pode, também dentro de certos limites, dirigir os elementos: a 

tempestade, o nevoeiro, o trovão; pode comandar todos os animais vis: o rato, 

a coruja, o morcego, a mariposa e o lobo; pode crescer, diminuir e, às vezes, é 

capaz de desaparecer e aparecer sem ser visto” (STOKER, 2012, p. 264). 

A visão que Van Helsing transmite sobre Drácula parece ser mais 

abstrata do que concreta. Para explicar melhor esta impressão, pode se tomar 

como exemplo a ideia de alguém que tenta observar seu reflexo pelas águas 

de um lago agitado ou de um rio. Apesar de haver características reconhecíveis 

na representação deste reflexo, ela provavelmente será trêmula e sem linhas 

com traços retos. Da mesma forma é a construção de Drácula para esta 

sociedade. Apesar de haver um personagem monstruoso, que exprime os 

medos e males do imaginário popular, este monstro ainda não teria essas 

“linhas definidas”, justamente porque estaria fazendo parte de conjecturas que 

não se apresentam no decorrer da obra, quando lida completamente. Em 

consequência disto, pode se atentar para seguinte fala de Van Helsing, 

Não temo o vampiro; mas falhar aqui é um caso que envolva 
apenas vida ou morte. O fato é que nos tornamos, como ele, 
demônios da noite... sem coração ou consciência, perseguindo 
o corpo e a alma daqueles a quem mais amamos. As portas do 
céu estarão para sempre fechadas para nós, pois, quem nos 
poderá abri-las novamente? Seremos odiados por todas as 
eras, constituiremos um borrão no sol de Deus, uma flecha 
enterrada n’Aquele que morreu pelos homens (STOKER, 2012, 
p. 264). 

Como é possível dizer com precisa certeza de que as portas do céu 

estarão para sempre fechadas para os que se tornam vampiros? Por que o 

vampiro é, no decorrer deste enredo, muitas vezes associado à aversão ao 

Cristianismo? Provavelmente, estes fatos ocorram devido ao contexto social 

que já foi anteriormente explicitado neste trabalho.  
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O contexto da sociedade vitoriana pode ter grande influência na 

formação do caráter dos personagens desta obra e o Cristianismo é, talvez, o 

ponto mais elevado da construção do caráter do bem, embora entendamos que 

o conceito de bem/mal é cristão; e Drácula, tido como “Demônio da Noite” 

(STOKER, 2012, p. 264) é sinônimo do caráter do mau, despejando através de 

sua conduta todas as mazelas e, possivelmente, os sentimentos reprimidos 

dessa sociedade. 

Um dos aspectos mais característicos da sociedade vitoriana é 
o seu fascínio pela morte [...] São comuns às fotos de 
cadáveres, guardadas como recordações por seus entes 
queridos. [...] De acordo com algumas estatísticas a 
expectativa média de vida variou um pouco ao longo do século. 
Em 1801 a expectativa, para ambos os sexos, não 
ultrapassava os trinta anos. Em 1850 ela se altera para 38 
anos para os homens e 41 para as mulheres. Diante desse 
quadro, a morte poderia se considerada como algo familiar, a 
“morte domada” (SANTANA; SENKO, 2016, p.198-9). 

Santana; Senko (2016) explicitam como a sociedade vitoriana parecia 

transitar numa linha tênue entre a vida e a morte. Essa provável dualidade 

parece fazer parte da construção entre o bem e o mal, o sagrado e o profano, a 

luz e a escuridão, e principalmente a vida e a morte, neste enredo. E Drácula é 

a provável mescla de todos esses dilemas, logicamente, pendendo para o mal. 

Lopes (2009) afirma que Drácula pode ser considerado uma 

representação de tudo que assolava a sociedade no século XIX: a exploração 

do trabalho operário, epidemias, misérias etc. Vejamos: 

O medo, o horror e a impotência das pessoas frente aos 
problemas sociais foram transferidos à figura do vampiro, um 
monstro que só esperava a oportunidade certa para sugar 
sangue da vida humana. Talvez aí esteja a causa da descrição 
aterrorizante de sua aparência e a distância evidente entre o 
personagem sobrenatural (vampiro Drácula) e o ser humano (p. 
23). 

 É possível que todos estes traços componham o pensamento da época, 

nutrindo a repulsa, mas ao mesmo tempo, alimentando a necessidade de 

colocar os desejos ocultos e sentimentos perturbadores de uma sociedade. 
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4.2. Edward Cullen: o vampiro contemporâneo 

O dia 02 de junho de 2003 tornou-se uma lenda: Stephenie Meyer, 
dona de casa e mãe de três filhos pequenos, acorda pela manhã com 
um sonho que não consegue tirar da cabeça e que também não 
deseja mais esquecer. Esse sonho mudará sua vida e a de milhões 
de leitores em todo o mundo. Stephenie se senta e escreve. O 
registro corresponde, quase sem modificações, ao capítulo 
Confissões, do primeiro volume da série Crepúsculo: um vampiro 
belíssimo e frio brilha ao sol (BARDOLA, 2009, p.13, grifo nosso). 

 

Em outubro de 2005 é lançada a primeira obra da saga Crepúsculo (de 

Stephenie Meyer) que, segundo a Amazon.com™, é considerado o livro da 

década. Em pouco tempo, a história de amor de Edward Cullen e Bella Swan 

ganha as telas de cinema e arrebata a aclamação da cultura popular. Edward é 

vampiro. 

Parece clara a mudança do comportamento vampiresco nessa obra do 

século XXI e está, nitidamente, representado no personagem Edward Cullen. O 

vampiro mantém uma roupagem semelhante ao personagem de Bram Stoker, 

porém, há características que o diferem e o tonam “herói”. 

As características semelhantes entre Drácula e Edward estão presentes 

nos aspectos em que ambos possuem força sobrenatural, pele pálida e fria, 

dentes afiados e não se alimentam de nutrientes comuns aos seres humanos; 

aliás, alimentam-se apenas de sangue. Mas, apesar destas similaridades 

existentes entre ambos, aos olhos dos personagens (e talvez de grande parte 

dos leitores contemporâneos respectivos ao contexto social de cada época), 

Drácula é um monstro, aterrorizante e bizarro; e Edward, um símbolo sexual e 

um ser belo. 

Enquanto a luz do sol queima e repele o conde, condenando-o à eterna 

escuridão e à tenebrosidade da noite, Edward brilha sob a luz do sol. Ambos 

são vampiros, mas este paralelo parece evidenciar o aspecto crucial do caráter 

individual de cada um. Drácula é um ser das trevas. Edward Cullen é um ser de 

luz.  

É claro que ele [Edward] não estava interessado em mim, 
pensei com raiva, meus olhos ardendo – uma reação retardada 
à cebola. Eu não era interessante. E ele era. Interessante... e 
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inteligente... e misterioso... e perfeito... e lindo... e 
possivelmente capaz de erguer vans inteiras com uma só mão” 
(MEYER, 20092, p. 52, grifo da autora). 

Edward parece ter uma áurea humanizada, um estudante secundarista, 

em uma escola da pacata cidade de Forks. Diferente de Drácula, Edward 

aparenta ter dezessete anos de idade, um belo adolescente. “– [Bella] Quantos 

anos você tem? – Dezessete – respondeu ele [Edward] prontamente. – E há 

quanto tempo tem 17 anos? [...] – Há algum tempo – admitiu ele, por fim” 

(MEYER, 2009, p.111). 

Ao colocá-lo nessa condição, Meyer provavelmente tem a intenção de 

inovar as perspectivas dos vampiros em relação à humanidade. Seres eternos 

cronologicamente, com habilidades especiais que os tornam criaturas 

poderosas e prováveis ameaças ao domínio humano. Mas que estudam em 

uma escola norte-americana, possuem carros modernos, moram em uma 

mansão aparentemente moderna às vistas de um castelo e, em outras 

palavras, tornam-se “humanos”: “Nós [Cullens] tentamos nos misturar”. 

(MEYER, 2009, p.119, grifo da autora). 

Edward se mantém na linha hemofílica. Porém, sua prioridade é o 

sangue animal e ele tenta veementemente não atacar humanos: 

Me conte porque vocês animais em vez de gente – Sugeri 
[Bella], a voz ainda atingida de desespero [...] – Eu [Edward] 
não quero ser um monstro. – Sua voz era muito baixa. – Mas 
os animais não bastam? – É claro que não posso ter certeza, 
mas comparo isso a viver de tofu e leite de soja; nós nos 
dizemos vegetarianos, nossa piadinha particular (MEYER, 
2009, p.112). 

Essa escolha é paradoxal. É como um leão que não se alimenta de 

carne ou um rato que não come queijo. Ainda que exista uma natureza 

vampiresca em Edward, essa natureza é suavizada por sua escolha de não 

consumir sangue humano, o que confere a este personagem um caráter de 

subjetividade, do poder de escolha. Automaticamente, ao considerar que se 

alimentar de sangue humano torna Edward um monstro, este parece classificar 

                                                           
2
 A obra foi primeiramente publicada em 2005. Porém, utilizamo-nos da edição traduzida para o 

português de 2009. 
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os outros vampiros que não se mantêm nessa “dieta” como piores ou inferiores 

a ele. 

A forma psicológica com que Edward lida com os seres humanos é 

diferente da forma que Drácula o faz. Mesmo que a essência da cortesia, 

etiqueta e sedução estejam presentes em ambos, Edward usa sua cordialidade 

para fins românticos ou para necessidades que não envolvem periculosidade 

às pessoas à sua volta. “Mas ele é ainda mais inacreditável por trás daquele 

rosto – O vampiro que queria ser bom, que corria para salvar a vida das 

pessoas para que não fosse um monstro” (MEYER, 2012, p.122). 

Assim como a luz solar não tem o mesmo efeito em Edward como tem 

em Drácula – o que já foi mencionado anteriormente – o alho e os elementos 

religiosos também não surtem efeitos nocivos a Edward. Embora Meyer não 

especifique nada sobre o efeito do alho em vampiros no contexto de sua obra, 

a autora menciona algo relacionado a um crucifixo na casa dos Cullen, 

Minha mão ergueu automaticamente, um dedo esticado como 
que para tocar a grande cruz de madeira, sua pátina escura 
formando um contraste com o tom mais leve da parede. [...] – 
Por que vocês mantém isso aqui? – perguntei. – Nostalgia. 
Pertenceu ao pai de Carlisle (MEYER, 2009, p. 240). 

Podem parecer simples estas características que diferem estes 

personagens. Entretanto, entendemos que, pelo fato de os vampiros de Meyer 

brilharem sob a luz do sol, não se renegarem a ver um crucifixo e 

aparentemente não recuarem diante do alho, talvez transpareça a ideia de que 

os vampiros não são anomalias. Estes seres não são demônios ou monstros 

como os seres da formação do pensamento ocidental cristão, tampouco são 

seus enfermos que possuíam uma origem genética incestuosa. Os Cullens, 

assim como outros vampiros de Crepúsculo, são talvez o desejado símbolo 

sexual e que surge em resposta do que é virtuoso. 

Mesmo eles sendo criaturas bebedoras de sangue, brilhando sob a luz 

do sol, imortais em aspecto cronológico, frios e de natureza instintiva selvagem, 

as suas virtudes se sobressaem diante de seus vícios. Durante a obra, aquilo 

que talvez se possa considerar qualitativo em relação aos “dons” dos vampiros 
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é o que parece ser cada vez mais evidente. Pouco se fala sobre o desejo de 

sangue e muito se fala sobre o desejo de evitá-lo. 

Outra forma de ressaltar (ou talvez elevar) ainda mais a virtude humana 

presente no vampiro de Meyer é o fato de não dormir em um caixão “ –Dormir 

em caixões? – Mito. Ele hesitou por um momento. – Não posso dormir” 

(MEYER, 2009, p. 111). O fato de não precisar dormir não é talvez melhor do 

que precisar realizar esta atividade? Provavelmente, se o ser humano pudesse 

escolher entre possuir esta característica ou não, ele não hesitaria em não 

precisar se cansar. Este aspecto do vampiro de Meyer poderia ser considerado 

um objeto de cobiça humana também. 

Da mesma forma que o conde Drácula aparenta possuir poderes além 

do que já pode ser considerado extraordinário e se configura como talvez 

“extras”, como o fato de se transfigurar em formas animalescas. Os vampiros 

em Crepúsculo, especialmente os Cullens, possuem também seus artifícios 

particulares. Edward, além de todos os poderes – e isso já aproximaria o 

vampiro da categoria de herói (KOTHE, 2000) – que já foram catalogados aqui, 

também possui a habilidade de ler mentes (exceto a de sua amante, Bella). Em 

um diálogo entre Edward e Bella, ele explicita essa capacidade ao dizer: “Mas 

você não sabia o que todo macho desta escola estava pensando no seu 

primeiro dia aqui” (MEYER, 2009, p. 125). 

Ler a mente de todos, exceto de sua amada, faz talvez com que Bella 

Swan seja um evidente enigma para Edward, que se esforça para decifrá-lo. 

Para alguém que é imortal, jovem e sedutor, cheio de habilidades excepcionais, 

e membro de uma família “nobre”, nada mais intrigante do que ver talvez um 

desafio enigmático personificado na figura de uma jovem atraente, inocente, 

solitária, triste e “Bella”. E, apesar desta jovem saber de sua condição sobre-

humana, ela o compreende e o aceita:  

De três coisas eu estava convicta. Primeira, Edward era um 
vampiro. Segunda, havia uma parte dele – e eu sabia que 
poder essa parte teria – que tinha sede do meu sangue. E 
terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente 
apaixonada por ele (MEYER, 2009, p.117). 
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Talvez esse seja o ponto mais intrigante a respeito da comparação entre 

Drácula e Edward Cullen. Em Crepúsculo, parece que o medo do 

desconhecido foi enfrentado. Bella rompe com a ideia de que o vampiro é 

apenas uma encarnação de todos os vícios e males, pois envolve-se 

amorosamente com Edward e expõe suas qualidades que refletem e ascendem 

o seu caráter. Sobre isso, Bardola (2009) comenta: 

Bella, que poderia escolher qualquer um dos colegas de 
classe, e que precisa, bem ou mal, dar conta do interesse dos 
garotos de sua idade, prova, depois de pouco tempo, do fruto 
proibido Edward Cullen – Belíssimo, muitas vezes 
curiosamente distante, de olhos de cores cambiantes [...] Após 
breve hesitação, desenvolve-se entre os dois uma paixão que 
poderia ser fatal para Bella: Edward é vampiro e apenas seu 
amor pela humana Bella faz com que ele evite torná-la sua 
amante eterna (p. 22). 

E por fim, Edward Cullen é contemporâneo ao período em que o mundo 

vê o rompimento de diversos paradigmas sociais. As mulheres estão mais 

inseridas no mercado de trabalho em relação aos dois últimos séculos e o 

sufrágio já é uma realidade para elas. O homem, que no final do século XIX se 

assustava com a mísera velocidade produzida por um automóvel movido à 

gasolina, recém-inventado por Karl F. Michael Benz (1844-1929), o século 

contemporâneo a Edward, faz planos para ir a Marte – e outrora já fora à Lua. 

Além de todos estes pontos, que talvez marcam a diferença entre os 

períodos históricos pertinentes a Drácula e a Edward (e também o espaço 

cronológico que há entre seus enredos), um outro ponto é bastante valioso 

para a construção estética do último: os esportes modernos.  

Em 2005, o futebol completou 142 anos de existência. Notoriamente, o 

esporte que foi criado em meados do século XIX na Inglaterra, tomou 

proporções gigantescas e passou a ser considerado o desporto mais popular 

do planeta. Os jogadores deste esporte geralmente são idolatrados e 

supervalorizados e diversas marcas de vendas famosas exibem em seus 

catálogos de anúncio os rostos e, principalmente, os corpos musculosos 

desses atletas. O mesmo acontece com os atletas profissionais do basquete e 

do vôlei, assim como diversos outros esportes. 
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A importância de trazermos este fato se dá por conta dos aspectos 

físicos atribuídos a Edward, que por sua vez é musculoso e ágil, além de 

possuir muita força como foi dito anteriormente. “Percebi que ele [Edward] não 

estava de casaco, só com um blusão de tricô cinza com gola V e mangas 

compridas. Novamente, o tecido colava em seu peito perfeitamente musculoso” 

(MEYER, 2009, p.118). E fora esta referência, há outras sobre o perfil 

fisiológico do vampiro ao longo do enredo. “Mas do lado de fora de nossa sala 

de espanhol, encostado na parede – parecendo mais um deus grego do que 

qualquer um teria direito –, Edward esperava por mim” (MEYER, 2009, p.123). 

Essas talvez sejam as características mais evidentes e consideráveis em 

virtude de Edward Cullen, ou, do Vampiro do século XXI criado por Meyer – e 

que moldou à sua maneira o imaginário popular de sua contemporaneidade 

acerca deste personagem mitológico, que ultrapassa as linhas dos livros e as 

telas do cinema – Edward pode ser considerado a canalização de virtudes, 

distanciando-se de Drácula, possível herdeiro dos vícios de uma sociedade em 

que se fazia presente. 

É válido considerar, por fim, onde se ambienta a maior parte da obra 

Crepúsculo: a pequena cidade de Forks. Localizada a noroeste do estado de 

Washington-EUA, na península Olympic, Forks é conhecida por ter um clima 

bastante úmido e frio, quase sempre sob um céu nublado ou chuvoso. Edward 

e sua família moram em Forks justamente por conta do clima favorável em 

evitar a exposição solar, que por sua vez faz com que a pele destes vampiros 

seja semelhante ao que acontece com o contato solar e lunar, e o que os ajuda 

a “tentar se misturar” (MEYER, 2009, p.119). 

Forks é a cidade que hospeda talvez a história mais importante sobre 

vampiros do século XXI. É a cidade de Edward Cullen, assim como a 

Transilvânia é a cidade do Conde Drácula. Essa modificação de ambiente, que 

atravessa o oceano Atlântico e destaca um personagem norte-americano, com 

costumes e características tão distintas do grande nome de sua espécie, que é 

proveniente da Europa, pode evidenciar que o poder econômico está presente 

na confecção deste personagem oriundo da América. 

 



 
33 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda há muitas diferenças entre os personagens das duas obras. 

Porém, estas que já foram explicitadas aqui são provavelmente o suficiente 

para perceber com um olhar mais atento e crítico as mudanças que ocorrem 

em um mesmo personagem (O Vampiro) ao decorrer do tempo.  

Esta pesquisa delineou um estudo comparativo acerca do vampiro na 

literatura fantástica de língua inglesa, investigando o contexto histórico, os 

aspectos e as características deste personagem, em Drácula (STOKER, 1897) 

e Crepúsculo (MEYER, 2005), a fim de averiguar se há diferenças causadas 

por circunstancias contextuais que moldam a estética do vampiro; seja essa 

estética atrelada às características físicas, psicológicas, emocionais ou de 

crenças. 

Em resultado deste trabalho, foi possível perceber, através de método 

comparativo, que a figura vampiresca passou por amplas variações com o 

decorrer do tempo. Pode se constar que essas variações são resultado de 

contextos sociais e históricos em que cada obra foi produzida, semelhante ao 

reflexo daquilo que poderia se extrair de mais abrangente em cada período 

histórico, em relação aos elementos fantásticos de cada época. 

Embora não seja o essencial, uma vez que o foco era voltado para a 

estética do vampiro, mas foi importante perceber a posição dos humanos no 

enredo destas obras. São posições diferentes, sendo que, em alguns 

momentos, eles são personagens coadjuvantes e/ou vítimas do vampiro, como 

ocorre em Drácula. Já em Crepúsculo, os seres humanos não são meras 

presas dos vampiros, mas ocupam uma posição de destaque em relação a 

estes e são protagonistas de igual proporção, como é o caso entre Bella Swan 

e Edward Cullen. 

Não é exagero supor que as obras deste gênero estão cada vez mais 

presentes na literatura nacional, que por sua vez, está assistindo ao surgimento 

de autores que se dedicam ao tema. É possível que estes autores (assim como 

autores de outros países) encontrem e/ou gerem novas características e lendas 

sobre o vampiro, pois como disse Jean-Jaques Rousseau em seu tempo. 
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Se há neste mundo um relato bem documentado, é o dos 
vampiros. Nada falta ali: relatórios oficiais, atestados de 
pessoas reputadas, de médicos, de padres, de magistrados; a 
prova judicial é a mais completa. E com tudo isso, quem há que 
acredite em vampiros? (MEYER, 2009, p. 83). 

O contexto sociohistórico destas obras é considerado neste trabalho 

como a possível razão das alterações e variações estéticas da figura deste 

personagem, o vampiro. Obviamente, este tema ainda precisa de mais estudos 

e, futuramente, pode haver outros fatores que também auxiliem nestas 

mudanças e que serão explorados porque os estudos comparativos acerca 

desta figura – tão presente na literatura e nas demais mídias – não cessam 

aqui.  
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