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Conde dráCula
Esta não foi a única opinião desanimadora que 
Jonathan Harker ouviu em sua chegada aos 
Montes Cárpatos. O corretor imobiliário é um 
dos narradores do livro de Bram Stoker. Com base 
nos relatos de Jonathan e de outros personagens 
do livro, preparamos um perfil do vampiro mais 
famoso da literatura mundial.  

CAPÍTULO 7 - PERFIL | Conde Drácula

“Quando perguntei-lhe se 
conhecia o Conde Drácula 
e se poderia me dizer algo 

sobre o castelo, ele e a 
mulher fizeram o sinal-da-
cruz; afirmando que nada 

sabiam a respeito”.
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NOME: Conde Drácula 

IDADE: Sem registros exatos. As 
más-línguas dizem que ele nasceu no 

início dos tempos.

VIVE EM: Um grande castelo nos 
Montes Cárpatos, na Transilvânia. 

SE NÃO MORASSE LÁ, ONDE 
VIVERIA? Em Londres, na Inglaterra. 

GOSTA DE: Comer bem e 
conhecer gente nova, mulheres 

principalmente. 

NÃO GOSTA DE: Alho, estacas e 
balas de revólver.  

SE CONSIDERA IRRESISTÍVEL 
QUANDO: Encontra a “mulher 

perfeita” e usa seu charme e poder 
de sedução. 

QUALIDADES: Inteligência, presença 
marcante e força física. 

DEFEITOS: A palidez e, na opinião 
de alguns, o mau-hálito. 

HOBBY: Testar suas habilidades, 
principalmente a de transformação 
física e a de mudar o tempo (adora 

causar neblina). 

TEM MEDO DE: Deitar hoje e não se 
levantar de novo amanhã. 

EVITA: Olhar-se em espelhos, sair 
sob o sol, crucifixos.  

COMIDA PREFERIDA: Pescoço, 
desde que seja suculento e de boa 

qualidade.

DESAFIOS: Atravessar cursos de 
água corrente, mudar-se para 

Londres e receber mais convites para 
conhecer as casas das pessoas.

APARÊNCIA FÍSICA: Descrição extraída 
do diário de Harker. “Seu rosto tinha um 
acentuado perfil aquilino, com um nariz 
magro e pronunciado e narinas curvadas 
de uma forma peculiar; sua testa era larga 
e arredondada, e o cabelo escasseava 
nas têmporas, mas era farto no resto da 
cabeça. Suas sobrancelhas eram muito 
densas e quase se encontravam acima do 
nariz, com pêlos cerrados que pareciam 
se enrolar, de tão profusos. A boca, até 
onde eu conseguia vê-la sob o bigode 
farto, era rígida e de aparência cruel, com 
dentes brancos e peculiarmente afiados. 
Os dentes superiores projetavam-se 
sobre os inferiores e apareciam entre os 
lábios, que eram notavelmente corados e 
revelavam uma surpreendente vitalidade 
num homem daquela idade. Quanto 
ao resto, suas orelhas eram pálidas, 
com extremidades bastante pontudas. 
O queixo era largo e forte, e as maçãs 
do rosto, firmes ainda que magras. O 
efeito geral era da mais extraordinária 
palidez”. 

NA OPINIÃO DOS VIZINHOS: Esposa 
do dono do hotel, quando Harker 
ia pegar a carruagem em direção ao 
castelo: “É véspera do dia de São Jorge. 
O senhor não sabe que hoje, quando 
o relógio bater à meia-noite, todas as 
coisas malignas do mundo terão poder 
absoluto? O senhor sabe para onde 
está indo e o que vai encontrar lá? [...] 
A mulher pôs-se de joelhos e implorou-
me que não fosse ou que pelo menos 
esperasse um dia ou dois antes de partir. 
[...] Ela se pôs de pé, então, e enxugou os 
olhos; tirando um crucifixo do pescoço, 
entregou-o a mim. [...] colocou o rosário 
em torno do meu pescoço e disse: - Por 
sua mãe”.

Cocheiro da carruagem e pessoas 
próximas ao hotel: “Quando sentei na 
carruagem, o cocheiro ainda não tomara 
seu assento; vi-o conversando com a 
dona do hotel. [...] depois olharam para 

mim, com uma expressão de pena. 
Eu ouvia algumas palavras repetidas 
com demasiada freqüência, palavras 
esquisitas, pois havia várias naciona-
lidades reunidas ali. Sem fazer alarde, 
tirei meu dicionário poliglota da valise e 
verifiquei seu significado. Devo dizer que 
não me alegrou muito, por entre elas 
estavam ordog – satã, pokol – inferno, 
stregoika – bruxa, vrolok e vlkoslak 
– palavras com o mesmo significado, 
uma sendo o termo eslovaco e outra o 
sérvio para uma espécie de lobisomem 
ou vampiro (nota: preciso perguntar ao 
Conde sobre essas superstições)”.

BRAM STOKER  
Abraham (Bram) Stoker nasceu em 

Dublin, capital da Irlanda (o mesmo 
país da banda de rock U2),  no dia 8 
de novembro de 1847, numa família de 
sete filhos (ele era o terceiro). Criança 
constantemente doente, se tornou um 
atleta premiado na universidade, onde 
estudou Matemática. Seu primeiro tra-
balho foi como funcionário público. Al-
gum tempo depois, começou a escrever 
críticas teatrais para o Dublin Evening 
Mail. Foi uma delas que o aproximou 
do ator Henry Irving, que o chamaria 
no futuro para gerenciar seu Liceu 
do Teatro, uma escola para atores em 
Londres. Stoker trabalhou ali por 30 
anos e desenvolveu uma amizade tão 
grande com Irving que, quando o ator 
morreu, ele publicou três livros em sua 
homenagem. Bram Stoker se casou em 
1878 com a atriz Florence Balcombe e 
teve um filho, Irving Noel Thornley. Em 
Londres, o autor conheceu outros escri-
tores notáveis de sua época, como Sir. 
Arthur Conan Doyle (autor de Sherlock 
Holmes) e Oscar Wilde. Foi também na 
cidade que ele morreu, em 20 de abril 
de 1912. Apesar de “Drácula” ser sua 
obra mais conhecida, Bram Stoker pub-
licou muitos outros livros em vida, prin-
cipalmente novelas e contos.

Foto: Helen Chandler 
e Bela Lugosi no filme 
“Dracula”- 1931, 
diretor Tod Browning.
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A LENDA DOS VAMPIROS 

Não se sabe quando eles surgiram, 
mas evidências apontam que o Leste 

Europeu foi sua primeira “casa”. 
Vampiros aparecem no folclore de 

vários países da região, como a 
Romênia. Existem diversos outros 

nomes para eles, como strigoi, 
nosferatu, vampir e varcolaci. Cada 

um indica características específicas. O 
strigoi, por exemplo, indica uma criança 

não batizada que morreu e se tornou 
um vampiro. A fama deles se espalhou 
pelo resto da Europa no final do século 

XVII e início do XVIII, quando jornais 
começaram a noticiar as “pragas” de 

vampiros que atingiam os países do 
leste. Foram essas notícias e alguma 

pesquisa posterior que impulsionaram 
Bram Stoker a criar o personagem 
“Drácula”. Segundo estudiosos, o 

autor conheceu várias histórias sobre 
vampiros e juntou as características 

mais aterrorizantes no Conde Drácula. 
Emily Gerard, autora de “Superstições 

da Transilvânia”, livro publicado em 
1885 e que Stoker teria consultado, 

conta que toda pessoa que for morta 
por um nosferatu se torna um deles, e 

vai ser condenada a sugar sangue de 
inocentes por toda a eternidade ou até 

que seu espírito seja exorcizado.  

VLAD DRACULA E CONDESSA 
VERMELHA

A vida do príncipe Vlad IV Tepes 
também pode ter inspirado Bram 
Stoker a escrever a história do Conde 
Drácula. Tepes viveu entre 1431 e 1476 
na Valáquia, atual Romênia. Filho do 
príncipe Vlad Drakul (que significa 
diabo), era chamado de “Drácula” 
ou filho do diabo. Ele foi príncipe da 
Valáquia por duas vezes e lutou contra 
os otomanos. Era conhecido pela forma 
cruel como costumava matar seus 
inimigos, empalados (atravessando 
um longo pedaço de madeira pelo 
corpo deles). Ele teria sido responsável 
por mais de quarenta mil mortes! 
Apesar de bastante cruel contra seus 
opositores, Vlad mudou para melhor a 
administração do território, desenvolveu 
o comércio e fortaleceu o exército de 
sua região enquanto esteve no trono. 

O professor de literatura Frank Lanot e 
outros autores do livro “Dicionário de 
Cultura Literária” afirmam que Stoker 
se baseou na história de Vlad para criar 
seu vampiro. Já para a Enciclopédia da 
Universidade de Columbia, dos Estados 
Unidos, o personagem do Conde 
Drácula não foi baseado no príncipe 
Tepes, mas foi o responsável por 
popularizar o nome “Drácula”. 

Outra possível inspiração é Elizabeth 
Bathory, conhecida como “Condessa 
Vermelha”. Nascida em 1560, ela 
era uma nobre que viveu onde hoje 
é a Eslováquia. Reza a lenda que a 
condessa matava as criadas de seus 
castelos e as próprias filhas de forma 
sádica. Depois, tirava todo o sangue 
das vítimas e tomava banhos com 
ele, dizendo que era um líquido 
rejuvenescedor. 
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Filmes, livros e jogos continuam 
falando da história do Conde Drácula 

e de outros vampiros hoje em dia. 
O conde virou personagem de jogos 
de RPG (Role Playing Game, jogo em 

que cada jogador assume um papel e, 
em conjunto com outros, desenvolve 
uma aventura). Em um deles, alguns 

jogadores são vampiros e em outros são 
caçadores dessas criaturas. A história 

se passa em Londres, depois da morte 
do conde. Mas a cidade está povoada 

por seres como ele, que querem 
desenvolver seus poderes e fazer mais 

vítimas. Cabe aos caçadores impedir 
que isso aconteça.

Nos cinemas, um filme que tem 
previsão de lançamento para dezembro 

de 2008 promete avivar ainda mais a 
história dos vampiros. É “Crepúsculo”, 

baseado no livro da escritora americana 

DRÁCULA POR MURNAU 

O vampiro mais conhecido do mundo 
já foi assunto para diretores de 
cinema de várias nacionalidades. O 
primeiro que recontou sua história foi 
o alemão Friedrich Wilhelm Murnau, 
que em 1922 fez o filme “Nosferatu, 
o vampiro” (no original, “Nosferatu, 
uma sinfonia de horror”). Apesar do 
título diferente, a história é a mesma 
do livro “Drácula”, de Bram Stoker. 
Na época, Murnau não tinha dinheiro 
para (ou não tinha a intenção de) pagar 
os direitos autorais. A solução que 
ele encontrou foi trocar o nome do 
personagem principal e de outros, além 
de mudar alguns detalhes do que é 
contado no livro para filmar sua versão. 
Mas todo mundo entendeu logo que 
a trama era mesmo a do Conde. A 
viúva de Stoker, inclusive, entendeu tão 
bem que quis destruir todas as cópias 
do filme, já que não recebeu nenhum 
centavo pela utilização da história 
criada por seu marido. 

COMO ACABAR COM UM VAMPIRO 

Não é nada fácil se ver livre de um 
deles! Para mantê-los longe de você, 

algumas flores brancas de alho ou um 
crucifixo podem funcionar. Colocar um 

molho de rosas selvagens no seu caixão 
ajuda a prendê-lo lá dentro. E, já que 

eles não conseguem atravessar cursos 
de água corrente, correr para a margem 

oposta de um rio pode ser uma boa 
saída. Mas para acabar de vez com a 

maldição, só com uma dessas opções:

* Fincar uma estaca no coração do 
vampiro 

* Cortar fora sua cabeça e encher a 
boca dele com alho 

* Dar um tiro no caixão em que 
dorme, atingindo o vampiro com uma 

bala consagrada com água benta. 

NO SÉCULO XXI: jogadores de RPG e “emos” se envolvem com os vampiros 

Stephenie Meyer. A história é de um 
amor proibido, que seria comum se a 
protagonista não se apaixonasse por 
um vampiro. Ela tem que aprender a 
lidar com um menino diferente dos 
outros e ele, apesar de só gostar do 
sangue de animais, tem que conter 
os impulsos de matá-la por causa do 
cheiro delicioso de seu sangue. O 
livro esteve na lista dos mais vendidos 
do jornal americano The New York 
Times por 56 semanas e também fez 
sucesso no Brasil. No fim de semana 
de sua estréia nos Estados Unidos, 
“Crepúsculo” vendeu mais ingressos de 
cinema que “Indiana Jones e o Reino 
da Caveira de Cristal” e “007 Quantum 
of Solace”. O estúdio de cinema 
responsável pelo lançamento já pensa 
em adaptar o segundo livro da série de 
Stephenie para a tela grande.
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