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e o medo ao longo do tempo
vampiros

o sangue esteve presente nos mais longínquos ri-
tuais humanos e chegou ao altar de muitas das 
religiões antigas pelo sacrifício de pessoas ou de 

animais, sempre como um símbolo de força e de vida.
Essa relação entre sangue e vida foi estabelecida por di-

versas civilizações, e muitos seres míticos e divinos, que se 
alimentaram dele, antecederam os vampiros e apavoraram 
os povos de todo o mundo. 

Nas antigas Babilônia e Assíria, demônios sanguinários 
devoravam a carne e bebiam o sangue dos humanos. 

Para os hebraicos, a ameaça vinha de anjos caídos que 
tomavam o sangue de homens e mulheres, transformando-os 
em seus amantes.

Na mitologia grega, diversos seres sugavam o sangue e a 
vitalidade de suas vítimas. Empusa era um espectro, de 
aparência demoníaca, capaz de transformar-se em uma bela 
jovem para seduzir os homens e assassiná-los para alimentar-se. 
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A lâmia era outro ser hematófago, com corpo de serpente e 
cabeça feminina, que atacava as crianças durante o sono. As 
estrigas, feiticeiras com corpo de ave, sugavam os homens 
enquanto eles dormiam.

As palavras strige e strigoi, que derivam de estriga, 
passaram a ser usadas pelos romanos, a partir do século VII, 
para o que conhecemos hoje como vampiros. 

Até aqui, nenhum desses seres possui origem humana, 
apenas fazendo dos homens seu alimento.

Durante a Idade Média, as superstições aumentaram muito, 
e os primeiros sugadores de sangue originados do homem 
surgiram da literatura. William de Newburgh escreveu sobre 
mortos que deixavam as suas tumbas para se alimentar do 
sangue dos vivos: eram os cadáveres sanguessugas.

Foi durante os séculos XIV e XV que o vampirismo se 
espalhou pela Europa e serviu como resposta para muitas 
mortes que a ciência de então não conseguia explicar. 

A história de Drácula vem dessa época. Em uma provín-
cia dos Cárpatos, em 1431, nasceu Vlad Tepes, que mais 
tarde ficaria conhecido como o Empalador. Vlad liderou 
a Ordem do Dragão nas Cruzadas contra os turcos. Vem 
do nome dessa ordem o título de “dracul”, como o povo 
o chamava. Drácula significa “o filho do dragão”. Durante 
seu reinado, que durou seis anos, Vlad foi responsável pela 
morte  de mais de 40 mil pessoas, e o seu método predileto 
de assassinato era o empalamento, de onde pode ter nas-
cido a ideia da estaca no coração do vampiro... 

A lenda do príncipe vampiro começou quando Drácula 
ainda era vivo e reinava. Diversas histórias e poemas foram 
escritos sobre a sede de sangue do Empalador. E, em 1897, 
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Conde Drácula e outros vampiros

transformou-se em um clássico da literatura de terror na 
obra de Bram Stoker, Drácula.

Os vampiros atravessaram os séculos e protagonizaram 
milhares de histórias na literatura, no cinema e na televisão. 
Ganharam diferentes abordagens, ora românticas ora cruéis, 
e novas habilidades, como a de andar sob a luz do sol.

Sejam clássicos ou inovadores, os vampiros podem apa-
vorar e seduzir os humanos, ameaçando-os com a morte e 
oferecendo-lhes a oportunidade da vida eterna. 

Em Conde Drácula e outros vampiros você encontrará 
oito contos, de quatro autores contemporâneos, onde esses 
seres desempenham o papel principal. A clássica história de 
Drácula é recontada e colocada ao lado de outras narrativas 
de terror e suspense, que foram especialmente criadas para 
essa coletânea temática.

Nos contos que você lerá neste livro, os vampiros se re-
velam de diferentes formas, possuem as mais variadas ori-
gens, mas, em comum, têm a capacidade de nos atemorizar 
e nos fazer pensar sobre o que é ou não possível.




