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1. RESUMO 

Este projeto de iniciação científica tem por objetivo, apresentar, em um 

primeiro momento, uma análise intertextual da série televisiva Drácula, e seu 

respectivo romance, a partir de estudos literários e da abordagem da sexualidade 

por meio da perspectiva sociológica. A pesquisa teve como ponto de partida, uma 

análise pautada na intertextualidade e interdiscursividade, sob os pontos de vista 

dos conceitos do erotismo percebidos a partir do personagem Drácula, na obra de 

Stocker e na série, homônima. O projeto proporcionou uma análise sobre a 

personagem pela ótica erótica na época em que o romance foi escrito - a Era 

Vitoriana - e como a personagem foi representada na contemporaneidade, a partir 

da narrativa televisiva. Sustentados pela afirmação de que o mito do vampiro é 

puramente ligado a este tema, e, portanto, atemporal, visou-se, então, a abordagem 

de sua influência, de uma obra publicada em 1897, que foi revisitada por outra mídia 

em 2013. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Poucos estudos acadêmicos abordam as questões voltadas ao erotismo na 

Literatura dita canônica. No que diz respeito a sexualidade, estudos que se pautam 

em personagens clássicas são, de maneira geral, deixados de lado quando essa 

temática é colocada em pauta. Assim, o artigo propõe um estudo sobre o 

personagem Drácula, da obra de Stocker, e da referida personagem na série 

televisiva homônima. 

 O trabalho propõe um estudo sobre a maneira pela qual o tema foi 

abordado na obra literária, e, de que maneira, foi tratado no formato para televisão. 

O exame se deu por meio do discurso, da intertextualidade dos textos - escrito e 

visual - e do modo como foi tratado no período em que a história é narrada. 

   O artigo busca explicar e identificar os aspectos que tratam as questões 

textuais, enxergando neles um cunho puramente erótico. A partir dessas 

considerações, propõe-se como problema de pesquisa a análise intertextual do 

romance e da série de TV, e a forma como o tema foi abordado em ambas às 

leituras. 

 

3. OBJETIVOS 



O objetivo geral do presente trabalho é o de analisar as duas obras 

selecionadas, com bases nos fundamentos teóricos do erotismo e em estudos sobre 

a intertextualidade presente, para verificar como foi dada a transposição do 

personagem. 

Os objetivos específicos tem por propósito um aprofundamento no estudo 

teórico do erotismo e também do dialogismo da obra literária para a televisão. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho está sendo desenvolvido mediante tais etapas: 

a) leitura e compreensão do romance; 

b) interpretação das cenas da série televisiva; 

c) leitura, compreensão e interpretação da abordagem erótica, intertextual, 

interdiscursiva e dialógica; 

d) estudo acerca do contexto do romance e da série televisiva; 

e) síntese e apresentação das considerações acerca do artigo; 

f) elaboração do texto científico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para se analisar a obra literária e a série televisiva nos baseamos nos 

conceitos de intertextualidade e interdiscursividade que, segundo Fiorin (1999) “[...] 

concernem à questão das vozes e, mais ainda (...). Com efeito, sob um texto ou um 

discurso ressoa outro texto ou outro discurso; sob a voz de um enunciador, a de 

outro.” (p. 34). 

Para compreender o romance, primeiramente procuramos ver como era 

tratado o erotismo na época vitoriana e de que forma isso influenciou na obra 

literária, para que depois pudéssemos analisar o contexto dentro da série de TV.  

O romance de Stocker aborda um erotismo por meio de entrelinhas, visto que 

a época em que fora escrito era uma época em que o erótico e sexual era mais 

velado, “o erotismo não imita a sexualidade, ‘é sua metáfora’. O texto erótico é a 

representação textual dessa metáfora.” (p.8, 1985, DURIGAN), diferentemente da 

série televisiva, que nos apresenta cenas e momentos bem mais explícitos. 



 
A atividade sexual da reprodução é comum ao animais sexuados e 
as homens, mas, aparentemente, só os homens transformaram a 
atividade sexual em uma atividade erótica. Donde a diferença entre o 
erotismo e a mera actividade sexual, que torna aquela uma busca 
psicológica, independente do fim natural dado pela reprodução e pela 
preocupação de procriar. (Bataille, 1997, p.11) 

 

O propósito desta pesquisa é verificar de que forma as questões pertinentes 

ao erotismo sob a ótica de Stocker é apresentada, enquanto fruto da Era Vitoriana, e 

comparar intertextual e interdiscursivamente com a série norte-americana.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares englobam: 

a) compreensão e interpretação de diferentes linguagens; 

b) levantamento de embasamento teórico 

c) seleção e análises das cenas em comparação aos trechos do romance. 

O grande objetivo do presente trabalho são as análises eróticas acerca 

do personagem Dráculas, e outras secundárias, mas sempre comparando as mídias.  

A data estimada para a conclusão do projeto é dezembro de 2014. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

STOCKER, Bram. Drácula. São Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 2002. 

BATAILLE, Georges. O Erotismo. Lisboa: Antígona, 1997. 

DURIGAN, Jesus Antônio. Erotismo e Literatura. São Paulo: Editora Ática, 1985. 

BARROS & FIORIN, Diana Luz Pessoa de & José Luiz. Dialogismo, Polifonia e 
Intertextualidade. São Paulo: Editora USP, 1999. 

BRAIT, Beth. Bakhtin, Dialogismo e Construção de Sentido. São Paulo: Editora da 
Unicamp, 1997. 

 


