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por Carlos Pinto de Abreu
Advogado

Jack the Ripper e Jack the Stripper
Jack the Ripper. O caso mais mediático de um serial killer, de um homicida em série1, nunca identificado2 será
muito provavelmente o do indivíduo ao qual foi atribuído o pseudónimo Jack the Ripper3

― em português, Jack
o Estripador ― na sequência de uma carta assinada com esse nome e na qual se presume ter sido feita refe-
rência a um dos crimes que viria a cometer. A ele são imputados pelo menos os homicídios de várias prostitutas
na zona de Whitechapel em Londres no ano de 1888. Tal como no caso do Assassino do Machado de Austin (pu-
blicado na MO4), associa-se a um único autor a prática de vários crimes com características semelhantes. De
facto, para além de um padrão quanto à identidade e localização geográfica das vítimas, verifica-se a existência
de traços comuns quanto ao modus operandi: os corpos apresentavam mutilações, sendo que as gargantas da

maior parte das vítimas haviam
sido esfaqueadas e, em três
casos, os órgãos internos haviam
sido removidos.
Os ficheiros da Polícia Metropoli-
tana revelam, na verdade, que ca-
beriam no âmbito da mesma
investigação onze assassínios se-
parados, praticados em White-
chapel entre 1888 e 1891. Se
assim é, apenas cinco dos homi-
cídios são, porém, considerados
quase universalmente como a
obra de um único assassino,
sendo designados colectivamente
como os ‘assassínios canónicos’. 
Quanto a estes cinco crimes, ve-

rificam-se vários aspectos co-
muns. 
A primeira vítima, Mary Ann Ni-

chols, alcunhada de "Polly", apresentaria dois cortes na garganta, assim como várias incisões do lado direito
do corpo realizadas violentamente com um faca, uma das quais revelando amplamente o abdómen. A segunda,
Annie Chapman, também revelaria cortes ao nível da garganta e do abdómen, tendo-se descoberto posterior-
mente que o seu útero havia sido retirado. 
Seguidamente e no mesmo dia apareceriam mortas mais duas mulheres, no que se viria a denominar o “duplo
evento”. Uma, Elizabeth Stride, mostraria igualmente uma incisão no pescoço, tendo-se atribuído a causa da sua

1 Cfr. http://crime.about.com/od/serial/Serial_Killers_and_Mass_Murderers.htm 
2 Ver a lista em http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_serial_killers_by_country#Unidentified_serial_killers 
3 Cfr. http://www.trutv.com/library/crime/serial_killers/ e

http://www.trutv.com/library/crime/serial_killers/notorious/ripper/index_1.html 

Foto retirada da Wikipedia: the sites of the first seven Whitechapel mur-
ders –Osborn Street (centre right), George Yard (centre left),Hanbury
Street (top), Buck's Row (far right), Berner Street (bottom right), Mitre
Square (bottom left), and Dorset Street (middle left) 



morte à perda de sangue resultante
do corte da artéria do lado esquerdo.
Neste caso, porém, não havia muti-
lação do abdómen, o que levaria a
alguma incerteza inicial quanto à atri-
buição ao mesmo indivíduo deste ho-
micídio. A outra, Catherine Eddowes,
a quarta vítima, revelava porém exac-
tamente os mesmos sinais que as
anteriores vítimas, sendo que o rim
esquerdo e a maior parte do útero
haviam sido retirados. Mary Jane
Kelly seria a última vítima desta série,
tendo-se descoberto o seu corpo lar-
gamente mutilado e do qual haviam
sido retirados vários órgãos, in-
cluindo o coração.
Havia outros aspectos coincidentes
nestes cinco crimes. 
Eram geralmente perpetrados du-
rante a noite e no fim-de-semana ou
perto dele, em local esconso, mas de
acesso público, no final do mês, ou
na semana seguinte. 

No entanto, também havia diferenças em todos os casos. 
Eddowes, por exemplo, seria a única a ser morta dentro da City. Nichols, por outro lado, seria a única a ser en-
contrada em plena rua, embora se tratasse de uma viela escura e abandonada. Parece, aliás, que a demarca-
ção destes cinco crimes relativamente a outros não será necessariamente resultante apenas da sua relativa
semelhança no quadro de vários crimes praticados na mesma época, mas do facto de se ter seguido a autori-
dade, por um lado, do director do departamento de investigação criminal de Londres, em cujas notas aparece-
ria a ideia de que "o assassino de Whitechapel fez cinco vítimas — e apenas cinco”, e, por outro, a de um
cirurgião afecto aos casos, que viria a ligá-los entre si.
Na verdade, verificar-se-ia um grande número de ataques a mulheres4 nesta altura, sendo difícil estabelecer-se
com algum grau de certeza uma ligação entre os mesmos e a sua imputação a um mesmo autor. 
Seis outros assassínios praticados em Whitechapel seriam associados, em todo o caso, e pela polícia, aos
cinco “canónicos”, sendo que alguns elementos da investigação, assim como outras figuras, viriam a atribuir al-
guns deles a Jack o Estripador.
Dois desses casos eram anteriores: Emma Elizabeth Smith, sobrevivente inicial a um ataque durante o qual lhe
fora colocado um objecto cortante na vagina, dissera à polícia ter sido atacada por dois ou três homens, tendo
morrido pouco depois. Martha Tabram, por sua vez, morrera em consequência de 39 facadas. O padrão de cor-
tes no pescoço verificado nos outros crimes não se verificava nestes, mas mesmo assim a proximidade geo-
gráfica e no tempo da prática dos crimes permitia que fossem agrupados com os outros.
Os outros quatro revelariam também significativas diferenças de procedimento. Um dos mais próximos seria o de
Alice McKenzie, que morreria em virtude de lhe ter sido cortada a carótida esquerda e revelaria vários outros cor-
tes menores ao longo do corpo. Neste caso, verificar-se-iam mesmo assim diferenças de entendimento quanto à
imputação a Jack o Estripador do crime, sendo que viria a especular-se da possibilidade de um outro assassino

193

Memória, Ficções e Divagações | Jack the Ripper e Jack the Stripper | Carlos Pinto de Abreu

4 Vale a pena consultar o Inquérito Nacional sobre Violência de Género, um estudo coordenado pelo Professor Manuel Lisboa, em

http://www.unl.pt/investigacao/em-foco/violencia-de-genero-1 
5 Cfr. http://www.uplink.com.au/lawlibrary/Documents/Docs/Doc5.html 
6 Ler a entrevista e consultar os links em http://www.casebook.org/authors/interviews/int-dr.html 
7 Ver a foto e a história do primeiro profiler http://photos.casebook.org/displayimage.php?album=62&pos=2 
8 Conhecer outros profilers em  http://en.wikipedia.org/wiki/Offender_profiling 

Foto retirada da Wikipedia: "With the Vigilance Committee in
the East End: A Suspicious Character" from The Illustrated
London News, 13 October 1888 





se querer aproveitar da publicidade em torno dos casos anteriores e de ter tentado imitar o padrão5 conhecido
para passar responsabilidades para esse homicida anónimo. Em condição semelhante seria encontrada Frances
Coles. Alguns cortes observados ao longo da sua nuca e costas eram sugestivos de que teria sido violentamente
atirada para o chão e arrastada antes de lhe ter sido cortado o pescoço. Não sofrera, no entanto, quaisquer mu-
tilações no corpo. Diferentemente destes dois casos de incisão no pescoço, Rose Mylett seria estrangulada "com
uma corda atada à volta do pescoço". Seriam entretanto descobertos também dois troncos de mulheres na rua,
os quais gerariam renovada especulação quanto à acção de Jack o Estripador. Uma vez que o modus operandi
nestes casos era diferente, o escritor Don Rumbelow6 tem posto de lado qualquer ligação com Jack o Estripador. 
Os processos policiais relativos aos assassínios de Whitechapel permitem uma análise detalhada do procedi-
mento de investigação no tempo vitoriano. Uma grande equipa de polícias realizou inquéritos casa a casa, ela-
borou listas de suspeitos e entrevistou uma grande quantidade deles, tendo-se ainda recolhido material forense. 
Por outro lado, devido em parte à insatisfação verificada quanto aos esforços policiais, um grupo de cidadãos
que se auto denominou Comité de Vigilância de Whitechapel veio a patrulhar as ruas de Londres em busca de
pessoas com carácter suspeito, enviou uma petição ao governo para que oferecesse uma recompensa relativa
a qualquer informação que pudesse ajudar à identificação do assassino, e contratou mesmo detectives priva-
dos para que realizassem inquéritos a testemunhas independentemente dos realizados perante a polícia.
Depois dos homicídios de Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, a polícia realizou buscas na área do crime num
esforço para localizar um suspeito, testemunhas ou provas. Foi encontrado um escrito em giz branco numa pa-
rede, descrito em termos diferentes, e que numa das versões relatadas diria que "Não é por nada que os judeus
são os homens que serão culpabilizados." No entanto, no ambiente de forte sentimento anti-semita da época,
a polícia, temendo uma reacção, viria a apagar a mensagem.
É relevante registar, em matéria de processo de investigação, que a importância crescente das ciências médi-
cas nesta época levava a um cada vez maior envolvimento de patologistas no mesmo. O trabalho que a maior
parte deles desenvolviam era sobretudo um: a consideração dos autores dos crimes como desprovidos de sa-
nidade mental. Não surpreenderá portanto o facto de durante a década de 1880 vários agentes de saúde terem
vindo a considerar apropriado emitir a sua opinião quanto às características dos autores dos crimes em casos
concretos. O mesmo se passaria precisamente quanto aos casos de Whitechapel, possuindo-se por exemplo a
seguinte opinião do cirurgião da polícia, Thomas Bond7, que ligaria especificamente os cinco casos “canónicos”
e que é tido por alguns especialistas como o primeiro profiler ou “perfilador” criminal8:
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Foto retirada da Wikipedia: official police photograph of Mary Kelly'smurder scene in 13 Miller's Court 
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9 Pode encontrar o livro numa tradução portuguesa e o texto em http://www.scribd.com/doc/8003016/JSoares-O-Xangde-Backer-Street 
10 Ver foto em http://www.trutv.com/library/crime/serial_killers/unsolved/jack_the_stripper/10.html 
11 Cfr. http://www.met.police.uk/ 
12 Ler mais em http://en.wikipedia.org/wiki/Profumo_Affair 

"Os cinco homicídios foram certamente todos cometidos pela mesma mão. Nos primeiros quatro, as gargan-
tas parecem ter sido cortadas da esquerda para a direita. No último, devido à extensa mutilação, é impossível
dizer em que direcção foi perpetrado o corte fatal, mas foi encontrado o sangue na parede perto do local onde
terá estado a cabeça da mulher. Todas as circunstâncias dos vários crimes levam-me a formar a opinião de que
as mulheres terão estado deitadas quando foram assassinadas e que em todos os casos a garganta foi cor-
tada primeiro." 
Thomas Bond opunha-se fortemente à ideia de que o assassino possuísse qualquer tipo de conhecimento cien-
tífico ou anatómico, ou mesmo "o conhecimento técnico de um talhante ou de um matador de cavalos". Na sua
opinião, seria um homem de hábitos solitários, sujeito a "pulsões periódicas de manias homicidas e eróticas". 
Se era esta a sua ideia, tem-se no entanto afirmado categoricamente, em sentido contrário, que ele tinha co-
nhecimentos médicos e que era canhoto, tendo em consideração a sua prática de remoção de órgãos e a di-
recção tomada nos golpes desferidos às suas vítimas. Num sentido como no outro, porém, era sentida a noção
da possibilidade de identificação de padrões de acção criminosa, tal como já se concluíra no caso do Assas-
sino do Machado de Austin.
Mudando de agulha e passando da história para a ficção, não perca a leitura do excelente e divertido romance
de Jô Soares, O Xangô de Baker Street.9

Jack the Stripper. A designação Jack the Ripper esteve na origem da de Jack the Stripper (ou Jack o Despidor)
atribuída ao autor de uma série de crimes ocorridos em Londres (na zona de Hammersmith) entre 1964 e 1965
e com características semelhantes às dos cometidos por Jack o Estripador. Mais uma vez as vítimas eram pros-
titutas, sendo que neste caso os corpos eram encontrados nus, com excepção das meias. Ao todo, segundo as
contagens, seriam seis, ou teriam chegado a oito, as suas vítimas ― dependendo da atribuição ou não ao
mesmo indivíduo de dois homicídios com um modus operandi distinto do dos outros.
As vítimas cuja morte é geralmente imputada ao mesmo assassino sem grandes hesitações, Hannah Tailford,
Irene Lockwood, Helene Barthelemy, Mary Flemming, Margaret McGowan, e Bridget "Bridie" O'Hara, seriam todas
encontradas em condições semelhantes. Haviam sido assassinadas por asfixia, estrangulamento ou afoga-
mento. A todas faltavam um ou mais dentes. Alguns dos corpos haviam sido guardados em locais de calor in-
tenso, sendo que quatro dos mesmos mostravam marcas de tinta aplicada sob a forma de spray. 
Os dois casos incertos, relativos às prostitutas Elizabeth Figg e Gwyneth Rees, caracterizam-se pelo facto de
terem envolvido estrangulamento manual e de os corpos das vítimas terem sido encontrados no Tamisa.
O Superintendente-Chefe John Du Rose10 da Polícia Metropolitana, que conhecemos melhor como Scotland
Yard11, o detective responsável pelo caso, entrevistaria quase 7.000 suspeitos e enviaria centenas de detecti-
ves a visitar garagens e fábricas seguindo a pista da tinta em spray. Viria finalmente a anunciar publicamente
que havia reduzido o número de suspeitos a 20 homens, seguidamente a 10 e finalmente a 3, dando a enten-
der a rápida resolução do caso. Não se verificaram mais mortes depois da primeira conferência de imprensa
convocada.
Na sequência da investigação, viria a estabelecer-se elementos de contacto entre as próprias vítimas. Duas
delas — Hannah Tailford e Francis Brown — estavam perifericamente relacionadas como o Caso Profumo12 de
1963, um escândalo político no Reino Unido relacionado com o Secretário de Estado da Guerra, John Profumo,
que tivera uma relação com uma showgirl, supostamente amante de um espião russo conhecido. 
Todos os indivíduos relacionados com o escândalo seriam questionados, tendo-se porém eliminado qualquer re-
lação com o mesmo. Por outro lado, algumas das vítimas participavam no meio da filmografia pornográfica,
pelo que se tem apontado a possibilidade de as vítimas se conhecerem e de o homicida ter algum contacto com
o meio também.
Tal como nos casos do Assassino do Machado de Austin (publicado na MO4) e de Jack o Estripador, os homi-
cídios ocorreram durante um período limitado de tempo, não tendo sido descobertos indícios suficientes para
identificação do autor dos crimes. Mesmo assim, seria descoberto o local onde haviam sido guardados os cor-
pos de Helene Barthelemy e Bridget "Bridie" O'Hara, e que era próximo de uma loja de tintas e nas traseiras de



uma fábrica em
Acton. 
Du Rose, passado já
algum tempo sobre o
último crime, quando
parecia não vir a re-
petir-se mais ne-
nhuma situação
criminosa, procederia
então a uma investi-
gação de todas as si-
tuações de suicídio,
morte acidental ou
prisão ocorridas em
Londres, na busca de
alguma pista que per-
mitisse uma relação
dos indivíduos envol-
vidos com os casos
ocorridos. 
Seria dado como sus-
peito principal um
homem de 45 anos
ao qual viria a ser
dado um pseudó-
nimo, Mungo Ireland,
para protecção dos
sentimentos dos fa-
miliares. Esse homem
trabalhara de facto
como guarda em
Acton, estando in-
cluída nas suas ron-
das a loja de tintas
próxima do local onde
haviam sido escondi-
dos os corpos depois
dos crimes. 
Não seriam encontra-
dos indícios fortes
que permitissem atri-
buir-lhe os homicí-
dios, mas a verdade é
que ele se suicidara
logo após a desco-
berta do corpo de Bridie, tendo deixado uma nota na qual deixava a ideia, incompreensível para os seus mais
próximos, de que “estava incapaz de continuar a aguentar a pressão.”
Até hoje, mesmo tendo em conta o tempo decorrido, não surgiu qualquer pista válida que permitisse o relança-
mento das investigações ou o esclarecimento do caso. Infelizmente, também Portugal13 tem o seu serial killer
nunca, até hoje, descoberto.
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13 Ler em http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Ripper 

Foto retirada da Wikipedia: speculation as to the identity of Jack the Ripper: cover
of the 21 September 1889, issue of Puck magazine, by cartoonist Tom Merry



Foto retirada da Wikipedia: Newspaper broads-
heet referring to the killer as "Leather Apron",
September 1888






