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“Pain or damage don’t end the world. Or despair or f*cking beatings. 
The world ends when you’re dead. Until then,you got more punishment in store.  

Stand it like a man… and give some back”. 
 

"Dor ou dano não acabam com o mundo. Ou desespero ou surras.  
O mundo acaba quando você está morto. Até então, você tem mais castigo.  

Aguente como um homem... e devolva um pouco". 
 

Al Swearengen 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como abordagem principal os primórdios da 

criação de perfis criminalísticos de serial killers no século XIX e de como tais 

questões ajudam a nos revelar as preocupações sociais e as visões de mundo da 

época. Para tanto, usamos como objeto de análise a série produzida ―The Alienist‖ 

(2018).  Inspirada no livro de mesmo nome do historiador nova iorquino Caleb Carr, 

a obra é ambientada na Nova York do final do século XIX. 

Em ―The Alienist‖, uma sequência de assassinatos de garotos imigrantes 

marginalizados e que se prostituíam para sobreviver deixa Nova York aterrorizada. 

Para descobrir a identidade do assassino, os estudos alienistas de Laszlo Kreizler 

são colocados em prática. O personagem interpreta o que seria o equivalente aos 

psiquiatras/psicanalistas dos tempos atuais, mas numa época em que tais 

conhecimentos científicos ainda estavam muito incipientes. Usando análises teóricas 

da Psicologia para tentar descobrir as motivações e padrão dos assassinatos, a 

narrativa nos auxilia a penetrar no mundo nova iorquino da época. Com relação aos 

aspectos teóricos e metodológicos, além de um estudo do contexto histórico da 

Nova York no final do século XIX, um embasamento sobre estudos criminalísticos 

acerca de assassinos em série também está sendo realizado. Além disso, será 

trabalhado também o conceito de ―intermidialidade‖ proposto por Claus Clüver. 

 

Palavras Chave: serial killer, Nova York, Intermidialidade 
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ABSTRACT 

The present work, has focuses primarily on the early origins of crime-

profiling serial killers in the nineteenth century and how such issues help us to reveal 

the social concerns and worldviews of the time. To do so, we use as an object of 

analysis the series produced ―The Alienist‖ (2018). Inspired by the book by the same 

name of New York historian Caleb Carr, the work‘s set in late-nineteenth-century 

New York. 

 In "The Alienist," a string of murders of marginalized immigrant boys 

prostituting themselves to survive leaves New York terrified. To discover the identity 

of the killer, the alienist studies of Laszlo Kreizler are put into practice. The character 

interprets what would be equivalent to the psychiatrists / psychoanalysts of the 

present times, but at a time when such scientific knowledge was still very incipient. 

Using theoretical analyzes of psychology to try to discover the motivations and 

pattern of the murders, the narrative helps us to penetrate into the new yorkian world 

of the time. With regard to theoretical and methodological questions, as well as a 

study of the historical context of New York at the end of the nineteenth century, a 

background on the criminal studies about the murders in the series is also being 

carried out. In addition, the concept of "intermidiality" proposed by Claus Clüver will 

also be worked on. 

 

Key word: serial killer, New York, intermidiality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a historiografia dedica-se progressivamente a buscar 

meios distintos de estudar o passado. Vivemos em uma era de alta tecnologia, na 

qual assistir filmes e séries televisivas é uma ação que foi facilitada devido aos 

serviços de streaming disponíveis. O nosso cotidiano é diariamente bombardeado 

com este tipo de mídia, que acaba nos influenciando à novas ideias, e transportando 

nossa imaginação a eras passadas. Este estudo dedica-se a analisar a Série The 

Alienist, alinhando-se ao contexto social e inúmeros crimes exibidos durante a 

trama. 

A série The Alienist é baseada em um romance histórico, de mesmo 

nome, escrito por Caleb Carr e publicado pela primeira vez em 1994, sendo este o 

primeiro livro de uma saga chamada ―Série Kreizler‖. O romance que foi 

transformado em série homônima, narra a história de uma sequência de 

assassinatos que estão acontecendo na cidade de Nova York, no ano de 1896, na 

qual as vítimas são crianças imigrantes e marginalizadas, que se transvestem com 

roupas femininas enquanto trabalham em bordeis.  A trama começa quando Giorgio 

―Glória‖ Santorelli é brutalmente assassinado, então Moore é chamado ao local do 

crime a pedido do Dr. Laszlo Kreizler – alienista e amigo de Kreizler há anos -, para 

fazer uma ilustração da cena do crime. Mediante isto, Kreizler percebe que a vítima 

contém mutilações iguais ao caso de outras duas crianças mortas anteriormente, 

que eram suas pacientes, levantando a hipótese de que o assassino destes dois 

casos é o mesmo. Kreizler e Moore entram em contato com o Comissário Theodore 

Roosevelt1, tendo permissão para abrir uma investigação paralela e independente da 

polícia, na tentativa de descobrir a identidade do assassino. Para esta investigação, 

Sara Howard2 — a primeira mulher a trabalhar na polícia de Nova York —soma-se ao 

grupo, como uma ligação entre Roosevelt e Kreizler, além de Marcus e Lucius 

Isaacson, irmãos e sargentos-detetives que atuam na investigação forense. 

                                            
1
 Theodore Roosevelt (1858- 1919) foi um militar, naturalista, explorador e político norte americano, 

sendo o 26º Presidente dos Estados Unidos entre 1901-1904 e sendo reeleito nas eleições de 1904, 
ficando no cargo até 1909.  
2
 Na série, Howard trabalha oficialmente como secretária do Comissário Theodore Roosevelt. 



10 
 

O autor, Caleb Carr3, nascido em Nova York em 1955, é um historiador 

militar e romancista, além de ter uma grande ligação com o cinema e a televisão. 

Seu pai, Lucien Carr, era amigo íntimo dos escritores beat 4Jack Kerouac e Allen 

Ginsberg5, que iam frequentemente a sua casa.  

Carr, formado em bacharelado em História Militar e Diplomática pela New 

York University, teve como suas maiores inspirações para escrever The Alienist, o 

assassinato de David Kammener em 13 de Agosto de 1944, cometido pelo seu pai, 

Lucien Carr e os abusos sofridos pelo mesmo na infância. Lucien conheceu 

Kammener, líder dos escoteiros, quando tinha 12 ou 13 anos, enquanto Kammener 

na época tinha 28. Este se apaixonou por Lucien e teria supostamente começado a 

abusá-lo sexualmente6 além de persegui-lo por toda a sua vida, desde as viagens 

com a escola até as mudanças de cidade. Em agosto de 1944, Lucien o esfaqueou 

até a morte, jogando seu corpo no rio Hudson. Mais tarde, procurou Kerouac que o 

ajudou a esconder a faca. Lucien acabou se entregando para a polícia, ficando 

preso por dois anos e depois sendo solto em liberdade condicional. Alguns anos 

depois, já casado e com três filhos, Lucien seria extremamente abusivo com a 

esposa, Caleb e os dois irmãos, sendo Caleb Carr o escolhido para sofrer a maioria 

dos espancamentos infligidos por seu pai.7 

Além desse ponto de inspiração, Carr se baseia em suas vivências e em 

seu bairro residencial em Nova York para apresentar a cidade em The Alienist, e 

para construir o serial killer mostrado na série, se baseia principalmente no 

assassino americano David Berkowitz. Berkowitz, mais conhecido como Filho de 

Sam8 nasceu em 1953 e foi abandonado pela mãe, sendo adotado na primeira 

semana de vida. Apesar de crescer em um ambiente saudável, apresentava um 

comportamento violento desde criança, como repulsa à sua mãe adotiva e um 

                                            
3
 Mais informações consultar em: < https://armonte.wordpress.com/2010/12/12/a-meticulosidade-de-

caleb-carr-apaixonando-o-leitor-sem-pressa/ > 
4
 Geração Beat foi um movimento norte-americano de escritores e poetas dos anos 1950 e 1960, 

considerado o embrião do movimento hippie. 
5
 Jack Kerouac (1922-1969) e Allen Ginsberg (1926-1997) foram dois precursores do movimento 

denominado beat.  
6
 O biógrafo de Jack Kerouac diz que é só uma teoria, mas Caleb vai dizer que o pai sempre 

mencionava os abusos constantes. 
7
Disponível em <https://www.theage.com.au/entertainment/books/carr-trouble-20051106-

ge16mr.html> Acessado em: 10.12.2018. 
8 Conforme as biografias acerca de Berkowitz, Sam é o nome do demônio que possuía o cachorro de 

seu vizinho. 
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complexo de inferioridade, além de matar pequenos animais. Com 18 anos se 

alistou no exército e se descobriu um ótimo atirador, mas suas primeiras tentativas 

de assassinato foram portando facas, porém, esse método não se mostrou eficiente 

então passou a usar um revolver Bull dog calibre 44, onde com esse cometerá 

diversos homicídios, passando a ser conhecido também como Assassino do Calibre 

.44. 

Na série diversos personagens históricos são apresentados e fazem parte 

da trama, como Theodore Roosevelt, interpretado por Brian Geraghty e John 

Pierpont Morgan, banqueiro, financista e colecionador de arte interpretado por 

Michael Ironside. Porém os três personagens principais: Laszlo Kreizler, John Moore 

e Sara Howard são fictícios. Kreizler, interpretado por Daniel Brühl, não é inspirado 

em alguém específico. Pelas palavras de Carr, ―ele veio de um lugar profundo em 

minha psique e representava uma ligação de muitos personagens‖, como William 

James e Josef Breuer.9 Os alienistas do século XIX, como é mostrado nas primeiras 

cenas da série e explicado no primeiro episódio, ―O Garoto na Ponte‖, eram os que 

nos remetem atualmente ao psicólogo e psicanalista e até mesmo aos psiquiatras. 

Pessoas que possuíam transtornos mentais, como paranoia, ou que demonstravam 

condições consideradas socialmente como doenças mentais, como 

homossexualidade e transexulidade, e até assassinos de casos isolados, eram 

considerados alienados de sua natureza e por isso se comportariam de tal maneira, 

sendo o trabalho dos alienistas, então, tentar entendê-los e amenizar os sintomas 

(não curá-los), com o objetivo de reintegrá-los novamente na sociedade. Laszlo 

Kreizler trabalha como alienista voltado à área infantil, sendo dono de uma 

instituição de cuidados e tratamentos infanto-juvenis. 

Sara Howard, interpretada por Dakota Fanning, pode ter sido inspirada 

em Isabella Goodwin. Viúva e mãe de quatro filhos, começou a trabalhar no 

departamento de polícia como forma de sobrevivência servindo como policial 

matrona ao comando de Theodore Roosevelt e após resolver um caso de roubo, 

onde nenhum dos 60 homens policiais conseguiu, tornou-se a primeira mulher 

detetive de Nova York em 1912. John Moore, interpretado por Luke Evans, por sua 

                                            
9
 William James (1842- 1910) foi um filosofo e precursor do curso de psicologia nos Estados Unidos.  

Josef Brauner (1842-1925) foi um médico e fisiologista, suas obras foram a base da psicanálise.  
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vez pode ter sido inspirado em Jacob Riis, jornalista e fotográfo, e, assim como na 

série, ex-colega de faculdade e amigo íntimo de Theodore Roosevelt.  

Em 2015, começa a ser feito o processo de adaptação do romance para 

as telas pela Paramount Television, juntamente com a Anonymous Content e a TNT, 

tendo Eric Roth e Hossein Amini como produtores executivos. A escrita da série fica 

a cargo de John Sayles e em junho de 2015, Caleb Carr entra na produção como 

produtor de consultoria. A série conta com 10 episódios de aproximadamente 50 

minutos cada e atualmente está disponibilizada pela página de serviço de streaming 

Netflix.  

A série, porém, como em qualquer adaptação, contém uma série de 

lacunas e outros fatores que dificultam a total análise do objeto, sendo essa apenas 

possível com a pesquisa da série em conjunto com o romance. Devido ao foco deste 

trabalho ser voltado a mídia, a pesquisa sobre o romance aqui citado poderá ser 

trabalhado em pesquisas futuras.  

O objetivo principal deste trabalho, é pensar a série como um meio de 

analise historiográfica, principalmente com o uso do da intermidialidade (conceito 

chave, que será abordado posteriormente no texto). Abordando também como eram 

construídos os perfis criminais no final do século XIX, e contrapondo os métodos 

usados na série, com estudos psicológicos e criminais da atualidade, além de 

explorar como era a sociedade nova yorkina deste período, que já foi caracterizada 

como tendo um alto índice de imigrantes e violência. 

A justificativa desse trabalho se deve ao fato de, atualmente, o uso das 

imagens nos estudos em História serem cada vez mais valorizados, principalmente 

as mídias que estão no nosso dia-a-dia. Pode se encontrar diversas pesquisas sobre 

serial killers em diversas áreas, como aquelas da saúde voltadas ao psicológico, 

criminalística e em cursos de Letras, tendo um enfoque maior na literatura sobre o 

tema, porém, esse assunto quase não é encontrado quando se trata em pesquisas 

em História.  

No primeiro capítulo, será feito uma contextualização das principais 

características que constituem um serial killer, fazendo uma trajetória que vai da 

Antiguidade até os dias atuais, abordando as metodologias usadas para a criação do 

perfil desses indivíduos a partir da década de 1970, além da trajetória historiográfica 
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do uso das imagens em pesquisas. Já no segundo capítulo, será feita análise da 

série, usando imagens da mesma para contextualizar a Nova York do final do século 

XIX e, principalmente, destacar os principais pontos que nos ajudam a pensar como 

se dá a criação de um perfil criminal, especificadamente o perfil de um serial killer.  
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CAPÍTULO 1 - ASSASSINOS EM SÉRIE E INTERMIDIALIDADE: UM BREVE 

HISTÓRICO.  

 

Neste capitulo, será abordado de forma introdutória, as origens, os 

conceitos e as divisões dos dois principais pilares que apoiam este trabalho: a 

intermidialidade e os serial killers. 

 

1.1 DO FROMHELL AO MINDHUNTER: A HISTÓRIA DOS SERIAL KILLERS - 

OS PRIMÓRDIOS DO MAL 

 

 É importante ressaltar, que assassinos em série podem se constituir em 

três grupos: assassino em série, em massa e relâmpago, aqui irei abordar apenas o 

histórico dos assassinos em série.10  Os crimes cometidos por esse tipo de 

assassino não são modernos, esses casos ocorrem na história da humanidade 

desde os tempos mais antigos, como é o caso de Locusta, uma envenenadora que 

conhecida por seu trabalho, era contratada pela alta classe romana para matar 

inimigos e até parentes indesejados (SCHECHTER, 2013, p. 158). Outro exemplo 

mais brutal que pode ser citado na Idade Antiga é o Imperador romano Nero. 

Conforme o historiador romano Suetônio, Nero que é conhecido por sua violência 

gratuita, gostava de sair à noite e atacar homens, esfaqueando-os e desovando os 

corpos no esgoto (SCHECHTER, 2013, p. 157). 

Na Idade Média podemos citar casos como os de Gilles de Rais, Vlad III e 

Erzébet Bathory. Gilles de Rais foi um aristocrata da Bretanha e um líder militar 

honrado na Guerra dos Cem Anos, onde serviu como lugar-tenente de Joana 

d‘Arc11. Nascido em 1404, começou a carreira militar aos 16 anos e conheceu d‘Arc 

na corte francesa de Carlos VII, mas após a captura e morte de d‘Arc, Rais 

                                            
10

 Assassinato em massa: ato de cometer um grande número de homicídios em apenas um ato e 
lugar, seguido de suicídio, exemplo: explodir uma bomba. Assassinato Relâmpago: ato de cometer 
um grande número de homicídios em um ato, porém não se limitando a apenas um lugar, exemplo: 
assassinatos em Columbine. 
 
11

 A Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453) envolveu os reinos da França e Inglaterra e é considerada 
a mais sangrenta guerra europeia do período medieval. Joana d‘Arc (1412 – 1431) foi uma líder 
militar francesa, morta pelos ingleses em 1431. 
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começara a praticar magia negra e alquimia na tentativa de repor a fortuna perdida, 

porém isso seria o início da sua loucura e vida de barbárie. Suas vítimas eram 

crianças e em sua maioria meninos, que eram brutalmente abusados e depois 

estrangulados ou decapitados, para em seguida serem estripados. Rais foi preso 

após uma denúncia do Duque da Bretanha, porém não se sabe o real motivo da 

denúncia. Há uma teoria de que Rais teria sido incriminado para perder as terras, 

outra de que ele realmente era culpado, mas que teriam deixado passar, pôr as 

vítimas serem meros camponeses, e que a denúncia teria sido igualmente visando 

as terras. Contudo, independente do porquê, Gilles de Rais foi enforcado em 1440 e 

permanece até hoje na vida de muitas pessoas, pois sua história influenciou a 

criação dos contos de fada Barba Azul, tendo a versão mais conhecida escrita por 

Charles Perrault (SCHECHTER, 2013, p. 106). 

Príncipe do Principado Romeno da Valáquia, Vlad III era um autocrata 

tinha como forma preferida de tortura o empalamento, sendo conhecido na época 

como Vlad Tepes, que significa Vlad, O Empalador. O empalamento é uma forma de 

tortura que consiste em usar o peso da vítima contra ela mesma, essa sendo 

colocada em cima de uma haste pontuda através do ânus ou muitas vezes pela 

boca ou umbigo, morrendo por perda de sangue. Vale lembrar que torturar os 

prisioneiros de guerra com esse tipo de punição era comum, assim como era normal 

que os inimigos aumentassem as atrocidades em uma tentativa de escandalizar, e 

assim como Gilles de Rais, Vlad sobrevive até hoje através da literatura, sendo a 

maior inspiração para o livro de Bram Stocker: Drácula (SCHECHTER, 2013, p. 

160).12   

Bathory, mais conhecida como ―Condessa de Sangue‖ ou ―Condessa 

Sangrenta‖, foi uma condessa húngara do final da Idade Média nascida em 1560 e 

teria entrado em contato pela primeira vez com os métodos de perversão ainda na 

infância por influência da família, mas foi apenas depois de ter se casado com o 

conde Nádasdy que seu lado perverso teria desabrochado de vez. É conhecida por 

seduzir camponesas com promessas de emprego, e uma vez em seu castelo, 

seriam torturadas e mortas. Também é conhecida por banhar-se com sangue de 

                                            
12

 Drácula serviu de inspiração para uma série de filmes e jogos, como por exemplo, o filme clássico 
Drácula de Bram Stocker (1992), baseado diretamente no romance e o jogo Castlevania (1986), 
atualmente sendo exibido em forma de série televisiva pela página de serviço de streaming Netflix.  



16 
 

virgens. Foi condenada a morrer trancada dentro de um dos aposentos do castelo 

após começar a sequestrar filhas de outras famílias nobres. Morreu em 1614 e 

estima-se que tenha matado em torno de 650 jovens (SCHECHTER, 2013, p. 158). 

Conhecemos a vida de crime desses personagens como sendo verídica, 

porém há questionamentos sobre esses assassinatos devido à falta de provas e por 

ser muito comum que inimigos os incriminassem na tentativa de derrubá-los do 

poder ou apenas de calunia-los. Já no século XIX o melhor e mais famoso exemplo 

desses casos é sem dúvida o dos assassinatos em Whitechapel, cometidos pelo 

Jack, O Estripador. Sua fama se deve não apenas ao horror do massacre e do 

anonimato do assassino, mas também pelo fato de ter inaugurado uma série de 

teorias conspiratórias sobre quem seria o infame autor dos crimes e principalmente o 

porquê. Os assassinatos ocorreram em Londres entre Agosto e Novembro de 1888 

fazendo cinco vítimas: Mary Ann Nichols, Ann Chapman, Elizabeth Stride, Catherine 

Eddowes e Mary Kelly, todas prostitutas que trabalhavam no bairro Whitechapel. As 

vítimas morreram por cortes na garganta e foram brutalmente mutiladas, tendo uma 

delas, Catherine Eddowes, um de seus rins levado. Após a morte da última vítima, 

Mary Kelly, a onda de assassinatos parou repentinamente. Não é sabido o motivo da 

parada brusca, pode ter sido por completar algum tipo de ritual ou por ter sido preso 

por algum outro crime, ter sido morto ou até ter cometido suicídio. O modus operandi 

de Jack se baseava em cortar a garganta, mutilar os genitais e abrir o abdômen 

expondo os órgãos internos, vem desse fato o nome Estripador. Existem teorias de 

que o assassino seria um médico devido aos métodos usados na mutilação, porém 

essa teoria cai por terra pelo fato de os cortes não serem cirúrgicos e por qualquer 

pessoa que tivesse algum conhecimento de facas poderia ter cometido tais crimes. 

Pode-se dizer que a assinatura de Jack foram suas cartas destinadas à polícia, é a 

partir delas que se tem a maioria dos conhecimentos sobre ele e sua personalidade. 

A mais famosa intitulada From Hell13 mostrava seu lado canibal e como ele teria 

fritado e consumido uma metade do rim de uma das vítimas, sendo a outra metade 

enviada junto à carta (SCHECHTER, 2013, p. 170). 

Outro serial killer do século XIX, porém ativo do outro lado do oceano, é 

Jesse Harding Pomeroy. Pomeroy que é mostrado logo no início de The Alienist, é 

                                            
13

Única carta considerada autentica pela polícia. 
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conhecido como ―Menino Demônio‖ por ter começado muito cedo sua vida de 

sadismo e homicídios. No final de 1871, com 12 anos de idade, Jesse atraiu 

diversas crianças a lugares espalhados onde os despia e torturava com facas e 

agulhas, sendo preso num reformatório no final de 1872 e liberado depois de apenas 

18 meses. Seis semanas após ser solto, enquanto trabalhava em uma loja 

gerenciada por sua mãe, Pomeroy mata uma menina de 10 anos e esconde o corpo 

no porão, e cinco semanas depois, mata um menino de quatro anos, cortando-lhe a 

garganta, os olhos e os genitais. Foi preso em 1873 com 14 anos e condenado à 

morte, porém, essa decisão foi revogada já que se remetia a um menor, sendo então 

condenado à prisão perpétua em solitária.  

Um dos fatores desses casos serem considerados algo da modernidade 

principalmente depois do século XX é que em tempos passados a violência era 

considerada algo normal e até necessário, como por exemplo, o caso de Vlad III, 

que necessitava de pulso firme e frieza para manter suas tropas e terras. Em tempos 

onde guerras faziam parte da realidade das pessoas, não é de se espantar que 

sádicos e assassinos aproveitassem esse fato para pôr em prática suas vontades 

brutais e que até ganhassem promoção por isso, por se livrar dos inimigos 

independentemente do método. O que diferencia os tempos passados com o agora 

é que, antes não se tinha essa preocupação com as mortes de pessoas pobres, 

camponesas, prostitutas e pessoas marginalizadas, consideradas escórias da 

humanidade, como exemplifica o caso de Bathory, que só foi denunciada e julgada 

após começar a sequestrar filhas de nobres. Outro fator é a imprensa. Antes do 

século XIX, pensando sobre a realidade londrina da época, por não ter essa 

preocupação com a população pobre, não existiam periódicos sobre esses crimes. 

Esses periódicos passaram a existir em formatos baratos no estilo tabloide 

juntamente com o aumento da alfabetização em massa na mesma época em que os 

assassinatos de Jack, O Estripador, ocorriam, fazendo desse um dos primeiros 

assassinos em série a ser reconhecido mundialmente através da imprensa. 

(SCHECHTER, 2013, p. 331). Antes dessa alfabetização em massa, apenas nobres 

sabiam ler e os jornais eram em sua maioria direcionados à nobreza, então não é de 

estranhar que apenas os casos de assassinatos cometidos pela nobreza tenham 

chegado até nós, como Gilles de Rais, por exemplo (SCHECHTER, 2013, p. 158). 
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1.2             ANOS 1970 E O INÍCIO DOS ESTUDOS SOBRE SERIAL KILLERS 

 

A década de 1970, principalmente nos Estados Unidos, apresenta uma 

explosão desses casos e o aparecimento dos primeiros estudos sobre os perfis de 

serial killer. Por que isso acontece? Até a década de 1960 a cultura ―bem 

comportada‖ adotada pela sociedade reprimia e culpava os desejos mais ―quentes‖ e 

―ruins‖ das pessoas. Foi a partir dos anos 1960 com a revolução hippie e a ideia de 

―relaxar e ser você mesmo‖, dar mais liberdade aos desejos sexuais e lutar contra as 

formas de repressão que fizeram com que boa parte dos assassinos entendessem a 

mensagem como uma libertação de seus atos e de sua real personalidade, levados 

pelo slogan ―If It Feels Good, Do It!‖ (se dá prazer, faça!), que tinha o objetivo de 

promover uma maior liberdade sexual, mas de forma saudável, porém esse recado 

não foi entendido bem por todos, justificando o boom de casos de assassinos em 

série na década de 70. (SCHECHTER, 2013, p. 186).  

Antes de o termo serial killer ser ―inventado‖ e relacionado cientificamente 

a esses casos, termos como ―homicídio em massa‖ e expressões que remetem ao 

diabo e a oculto eram muito vinculados a esses casos. Foi nos anos 1970 em meio a 

essa onda de assassinatos que o termo serial killer foi relacionado pela primeira vez 

a esse tipo de homicídio e onde surgiu o primeiro departamento focado nos estudos 

desses casos e principalmente nos estudos dos perfis desses criminosos. Em seu 

livro autobiográfico chamado ―Whoever Fights Monsters‖ (Aquele que Luta com 

Monstros, 1992) Robert Ressler, um dos pais fundadores da chamada Unidade de 

Ciência Comportamental do FBI14 e um dos principais profilers15 nos conta que a 

inspiração do termo veio no início dos anos 1970 após ouvir o termo ―crimes em 

série‖, sendo esse referido a estupros, assaltos, incêndios e até assassinatos, 

passando a usar a expressão serial killer em suas pesquisas desde então e a 

introduzindo na cultura americana. Aparecendo oficialmente pela primeira vez no 

artigo ―Leading the Hunt in Atlanta‘s Murders‖ escrito por M.A. Farber em 1981 e que 

relata os assassinatos de 28 crianças e adolescentes negros entre 1979 e 1981 na 

                                            
14

 Tanto Ressler quanto Douglas irão deixar claro em suas biografias que os profilers não capturam 
assassinos, eles apenas fazem um suposto perfil do criminoso para ajudar na captura. A captura 
física do assassino fica inteiramente a cargo da polícia.  
 
15

 Termo usado para chamar os agentes que estudam a criação de perfis de assassinos em série. 
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cidade de Atlanta. Juntamente com Robert Ressler, o agente e profiler John Douglas 

também é considerado um dos pais da Unidade de Ciência Comportamental do FBI. 

Em seu livro autobiográfico ―Mindhunter: O Primeiro Caçador de Serial Killers 

Americano‖ (1995), Douglas aborda o início do processo de investigação dos 

padrões dos assassinos já conhecidos, entrevistando essas pessoas para uma 

primeira ideia de montagem de perfil. Outro método criado por Douglas é a 

vitimologia, que tenta através das vítimas pensar o porquê de o assassino as ter 

escolhido, como por exemplo: uma série de prostitutas é morta brutalmente, com 

evidências de um ataque surpresa (como cortes na garganta) e violadas no pós 

mortem, isso mostraria que o assassino tem dificuldade em socializar com o sexo 

feminino e ser sexualmente ativo, se tornando uma pessoa solitária e reclusa, além 

de possuir traumas cometidos por mulheres (em geral a mãe) na infância, 

justificando assim a raiva que o levaria ao feminicídio e à necrofilia por se sentir 

assim no controle da situação (DOUGLAS, 1995, p. 241) 

Em Mindhunter, Douglas vai usar dois termos –já citados acima que são 

essenciais na construção do perfil de um assassino serial: modus operandi e 

assinatura. Modus operandi ou MO, segundo Douglas: ―é um comportamento 

adquirido. É o que o criminoso faz para cometer o crime. É algo dinâmico, ou seja, 

pode ser mudado‖. Todo serial killer tem um MO na qual melhor se identifica e se 

sente mais confortável, porém Douglas vai dizer que devido às pesquisas criminais 

há cada vez mais diferenças nos métodos usados pelos assassinos para dificultar a 

captura. Já a assinatura, se consiste em: 

 

O que o criminoso precisa fazer pra se satisfazer. É algo estático: não pode 
ser mudado. [...] Se o sujeito estiver cometendo crimes para, por exemplo, 
dominar, causar dor, ou fazer a vítima implorar pela sua vida, isso é uma 
assinatura. É algo que expressa a personalidade do assassino. Algo que ele 
precisa fazer (DOUGLAS, 1995, p. 249).  
 

Devido ao fato de o MO poder ser alterado com o passar do tempo e por 

poder se assemelhar com o método de outros assassinos, a assinatura é o ponto 

crucial da investigação e da composição do perfil, podendo conter também como 

assinatura objetivos decorativos deixados ou enviados de propósito, como a carta de 

Jack, O Estripador. 
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A primeira descrição imposta pela Unidade de Ciência Comportamental é 

que serial killer é a pessoa que mata três ou mais vítimas; em lugares diferentes e 

tem de haver um ―período de calmaria‖ (intervalo entre os assassinatos que pode ser 

de horas ou até mesmo de anos) entre os crimes. Contudo, essa definição vem 

caindo por terra devido a suas problemáticas. Primeiro que essa definição é ampla 

demais, aberta demais, pois seguindo a lógica, matadores de aluguel se encaixariam 

nessa definição, mesmo matando por profissão e não por prazer, ou seja, não seria 

serial killer mesmo se encaixando na descrição. Essa definição também é estreita 

demais, pois apenas assassinos que seguissem à risca seriam considerados 

assassinos em série, e por esse tipo de crime ser um ato muitas vezes difuso, 

também não se encaixaria na descrição. Então atualmente, a definição mais aceita é 

que assassinato em série é: 

Uma série de dois ou mais assassinatos cometidos como eventos 
separados, geralmente, mas nem sempre, por um criminoso atuando 
sozinho. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que 
varia de horas a anos. Muitas vezes o motivo é o psicológico, e o 
comportamento do criminoso e as provas materiais observadas nas 
cenas dos crimes refletem nuanças sádicas e sexuais 
(SCHECHTER, 2013, p. 18). 

 
Uma das questões mais abordadas pelos estudos sobre esses tipos de 

caso são os motivos que levaram a pessoa a cometer tais crimes, mas até hoje 

ainda não se sabe com exatidão o porquê. A questão mais evidente seria a social, 

justificado pelo fato de que a maioria dos assassinos em série ter crescido em lares 

disfuncionais, sofrido abusos e diversos tipos de trauma tornando-os antipáticos com 

o próximo ao ponto de matar. Em seu livro ―Tábula Rasa: A Negação 

Contemporânea da Natureza Humana‖, Steven Pinker levanta a questão de que as 

crianças são um molde do que existe ao seu redor e a sua criação, ou seja, crianças 

que foram educadas de forma amorosa e que cresceram em lares estáveis tendem a 

ser empáticas e estáveis, assim como crianças que nasceram em lares conturbados 

e violentos, tendem a ser agressivas durante a vida adulta. Porem também é 

levantada a questão de que essa propensão a ser ou não ―ruim‖, é uma questão 

hereditária: os pais ―bons‖ passariam seus genes ―bons‖ para uma criança que 

naturalmente nasceria ―boa‖ e vice e versa. No caso da hereditariedade ruim, isso se 

daria pela falta do ―gene da monoamina oxidasse A‖ também conhecido como ―gene 
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guerreiro‖, que ―pode deixar o cérebro insensível ao efeito calmante da serotonina‖16 

(SCHECHTER, 2013, p. 261). 

 

1.3 PSICOPATIA E PSICOSE 

 

Assassinos em série e psicopata são dois termos que sempre estão 

atribuídos um ao outro e que sempre andam juntos, porem além dos assassinos 

psicopatas existem os assassinos psicóticos. A psicopatia é caracterizada pela total 

falta de empatia do indivíduo, sendo uma pessoa extremamente racional e calculista 

que não sente nenhum remorso e não são considerados insanos por distinguirem o 

certo do errado. Pode- se dizer que a maioria dos serial killers são psicopatas devido 

justamente a essa falta de empatia e remorso, e talvez o maior exemplo midiático 

desse psicopata assassino seja o Dr. Hannibal Lecter, de Silence o fhe Lambs (O 

Silêncio dos Inocentes, 1988)17. Lecter aparece pela primeira vez em Red Dragon 

(Dragão Vermelho, 1981) escrito por Thomas Harris e é retratado como um 

assassino serial frio, manipulador e canibal, que faz de seus pacientes psiquiátricos 

suas vítimas. Na trama de Dragão Vermelho, Will Graham, um agente do FBI que 

quase foi morto por Lecter e afastado da corporação devido ao trauma, volta à ativa 

para desvendar um caso em particular, buscando a ajuda de Hannibal Lecter para 

entrar na mente desse novo assassino. Não é coincidência o fato em que nessa 

mesma época, os profilers John Douglas e Robert Ressler estavam fazendo esse 

mesmo trabalho entrevistando uma série de assassinos em território americano, 

sendo Ressler e Douglas as principais inspirações na criação do personagem Jack 

Crawford, mentor de Graham e agente encarregado da Unidade de Ciências 

Comportamentais do FBI na trama.  

Já a psicose é considerada um transtorno mental grave caracterizada 

pela perda aos poucos da personalidade, sendo os sintomas alucinações e delírios 

constantes em estado avançado, sendo as duas principais formas da psicose a 

                                            
16

É um hormônio que atua como regulador de sono, humor, apetite, ritmo cardíaco, temperatura 
corporal, sensibilidade e funções intelectuais. Quando este hormônio se encontra numa baixa 
concentração, pode causar mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade ou mesmo depressão. 
17

 Direção: Jhonatan Demme, lançado em 17 de maio de 1991. Uma agente do FBI investiga um 
assassino que arranca a pele de suas vítimas, para isso, ela procura um assassino em série preso 
chamado Hannibal Lecter, condenado por homicídio e caninalismo. 
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esquizofrenia e a paranoia. Um exemplo de assassino psicótico é Herbert Mullin, 

que em sua infância não apresentava nenhum sintoma, porém, na adolescência os 

primeiros sinais de esquizofrenia começaram a aparecer e acabou sendo internado 

em um hospital psiquiátrico, sendo liberado seis semanas depois. Com o passar o 

tempo começou a ouvir vozes que o mandavam matar e se convenceu que fora o 

escolhido de Albert Eisntein para isso, com o objetivo de matar pessoas como ―uma 

forma de prevenir um terremoto cataclísmico‖ (SCHECHTER, 2013, p. 30). Mullin 

matou 13 pessoas entre homens, mulheres e crianças e foi condenado a prisão 

perpetua em 1973. 

Uma característica muito comum de serial killers, mas que não é regra 

geral, é o fato de muitos deles guardarem ―troféus‖ para reviver o momento do 

assassinato mais tarde, como uma ―boa‖ lembrança ou como forma de prazer 

sádico. Um ―troféu‖ equivale a qualquer coisa relacionado à vítima: uma peça de 

roupa usada no dia, um brinco, uma mecha de cabelo, uma foto da vítima ou até 

membros decepados, o que importa é guardar o momento para ser revivido depois. 

(SCHECHTER, 2013, p. 343). 

 

1.4 SERIAL KILLERS NA CULTURA MIDIÁTICA: O CASO DE ―THE ALIENIST‖ 

 

O fascínio das pessoas por casos de serial killers e suas mentes ainda é 

uma questão muito complexa e indefinida, porém Schechter vai dizer que esse fato 

pode estar relacionado à condição do prazer secreto que as pessoas "boas" sentem 

ao se imaginar cometendo tais atos socialmente considerados bárbaros (e por isso 

socialmente reprimidos) sem o sentimento de culpa ou remorso. Desde a publicação 

de Dragão Vermelho na década de 1980, com o sucesso de venda de livros e 

posteriormente o sucesso de bilheteira de Silence of the Lambs(1991), a indústria 

vem cada vez mais produzindo material literário e cinematográfico sobre o assunto 

numa tentativa de saciar o público, desde então, graphic novels como a aclamada 

From Hell, de Alan Moore (1989), livros policiais como o do personagem Dexter, de 

Jeff Lindsay (2004) filmes como Psicose, de Alfred Hitchcock (1961) e atualmente 

séries televisivas como Criminal Minds18 (2005), La Mantis (2017), Hannibal (2013) e 

                                            
18

 Baseado em livro homônimo. 



23 
 

as adaptações de livros como Dexter (2006), Mindhunter19 (2017) e a série aqui 

analisada The Alienist (2018) vem fazendo um grande sucesso entre o público. O 

serviço de streaming Netflix atualmente vem correspondendo essa sede de sangue 

e mistério dos telespectadores produzindo uma vasta grama de programas voltados 

a esse meio, como por exemplo as séries Making a Murderer (2018), The Fall 

(2016), Conversando com um Serial Killer: Ted Bundy (2019), Gênio Diabólico 

(2018) e Sou um Assassino (2018).  

 

1.5 DO INÍCIO À ATUALIDADE: UM RESUMO DA TRAJETÓRIA DAS PESQUISAS 

COM IMAGENS ATÉ A INTERMIDIALIDADE 

 

Na historiografia mais tradicional, como a Escola Metódica francesa, a 

única fonte considerada confiável era a escrita. Os documentos escritos eram tidos 

como verdadeiros e não manipuláveis, diferentemente das imagens que poderiam 

ser ―montadas‖. É a partir da criação da Escola dos Annales, em 1929, encabeçada 

por Marc Bloch e Lucian Febvre, que a imagem começa a encontrar seu espaço na 

área de pesquisa, mas permanecendo na penumbra durante a Primeira Geração e a 

Segunda Geração da Escola dos Annales, guiada por Fernand Braudel. É na 

segunda metade do século XX, mais especificadamente no ano de 1968, marcado 

por ―profundas revoluções nas estruturas culturais, com reflexo mundial, como os 

movimentos estudantis de negros, gays, feministas e operários‖ (BURKE, 2004) que 

acontece uma reviravolta na historiografia dos Annales, e é justamente nesse meio, 

centralizado em temas culturais, que começam a surgir trabalhos com o uso da 

imagem de forma mais ativa, no qual historiadores como Jacques LeGoff, Georges 

Duby, Philippe Ariés, entre outros, tiveram destaque. No que diz respeito ao cinema 

como fonte histórica, Marc Ferro, historiador pertencente ao mesmo grupo, foi um 

dos pioneiros (NAVARRETE, 2008, p. 23). 

É importante ressaltar o cuidado na hora de manuseio das fontes, por que 

diferentemente do que a antiga historiografia diz, tanto as imagens quanto a escrita 

podem ser manipuladas. Então no que diz respeito à imagem, é de extrema 
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 Baseado na autobiografia de John Douglas, já citado, que será usado como base metodológica.  
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importância pensar na contextualização na qual ela foi pensada e criada. Conforme 

Marcos Napolitano (2005) é  

Menos importante saber se tal ou qual filme foi fiel aos diálogos, à 
caracterização física dos personagens ou a reprodução de costumes e 
vestimentas de um determinado século. O mais importante é entender o 
porquê das adaptações, omissões, falsificações que são apresentados no 
filme (NAPOLITANO, 2005, p. 237). 

 

Napolitano também vai dizer que as fontes, independentemente de serem 

escritas ou imagens, são construídas socialmente e que podem ser interpretadas de 

variadas formas, diferentemente da tradição positivista que apresentava as fontes de 

forma neutra, com transparência, como verdadeiras. 

Como os estudos usando as séries ainda não compõem uma metodologia 

específica para essa plataforma, irei abordar alguns problemas metodológicos sobre 

o uso do cinema e da televisão no estudo em História, na tentativa de usar algumas 

problemáticas e metodologias como uma nova criação para analisar a série The 

Alienist. Conforme Napolitano existem três abordagens básicas da relação entre 

História e Cinema, que são: o cinema na História, a História no cinema e a História 

do cinema, constituindo o primeiro, como o cinema é visto como fonte primária nas 

pesquisas historiográficas; segundo como o cinema é abordado como produtor de 

discurso histórico e por último, como se deu os estudos dos avanços tecnológicos, 

voltando-se mais para a área cinematográfica. Aqui, usarei a primeira abordagem.  

A História pode se manifestar de pelo menos quatro maneiras diferentes 

no meio cinematográfico: através da herança positivista, que se preocupa com a 

exatidão dos fatos mostrados no filme; a ideologia dos produtores, que podem tentar 

passar mensagens errôneas e ―salvar‖ ou ―prejudicar‖ personagens históricos; apelo 

ao discurso novelesco, fantasiando e/ou romantizando o contexto histórico e por 

último, ―a criação de uma narrativa histórica própria, que opera dentro do discurso 

histórico instituído‖ (MORETTIN, 2005, p. 241). Na construção da série The Alienist, 

podemos perceber alguns desses pontos, como a herança positivista da exatidão da 

contextualização da época, levando em conta a preocupação dos produtores em 

tentar mostrar a realidade nova yorkina o mais parecido possível, se baseando na 

história do bairro de nascimento de Carr, além da preocupação em como a medicina 

abordava a psicologia, que estava surgindo. Também se preocupa em não dar mais 

informações ao personagem principal (Dr. Kreizler) do que se era sabido na época 
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em que a série se passa, e na construção da série, a preocupação da produção em 

mostrar nas câmeras essa realidade, possuindo a ajuda de Caleb Carr como 

produtor de consultoria.  

Napolitano vai trazer em seu texto a definição de filme histórico por Pierre 

Sorlin, pensando em três formas de relacionar cinema-história: a relação 

presente/passado, onde no presente se percebe a produção cinematográfica e o 

passado, percebendo os personagens e fatos históricos mostrados no filme; filme 

histórico como forma de saber, onde o filme não produz esse saber, mas o reproduz, 

pois está inserido em uma produção social, histórica e cinematográfica e a 

problematização da narração histórica, que se contrapõe os fatos mostrados no filme 

com estudos historiográficos. 

Saindo do cinema e entrando nos estudos televisivos, Napolitano vai dizer 

que os estudos usando a televisão ainda são arcaicos devido as variáveis da 

televisão e a dificuldade da mesma em guardar sua memória, já que essa não é 

considerada um patrimônio e a maioria de seus arquivos são particulares e estão 

guardados nas emissoras. Pela praticidade de se ver televisão e por fazer parte da 

maioria dos lares, é importante pensar em como os programas televisivos são 

sentidos pelas pessoas e repercutem no meio social, em como o consumidor lida 

com as imagens passadas. 

Conforme Francesco Casetti e Roger Odin pode-se dividir a história da 

televisão em dois conceitos, o primeiro é a paleo-televisão, que abrange o final dos 

anos 1940 (quando a televisão começa se propagar) e que vai até os anos 1960 e o 

segundo conceito, a neo-televisão que abrange a TV a partir dos anos 1970 e que é 

definida por tópicos: o primeiro consiste em uma programação cada vez mais 

interativa e sofisticada; segundo consiste em dissolver as diferenças de gêneros 

televisivos e não mais produzir para apenas um tipo de espectador, tentando 

abraçar o maior público e, terceiro, a proximidade com a emoção, tentando não 

apenas passar os fatos, mas também criar sensações e sentimentos (PINSKY, 

2005, p. 251) 

Em ―Intermidialidade‖ (2007), texto de Claus Clüver, podemos ver que 

existem três meios de estudar a interação entre mídias, que são a combinação entre 

mídias, que abrange HQ‘s e graffiti; referencias intermidiáticas que abrange o teatro 
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ou a pintura em filmes e por último a transposição midiática, que a adaptação de 

romances para o cinema, que será o conceito mais usado nessa pesquisa.  Clüver 

vai usar a definição de Irina Rajewsky para explicar a transposição midiática, que 

conforme a definição é ―um processo ‗genético‘ de transformar um texto composto 

em mídia, em outra mídia de acordo com as possibilidades matérias e as 

convenções vigentes nessa nova mídia‖ (CLÜVER, 2007, p. 18). Esse processo que 

tem como base a adaptação e possui a mídia original como texto-fonte e a 

adaptação como texto-alvo, mantendo características como enredo, personagens e 

suas visões de mundo e diálogos. Usando a definição de Werner Wolf, Rajewsky 

também vai dizer que a transposição midiática pode ser classificada como 

―intermidialidade extracomposicional‖, ou seja, a adaptação para o texto-alvo não vai 

necessariamente alterar o sentido do texto- fonte (WOLF, 2005, P. 254).  
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CAPÍTULO 2 - THE ALIENIST: UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE NOVA YORK 

E O PERFIL SERIAL KILLER. 

 

2.1. THE CITY THAT NEVER SLEEPS: UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE NOVA 

YORK. 20 

 

Para uma melhor compreensão da série, primeiramente vamos fazer uma 

breve contextualização da cidade de Nova York. Nova York começa sua história na 

ilha de Manhattan21 e conforme Anka Muhlstein em seu livro ―A Ilha Prometida: A 

História de Nova York do século XVII aos Nossos Dias‖ (1991) a ilha foi 

 

Descoberta e abandonada em 1524 por Giovanni da Verrazano, que a 
serviço de Francisco I procurava uma passagem para a Ásia, redescoberta 
e exaltada pelo explorador Henry Hudson e finalmente comprada de um 
chefe indígena por 24 dólares pela Companhia das Índias Ocidentais 
(MUHLSTEIN, 1991, p. 18).  

 

Foi através das Companhias das Índias Ocidentais que Manhattan 

começou a dar seus primeiros passos com o comércio, característica que nunca 

deixaria a cidade. Henry Hudson (que hoje nomeia o rio Hudson), explorador 

holandês, chega à ilha buscando uma nova rota para a Ásia em setembro de 1610 e 

logo estabeleceu contato com os indígenas locais, trocando peles de castores por 

bebida alcoólica. Hudson voltou para a Holanda levando as boas-novas, mas o novo 

local não foi bem-vindo pelos burgueses holandeses que financiavam suas viagens. 

Contudo, a oportunidade de abastecimento de peles por um preço baixo era 

tentador, levando então um grupo de comerciantes à ilha. Sendo bem recebidos 

pelos indígenas, essa nova amizade convenceu os burgueses europeus, mandando 

navios holandeses para a América (MUHLSTEIN, 1991, p. 25). 

Em 1664, Carlos II concedeu a seu irmão, o duque de York, todas as 

posses americanas, incluindo Nova Holanda (província) e Nova Amsterdã (cidade). 

Cinco meses depois, os ingleses chegaram à Nova Amsterdã e reivindicam a cidade 

dando a garantia que os habitantes poderiam manter suas igrejas e seus costumes. 

                                            
20

 Referência à música New York, New York gravada por Frank Sinatra em 1979. 
21

 Em indígena: ―a ilha assentada na rocha onde sem cessar alegremente se animam, acorrem e 
caem as ondas precipitadas‖. Tradução de Walt Whitman. 
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Com o consentimento, a cidade passou ao domínio inglês e recebe o nome de Nova 

York, em homenagem ao duque de York. 

Mesmo após 20 anos da conquista inglesa, Nova York manteve boa parte 

da sua população holandesa. Esses mesmos holandeses não aceitaram que os 

ingleses opusessem sua religião acima de outras e seus nomes nas ruas, 

permanecendo as igrejas e as nomenclaturas originais tanto holandesas quanto de 

outras etnias que ali viviam, dando à Nova York a reputação de ser mais liberal e 

libertária em matéria de pensamento civil, religioso e cultural do que as outras 

colônias inglesas. Essa liberdade de expressão fez com que Nova York ficasse cada 

vez mais atrativa para imigrantes que buscavam uma vida melhor, e esse desejo só 

aumentava com o fato da cidade ser comercialmente promissora. Com o aumento 

populacional começaram a surgir os primeiros problemas sociais e de acúmulo 

populacional. As diferenças entre os povos da cidade eram tantas que a dificuldade 

de alfabetização retardou o desenvolvimento intelectual civil, assim como a falta de 

escolas e bibliotecas, já que a preocupação principal era uma ideia básica de leitura, 

escrita e matemática que ajudaria no comércio. O crescimento populacional também 

se tornou um grande problema. As construções eram feitas umas sobre as outras e 

juntas com as vizinhas, contendo famílias grandiosas que não tinham privacidade e 

que viviam em situações de risco de saúde, como as crianças que muitas vezes 

dormiam em quartos sem janelas, tornando o ambiente úmido e propenso a doenças 

e pestes. A aglomeração de pessoas, as diferenças culturais e a vontade de se 

sobrepor perante os outros visando melhores negócios tornaram Nova York uma 

cidade extremamente violenta marcada por inquietações sociais e inveja 

(MUHLSTEIN, 1991). 

Nova York se torna uma cidade prodígio no início do século XIX, devido a 

sua baía, que propiciava proteção aos navios mesmo que em meio a tempestades, e 

possibilitava a construção de vários portos secundários ao redor da ilha, também se 

deve ao fato de os primeiros navios a vapor partirem desses portos. Estes navios 

diferentemente de outros lugares que apenas zarpavam se o tempo tivesse bom, 

tinham dia e horário certo para sair, independentemente do tempo, isso fez com que 

boa parte dos comerciantes americanos procurasse os portos de Nova York para 

exportar seus produtos e recebê-los, garantindo a qualidade dos produtos. Outro 
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motivo que ajudou a ascensão nova yorkina foi o comércio têxtil vindo de Boston, 

onde os negociantes compravam seus tecidos na cidade, porém relutavam a voltar 

para Boston para terminar a encomenda, fazendo com que esses mesmos 

comerciantes enviassem suas mercadorias à Nova York a fim de facilitar o processo. 

A pontualidade dos navios também fez que a cidade ganhasse preferência na hora 

de enviar e receber notícias, tornando a cidade ―um monopólio das informações 

políticas, econômicas e culturais‖ (MUHLSTEIN, 1991, p. 70), contando com cerca 

de 1,5 milhões de habitantes na última década do século XIX22. 

Esse acúmulo populacional e o crescimento urbano desorganizado, que 

seria uma das características mais marcantes da cidade, pode ser notado várias 

vezes na série The Alienist ao decorrer dos episódios, e é importante ressaltar que 

essas cenas sempre fazem referência a parte mais pobre da cidade, onde se 

concentra o maior número de imigrantes. Esse acúmulo também faria com que os 

setores da casa fossem juntos e divididos apenas por cortinas, tornando a 

privacidade quase inviável, como podemos ver nas seguintes imagens.  

 

 

Figura 1: T1:E2 – Uma parceria de sucesso.The Alienist (2018, 8min e 48seg) 

 

                                            
22

 Disponível em: < https://manualdoturista.com.br/historia-new-york-no-seculo-xix/> Acessado em: 
16.11.2018. 



30 
 

 

Figura 2: T1:E9 – Réquiem. The Alienist (2018). (2018, 40 min) 

 

A figura 1 retrata a cena em que Sara Howard juntamente com John 

Moore vão à casa da família Santorelli investigar a morte de Giorgio, afim de 

conhecer o meio em que esse vivia. É possível notar em Howard a expressão de 

espanto ao se deparar nas condições em que a família era forçada a viver. Enquanto 

na figura 2, Moore e os irmãos Isaacson entram em uma espécie de apartamento, 

que seria o paradouro do assassino. O local feito de madeira e sem nenhuma 

privacidade, sendo os cômodos divididos apenas por cortinas deixa claro a pobreza 

e as más condições de vidas na qual as pessoas eram submetidas caso não 

conseguissem sobreviver financeiramente. 

Ao longo dos episódios podemos notar que em vários momentos, 

principalmente quando as cenas são em lugares altos, fica visível a grande 

quantidade de caixas d‘água nos telhados, espalhados aparentemente a cada 

quadra e a grande quantidade de escadas de incêndio, como podemos ver nos 

exemplos: 
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Figura 3: T1:E1 – O garoto na ponte. The Alienist (2018, 31 min e 40 seg) 

 

 

Figura 4: T1:E6 – Festa da Ascenção. The Alienist (2018, 7 min e 58 seg) 
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            Figura 5: T1:E4 – Malditos pensamentos. The Alienist (2018, 17 min e 26 seg) 

 

Essa grande quantidade de caixas d‘águas é justificada pelo fato de Nova 

York ser uma cidade com um grande índice de incêndios. Conforme Muhlstein 

(1991, p. 40) a má distribuição de água e a quantidade de incêndios eram problemas 

urgentes e uma das formas de controle foi espalhar caixas d‘água pela cidade, 

aumentar a distribuição de água nas ruas com hidrantes e manter as chaminés das 

casas limpas, além de distribuir escadas externas de incêndio. Essas medidas só 

foram tomadas após grandes perdas, já que a cidade estava despreparada para tal, 

como por exemplo, o incêndio em 1845, onde as cisternas e poços estavam 

congelados devido à baixa temperatura dificultando o controle do fogo, e o incêndio 

em 1860, que deixou 200 vítimas e foi o marco para a lei que obrigava a construção 

de janelas nas casas.23 O problema dessa lei é que não especificava que essas 

janelas deveriam ser abertas para um local com ar fresco, fazendo com que as 

pessoas construíssem janelas minúsculas sem saída, tornando a lei ineficaz. Assim 

sendo, é possível perceber todo o cuidado dos produtores da série em reconstituir a 

Nova York da época, em mínimos detalhes. 

Outro aspecto social importante que a série mostra de relance são os 

movimentos sociais que estavam surgindo, como o início dos levantes socialista e 

                                            
23

 Disponível em < https://manualdoturista.com.br/historia-new-york-no-seculo-xix/> Acessado em: 
17.11.2018.  
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feminista que compunham as ruas movimentadas de Nova York. Juntamente nas 

cenas em que esses movimentos aparecem, é feita uma crítica dos personagens a 

ambos, como quando Moore passeia ao lado de Mary (protegida de Kreizler) e se 

deparam com uma passeata pelo sufrágio feminino, onde o mesmo comenta ―parece 

que essa é a última moda‖, em leve tom desacreditado, fazendo pensar sobre a 

sociedade machista da época. 

 

 

Figura 6: T1:E4 – Malditos pensamentos. The Alienist (2018, 28 min e 32 seg) 

 

Em 1896, ano em que a série aqui analisada se passa, é fundada a 

Nation Association of Colored Women‘s Club (Associação Nacional de Clubes de 

Mulheres Coloridas), idealizada por Mary Church Terrel, Ida B. Wells-Barnett e 

Frances E.W. Harper24, tendo Church Terrel como primeira presidente e em 

funcionamento até os dias atuais. Esse grupo tinha como um dos objetivos um maior 

bem-estar feminino e infantil, além de uma maior educação para essas pessoas e 

uma maior integração de mulheres negras na sociedade. Na mesma época, Utah 

                                            
24

 Mary ChurchTerrel (1863- 1954) ativista norte-americana pelos direitos civis e femininos e uma das 
primeiras mulheres afro-americanas a conseguir diploma universitário. Ida Bell Wells-Barnett (1862- 
1931) foi uma socióloga norte-americana, feminista e jornalista negra. Frances Ellen Watkins Harper 
(1825- 1911) foi uma poetisa, escritora, feminista negra e abolicionista norte-americana.  
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aderia ao sufrágio feminino25. Essa crítica contra a sociedade patriarcal e machista é 

retratada diversas vezes nas cenas em que Sara Howard aparece. Sendo a primeira 

mulher a trabalhar no departamento de polícia de Nova York, Sara é constantemente 

assediada pelo capitão da polícia, porém o afronta em todas as situações. Também 

é mostrada em diversos momentos olhares maldosos, à sexualizando e fazendo 

pouco caso de sua presença, porém, Howard sempre se mantem firme. Esse 

cuidado com o ―sexo frágil‖ também é visto dentro da equipe, nas cenas onde Moore 

e os irmãos Isaacson tentam evitar falar sobre mutilação como, se pelo fato de ser 

mulher, ela não aguentasse o peso do relato, tendo como resposta que ela seria 

extremamente capaz de aguentar ao mesmo modo que eles. Crescida sozinha 

devido a morte precoce de seus pais, em uma conversa com Kreizler, ela relata que 

seu pai a ensinou a sempre se impor e nunca deixar de seguir seus objetivos e a 

aprender a lidar com homens, assim como ela mesma comenta na série: ―Fui criada 

pelo meu pai como filha única. Ele me ensinou a bebe uísque. Disse que fosse me 

aventurar no mundo dos homens, eu precisava aprender a beber como um homem‖ 

(The Alienist, 2018, 27min e 18 seg). Outros momentos que ficam claro esse afronte 

à sociedade machista são as cenas em que Sara fuma em público, recebendo 

olhares desaprovadores de homens e mulheres, ou quando em uma cena focada em 

seu vestido, é possível perceber que na verdade, ela usa uma calça estilo pantalona, 

proporcionando uma maior mobilidade ao caminhar.  

É possível perceber em The Alienist um contraste gritante entre a região 

pobre da cidade, onde ficavam a maioria dos bairros imigrantes e que são 

mostrados de forma suja e desorganizadas, e a região de elite, mostrada de forma 

limpa, organizada e calma. Nova York vai receber no final do século XIX uma 

segunda onda de imigrantes europeus, vindos em busca de melhores condições de 

vida, e acreditando na fama do sucesso próspero que Nova York possuía. A busca 

pelo sustento e o sucesso é percebido em várias cenas quando se tem um 

panorama das ruas, que são marcadas por um comércio intenso.  

                                            
25

Disponível em < https://dialogosessenciais.com/2015/03/06/a-conquista-do-direito-ao-voto-feminino-
nos-eua-resumo-1840-1920//> Acessado em: 17.11.2018. 
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Figura 7: T1:E2 – Uma parceria de sucesso. The Alienist (2018, 11 min e 30 seg) 

 

 

Figura 8: T1:E9 – Réquiem. The Alienist (2018, 9 min e 50 seg) 
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2.2.  BOSSES E OS 400 

 

 

Figura 9: T1:E6 – Festa da Ascenção. The Alienist (2018, 35 min e 5 seg) 

 

Em alguns momentos da série, principalmente quando se é referido à 

elite, podemos perceber que são citados Os 400. Na imagem acima, Willem Van 

Berger tenta persuadir o Capitão da polícia usando sua posição social para sair de 

uma situação de risco, na qual não é bem sucedido. Esse grupo de pessoas 

intitulado Os 400 faz referência à grande elite nova yorkina da última metade do 

século XIX, mais especificadamente da última década. Caroline Astor26, uma 

socialite nova yorkina e Ward McAllister, seu primo por casamento e magnata, 

usaram seu nome de prestígio para publicar em fevereiro de 1882 no New York 

Times, a lista dos 400, que consistia nas 400 pessoas mais influentes da cidade, 

entre os Old Money e os New Money27, dando uma festa de gala como 

comemoração. O número 400 seria a quantidade de pessoas que o salão de festas 

                                            
26

 Também conhecida como apenas Sra. Astor.  
27

Old Money refere-se a velha elite, enquanto os New Money refere-se à nova aristocracia. A lista 
com todos os nomes pode ser vista em: 
<http://www.raken.com/american_wealth/encyclopedia/Mrs_Astors_400.asp> 
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de Sra. Astor suportaria e todos aqueles que não estariam na lista não seriam de 

certo modo tão importantes. 

 

 

Figura 10: T1:E7– Muitos homens santos. The Alienist (2018, 11 min e 26 seg) 

 

Na figura 10, a cena remete a um diálogo entre Paul Kelly, Laszlo Kreizler 

e John Moore após a morte de mais uma vítima sobre os pés da Estátua da 

Liberdade. Kreizler e Moore saem da delegacia de polícia e se deparam com uma 

multidão de imigrantes furiosos buscando respostas e uma atitude da polícia, num 

ato de indignação popular sobre o pouco caso feito pelo departamento. Então Kelly 

oferece uma carona e ocorre o diálogo entre os três, onde Kelly os intimida e afirma 

sua influência na sociedade, assim como sua proteção e respeito pela, e por essas 

pessoas. Apesar de não ficar implícito, Kelly é um boss, que pelas palavras de 

Muhlstein (1991, p. 122) são homens chefes dos distritos imigrantes, que também 

eram os donos dos clubes locais e que nasciam nesse meio. O papel do boss na 

comunidade era de proteção e empatia, ajudando a arrumar emprego, adiantando 

dinheiro para o aluguel ou alimentação quando julgasse necessário e encaminhando 

para a jurisdição quando houvesse problemas que fugissem do poder do clube. O 

boss então era visto como o pai da comunidade, sendo procurado quando houvesse 

problemas e fazendo o máximo para o bem-estar da sua comunidade.  
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2.3. PERFIL DO SERIAL KILLER 

 

Para uma melhor análise da criação do perfil do assassino na série, e 

para uma melhor compreensão do trabalho feito para a análise das cenas dos 

crimes e seu afunilamento até chegar a um possível perfil do criminoso, 

abordaremos os pontos relevantes de cada episódio optando por uma escrita de 

cunho narrativo para facilitar a contextualização das cenas e os pontos analisados.  

 

2.3.1. O garoto na ponte 

 

No primeiro episódio intitulado ―O garoto na ponte‖, nos é apresentada a 

primeira de algumas consultas que Kreizler faz com seus pacientes. Nessa, ele 

atende os pais de um menino chamado Ezra, de cerca de 13anos que como é 

mostrado, pratica piromania (causar incêndios por prazer) e eventualmente enurese 

(urinar dormindo). Esses dois pontos fazem parte da chamada Tríade Homicida ou 

Tríade Psicopatológica que serviria de base para muitos estudos psicológicos de 

perfis a partir dos anos 1970. A Tríade, que se completa com a crueldade com 

animais, é pensada por John Douglas (DOUGLAS, 1995, p. 109). A enurese na 

adolescência pode ser causada por traumas na infância, já os atos incendiários se 

justificam como um scape para sua raiva, enquanto a crueldade com os animais que 

na maioria das vezes acaba na morte dos mesmos, é tido como um ato de 

superioridade e início da vida sádica, funcionando com um treinamento para futuros 

homicídios.  

Os mistérios que circundam os assassinatos em The Alienist são vistos 

desde as primeiras cenas, mostrando diretamente os horrores de um assassinato, 

principalmente cometido contra crianças. A primeira vítima a aparecer, Giorgio 

―Glória‖ Santorelli, um menino que trabalha no bordel Paresis Hall, é encontrado 

morto sobre uma ponte em construção, que conforme a descrição de John Moore 

para Kreizler: 

A garganta do garoto foi cortada até o osso, a mão direita foi cortada fora, o 
peito e o abdome rasgados. Foram retirados um rim e um pulmão, eu acho, 
e as entranhas deixadas aos pés dele. A genitália foi removida e pássaros 
arrancaram os olhos dele (T1:E1 – O garoto na ponte, 14min e 40seg) 
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Figura 11: T1:E1– O garoto no ponte. The Alienist (2018, 10 min) 

 

Porém, como é possível perceber, os olhos foram meticulosamente 

retirados com uma ferramenta cortante que ainda não foi descoberta, assim como os 

outros ferimentos que foram feitos com a mesma ferramenta. A partir dessa primeira 

análise, Kreizler percebe as semelhanças entre os assassinatos de Giorgio com dois 

assassinatos de duas crianças que eram suas pacientes, Sophia e Benjamin Zweig 

ocorridos a cerca de três anos, levantando a hipótese de o autor desses três 

assassinatos ser o mesmo. Essa hipótese é levada para Theodore Roosevelt que 

concorda em abrir uma investigação paralela e em conjunto. Em prol da investigação 

de Kreizler, Roosevelt cede dois sargentos-detetives, Marcus e Lucius Isaacson para 

ajudar na investigação, e o primeiro ato é exumar os corpos das crianças Zweig em 

busca de provas das semelhanças entre os assassinatos, principalmente no corpo 

de Benjamin, que foi o único das duas crianças a sofrer mutilação e por passar por 

tratamento na instituição na época, devido às ―manias‖ de se transvestir com roupas 

femininas. Após a análise dos restos mortais de Benjamin, é notado que em volta 

dos olhos existem marcas de um instrumento cortante e pontiagudo, extremamente 

parecido com a arma usada para a retirada dos olhos de Giorgio, mostrando as 

primeiras características do modus operandi do assassino. 
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Figura 12: T1:E1– O garoto no ponte. The Alienist (2018, 41 min e 6 seg): análise dos restos mortais 
de Benjamin Zweig. 

 

No primeiro episódio também nos é mostrado, mas de uma forma que 

apenas o telespectador saiba, um dos traços que marcariam uma série de serial 

killers, como é o caso do Jack, O Estripador: o canibalismo. 

 

 

Figura 13: T1:E1– O garoto no ponte. The Alienist (2018, 32 min e 12 seg): os rins de Giorgio sendo 

preparados para alimentação.  
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Assim como nos assassinatos de Jack, O Estripador, o assassino em The 

Alienist pratica canibalismo consumindo os rins. O ato de comer carne humana é 

considerado um ato de pura perversão e extremo tabu, sendo apenas ponderável 

em casos de sobrevivência. Na mesma cena em que é mostrado o canibalismo, 

também podemos perceber que o assassino guarda uma foto da vítima. Essa foto na 

criminologia é o chamado troféu, como foi discutido no primeiro capítulo. Nessa cena 

fica visível, também apenas para os telespectadores, marcas nos dedos, que seriam 

analisadas na série mais tarde.  

 

         

Figura 14: T1:E1– O garoto no ponte. The Alienist (2018, 32 min e 16 seg): troféu obtido pelo 

assassino e marcas nos dedos.  

 

2.3.2. Uma parceria de sucesso 

 

Após as análises dos corpos de Giorgio e Benjamin, começam as buscas 

pela possível arma usada no crime. Para isso, são testadas diversas facas em 

carcaças de gado a fim de observar as marcas deixadas e descobrir o estilo de arma 

branca usada. Posteriormente é chegada a conclusão de que a faca usada é uma 

Arkansas Toothpick, um punhal de lâmina reta e pontiaguda que pode chegar a 50 

cm (PACELLA, 2002, p. 18).  
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Figura 15: T1:E2– Uma parceria de sucesso. The Alienist (2018, 10 min e 31 seg): análise de facas. 
 

 

 
 
Figura 16: T1:E2– Uma parceria de sucesso. The Alienist (2018, 28 min e 7 seg): apresentação da 
faca do crime. 

 

A Arkansas é apresentada como arma do crime na primeira reunião oficial 

do grupo, juntamente com uma impressão digital ensanguentada no relógio da 

vítima, introduzindo na trama uma nova ciência que estava aflorando na época: a 

papiloscopia. Também conhecida como dactiloscopia, essa ciência que estuda as 

impressões digitais dos dedos está inserida numa ciência mais abrangente chamada 
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lofoscopia, que estuda os desenhos nas zonas de fricção da pele. Além da 

papiloscopia que foca apenas nas impressões digitais dos dedos, a lofoscopia inclui 

também a quiroscopia (estudos dos desenhos formados na pele da palma da mão) e 

a pelmatoscopia (estudos dos desenhos formados na pele na planta do pé)28. Essa 

ciência é extremamente usada nas análises criminais pelo fato de cada pessoa 

possuir uma impressão digital diferente, nunca se igualando a outra, tornando a 

papiloscopia uma ciência fundamental na investigação criminal.  

 

 
 
Figura 17: T1:E2– Uma parceria de sucesso. The Alienist (2018,36 min e 26 seg): impressão digital 
ensanguentada do assassino deixada no relógio de Giorgio Santorelli.  

 

Kreizler ao finalizar o episódio, comenta que a próxima tarefa é ―juntar 

pistas e sinais, idade, origem, hábitos e apetites, ver quem são suas vítimas e o que 

aconteceu com elas e onde ele cometeu os crimes, até que um padrão comece a 

surgir‖ (The Alienista, T1:E2 – uma parceria de sucesso, 31min e 16seg).  

 

2.3.3. Sorriso prateado 

 

No terceiro episódio intitulado ―Sorriso Prateado‖, uma análise mais 

minuciosa da digital encontrada mostra cicatrizes nos dedos que podem ser 

                                            
28

 Disponível em: < http://apcforenses.org/?page_id=46> Acessado em: 29.11.2018 
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causadas por algum tipo de trabalho manual ou derivado de doenças venéreas, 

como a sífilis. Também é comentado pelo sargento-detetive Marcus Isaacson que se 

encontrado mais um digital em uma cena de crime contendo as mesmas 

características, essas duas digitais seriam a prova concreta de que o assassino dos 

casos é o mesmo, validando os estudos sobre a papiloscopia.  

 

 

Figura 18: T1:E3– Sorriso prateado. The Alienist (2018, 9 min e 41 seg): análise das cicatrizes da 

digital. 

 

Em certo momento, Sara Howard analisa as anotações em um quadro 

negro, pensando nas pistas já adquiridas, nesse momento, Kreizler entra na sala e 

começa um diálogo sobre com investir na investigação e o pouco caso feito pelo 

departamento de polícia. Sara então comenta que eles não estão interessados nos 

novos métodos de pesquisas e não estão interessados em ver o caso sob uma nova 

perspectiva, pensando apenas no ―o que‖, ―quem fez‖ e não pensando no ―por quê‖ 

de tal homicídio. Isso nos remete a uma sociedade ainda extremamente 

conservadora, que como é mostrado em algumas cenas da série menospreza as 

novas ciências que apareceram durante o século XIX, indo a contraponto com o 

contexto mundial vivido na época, chamado de Belle Époque. A Belle Époque, 

expressão francesa para ―bela época‖ e que começa por volta de 1870 e termina 

com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, é caracterizada por uma série de 
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transformações culturais, tecnológicas e científicas que buscavam trazer inovações 

nesses ramos, se fazendo crer que esse período era de pura calmaria e ascensão 

(BLOM, 2015, p. 15). A partir disso é interessante pensar o choque causado que 

uma série de assassinatos aparentemente sem sentido causaria na população, 

assim como foi o caso de Jack, O Estripador, e como a sede de novos métodos de 

investigação se mostra urgente, como é o caso da papiloscopia mostrada na série e 

os estudos da medicina psicológica que também estavam crescendo.  

 

 

Figura 19: T1:E3– Sorriso prateado. The Alienist (2018, 12 min e 20 seg). 

 

Em certo momento da investigação, Kreizler e Moore interrogam um 

amigo da vítima, Sally29, que também trabalha no Paresis Hall, a procura de mais 

pistas sobre o possível assassino.  Sally então comenta que o Giorgio possuía 

vários clientes e que alguns são de confiança, e que o motivo dessa procura seria 

por que eles estariam mais dispostos a praticar atos sexuais que as ―mulheres de 

boa conduta‖ não fariam. Essa confiança se estabeleceria após vários encontros, 

levantando assim várias questões, como por exemplo, se a vítima teria sido forçada 

ou ido por conta própria até o local do crime (ato de confiança no assassino que 

seria um cliente). Esse ato de conquistar previamente a confiança da vítima é outro 

ponto importante de seu modus operandi. 

                                            
29

 Na série não fica claro seu nome de batismo, sendo Sally seu nome social. 



46 
 

A próxima vítima, Ali ibn-Ghazi, um menino imigrante sírio mais conhecido 

como Fátima, é encontrado mutilado no telhado da antiga estação imigrante, tendo 

os mesmos cortes de Santorelli. No corpo, além de serem encontradas as mesmas 

mutilações, também é percebido marcas de dedos em volta da garganta, mostrando 

morte por asfixia. O fato de mais um homicídio ter ocorrido em local tão distante do 

bordel comprovaria a confiança que as vítimas tinham com o assassino, assim como 

a marca dos dedos mostram um sadismo sexual. Essa conclusão é chegada a partir 

do momento que a vítima não apresenta sinais de luta, então a asfixia já seria algo 

esperado do ato sexual. O sadismo, um tipo de parafilia30 e também considerado um 

transtorno mental, é caracterizado como o prazer sexual em fazer o próximo sofrer 

física ou psicologicamente e é um traço marcante na maioria dos serial killers 

(SCHECHTER, 2013, p. 203). Na cena também é debatido o fato de que todos os 

assassinatos ocorreram em lugares altos e pertos de água, esses dois pontos do 

modus operandi passam então a ser a chave da investigação. Outro ponto 

interessante a ser destacado, que é notado por Sara Howard é que os corpos de 

Benjamin Zweig, Aaron Morton e um garoto negro não identificado31 foram 

encontrados em locais escondidos, enquanto que Santorelli e ibn- Ghazi foram 

encontrados em locais mais expostos. Essa mudança mostra uma progressão do 

modus operandi como é dito por Douglas (1995, p. 66) expondo uma inibição e uma 

confiança do assassino perante o sucesso dos crimes, ao chegar cada vez mais 

perto do clímax desejado.  

 

                                            
30

 Fantasias sexuais ou comportamentos sexuais frequentes que envolvem objetos e/ou pessoas sem 
consentimento. Existem vários tipos de parafilia, como o sadismo e a pedofilia.  
31

 Os dois últimos são apenas mencionados. 
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Figura 20: T1:E3– Sorriso prateado. The Alienist (2018, 32 min e 23 seg). 

 

Uma cena relevante vista apenas pelos telespectadores, é que em meio 

aos diálogos da equipe no telhado, aparece brevemente um momento onde é 

possível ver o assassino escondido, espreitando o grupo. Conforme Ilana Casoy 

(2004, p. 21) acompanhar a investigação de perto ou visitar a cena do crime depois 

para reviver o ato de matar é uma característica comum de serial killers. 

Acompanhar a investigação é mostrado como um ato de superioridade, como se 

ninguém pudesse pegá-lo mesmo estando perto, fazendo disso uma das partes mais 

divertidas do jogo. 

 

2.3.4. Malditos pensamentos 

 

Nas primeiras cenas do quarto episódio, Kreizler conversa com uma 

paciente (aparentemente uma dominatrix32), sobre como é a experiência deu ma 

dominadora e o porquê desses serviços serem procurados, a resposta, ―o homem 

que gosta de profanar mulheres, geralmente é dominado na vida cotidiana, enquanto 

o homem que gosta de apanhar é provavelmente um valentão‖. Esse desejo pela 

dominação sobre mulheres ou figuras femininas é justificado pelos traumas 

                                            
32

 Profissional feminina que trabalha com a realização de fetiches sexuais em clientes submissos 
usando a prática BDSM (bondage, disciplina e sadomasoquismo).  
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ocorridos na infância em decorrência de uma figura feminina, geralmente a figura 

materna (que pode ser a mãe em si ou a avó, que exerce o papel de mãe), em papel 

de dominação, abuso e humilhação constante (DOUGLAS, 1995, p. 112), sendo 

esse um traço importante na criação de perfil e da personalidade do assassino.  

 

Figura 21: T1:E4– Malditos pensamentos. The Alienist (2018, 8 min e 10 seg): os irmãos Isaacson 
observam a cena do crime e descobrem marcas de alpinismo na parede. 

 

A análise da cena do crime é extremamente essencial em qualquer 

investigação. Nos casos de serial killers isso se torna importante pelo fato de que 

qualquer detalhe pode contribuir para a criação do perfil do mesmo e seu modus 

operandi. Como é mostrado na figura 21, as marcas na parede mostram marcas de 

apoio usados na prática de alpinismo, esse seria um dos métodos usados pelo 

assassino para fugir dos lugares altos após os crimes, tentando deixar o mínimo de 

vestígios. Em uma cena próxima, a investigação do local de trabalho de uma das 

vítimas mostra restos de cordas no telhado, mostrando que o alpinismo não é o 

único meio de escape do assassino.  

Há um diálogo entre Kreizler e Howard em que o primeiro conta a história 

de uma moça, mãe de família, que depois de ter o segundo filho, acaba cometendo 

infanticídio devido a um surto. A justificativa desse surto seria a pressão social 

imposta pela sociedade patriarcal às mulheres, na qual exige que essas cumpram 

seu papel predestinado de serem mães e boas esposas, além de se comportar 

devidamente. É através desse pequeno contexto que Kreizler comenta sua teoria de 
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que todos nasceram com a matéria prima necessária para cometer tais crimes. Isso 

remete à teoria da bad seed, brevemente abordada no capitulo I, na qual nos diz que 

algumas pessoas têm propensão a serem ―ruins‖ devido a hereditariedade do gene 

da monoamina oxidasse A. Contudo, a frase de Kreizler se contrapõe com a história 

da moça, que supostamente só comete o infanticídio devido a pressão social, ou 

seja, ela não sofreria com a falta hereditária desse gene, ela seria apenas uma 

vítima da sociedade. Kreizler também comenta que além de acreditar nessa 

predestinação, precisaria de algo social para que isso viesse a tona. A psicopatia 

que está ligada ao Distúrbio da Personalidade Antissocial, pode ser encontrada em 

estágios baixos numa pequena parcela da população, onde os ―sintomas‖ são 

antipatia pelo próximo e pequenos graus de violência (HOLMES, 1997, p. 312). Esse 

transtorno viria a tona de forma extremamente agressiva devido a influência de 

fatores sociais, como traumas na infância, sendo esse um possível gatilho para 

futuros assassinatos. Próximo ao final do episódio, a mãe de Santorelli recebe uma 

carta do assassino, na qual diz:  

Minha cara Sra. Santorelli, não sei se é você a origem das mentiras vis que 
li nos jornais ou se a polícia está atrás disto, e os repórteres são parte do 
plano deles, mas acho que deve ser você e aproveito a oportunidade de 
corrigi-la. Em algumas partes do mundo, tais como, de onde vocês, 
imigrantes imundos vieram, carne humana é comida com frequência, já que 
outros alimentos são escassos e as pessoas morreriam de fome sem elas. 
Claro, que geralmente, é a carne das crianças que é comida porque são 
mais tenras e de melhor sabor, principalmente o traseiro de uma criança 
pequena. Então, essas pessoas que a comem vêm para os Estados Unidos, 
mais sujos que um pele-vermelha. Em 19 de fevereiro, vi seu filho se 
exibindo do lado de fora da igreja com terra e tinta no rosto. Decidi esperar 
e o vi várias vezes, antes de, uma noite, tirá-lo daquele lugar. Menino 
atrevido, eu já sabia que deveria comê-lo. Então, fomos direto para a ponte, 
e eu o amarrei e o matei rapidamente. Recolhi os olhos e peguei seu 
traseiro, e isso me alimentou por uma semana, assados com cebolas e 
cenouras. Mas nunca fiz sexo com ele, embora pudesse ter feito. Ele teria 
gostado. Ele morreu intocado por mim, e os jornais devem dizer isso.‖ (The 
Alienist, T1:E4, 45 min e 11seg) 

 

A partir dessa carta é possível notar vários traços que compõem o perfil 

do assassino, como a canibalismo, a xenofobia e o sadismo sexual. Por se tratar de 

uma época onde as pesquisas criminais voltadas para serial killers eram 

inexistentes, vários aspectos da carta passam batidos, sendo apenas considerados 

mais tarde com a junção de outras descobertas sobre o crime. Como o assassino 

deixa explícito na carta, a morte de Giorgio foi planejada, caracterizando o assassino 

como um serial killer ―organizado‖. Conforme Douglas (1995, p. 130) assassinos 
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organizados, como o próprio nome diz, são calculistas e planejam os crimes em 

seus detalhes, geralmente tendo algum tipo de contato com a investigação para 

causar dor a família, como uma forma de prazer, senda essa organização uma 

característica básica da psicopatia. Por outro lado, assassinos considerados 

desorganizados tendem a serem mais psicóticos, inexperientes, agindo por impulso 

e não tendo total controle sobre a vítima.  

Observando o bordel onde Ali ibn-Ghazi trabalhava antes de ser morto, 

Marcus Isaacson e John Moore encontram Joseph, amigo da vítima e companheiro 

de trabalho. Questionado sobre o ocorrido, Joseph comenta que Ali tinha muitos 

clientes, mas que um deles se destacava por ter uma característica facial visível e 

por atrair as vítimas para outro lugar, na qual dizia ser uma espécie de castelo no 

céu. Essa abordagem remonta a tentação que as vítimas sofriam por querer estarem 

em um lugar melhor, e por ser criado um vínculo de confiança, elas cediam, sendo 

posteriormente mortas. 

 

2.3.5. Estorninho de Hildebrandt 

 

É a partir do quinto episódio que surge o primeiro suspeito, Willem Van 

Bergen. Willem é proveniente de uma das famílias que fazem parte dos 400, 

portanto da alta classe. O personagem fictício possui algumas características do 

assassino real, como a procura por garotos transvestidos em bordeis homossexuais, 

além de também apresentar cicatrizes e feridas na pele causadas pela sífilis em 

estágio avançado 233, fazendo com que a investigação se volte para ele, na tentativa 

de provar sua culpa. Neste momento, como foi comentado anteriormente, é possível 

encontrar uma série de empecilhos que dificultam a análise, pois a série passa a 

focar mais em tentar incriminar Willem, fazendo que o desfecho final fique confuso e 

apressado. Aqui, tentaremos focar apenas no assassino real somente comentando 

quando necessário as diferenças cruciais entre o último e Willem.  

                                            
33

A sífilis, uma doença sexualmente transmissível, possui três estágios: 1) causa feridas logo após a 
contaminação na região intima, entre 3 a 90 dias, 2) as feridas começam a se espalhar pelo corpo e a 
eclodir, entre 4 a 10 semanas após a contaminação e 3) a infecção começa a se espalhar pelos 
órgãos internos.  
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Para fazer a análise da carta, a equipe chama um grafologista, 

profissional treinado nos estudos da grafologia, que consiste na ―ciência que estuda 

e analisa a caligrafia tendo como objetivo principal determinar estados físicos, 

emocionais e mentais dos escritos‖ (LUGINGER, 2005, p. 1). Através da caligrafia da 

carta, se tem noção que: 

 

Os traços foram feitos com certa violência, o ângulo extremo das letras 
indicam um ser humano atormentado, para quem não há alívio possível a 
não ser através da demonstração de raiva e violência. O ataque da caneta, 
nesse caso, é indubitavelmente masculino e teve muitos anos de 
escolaridade que envolveram caligrafia (The Alienist, 2018, 1 min e 20 seg). 

 

 

Figura 22: T1:E5– Estorninho-de- Hildebrandt. The Alienist (2018, 1 min e 20 seg). 

 

Também é constatado que o método de caligrafia usada é o chamado 

Método Palmer, que como é mostrado na série, foi introduzida nas escolas no final 

dos anos 1870, se tornando a caligrafia mais usada no período e se caracterizando 

pelo ritmo padronizado e cursivo (APPS-BODILLY, 2013, p. 61). Na série, que se 

passe em 1896, é dito que esse tipo de caligrafia foi instituído a não mais do que 15 

anos, e pensando que o assassino estaria nas séries iniciais da escola, portanto 

entre 6 e 15 anos hipoteticamente, conclui-se que a idade dele dever ser entre 24 e 

35 anos. 
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Figura 23: T1:E5– Estorninho-de- Hildebrandt. The Alienist (2018, 4 min e 35 seg). 

 

A imagem da figura 23 faz parte de um diálogo mais extenso, onde a 

equipe debate os motivos que levaram o assassino a cometer essa série de crimes, 

que possivelmente derivam de traumas de infância, o tom usado na escrita da carta, 

e a raiva contida nela, mostra o ressentimento com acontecimentos de seu passado. 

Howard comenta então que se pode notar um ar de uma criança amargurada e 

assustada, e pôr a carta ser enviada justamente à mãe de Giorgio, isso 

representaria um tipo de vingança com a figura maternal, entrando assim, a cena da 

figura 23, onde Kreizler discorda dizendo que não existe na literatura médica da 

época relatos de traumas infantis que refletem na personalidade adulta, fazendo 

Howard questionar a vivencia de cada um: a realidade do assassino seria totalmente 

diferente da de Kreizler, onde o último por fazer parte de uma família mais bem 

aventurada não teria ideia da violência sofrida por crianças pobres. Em Mindhunter, 

Douglas aborda essa teoria, refutando a ideia de que a violência física e psicológica 

feitas por figuras femininas não seria relevante. Citando casos como o de Edmund 

Kemper, que sofreu abusos tanto da mãe quanto da avó na infância, Douglas aborda 

as consequências que maus tratos feitos por figuras maternas podem causar em 

crianças (DOUGLAS, 1995, p 135-136). Humilhações físicas e verbais na infância 

cometidas pela mãe fazem parte da história da maioria dos serial killers, sendo essa 

a justificativa do sadismo sexual contra mulheres na hora do crime, funcionando 
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como uma espécie de vingança. É importante ressaltar que não apenas a mãe seria 

a causadora desses traumas, podendo ser também os abusos cometidos por 

vizinhos ou outros parentes a razão dessa violência. (SCHECHTER, 2013, p. 255). 

 

 

Figura 24: T1:E5– Estorninho-de- Hildebrandt. The Alienist (2018, 46 min e 11 seg). 

 

Buscando entender a história de Willem para comprovar sua culpa, 

Kreizler percebe que esse não seria o assassino, pois as características de Willem 

divergem com as pistas encontradas sobre a personalidade do real assassino, como 

o ódio a imigrantes, que na série não deixa explícito se Willem possuía ou não. 

Visitando a igreja onde Willem passou boa parte de sua infância e adolescência, 

Kreizler se depara com um calendário cristão, onde o dia 19 de fevereiro está 

marcado em vermelho, pois se trata da quarta-feira de Cinzas, considerado um dia 

Santo. Comparando com a data dos outros assassinatos, é descoberto então que o 

assassino premedita as mortes, matando apenas em dias santos. Esse padrão 

permite pensar o próximo passo a ser tomado e quais as medidas necessárias para 

se aproximar do assassino. Conforme Douglas (1995, p. 31), existe uma espécie de 

misticismo sobre esses casos de investigação onde os responsáveis encontram 

pistas e resolvem o caso na base da dedução, do achismo, onde magicamente tudo 

se resolve. Porém, o certo seria dizer que esses casos se resolvem com base na 

indução, ou seja, observar os elementos mais particulares da cena do crime e tirar 
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conclusões mais abrangentes a partir disso. Douglas comenta também, que em sua 

experiência de profiler, é importante se colocar no lugar do assassino, pensar o 

porquê ele faria isso, por que escolheu aquelas vítimas, e onde ele quer chegar 

fazendo isso (1995, p. 32). Essa ―troca de identidade‖ é feita em vários momentos da 

série por Laszlo Kreizler, causando muitas vezes um estranhamento no resto da 

equipe por não estarem familiarizados com isso. 

 

2.3.6. Festa da Ascensão  

 

 

Figura 25: T1:E6– Festa da Ascenção. The Alienist (2018, 39 min e 11 seg): Stevie, servindo como 

isca humana, encontra o assassino. 

 

Em ―Festa da Ascenção‖, é montada uma armadilha para tentar se 

aproximar e capturar o assassino. Com base no que já foi descoberto no caso (o 

assassino procuraria suas vítimas em bordeis homossexuais; convite para ir a outro 

lugar, um castelo, uma característica facial marcante e as datas santas) é montado 

uma plano, onde em conjunto com a polícia, seriam fechados todos os bordeis da 

cidade no dia da Ascensão (14) com exceção de um, obrigando o homicida a 

frequenta-lo. É usada também uma isca humana, Stevie, protegido de Kreizler, na 

tentativa de chamar a atenção do assassino. O objetivo é cumprido quando o 

assassino contata Stevie, o persuadindo para acompanhá-lo para o castelo no céu. 
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Nesse momento, a série derrapa em mostrar a distração de Moore e Marcus 

Isaacson, onde os mesmos estavam conversando distraídos com terceiros, fazendo 

com o que assassino escapasse impune. Esse tipo de situação é inaceitável em 

qualquer investigação criminal, principalmente quando iscas humanas são usadas, 

pois qualquer erro pode lhe custar a vida. Porém, por se tratar de uma série 

televisiva e por esse motivo voltado ao público, temos que levar em consideração 

que esses momentos são necessários para prender a atenção do telespectador e 

instigá-los a acompanhar a trama até o final.  

 

 

Figura 26: T1:E6– Festa da Ascenção. The Alienist (2018, 24 min e 05 seg). 

 

Em Mindhunter, Douglas nos traz uma série de exemplos de assassinos 

que por mais que passassem por reabilitação, quando soltos voltariam a matar, 

como é comentado, ―é difícil imaginar qualquer circunstância sob a qual eles devam 

ser soltos novamente‖ (DOUGLAS, 1995, p. 340). Em sua trajetória como profiler, 

Douglas entrevista uma série de serial killers na tentativa de entrar na mente desses 

indivíduos e tentar entender suas motivações mais sombrias. Um desses assassinos 

foi Edmund Kemper34, mais conhecido como Big Ed (Grande Ed, devido aos seus 2 

metros de altura). Big Ed sofreu uma série de humilhações e abusos físicos e 

                                            
34

 Algumas entrevistas feitas com Edmund Kemper podem ser vistas em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=SMEWLDxI2ZY> Acessado em: 12.12.2018 
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verbais de sua mãe e irmãs durante a infância, por ser considerado estranho devido 

à sua altura e por ter desde pequeno algumas ideias consideradas macabras, como 

para poder beijar uma mulher, antes teria de matá-la35. Aos 15 anos, mandado pela 

mãe, Ed passa a morar com os avós em uma fazenda distante da cidade, porém, a 

relação com a avó não foi muito diferente de sua relação com a mãe, então em certo 

momento Edmund mata a avó com um tiro, matando seu avô logo em seguida para 

livrá-lo da dor de ver a esposa morta. Após os homicídios, Ed é mandado para um 

reformatório e é considerado em sua estadia um paciente exemplar, sendo 

comportado e paciente, e aparentando estar arrependido de seus crimes, sendo logo 

em seguida solto e recebendo 18 meses de liberdade condicional, voltando a morar 

com a mãe por não ter outro lugar. Sua grande admiração pela polícia o fez tentar os 

testes para entrar como recruta, porém sua altura o impede, o obrigando a apenas 

acompanhar as investigações de longe e a fazer amizade com os policiais locais, na 

qual compartilhavam suas experiências. Sua onda de crimes continua e piora 

quando Edmund começa a não controlar mais sua vontade de matar, passando a 

montar uma estratégia: ele preparou seu carro com diversos materiais (sacos 

plásticos, facas, armas de fogo), então oferecia carona a jovens mulheres, as levava 

para algum lugar distante, as matava asfixiadas ou esfaqueadas, decapitava-as e 

logo em seguida cometia necrofilia, levando seus corpos após o ato para casa para 

estudar anatomia, e por fim as enterrando em lugares distantes da cidade. Essas 

mulheres serviram como uma espécie de teste para o que viria a seguir, que seria o 

ápice de sua vida. Depois de anos sofrendo nas mãos da mãe, em uma madrugada, 

Edmund entra no quarto de sua matriarca, a espanca com um martelo, a decapita e 

a abusa sexualmente, chegando ao clímax ao realizar o que ele considerava o ponto 

máximo da humilhação contra sua mãe. Edmund então foge de casa com medo de 

que a polícia o pegue, mas ao ver os noticiários e perceber que ele não era suspeito 

pelo crime, ele se decepciona e se entrega para a polícia a fim de receber 

reconhecimento pelos seus atos, porém, por ser amigo íntimo dos policiais ele é 

desacreditado, decidindo então os levar para o local de desova dos corpos das 

primeiras vítimas e provando então sua culpa. Já na prisão, Edmund Kemper foi um 

dos primeiros serial killers a ser entrevistado por John Douglas. A escolha se deve 

                                            
35

Disponível em: < https://canalcienciascriminais.jusbrasil.com.br/artigos/344746724/edmund-kemper-
o-gigante-assassino> Acessado em: 08.12.2018. 
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pelo fato de Ed ser calmo e reconhecer claramente seus atos, se disponibilizando a 

ajudar a entender a mentalidade de outros serial killers e tem em plena consciência 

de que nunca deverá ser solto, admitindo que caso isso aconteça, matará 

novamente (DOUGLAS, 1995, p. 340).  

 

 

Figura 27: T1:E6– Festa da Ascenção. The Alienist (2018, 44 min e 21 seg). 

 

Após a investida mal sucedida da equipe em capturar o assassino, a 

próxima vítima é encontrada morta aos pés da Estátua da Liberdade. Isso pode ser 

entendido de duas maneiras: a primeira, seria um deboche e um afrontamento 

perante a equipe, pelo fato de que, mesmo sendo montado uma operação de 

captura, ele ter conseguido fugir e assassinar mais uma vítima, mostrando sua 

superioridade diante da equipe e a qualquer pessoa. Em segundo lugar, entende-se 

esse ato como uma atitude de repúdio aos imigrantes, já que a Estátua da Liberdade 

se encontra no porto principal de Nova York, a qual recebia os imigrantes e por ela 

ser uma representação da liberdade, representando sua indignação por essas 

pessoas ―sujarem‖ seu país.  

 

 2.3.7. Muitos homens santos 
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Figura 28: T1:E7– Muitos homens santos. The Alienist (2018, 3 min e 3 seg): Ernst Lohmann, mais 
conhecido como Rosie, durante a autópsia. 

 

A vítima encontrada aos pés da Estátua da Liberdade é Ernst Lohmann, e 

apesar de ser morto nas mesmas circunstancias das outras vítimas, como é 

mostrado na figura 28, Ernst apresenta algumas diferenciações dos últimos 

assassinatos, como a retirada de apenas um olho, a retirada do coração e o 

escalpelamento.36 Roosevelt, que na cena acompanha a autópsia, comenta que já 

tinha visto esse tipo de tortura em suas viagens para o Oeste. A ligação com o 

assassino com essa região então fica clara, já que o mesmo já tinha comentado de 

certo forma na carta mandada a Sra. Santorelli quando menciona os ―peles-

vermelhas‖, mas passando despercebido pela equipe. Com isso, são mandadas 

cartas a todos os hospitais psiquiátricos em busca de pacientes homens que 

possuem histórico de violência contra crianças, características sádicas sexuais, 

algum tipo de ligação com o Oeste, alguma característica facial marcante e que 

possui idade entre 24 e 35 anos. É recebida então uma carta do Blackwell‘s Island 

Asylum, comentando sobre um paciente que se encaixa nesse perfil, logo, Sara 

Howard vai até o local para investigar sobre esse paciente, descobrindo que o 

mesmo fora transferido para outro hospital psiquiátrico chamado Santa Elizabeth. 

Verificando os arquivos, Howard percebe que todos os pacientes com ligação com o 

Oeste haviam sidos transferidos para esse novo hospital, questionando o diretor do 

Blackwell‘s Island sobre o porquê dessa transferência, ele explica que o verdadeiro 

                                            
36

 Escalpo: retirada acidental ou proposital do cabelo junto com a pele na parte de trás da cabeça, 
muito utilizado pelos índios norte americanos como troféu de guerra. 
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nome do hospital é Hospital Governamental para Insanos, apelidado de Sta. 

Elizabeth como uma cortesia aos pacientes, e que a função oficial é abrigar ex 

soldados e marinheiros que possuíam algum tipo de transtorno mental.  

Ambos os hospitais aqui citados realmente existiram, sendo o 

Blackewell‘s Island Asylum tendo sua construção iniciada em 1836 e finalizada em 

1841, começando seu atendimento em 1839. Também conhecido como City 

Hospital, foi o primeiro hospital da cidade de Nova York e um de seus casos mais 

notáveis foi a da repórter Elizabeth Cochran Seaman (1864- 1922), mais conhecida 

como seu pseudônimo Nellie Bly, que ficou dez dias internada com o propósito de 

retratar as condições degradáveis sofridas pelos pacientes. Em seu relato, Bly nos 

mostra que mesmo agindo normalmente, era maltratada, e conversando com outras 

mulheres internadas, era possível perceber a sanidade das mesmas, concluindo que 

elas estavam ali a mando da família, como um abandono. Após a saída de Bly do 

hospital, é lançado pela mesma o ―Dez dias em um hospício‖ (1887), onde relata seu 

período internada, levantando uma comoção pública e culminando em uma 

investigação sobre os maus tratos dos médicos com os pacientes. Atualmente, o 

local funciona como um complexo residencial e entrou para o registro nacional 

americano de lugares históricos em 197237.  

Já o Hospital Governamental para Insanos foi fundado em 1852 em 

Washington, mas iniciou os trabalhos apenas em 1855, sendo voltado, como já 

mencionado, aos cuidados com os soldados e marinheiros que possuíam algum tipo 

de transtorno mental e por isso não poderiam mais exercer seus cargos. Durante a 

Guerra Civil Americana (1861-1865), abrigou feridos de guerra, que relutantes em 

avisar as famílias que estavam no hospital, passaram a chama-lo de Santa Elizabeth 

numa tentativa de amenizar o cunho sombrio do mesmo, sendo reconhecido assim 

por décadas, até ser oficializado com esse nome em 1916. Atualmente, boa parte do 

local está em desuso e foi considerado um dos 11 lugares mais ameaçados do país 

devido à má conservação38.  

                                            
37

 Disponível em:< http://www.asylumprojects.org/index.php/Blackwell%27s_Island_Asylum > 
Acessado em: 09.12.2018. 
38

 Disponível em: < https://savingplaces.org/stories/reimagining-st-elizabeths-asylum#.XA3C8dtKjIU> 
09.12.2018.   
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Tendo em vista sua ligação com o Oeste, é levantada a hipótese de que 

em algum momento durante sua infância, o assassino teria entrado em contato com 

os métodos de torturas indígenas. Com base nisso, Kreizler e Moore procuram um 

especialista sobre esses métodos, que explica que 

 

Os Sioux
39

 acreditavam que o nagi de cada homem, seu espirito, entrava na 
vida eterna da mesma forma que deixara o mundo no momento da morte. 
Então se um guerreiro odiava o inimigo de verdade, cortava os genitais dele 
para impedi-lo de aproveitar os prazeres da cópula no mundo dos espíritos. 
[...] A crença que é que o nagi deve fazer uma viagem perigosa para 
alcançar o mundo dos espíritos. Se faltam os olhos, eles não encontrarão o 
caminho e serão forçados a voltar para o nosso mundo e vagar eternamente 
como um fantasma perdido. Claro que há uma grande diferença nas 
mutilações que estão investigando [...] nenhum índio das Planícies digno 
cometeria esse tipo de ritual de mutilação em uma criança. Seria admitir que 
consideravam a criança uma ameaça e isto seria visto como vergonhoso e 
covarde.  (The Alienist, T1:E7, 15min e 04 seg). 

 

Essa imitação dos métodos provaria que realmente houve algum tipo de 

contato, ainda que desconhecido, entre o assassino e os métodos de tortura 

indígenas, sendo repassados com um novo significado através de seu modus 

operandi, que pode ser proposital ou apenas imitado por não entender o valor ritual 

das mutilações.  

 

2.3.8. PsycophatiaSexualis40 

 

                                            
39

 Os Sioux eram uma grande aliança de povos indígenas norte americano e habitavam a região das 
Grandes Planícies.  
40

Psycophatia Sexualis é o nome de um livro lançando em 1886 pelo psiquiatra alemão Richard 
vonKrafft-Ebing, e trata sobre alguns tipos de parafilia.  



61 
 

 

Figura 29: T1:E8– PsycophatiaSexualis. The Alienist (2018, 10 min 54 seg): Novo suspeito: John 
Beecham. 

 

Indo à Santa Elizabeth à procura do suspeito que Sara Howard 

encontrara, Kreizler descobre ele havia morrido a cerca de quatro meses. Buscando 

nos registros do hospital, Kreizler encontra os registros de um homem que se 

encaixa no perfil, soldado e que sofre de um tique muscular no rosto, porém que 

nunca serviu no Oeste. Enquanto Moore também encontra o registro de um 

assassinato que se encaixa no padrão, ocorrido contra um clérigo e sua esposa, 

mas que ocorreu no interior de Nova York, sendo os supostos culpados 

saqueadores indígenas. Comparando os dois relatos, é percebido um ponto em 

comum: a cidade de New Paltz.  

Na série não fica explicito como, mas supondo que nos registros 

houvesse informações adicionais sobre a família de John Beecham, é descoberto o 

paradeiro de seu irmão mais velho, Adam Dury. Kreizler e Moore vão então ao 

encontro dele, em busca de respostas sobre o assassino que agora recebe um 

nome. A cena do diálogo entre Kreizer, Moore e Dury é talvez uma das mais 

importantes da série, pois ―comprova‖ no meio cinematográfico a teoria imposta de 

Douglas sobre os traumas cometidos por figuras maternas que desencadeariam o 

sadismo sexual de um serial killer, além dos abusos cometidos por terceiros que 

surtiriam o mesmo efeito, fazendo Kreizler repensar suas teorias de que isso não 

seria possível. Sendo o relato de Adam Dury sobre o irmão mais novo: 
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Minha mãe, ela era... Uma mulher sem coração. Comigo ela era 

indiferente, mas com Japhet41[...] Ela implicava com ele o tempo todo. Dizia que ele 

não era filho dela. Que selvagens canibais o tinham deixado em nossa porta. Ela 

dizia que era filho bastardo de um pele-vermelha. Meu irmão mais novo só tinha paz 

quando escalava aquelas montanhas. Os espasmos no rosto dele paravam e ficava 

imóvel como um lago. [...]42 Mais velho, se afeiçoou a Japhet. Confiei nele para 

cuidar do meu irmão. Ele traiu minha confiança. Japhet voltou transtornado para 

casa certa noite. Chorando, Xingando. Sangrando lá em baixo. Eu mesmo teria 

cortado a garganta daquele homem se tivesse a chance. (The Alienist, 2018, 27 min 

e 43 seg). 

O homem que abusou sexualmente de Japhet se chama George 

Beecham, e seus atos de pedofilia e estupro juntamente com os maus tratos 

psicológicos causados pela mãe certamente contribuíram para a personalidade 

violenta e sádica de Japhet. Em apenas uma cena se entende as consequências 

dos traumas na infância sendo repercutidos em sua vida adulta, assim como 

Douglas aborda em vários momentos em Mindhunter, como é o caso de Edmund 

Kemper. Fica claro então que o sadismo sexual do assassino foi ―causado‖ pelos 

abusos da mãe, refletindo seu ódio nas figuras femininas, assim como seu prazer 

sexual obtido na hora de matar é proeminente do abuso físico do estuprador. 

Também fica claro o porquê de Japhet apenas matar em lugares altos, pois era 

apenas no topo das montanhas Shawangunks que ele tinha alguma paz espiritual, 

além de ficar óbvio como o assassino tinha familiaridade com o alpinismo. Assim 

como fica claro o ódio pelas indígenas, já que sua mãe o assustava e o repudiava 

usando os Sioux.  

Enquanto isso Sara Howard que também está na região, conhece Eliza, 

que a leva para a antiga casa dos Dury. Lá, ela conversa com o delegado local que 

diz que os pais dos Dury eram religiosos fervorosos, sendo o pai um clérigo que 

viajava catequisando indígenas e voltava repleto de fotos de pessoas mortas pelos 

mesmos, os demonizando e dizendo que eram aquelas as torturas que aconteciam 

                                            
41

 Nome real do assassino: JaphetDury. 
42

 Nessa hora a cena muda, mostrando um diálogo entre Howard e Eliza (personagem de ligação), 
que comenta que certa vez, um peão escalou o penhasco com Japhet, fazendo amizade com o 
mesmo e adquirindo sua confiança O penhasco na qual ela se refere é o penhasco das montanhas 
Shawangunks, localizadas nos distrito de Nova York.  
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com todos que não seguissem as palavras de Deus. Isso contribuiu para que Japhet 

fosse um cristão fervoroso, justificando assim os assassinatos nas datas santas. Na 

cena também se pode perceber restos mortais de pequenos animais, como gatos, 

fazendo referência a um dos pontos da Tríade Homicida colocada por Douglas 

(1995, p. 109). Eliza comenta também que George foi encontrado morto, 

possivelmente jogado do penhasco e estava com a garganta cortada, fazendo 

alusão de que Japhet o teria matado, sendo esse sua primeira vítima. Isso acontece 

na mesma época do atentado à família Dury, deixando no ar que Japhet o teria feito 

de uma forma a culpar os Sioux, e funcionando como uma vingança à família, porem 

na série isso não fica confirmado.  

Os irmãos Isaacson buscam se encontrar com o Capitão Miiler, 

comandante do batalhão de Japhet na época em que esse serviu. Questionado 

sobre o ―Cabo Beecham‖, Cap. Miller comenta que ele era disciplinado, obediente, 

religioso e que desaprovava prostitutas e bebida. É mostrado também que foi o Cap. 

Miller que o dispensou do serviço e o encaminhou para o Santa Elizabeth, devido a 

um ato de extremo horror ocorrido na Revolta de Haymarket43 

 

Eu o encontrei sentado sobre um grevista morto, um rapaz, um menino na 
verdade, em um beco. Ele apunhalava o corpo com uma faca, 
repentinamente. E isso não foi o pior. Ele estava nu. Banhado em sangue, 
da cabeça aos pés. Lá em baixo, entre as pernas... Ele estava duro como 
um mastro. (The Alienist, 2018, 18 min e 38 seg) 

 

Essa cena retrata exatamente o lado sádico sexual do assassino, onde 

ele apenas atinge o clímax orgástico ao entrar em contato com o corpo mutilado. 

Citando novamente o caso de Edmund Kemper, Douglas relata que o fato da 

mutilação post mortem não ocorre como uma forma de punição, e sim faria parte de 

um viés mais fetichista, sendo relacionado à sensação de posse (1995, p. 113). 

Porém no caso apresentado em The Alienist, é claramente visto que isso não 

corresponde, já que a mutilação dos olhos ocorre para desviá-los de chegar a paz 

eterna.  

 

                                            
43

 Ocorreu no dia 4 de maio de 1886 em Chigaco, durante uma manifestação pacifica a favor da 
jornada de trabalho de 8 horas. Após a explosão de uma bomba, a polícia que estava circundando o 
local, abre fogo contra a população.  
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2.3.9. Réquiem44 

 

Serial killers costumam fantasiar seus assassinatos antes dessa vontade 

se tornar insuportável e finalmente colocarem em prática. Nos estudo sobre esses 

casos, John Douglas vai cunhar o termo estressor, também conhecido como evento 

desencadeador, que é aquele que estimula o assassino a matar (1995, p. 137). O 

problema, é que esses estressores muitas vezes são difíceis de identificar, tendo em 

vista que cada serial killer pode ter um gatilho deferente (SCHECHTER, 2013, p. 

286). No caso de Japhet Dury, o assassino serial da série, os estressores são os 

dias santos devido ao fato da grande religiosidade familiar, imposta desde o início de 

sua infância e o tornando um católico fervoroso.  

O próximo passo da investigação é descobrir onde Japhet reside, para 

isso, é pesquisado seu nome nos censos da cidade, sendo descoberto então que ele 

havia atuado como funcionário no departamento como recenseador. Isso o 

possibilitava de entrar nas casas e ficar a par das crianças que a habitavam, 

podendo escolher possíveis vítimas. O emprego foi adquirido após sua saída do 

Santa Elizabeth a alguns anos atrás, através de um programa de reintegração 

social. No registro de emprego de Japhet consta seu último endereço, então a 

equipe segue até o local, mas ele não reside mais no endereço constatado. Porém 

conversando com a dona da pensão, é descoberto que ele também atuava como 

assistente social. Através desses dois meios, é levantada a hipótese de que além de 

estudar as futuras vítimas, ele estudaria seus pais, buscando semelhanças da 

família da vítima com sua família religiosa e dominadora. Isso é comprovado ao 

analisar a família de Giorgio e Ali, tendo ambos sofridos maus tratos e humilhações 

de sua família, usando sua própria experiência para conquistar assim a afeição dos 

mesmos.  

                                            
44

 Missa da Igreja Católica para o repouso da alma no post mortem. 
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Figura 30: T1:E9– Réquiem. The Alienist (2018, 36 min e 58 seg). 

 

Outra característica dos pais das vítimas é que todos deviam dinheiro 

para apostadores. Na série não fica explícito como a equipe encontra o mandante, 

mas uma vez encontrado, é questionado sobre sua relação com Japhet. O 

mandante então comenta que Japhet, contratado como John Beecham, era 

encarregado de cobrar as dívidas dos devedores (ficando próximo da família das 

vítimas) e que saberia onde ele poderia ser encontrado. O informante indicado é o 

dono de um bar, que cede sob suborno o paradeiro do assassino: uma casa de 

madeira decrépita ao final da rua. Um fato importante de ser observado na cena é a 

expressão de terror no rosto do barman ao ouvir sobre o tique facial do assassino, 

expressando quase um pedido para se livrarem dele. Essa mesma expressão 

também é percebida no rosto de Stevie, ao encontra-lo no bordel e no rosto de Cap. 

Miller ao falar sobre o episódio do menino morto na manifestação.  
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Figura 31: T1:E9– Réquiem. The Alienist (2018, 42 min e 22 seg): calendário marcando os dias 

santos e o nome das vítimas assassinadas. 

 

 

Figura 32: T1:E9– Réquiem. The Alienist (2018, 45 min e 31 seg): coração humano, supostamente da 

mãe após a morte da mesma, legitimando a teoria levantada de que Japhet teria matado a família. O 

coração funciona como um troféu da mesma. 
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Figura 33: T1:E9– Réquiem. The Alienist (2018, 44min e 23 seg): fotos do pai tiradas nas missões de 

catequização.  

 

 

Figura 34: T1:E9– Réquiem. The Alienist (2018, 45 min e 44 seg):troféus: olhos das vítimas. É 

possível perceber pela quantidade de olhos que o número das vítimas é maior do que o conhecido. 

 

O interior da casa é mostrado na figura três, sendo uma casa afastada e 

simples de três andares, com o segundo andar destinado à moradia de Japhet. 

Dentro do cômodo, é possível perceber que ele está abandonado, porém é 

encontrada uma série de vestígios que provam algumas teorias, como o calendário 
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cristão funcionando como padrão a ser seguido e o alpinismo (há cordas 

penduradas) usado pra fugir das cenas do crime. É extremamente importante 

ressaltar os troféus encontrados no local: os olhos, o coração e as fotos do pai. Esse 

é um traço extremamente comum entre os serial killers, que conforme Douglas 

(1995, p. 113), funciona como uma forma de relembrar a sua superioridade e 

dominação sobre a vítima, podendo ser objetos inanimados, como fotos e joias ou 

partes do corpo, como os apresentados na série.  

Tendo como base seu histórico já apresentado, podemos levantar os 

seguintes significados sobre os troféus: o coração físico conservado de sua mãe 

representaria todo o amor que ela não lhe dera, e ele manteria como uma forma de 

reviver o momento em que ele arrancara do corpo da mãe aquilo que ele nunca 

teve, guardando dentro da caixa em forma de coração como significado de manter o 

órgão sozinho dentro de algo essencial entre a relação mãe e filho. Já as fotos das 

missões do pai45, as quais eram usadas para assustá-lo e ameaça-lo caso não caso 

não obedecesse Deus, é representado como a forma de mostrar sua superioridade 

perante ele, dizendo ―você dizia que eu terminaria assim, mas foi esse foi o seu fim‖, 

entendendo-se como um deboche. E por fim, os olhos das crianças, que toda vez 

que fossem admirados lembraria que suas almas estão eternamente perdidas e 

desoladas, representando sua inocência perdida com os abusos na infância. 

 

2.3.10. Castelo no céu 

 

Pensando na relação religião/água, Howard cita uma passagem da Bíblia 

que explicaria o porquê de Japhet ter escolhido o nome John46:  

 

Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, 
mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou 
digno de desatar a correia das alparcas; esse vos batizará com o Espírito 
Santo e com fogo (Lucas, 3:16) 

 

A relação com água fica clara a partir do momento em que começa e ser 

vista como uma forma de purificação, já que a frase aqui citada é de João Baptista, 

                                            
45

 As fotos estão guardadas dentro de um livro chamado The Scalp Hunter (1851), do autor Thomas 
MayneReid (1818- 1883). Suas obras são romances sobre o cotidiano americano, principalmente 
sobre o Oeste.  
46

 João, em tradução livre. 
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responsável por batizar Jesus no Rio Jordão. Já o sobrenome é adotado como uma 

forma de integrar seu abusador em si, de um modo a assumir sua personalidade e 

usá-la para fazer o mesmo com suas vítimas, trai-las e mata-las. 

Nesse momento final, a série se desenrola de forma rápida e confusa, 

mostrando a captura de Japhet quase como miraculosa. Porém, ainda é possível 

perceber as tentativas de Kreizler de se colocar na pele do assassino para tentar 

entender sua mente, como o sistema de indução comentado por Douglas. Na parede 

da casa, é possível perceber um mapa dos esgotos da cidade, mostrando que seu 

método de fuga havia mudado e com isso um ponto de seu modus operandi. Isso faz 

pensar o porquê dessa mudança: se seria um jeito de fugir da equipe e da polícia; já 

que se era sabido que ele tinha acesso aos lugares usando métodos de alpinismo 

ou se seu ritual havia mudado. Conforme Ilana Casoy em seu livro Serial Killers: 

made in Brazil (2004): 

Ritual é o comportamento que excede o necessário para a execução do 
crime. Baseia-se nas necessidades psicossexuais e é crítico para a 
satisfação emocional do criminoso. Rituais são enraizados na fantasia e 
frequentemente envolvem parafilias. [...] Pode ser constante ou não 
(CASOY, 2004, p. 22). 

 

Ou seja, por mais que Japhet tenha assumido o nome de John por ter 

essa relação de purificação com a água, apenas depois de tantos assassinatos essa 

significação ficou mais forte, fazendo seu modus operandi evoluir e dando origem a 

um ritual. Essa satisfação emocional pode ser vista nas mortes da série a partir do 

momento que as primeiras vítimas, os irmãos Zweig, foram mortos e escondidos, 

aparentemente sem um objetivo, e agora se percebe os corpos expostos e certo 

propósito nas mortes, além da vingança contra seu passado. 
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Figura 35: T1:E10– Um castelo no céu. The Alienist (2018, 22min): diferença entre serial killer e um 

assassino comum. 

 

Um detalhe relevante da série é o cuidado para que em nenhum momento 

seja dito a expressão serial killer. Na figura 35, a expressão é usada apenas na 

legenda para um melhor entendimento do telespectador, mas no áudio original a 

expressão usada é multi murderer, ou traduzindo: multi assassino. Apesar de o 

significado ser o mesmo, é importante ressaltar esse detalhe pela importância do 

contexto histórico, já que colocar uma expressão criada e patenteada na década de 

1970 em uma produção em que a história se passa em 1896 seria um grande erro.  

Kreizler em seu devaneio de indução percebe que o objetivo do assassino 

agora como um ato final, que ocorrerá no dia de São João Baptista, será um 

assassinato em algum lugar seguindo o padrão de altura e água, porém, um lugar 

com um significado especial, sendo o ápice de sua carreira. Esse local é o 

Reservatório Croton, que inaugurado em 1890 foi a primeira fonte de água não 

localizada na cidade e a principal fonte de distribuição47, sendo assim entendido 

como o coração da cidade e por isso o local perfeito para terminar ―onde tudo 

começou‖48. Dentro do reservatório, podemos ver um momento entre Japhet e a 

futura vítima, Joseph, onde o assassino demonstra um comportamento psicótico, 

                                            
47

Disponível em: < https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2014/08/04/o-plano-b-do-exemplar-
sistema-de-abastecimento-de-agua-da-cidade-de-nova-york/> Acessado em: 10.12.2018. 
48

 Referência ao coração da mãe. 
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com frases fora de contexto. Essa parte parece não fazer sentido, tendo em vista 

que ao decorrer da série ele é apresentado como um serial killer psicopata e 

organizado, contudo na cena ele parece perturbado. Essa perturbação pode ser 

justificada pela aproximação do ápice do ritual, assim como pode ser entendida com 

uma característica de psicose, onde o indivíduo sofre alucinações e delírios 

(SCHECHTER, 2013, p. 29), tendo em vista que assassinos psicopatas tem total 

consciência de suas ações (SCHECHTER, 2013, p. 27). Assassinos organizados 

geralmente são solitários e gostam de acompanhar a investigação sobre o caso, 

planejam com cuidado o crime e se preocupam em levar um troféu. Enquanto os 

desorganizados costumam ser sozinhos por serem considerados estranhos e 

cometem os crimes por impulso (CASOY, 2004, p. 22). Não fica claro na série em 

qual categoria Japhet pertence, já que ele apresenta características de ambos, isso 

pode ser entendido como um erro de produção, ou apenas como um artifício para 

representa-lo como louco e perturbado, um monstro na sociedade.  

 

 

Figura 36: T1:E10– Um castelo no céu. The Alienist (2018, 36 min e 53 seg):Japhet Dury. 

 

Kreizler, não avisa o paradeiro do assassino para a equipe ou a polícia 

numa tentativa de confrontá-lo sozinho e descobrir diretamente de Japhet o porquê 

dos assassinatos. Na cena do confronto final, Japhet acaba sendo baleado e morre 

nos braços de Kreizler, que fica sem a resposta que buscara durante toda a trama 
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da série: por quê? Essa cena pode ser entendida como uma forma de representar o 

fato de que mesmo com todas as pesquisas existentes sobre o assunto, nunca se 

saberá exatamente o que os leva a cometer tais atos, permanecendo assim uma 

incógnita.  
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CONCLUSÃO 

Os estudos historiográficos usando meios midiáticos podem nos ajudar a 

contextualizar épocas passadas, a pensar seu meio social e suas reações à 

criminalidade. Como podemos constatar a série The Alienist nos ajuda a pensar o 

contraste entre a elite e a classe baixa, como nas cenas de suborno e intimidação 

usando sua posição social. Nos ajuda a perceber também questões de gênero, 

como nas cenas em que Sara Howard impõe sua inteligência e capacidade 

profissional em um meio majoritariamente masculino, em uma época que em 

movimentos sociais como o feminismo estavam ascendendo. The Alienist se passa 

em meio ao contexto da Belle Époque, período auge do cientificismo, onde surgem 

novas ciências voltadas para as mais diversas áreas, incluindo a área médica, 

representada pelos estudos alienistas de Kreizler e a área criminalística, como a 

invenção da papiloscopia apresentada pelos Irmãos Isaacson.  

Contrapondo as novas ciências apresentadas na série com os estudos 

psicológicos e criminais de atualmente, é possível compreender, mesmo que não em 

sua completude, como os novos métodos surgidos no século XIX poderiam 

contribuir na criação do perfil psicológico de um assassino em série, assassino esse 

que era demonizado por esse método de carnificina ainda ser desconhecido. A 

necessidade de saber tudo sobre tudo é representada pela sede de conhecimento 

de Laszlo Kreizler ao decorrer da série, porém, na cena em que Japhet morre, deixa 

explícito que a mente humana é muito mais complexa do que se parece, 

demonstrando que mesmo com toda perseguição de saber o porquê, essa resposta 

pode nunca ser descoberta.  

Assim como Pinsky comenta, as imagens, em foco a mídia televisiva, nos 

proporciona uma aproximação com uma série de emoções que podem ser 

desconhecidas para alguns, como a ansiedade em saber quem é o verdadeiro 

assassino, a curiosidade sobre o processo de montagem do perfil psicológico, que 

faz com que o telespectador siga acompanhando a série e o anseio de saber os 

motivos que levaram Japhet a cometer os homicídios, assim como a reação de 

surpresa ao terminar a série sem uma resposta fixa, levantando reflexões sobre o 

assunto.  
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