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Cenário Londrino:

A grande metrópole estava em expansão com a revolução industrial e
sofria com o grande número de pessoas chegadas com o êxodo rural e a
imigração, criando-se favelas de forma descontrolada. 

Na época, a literatura radical socialista se espalhava e a elite tinha medo
do levante social e greves violentas.

Assim, as famílias mais pobres, os operários de mais baixa renda e as
prostitutas foram rebaixados ao bairro baixo de Whitecampel que tinha
pensões que cobravam por hora e abrigavam em um único quarto
famílias de 5 pessoas.

Diante da inquietação social, Jack surgiu e impactou a sociedade, sendo
descrito como a personificação do caos social.

Londres do ano de 1888, século XIX.



A fama de Jack, o estripador
Jack, o estripador, ganhou grande visibilidade nos jornais do ano
de 1888, sua figura marcou pelo alto requinte de crueldade
utilizado em suas vítimas, tais como a retirada dos órgãos -em
especial os de reprodução feminina.

Dos 11 assassinatos de mulheres ocorridos naquela época no
distrito de Whitechapel, 5 foram atribuídos ao estripador e as
vítimas ficaram conhecidas como "As Canônicas".

A história de Jack penetrou a consciência da sociedade naquele
momento, causando impactos na psiquê refletidos até os dias de
hoje.



As Canônicas

 31 de agosto de 1888 às 3:40hs da manhã numa rua
escura Mary Ann  - uma prostituta, alcoolatra, conhecida
como Polly- foi encontrada morta com a gargnta cortada,
o estômago aberto e os intestinos para fora.

8 de setembro de 1888 Annie -outra prostituta- foi
encontrada morta na rua, o corpo tinha a pele puxada pra
cima, os órgãos mutilados, útero e bexiga retirados e,
claro, os intestinos para fora.

O primeiro caso não impressionou, poderia ser apenas mais
um assassinato.

Reconhecendo o padrão do crime começam as buscas pelo
autor.

Mary Ann Nichols Annie Chapman



A noite do duplo assassinato 
Elizabeth Stride Catherine Eddowes

 31 de setembro de 1888 a prostituta Elizabeth foi encontrada
morta na rua apenas com a garganta cortada, indicando que o
assassino foi interrompido durante o ataque e estava por perto.

O segundo corpo da noite -e o 4º do serial killer- era de
Catherine, outra prostituta, e estava retalhada, Jack havia
elevado seu grau de crueldade a outro patamar. O assassino
marcou o rosto e arrancou o nariz e os órgãos da vítima.

Os policiais saíram a procura de Jack, o estripador, mas o que
encontraram foi outro cadáver, mutilado cerca de 1 hora depois de
Elizabeth.



9 de novembro de 1888, entre as 2 e as 4 da
manhã, ouviu-se os gritos da vítima, foi o caso
mais brutal do assassino em série e o único
dentro de uma residência. Mary Jane foi
encontrada morta em cima da cama
completamente retalhada, tinha o rosto
desfigurado, os seios arrancados, útero e bexiga
removidos, coração  e fígado retirados e o lençol
ensopado de sangue.

 Mary Jane Kelly

O último caso



Investigação policial
O Inspetor Frederick, veterano da policia, foi o responsável pela investigação dos
assasssinatos em série e ganhou grande destaque da imprensa que publicou na 2ª página do
jornal que o assassino procurado pela polícia usava um avental de couro.

O uso do avental era comum, haviam muitos matadouros na região. Além disso, açougueiros,
cirurgiões, médicos e estudantes de medicina se tornaram suspeitos em razão do método das
mutilações, bem como pelo conhecimento e a habilidade com cortes de carnes. O sapateiro,
John Pizer, chegou a ser levado por conta do avental mas foi liberado em seguida.

Os ânimo estavam inflados diante de tantas mortes e a pressão da imprensa, portanto,
organizou-se uma operação policial que batia de porta em porta interrogando a população. 

A pashimina que a vítima Catherine usava foi encontrada pela polícia com marcas de sangue,
possivelmente Jack limpou as mãos e a faca no lenço antes de abandoná-lo. O lenço ficou
desaparecido por anos e em 2007 apareceu, ainda com marcas de sangue, e foi comprado
para realização do exame de DNA na tentativa -sem sucesso- de descobrir a identidade de
Jack.

FREDERICK ABBERLINE

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederick_Abberline


Suspeitos

Advogado que gostava
muito de cirurgia  e
apareceu afogado após o
último assassinato.

Montague John Druitt 

Marinheiro alemão que
trabalhava nas docas
próximas de Londres e
estava na cidade no
tempo dos fatos. Nos EUA
ele foi  condenado à
cadeira de choque por
assassinar mulheres.

Carl Feigenbaum

Michael Ostrog

Imigrante russo, era um
médico considerado
louco e passou seus
últimos dias no asilo de
insanos.



O pintor impressionista
alemão, Walter, tinha uma
condição genética no órgão
sexual, o que justificaria a
raiva das prostitutas. Anos
depois pintou quadros que
pareciam as cenas dos
crimes de Jack.  

Walter Sickert
 

Robert Anderson apontou
Aaron Kosminski

O vice comissário de polícia,
Robert, fez anotações de
próprio punho em um
exemplar de suas memórias
para presentear o
superintendente aposentado
Donald S. Swanson e, na
parte que falava de Jack,
indicou que o assassino era
o polonês Kosminski.  

Robert 

Kosminski



Dear Boss (Querido Chefe): a primeira carta, destinada ao chefe de polícia,
prometia arrancar as orelhas das damas e pela primeira vez  usou-se a
identificação Jack, The Ripper.

Saucy Jacky (Jack Insolente): o cartão-postal falava sobre o evento duplo da
noite de 31 de setembro.

From Hell (Vinda do Inferno): a carta foi enviada com uma caixinha -
contendo metade do fígado da última vítima- e a mensagem "a outra
metade eu comi".

Centenas de cartas foram enviadas à delegacia, supostamente do assassino,
escritas com tinta vermelha -remetendo ao sangue das vítimas- mas apenas
três delas chamaram a atenção da polícia:

As cartas
 Dear Boss

Saucy Jacky

From Hell



O pai dos serial killers
Jack, o estripador, nunca teve sua identidade descoberta e também não
atacou mais. 

O Jack deixou um imenso legado ficcional que se disseminou em diversos
gêneros, servindo de inspiração para todo tipo de obra literária e
audiovisual, não apenas para as tramas dos livros e filmes, mas também
para a criação de personagens -tal como Hannibal Lecter.

Jack se tornou uma lenda e atrai o interesse de turistas. Em Londres é
possível visitar o "Jack The Ripper Museum" e participar do "Jack The Ripper
Tour" para refazer os passos do assassino e recriar a atmosfera da Londres
vitoriana.



Irmãos Mayrinck

Fascinada por arte e cultura,
jogadora profissional de
poker, diretora e roteirista de
cinema e TV, é formada,
também com honras, em
Economia e História da Arte
pela Universidade da
Califórnia, em San Diego,
tendo também cursado
Sociologia, na PUC-Rio.

Maria Eduarda

Economista formado
com honras pela
Universidade de
Princeton, faixa preta de
Jiu -Jitsu foi diretor do
Deutsche Bank nos
últimos 17 anos, em
Londres, é um ávido
leitor e historiador -
amador desde pequeno.

Pedro Henrique


