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PREFÁCIO

Helena Machado e Sheila Khan

Desde a década de noventa do século XX, que os estudos sociais da ciência e 
tecnologia nos têm ensinado que a ciência da genética, o conhecimento científico 
que lhe é associado e os artefactos tecnológicos que este campo constrói são 
um campo que marca de um modo muito particular as expectativas públicas 
em torno da inovação e do desenvolvimento científico. Como qualquer ciên-
cia, a genética ganha significado e produz consequências à luz de processos 
sociais, relações de poderes e normas e valores sociais. Aplicada no campo da 
justiça criminal, a genética assume uma aura de máquina da verdade e uma 
capa singular de infalibilidade que, se por um lado, desperta o entusiasmo do 
público em geral, por outro lado, suscita preocupações e ansiedades da parte 
dos cientistas. Os geneticistas forenses, treinados para encararem a realidade 
científica em moldes céticos e críticos, receiam os riscos que crenças exa-
geradas no poder da ciência da genética podem suscitar, designadamente a 
desvalorização de outros elementos probatórios na investigação de um crime 
e a descontextualização da ‘prova genética’, com os decorrentes erros no ato 
de julgar em tribunal. 

Nos processos sociais e culturais de construção de imaginários tecnocien-
tíficos e de expectativas públicas em torno do potencial da genética na iden-
tificação criminal, os média desempenham um papel crucial. As mensagens 
dos média chegam a públicos diferenciados, moldando, em larga medida, os 
repertórios coletivos em torno do poder e das limitações que as tecnologias 
genéticas podem ter em contexto de apoio à investigação criminal e no momento 
da decisão judicial para inocentar ou condenar. Mais do que projetar o estatuto 
simbólico da genética no apoio ao sistema de justiça, os média contribuem de 
forma decisiva para moldar a educação científica e tecnológica dos cidadãos 
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neste campo particular. Simultaneamente, ao relatarem o uso de perfis de DNA 
ou de bases de dados genéticos em casos criminais que tiveram elevada noto-
riedade pública, os média definem condições, contextos e limiares em que a 
ciência da genética forense pode ou não ser pública e politicamente entendida 
como uma área que merece (ou não) investimento público e financeiro. Em boa 
medida, o retrato que os média possam fazer das tecnologias genéticas forenses 
irá marcar, indubitavelmente, o modo como o campo se pode desenvolver e 
situar na esfera pública e social. 

A obra de Marta Martins revela, com criatividade, lucidez e vivacidade, 
as dinâmicas culturais, sociais e históricas que marcam, de modo indelével, as 
mensagens dos média sobre o papel e o lugar da genética no sistema de justiça; 
ao mesmo tempo que ilustra o posicionamento dos peritos forenses relativa-
mente aos riscos e benefícios das tecnologias, inovações e instrumentos que 
eles próprios colocam ao serviço da justiça e do interesse público.

Os retratos que os média projetam sobre criminalidade, agressores e víti-
mas necessariamente veiculam estereótipos sociais, que se conjugam, numa 
teia plena de ambiguidade e complexidade, com discursos laudatórios das 
tecnologias genéticas na sua missão de ajudar a justiça a tornar-se mais eficaz 
e célere. O trabalho de Marta Martins revela de uma forma muito sensível e 
reflexiva as implicações sociológicas e éticas que decorrem do fenómeno de 
a visão que os cidadãos das sociedades europeias contemporâneas têm sobre 
criminalidade, violência e ameaças à segurança e bem-estar ser cada vez mais 
moldada pelo ritmo, formato e conteúdo das mensagens culturais e políticas 
dos média. Do mesmo modo, esta obra desvenda, numa narrativa elegante e 
fluida, o quão inegável é o papel que os média desempenham no entendimento 
público sobre questões de ciência e tecnologia e na modulação das expecta-
tivas entusiásticas em relação a uma suposta capacidade extraordinária – ou 
“mágica” – da genética para ajudar nas atividades do sistema de justiça criminal. 

Com o rigor de uma linguagem atenta ao tempo atual, este estudo estende 
o seu olhar à interferência que a complexidade histórica ocupa nas relações, 
aparentemente, inócuas entre tecnologia e sociedade. Sem se implicar em posi-
cionamentos políticos e ideológicos que poderiam corromper a integridade 
científica deste estudo, importa referir como ao longo da presente explanação 
analítica dimensões terrenas como medo, segurança e estabilidade comuni-
tária são sustentadas e protegidas a partir da produção de estereótipos e per-
ceções que dissecam como as sociedades se organizam em torno de linhas de 
diferenciação, de manutenção de fronteiras entre aqueles que são vistos como 
fazendo parte de um lado supostamente bom versus os ‘Outros’, rotulados 
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como maus, suspeitos e criminosos. Nesse sentido, percorrendo um caminho 
sólido de pensamento, este trabalho vai desembaraçando e revelando os nós 
históricos tão presentes na produção jornalística sobre crime e criminalidade, 
convocando nesta reflexão espectros, legados e fantasmas de um passado 
estruturado à volta de linhas de exclusão racial e cultural, de noções sombrias 
que alimentam não só visões de uma cultura ocidental superior em termos 
civilizacionais e económicos. Acima de tudo, mostram como sentimentos e 
versões de segurança se encontram implicados na construção e manutenção de 
fronteiras securitárias perante a perigosidade da mobilidade global e da diver-
sidade humana. Este estudo surpreende, com um contributo assaz original e 
revelador, o problema de uma Europa pouco preparada para lidar com os seus 
‘Outros’ internos dentro de uma lógica de que existem os ‘bons’ europeus e os 
‘maus’ europeus, especialmente, no contexto de grandes transformações que 
a Europa vem testemunhando com a emergência de novos países e de novos 
projetos políticos e económicos. 

Os momentos analíticos ricos e minuciosos do retrato quer dos criminosos, 
quer dos suspeitos desocultam a presença de um desencontro histórico mesmo 
no seio da grande modernidade ocidental que até hoje permanece altiva, sobe-
rana e segura. A narrativa de que o ‘Outro’ é somente aquele que resulta de uma 
experiência colonial e imperialista é com inteligência e destreza questionada e 
corrigida no corpo deste estudo. Com precisão, verifica-se uma ampliação de 
um mapeamento em que o ‘Outro’ é todo aquele que a Europa percebe como 
uma ameaça e uma desobediência social, cultural e económica à sua raiz de 
supremacia e de vigência de uma determinada historicidade e evolução. Sem 
dúvida este livro é uma reflexão madura e consistente sobre o que é a Europa, 
como se foi construindo e contra quem. Contextualizar historicamente a rela-
ção entre tecnologia e sociedade exige necessariamente uma atenção sagaz e 
persistente para percebermos que, se outrora as fronteiras eram muito mais 
líquidas, porque pensadas entre metrópoles e territórios colonizados, hoje, 
estas mesmas fronteiras são muito mais inteligentes, refinadas e subtis, já que 
construídas e fortificadas mesmo ao nosso lado. 

O sentimento securitário europeu não é um fenómeno eremita; ele traz con-
sigo uma linha de guardiães dos seus muros, agora, invisíveis e refinados. Mais, 
a importância de sobrevivência e de manutenção perante o perigo da abertura 
do mundo à diversidade humana comporta consigo uma grande aporia, que 
é a da convivência entre democracia e xenofobia e racismo, que os meandros 
do crime, da criminalidade e do imaginário social sobre estes mesmos lugares 
vão desocultando e relembrando a urgência de um compromisso científico, 
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ético e humano perante estes imensos nós, que o trabalho de Marta Martins 
indiscutivelmente alcançou com a sua investigação e dedicação. 

Enquanto mentoras de Marta Martins, apraz-nos testemunhar a criatividade, 
sensibilidade analítica apurada e capacidade reflexiva crítica que constituem 
características marcantes deste trabalho e elementos que permitem augurar 
um promissor percurso académico para a autora. 

casos criminais.indd   12 24/09/2021   11:35:38



INTRODUÇÃO

As tecnologias de DNA1 têm vindo a assumir um papel crescente na gover-
nação da criminalidade. Em especial, o DNA tem sido encarado como revo-
lucionador no apoio à investigação criminal na resolução de casos criminais, 
com inúmeras histórias de sucesso em jornais de todo o mundo. Este livro 
pretende analisar como é que os média reportam casos criminais transna-
cionais que envolvem o uso de tecnologias de DNA e explora também como 
a circulação destas narrativas nos média são interpretadas e percecionadas 
pelos peritos forenses que estão envolvidos na cooperação policial e judicial 
na União Europeia.

Esta obra integra um estudo inovador importante, na medida em que 
congrega uma reflexão e diálogo sobre duas realidades – os média e os peritos 
forenses. A inovação empírica deste estudo contribui para o preenchimento de 
um vazio científico, em Portugal, visto que estudos deste tipo no contexto da 
União Europeia são inexistentes. Existem investigações deste peso, em Portugal 
(ver Santos, 2015 e Machado & Santos, 2009, 2010, 2011), no entanto há uma 
lacuna na literatura acerca da integração da análise de um contexto europeu. 
Procura-se assim contribuir, enriquecer e completar este campo de análise através 
de uma abordagem metodológica faseada. Por um lado, foram analisados seis 
casos criminais transnacionais – o homicídio de Fieny Wouters, o homicídio 
de ‘Rose Girl’, o ‘Euro-Ripper’, a absolvição de van der Dussen, o atirador de 
Montenegro e Amanda Knox –, tendo sido recolhidas e examinadas 306 peças 

1 O DNA (Deoxyribonucleic acid) “é a molécula em que se encontram codificadas as características 
genéticas de cada pessoa” (Machado et al., 2013: 1). Neste livro, utilizo o termo DNA, a sigla em 
inglês, por ser a aprovada pela Sociedade Internacional de Bioquímica.
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jornalísticas publicadas nos seguintes países: Portugal, Reino Unido, Países 
Baixos, Áustria, Espanha, Itália, Montenegro, Sérvia e Suécia. Por outro lado, 
procedeu-se ao estudo de 37 entrevistas a peritos forenses que lidam com o 
controlo do crime ao nível europeu. 

De forma a introduzir temáticas complexas a explorar ao longo deste livro, 
o caso criminal do ‘Euro-Ripper’ ilustra as análises que se seguirão.

A 21 de maio de 2015, vários foram os jornais que descreveram as circuns-
tâncias violentas em que um casal de idosos de 75 e 74 anos de idade foi violado, 
torturado e assassinado em Viena, na Áustria. Apesar de a polícia austríaca 
ter procedido à recolha do DNA do suposto assassino, não foram encontradas 
coincidências (matches/hits2 3) com os perfis armazenados na base de dados 
genética forense do país. Contudo, através da troca transnacional de dados de 
DNA na União Europeia, foi possível identificar um homem polaco de 29 anos 
de idade, chamado Dariusz Pawel Kotwica. Kotwica, ou ‘Euro-Ripper’, como 
ficou conhecido pela imprensa, não apenas confessou o crime, mas também 
mencionou que alguns meses antes tinha cometido um outro homicídio na 
Suécia, perto de Gotemburgo, cuja vítima foi um homem de 79 anos. Além 
disso, em 2012, roubara várias lojas e cometera outro homicídio em Salzburgo, 
na Áustria. Antes ainda, em 2011, praticara várias agressões e cometera outro 
homicídio na Holanda. A polícia austríaca também descobriu que o suspeito 
permanecera no Reino Unido por vários anos e, portanto, foram levantadas 
suspeitas sobre a possibilidade de ter cometido mais crimes graves nesse país. 
A 8 de junho de 2015, o ‘Euro-Ripper’ foi preso na Alemanha e extraditado e 
julgado na Áustria (Daily Mail, 15 de julho de 20164).

NARRATIVAS DOS MÉDIA – (RE)CRIAR CENÁRIOS

Em muitos aspetos, o caso do ‘Euro-Ripper’ é o melhor ponto de partida para 
ilustrar os temas-chave deste livro. Em primeiro lugar, esta história começa 
por expor o papel preeminente do DNA. Sob os holofotes mediáticos, o DNA 
tem sido encarado como uma espécie de ferramenta revolucionária no apoio 
à investigação na resolução de casos criminais, com inúmeras histórias de 

2 Termos utilizados para descrever uma coincidência entre perfis de DNA aplicados depois de 
uma pesquisa nas bases de dados num determinado momento da investigação transnacional.

3 Para informação detalhada ver: http://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/m1_guideline.pdf, 
acesso em 12 de fevereiro de 2020.

4 Demonstrado em: https://tinyurl.com/qqzg2ty, acesso a 12 de abril de 2017.
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sucesso em jornais de todo o mundo. Este cenário produz um imaginário 
assente na crença de que as tecnologias de DNA são, por si só, possuidoras 
de um poder inigualável na identificação de potenciais suspeitos. Sob a ótica 
pública e social, o DNA é perspetivado como uma importante fonte de pistas 
para a identificação e acusação de autores(as) de crimes no âmbito de inves-
tigações criminais. 

Em segundo lugar, as coincidências (matches/hits) neste caso criminal 
resultam de um contexto de troca transnacional de dados de perfis genéticos. 
Este procedimento tem suscitado grande entusiasmo no meio científico, dada 
a possibilidade de expansão das bases de dados de DNA forense por todo o 
mundo e a aplicabilidade da ciência forense na investigação criminal. Não 
obstante, o uso de tecnologias genéticas para identificar criminosos como o 
‘Euro-Ripper’ tornou-se conhecido na esfera pública através da imprensa, bem 
como, transversalmente, a partir de séries de televisão como a americana CSI 
– Crime Scene Investigation. Estas séries televisivas acabam por posicionar o 
DNA como uma espécie de testemunha silenciosa que nunca mente, e que não 
dá margem a incertezas. Os efeitos cinematográficos acabam por transmitir ao 
público a mensagem de que a prova de DNA é célere, confiável e instrumental 
na resolução de casos criminais. 

Consciente da importância que estas variáveis representam na sociedade 
atual e do grande desafio de se pensar sobre estas realidades à luz da investi-
gação, neste livro, procedo a uma desconstrução destas verdades complexas. 
Por isso, enfatizo a importância que estes veículos comunicativos, os média, 
detêm na sociedade contemporânea: as palavras que narram, as imagens que 
apresentam, a versão dos casos que relatam, a (não) factualidade de que fazem 
uso para nos noticiar as diferentes cenas de crime e, por fim, os jogos de nego-
ciação e de poder que se traduzem no seio de controvérsias distorcidas e sensa-
cionalistas da ciência forense, nomeadamente, no papel do DNA na resolução 
de casos criminais, dos(as) autores(as) dos crimes e das respetivas vítimas com 
efeitos e práticas na explicação e compreensão do crime. No entanto, além da 
inegável importância que estes meios atualmente têm, e perante uma análise 
complexa como a que este livro pretende, paralelamente, analiso o modo como 
estas narrativas são interpretadas e percecionadas pelos peritos forenses que 
lidam com o controlo do crime.

Um terceiro aspeto refere-se ao trabalho jornalístico e ao modo como os 
média atuam num palco ancorado a representações sociais, culturais e políticas. 
Tal como se verifica através do caso do ‘Euro-Ripper’, o vilão da história é um indi-
víduo do sexo masculino, cuja atenção mediática incide sobre a nacionalidade, 
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pertencente à Europa do Leste. No cerne desta discussão está a formulação 
e (re)produção do ‘Outro’ associado a determinadas práticas criminais. Em 
particular, a atenção redirecionou manchetes sobre o facto de o ‘Euro-Ripper’ 
ter conseguido atravessar fronteiras com grande flexibilidade para a prática de 
crimes. Este contexto materializou-se na associação do aumento de fluxo de 
pessoas na União Europeia com o crescente crime transfronteiriço. Assim, a 
partir desta perspetiva, procuro compreender o modo como os estereótipos e 
as crenças enraizadas da sociedade civil, no âmbito da narrativa da migração, 
originam uma divisão geográfica e simbólica do “Nós” e dos “Outros”. Neste 
sentido, analiso como os processos subjetivos de vigilância e controlo social são 
fundamentais para a construção da suspeição ligada a determinadas “comuni-
dades suspeitas” (ver Pantazis & Pemberton, 2009: 649).

Considerando a construção assimétrica destes polos e a sua reprodução no 
palco social contemporâneo, o presente livro visa enquadrar a forma como o 
combate ao crime transfronteiriço justifica o uso das tecnologias de DNA e os 
média pessoalizam representações do crime e da justiça criminal que inspiram 
e instigam a divisão entre o cidadão cumpridor da lei e o criminoso. Com enfo-
que sensacionalista mediado pela retórica da liberdade de expressão, os média 
(re)produzem narrativas sobre movimentos migratórios irregulares na União 
Europeia e, consequentemente, sobre o medo que o ‘Outro’ representa e traduz 
pela falta de segurança gerada através deste fluxo migratório de pessoas. Este 
panorama traduz-se pela compreensão do modo como os significados atribuí-
dos a indivíduos e grupos sociais considerados de risco e/ou suspeitos estão 
entre um conjunto de práticas através das quais as fronteiras transnacionais/
nacionais performam diferentes formas de identidade, com um processo que 
é imaginado e legitimado pelos média. De forma simples, a este processo que 
designo por ‘performatividade da suspeição’ está vinculado o refinamento de 
sentidos e interpretações relativos aos movimentos de populações suspeitas 
através das fronteiras, que não apenas materializa uma forma de identificar 
o inimigo, mas também se suporta numa prática governamental que procura 
instigar o medo e desconforto e exumar relações de poder e políticas entre si 
competitivas de identidade e de cidadania.

Este cenário acima retratado foi uma forma de dar ao leitor as boas-vindas 
a um estudo que pretende desconstruir estas dimensões num diálogo entre a 
sociedade e a ciência forense; por um lado, através da relação entre o crime e 
os média e, em particular, da ligação destes com as tecnologias de DNA, não 
descurando a atuação das séries televisivas neste plano; por outro lado, pela 
ação dos média não como um sistema isolado, mas com profundas ramificações 
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sociais, culturais e políticas na representação do “Outro”. Consciente da rele-
vância que estas variáveis têm na sociedade atual, esta obra procurará conduzir 
a mais respostas, como um kit de ferramentas útil ao leitor.

ORIENTAÇÕES DOS CAPÍTULOS

A obra está organizada em três partes distintas. A primeira parte, dividida em 
três capítulos, mapeia Média e crime – Relações e (Re)construções. O capítulo 1 
apresenta a construção e mapeamento dos fundamentos teóricos do livro, 
tendo em consideração os principais trabalhos existentes, e reflete sobre os 
conceitos pilares que o sustentam, ligados ao papel dos média em torno das 
tecnologias de DNA enquanto ferramentas de investigação criminal. Explico 
como os efeitos dos média passam também pelo sucesso de dramas televisivos 
como CSI – Crime Scene Investigation, que adotam e estimulam uma aborda-
gem científica na investigação criminal voltada para uma realidade fantasiosa 
e hollywoodesca. Para além disso, questiono como as narrativas dos média 
presentes nas histórias criminais estão sujeitas a processos de seleção e edição 
e quais as implicações desse entendimento e interpretação nestes contextos 
sociais. Por fim, a discussão foca-se no modo como os média podem persua-
dir e influenciar a perceção pública, dando origem ao pânico moral (Cohen, 
1972). O capítulo 2 aborda a forma como as personagens envolvidas nos crimes 
são desenhadas nas notícias. Procuro explorar em que condições as vítimas 
e os(as) criminosos(as) são tornados visíveis ou invisíveis perante o conjunto 
de casos criminais transnacionais aqui explorados, respondendo às seguintes 
questões: Quem são as vítimas representadas pelo retrato mediático? E quem 
são as ‘mulheres que matam’? Quem são os homens que cometem crimes? Estas 
questões servem de guia para desenvolver o argumento de que o crime é social-
mente construído e associado aos conceitos de criminalidade e vitimização. 
Esta primeira parte do livro encerra com o capítulo 3, que lida especialmente 
com o papel dos média na perpetuação de uma ideia de (in)segurança. Explico 
que as estratégias de vigilância e controlo social são governadas pelo cálculo 
da análise do risco com vista a uma seleção e governo de fluxos migratórios 
indesejados, numa tentativa de criminalizar e securitizar através de sanções e 
de tecnologias de identificação, nomeadamente as tecnologias de DNA. Explico 
como os média acentuam estes processos de controlo do crime e priorizam 
uma gestão de riscos pela criminalização apriorística.

A segunda parte explora A desconstrução das narrativas dos média – 
Realidades, representações e práticas em dois capítulos que obedecem às seguintes 
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disposições: o capítulo 1 dá conta dos caminhos metodológicos. Explico como 
foram selecionados e analisados os casos criminais, os respetivos jornais e as 
entrevistas realizadas aos peritos forenses envolvidos na cooperação policial 
e judicial na União Europeia; o capítulo 2 incide sobre o mapeamento, de 
forma detalhada, de seis casos criminais transnacionais incluídos na análise, 
dividindo-os em casos mais antigos (cold cases) e casos que ocorreram e foram 
solucionados em períodos mais recentes. 

A terceira parte, Os média na prática – o que torna um crime numa notí-
cia?, é constituída por quatro capítulos. Foi desenhada com o objetivo de dar 
uma contribuição para a formação pública acerca de como os média atuam 
na prática, nomeadamente, no que diz respeito às perceções ligadas ao crime, 
à criminalidade, às tecnologias de DNA. O capítulo 1 analisa as representa-
ções construídas pela imprensa acerca das tecnologias de DNA. Em análise 
está a avaliação das leituras e narrativas dos média sobre o papel do DNA na 
resolução dos casos criminais. Exploro ainda as representações da imprensa 
sobre os mecanismos da troca transnacional de dados de DNA entre países 
da União Europeia. No capítulo 2, ilustro elementos mais amplos e comento 
os imaginários dos média face à construção social das vítimas e dos crimino-
sos(as). Estes crimes, paulatinamente, tornam-se grandes histórias e capturam 
um determinado momento em que a representação da voz das vítimas, os 
retratos das ‘mulheres que matam’ e dos ‘homens que matam’ são delineados 
pelos jornais. Procuro mostrar ao leitor de que forma a(s) vítima(s) e os(as) 
potenciais criminosos(as) são retratados(as) e segundo que critérios e ideo-
logias. O capítulo 3 analisa as narrativas mediáticas de medo e (in)segurança 
ancoradas na elaboração de categorias sociais específicas sobre quem devemos 
temer. Saliento como estas narrativas contribuem para a visibilidade social de 
determinados grupos enquanto responsáveis pelo crime transfronteiriço. O foco 
reside na descrição de como os média atuam sobre uma linha individualista e 
simplista através da criação do medo de certos movimentos transfronteiriços, 
traçados pela divisão geográfica e simbólica entre “Nós” e “Outros”. Neste 
contexto, pretendo refinar sentidos distinguindo o modo como os média 
reforçam a edificação de ameaças e riscos pela associação de criminalidade 
a nacionalidade, etnia e status socioeconómico. O último capítulo considera 
a perceção dos peritos forenses envolvidos na cooperação policial e judi-
cial na União Europeia acerca das dinâmicas do crime e do entretenimento 
(especificamente através da lente de um ‘Efeito CSI transnacional’) e analisa 
questões associadas à criação da (des)informação incitada pela visualização 
de séries televisivas onde a ciência forense é protagonista. O capítulo encerra 
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com uma reflexão acerca do papel dos média na sociedade segundo o olhar 
dos profissionais que lidam com o controlo do crime. 

Esta obra termina com a Conclusão, que tem por objetivo apresentar uma 
reflexão final e inclusiva de todos os caminhos de análise e de argumentação 
percorridos. Por fim, são mapeadas as questões aqui debatidas, bem como as 
contribuições do estudo para a sociedade, suas vulnerabilidades e pistas futuras.
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