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Resumo: A presente dissertação teve como principal objetivo o estudo da personagem 

Dexter Morgan, protagonista da série televisiva norte-americana com título homónimo – 

Dexter – em função do qual várias questões foram equacionadas. Num primeiro momento 

procurei realizar um enquadramento da série no âmbito das várias espécies de literatura 

policial/criminal, de modo a poder ser estabelecida uma melhor compreensão da 

personagem, tendo em conta os vários papéis desempenhados por Dexter: criminoso, 

investigador forense, vítima. Seguidamente, procurei estabelecer uma relação com as 

teorias positivistas que remontam o século XIX, passando pela análise de conceitos como 

“inato” e “adquirido”, terminando com uma convocação da criminologia do século XXI. 

Num segundo momento aprofundei o estudo tendo em conta os argumentos de Dexter 

para justificar o ato de matar, assim como a importância da influência que o seu pai 

adotivo e as várias mulheres na sua vida tiveram no desenvolvimento da sua 

personalidade. Por último, fiz um levantamento dos crimes e da tipologia de criminosos 

que Dexter mata, de modo a aprofundar o estudo da personagem Dexter, perspetivada 

pelos seus diferentes visualizadores simultaneamente como um herói e um criminoso.  

Palavras-chave: Dexter – Literatura policiais\criminais – Teorias criminológicas do 

século XIX e dos séculos XX e XXI – Tipologia de crimes e criminosos na série Dexter 

– Miami: alegoria de um território do mal – A complexidade do protagonista Dexter – 

Questões ético-morais equacionadas – Aspetos de receção. 

 

 

 

Abstract: The present dissertation had, as its main purpose, the study of Dexter Morgan, 

the lead character of the north-American television show – Dexter – where multiple 

aspects of the persona where researched and analysed. At first, I tried to fit the TV Show 

style across the various genres of police/criminal literature to best relate and describe this 

character type and to establish an adequate understanding of its traits and the diverse 

fragments of Dexter´s personality: criminal, forensic investigator, victim; Following that, 

I will try to establish the criminology profile using the positivist theories of the XIX 

century, going through the analysis of concepts like “nature” and “acquired behavior”, 

ending with a recollection of the XXI century criminology. On a second part, I went in 

depth regarding the arguments that Dexter uses to justify the act of killing, as well as the 

importance of the influence that his adoptive father and the various women in his life, had 

for his personality development. At last, I made a research of the crimes and the type of 

criminals that Dexter chooses to kill, to be able to go into detail in the study of Dexter, in 

perspective with its different traits, perceived by the audience both as a hero and as a 

criminal. 

 

Keywords: Dexter - Police/Criminal Literature – Criminal Theories of the XIX century 

and the XX and XXI centuries – Crimes and criminal typology on the TV Show Dexter 

– Miami: an evil territory allegory – The complexity of the character Dexter –Analysis of 

the ethical/moral questions raised by Dexter – Reception aspects.  
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Introdução 

A presente dissertação tem como principal objetivo estudar a personagem Dexter 

(Morgan) da série televisiva norte-americana com título homónimo, procedendo a uma 

análise do comportamento de duplicidade do protagonista, das suas relações 

interpessoais, dos seus atos criminosos e das eventuais explicações para tais atos. 

Procede-se igualmente a uma reflexão sobre importantes questões ético-morais que 

comportamentos desviantes como os Dexter sempre colocam, sobretudo quando nos 

confrontamos com argumentos como os que surgem repetidamente na série: de que os 

crimes desta personagem são colocados ao serviço do bem, da sociedade, eliminando os 

piores psicopatas, o que parece fazer de Dexter uma espécie de justiceiro e vingador. 

Indissociável deste estudo é também a indagação sobre as possibilidades de “cura” para 

criminosos como Dexter, que parecem ter uma vida “normal” e que desempenham com 

rigor e profissionalismo um dado ofício útil à sociedade, como é o caso do “detetive” 

Dexter, que integra a Miami Police Department. E poderá um criminoso ser também um 

herói? Será que no século XXI, os criminosos só poderão ser combatidos por criminosos? 

Esta série, mundialmente conhecida, trouxe à luz questões muito pertinentes na 

atualidade, remontando algumas delas ao século XIX. Deste modo, começo por fazer um 

enquadramento da série Dexter em relação ao romance que lhe deu origem, ou seja, a 

obra narrativa de Jeff Lindsay intitulada Darkly Dreaming Dexter, abrindo depois 

caminho para o modo como a adaptação televisiva foi realizada dois anos depois do 

lançamento da obra. De seguida, estabelecerei uma ponte que por vezes liga, e outras 

vezes afasta, Dexter das várias vertentes do género policial/criminal (quer no romance 

quer em séries televisivas e obras cinematográficas), desde o whodunit, ao hardboiled 

americano até ao police procedural. Com efeito, tendo em perspetiva as vertentes 

referidas, irei analisar de que modo é que Dexter se enquadra nas narrativas de violência 

que surgiram nos anos 1950 e perduraram até aos nossos dias. Consequentemente, 

concentrarei o meu estudo no protagonista e no seu desenvolvimento enquanto criminoso. 

Para tal, partirei das teorias positivistas do século XIX, com relevo para as de Cesare 

Lombroso, trazendo à discussão conceitos como os de “inato” e “adquirido” que, ao longo 

dos tempos, marcaram os debates sobre crimes e criminosos, terminando com estudos da 

atualidade da Nova Criminologia, onde se destacam as investigações de Dr. Robert D. 

Hare no campo da psicologia criminal e o Psicólogo Dr. Adrian Raine.  
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Seguidamente, depois de abordados os antecedentes da personagem, darei início a 

um estudo mais pormenorizado de Dexter, analisando a sua personalidade e as funções 

desempenhadas na série. Começo por fazer uma abordagem da sua ocupação profissional 

e de que modo ela está inteiramente relacionada com um trauma do passado. Após esta 

primeira análise, irei debruçar-me sobre uma segunda ocupação de Dexter na série, mais 

importante do que a primeira. Esta outra faceta da vida do protagonista ocorre à margem 

da esquadra policial e da legalidade, e consiste na perseguição implacável e metódica a 

serial killers, a que se segue a captura e assassínio destes. O trunfo da série e a inovação 

que marca a diferença em relação à quantidade de séries televisivas policiais/criminais da 

atualidade reside precisamente em juntar uma investigação criminal com uma narrativa 

sobre assassinos violentos e sobre um assassino como Dexter, que é capaz de os vencer. 

Por conseguinte, serão analisados em pormenor os atos e argumentos que levam Dexter 

a matar.  

A vida de Dexter enquanto vigilante/justiceiro encontra-se estritamente ligada ao 

facto de ter sido adotado pelo polícia Harry Morgan e, consequentemente, da educação 

que este lhe forneceu. Por esta mesma razão é que um dos capítulos desta dissertação se 

irá focar na (por vezes bizarra) relação de confiança que ambos vão criar. Será também 

realizada uma reflexão sobre a forma como essa relação moldou completamente a figura 

de Dexter, não enquanto mero assassino, mas enquanto assassino de assassinos. Neste 

capítulo poderemos também ter uma noção mais aprofundada das raízes de Dexter 

enquanto personagem, assim como as suas experiências de vida enquanto criança e jovem 

que o levaram a ser o adulto representado na série. Assim, as suas relações pessoais vão 

ser muito importantes para a compreensão e evolução de uma personagem tão carismática 

como Dexter. Por conseguinte, as relações que vai estabelecendo com as várias mulheres 

na sua vida, tal como a irmã Debra, a mulher Rita, e algumas namoradas, revelam-se, 

como procuraremos demonstrar, essenciais para o seu desenvolvimento enquanto ser 

humano, sendo importante realçar desde já, que é essa uma das premissas principais da 

série: a jornada de um assassino que quer sentir-se “normal” e humano.  

Em terceiro lugar, darei início a um estudo que se centrará na parte criminosa de 

Dexter, na qual serão abordados de uma forma meticulosa, mas não exaustiva, as vítimas 

de Dexter, assim como as motivações que o levaram a escolher em particular aqueles 

criminosos. De seguida, voltarei a centrar-me na série, mais precisamente no lugar ou 

cenário onde ela se passa, ou seja, Miami. Analisarei a representação da cidade em si 
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como um microcosmos onde todo o mal acontece, como se se tratasse de uma alegoria ao 

mundo moderno, onde parece justificar-se a emergência de uma personagem que faça 

justiça quando as próprias instituições responsáveis falham para com os seus cidadãos. 

Para finalizar, voltarei à perspetiva em que analiso a personagem Dexter enquanto 

criminoso, ao mesmo tempo que consegue ser vista como um herói, ou vingador, das 

vítimas de assassinos que conseguem furtar-se à ação policial. Com efeito, as observações 

em relação ao final da série vão também permitir uma conclusão, em relação ao futuro de 

uma personagem como Dexter, emitindo uma ideologia da fatalidade do destino, ainda 

que em tempos tenha sido aplaudido enquanto herói.  

A secção “Anexos”, incluída no final desta dissertação, visa permitir uma melhor 

compreensão de certas questões que serão abordadas ao longo da dissertação. 
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1. A Série Dexter: questões de enquadramento 

Dexter é uma série televisiva de teor criminal, criada por Sara Colleton, John 

Goldwyn, Scott Buck e Clyde Phillips, constituída por oito temporadas, com doze 

episódios cada uma. O enredo da série foca-se no trabalho de investigação criminal da 

Miami Metro Police, centrando-se, de forma particular, na vida dupla de um dos seus 

agentes, o protagonista Dexter Morgan, que trabalha durante o dia como patologista 

(investigador) forense na recolha e análise de respingos de sangue, tornando-se num 

assassino em série durante a noite. Esta dualidade vivida pelo protagonista é, também, a 

sua marca mais caraterística, pois constitui um desvio marcante em relação às habituais 

séries policiais, nas quais, o principal objetivo se prende com a exploração do processo 

de captura do assassino por parte de um detetive/polícia. O que temos em Dexter é, por 

sua vez, uma história narrada a partir do ponto de vista do protagonista que é investigador 

forense e criminoso e que nos fornece, episódio a episódio, conhecimento da sua 

interioridade, da sua forma de pensar, de sentir e de ver o mundo. E, mais do que oferecer 

um novo olhar sobre o mundo do crime, esta série conseguiu ao longo de oito anos fazer 

algo de extraordinário: tornar-se uma série de grande popularidade dentro e fora dos 

E.U.A., como comprovam as várias temporadas da série. 

A série foi adaptada para a televisão em 2006 a partir da obra de Jeff Lindsay 

intitulada Darkly Dreaming Dexter, publicada em 2004. Um dos objetivos era dar a 

conhecer ao mundo um ser humano que, à partida, segundo os padrões da sociedade, seria 

visto como um monstro. Todavia, aos poucos, o protagonista consegue cativar diversos 

tipos de telespectadores através de um conjunto de traços e de comportamentos que nos 

confrontam com as dificuldades em perspetivar o mundo em termos dicotómicos, em 

definir o ser humano em termos simplistas. É interessante ver como Jeff Lindsay justifica 

a criação de Dexter: 

We smile at people when we secretly wish them dead. Inside we are all monsters, but 

we pretend otherwise. (…) We all pretend, we all hide things, so why not take the 

concept to an extreme? That is the basic idea for the character of Dexter. Pretend to be 

human, while quietly and carefully living out the life of a monster on the side.  

(LINDSAY, 2008 S/P)1. 

                                                           
1 LINDSAY, Jeff (2008). “Freak like me” in The Guardian. Disponível em: 

http://www.theguardian.com/culture/2008/feb/23/features16.theguide 

http://www.theguardian.com/culture/2008/feb/23/features16.theguide
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A criação de Jeff Lindsay conseguiu incutir no mais comum dos mortais uma certa 

dose de empatia pela figura do monstro, como o conseguiram, de uma forma análoga, 

outras histórias ao longo dos tempos (e.g., Frankenstein, de Mary Shelley). Em todas 

estas obras somos confrontados com um protagonista que anseia por ser uma pessoa 

“normal”, desejo este que Dexter por vezes tem alguma dificuldade em admitir. Contudo, 

apesar dos sete livros publicados por Jeff Lindsay, é de considerar que apenas o primeiro 

livro, Darkly Dreaming Dexter, foi utilizado quase na íntegra para dar início à produção 

da primeira temporada da série. A partir desse ponto os produtores foram-se baseando em 

algumas histórias da obra original para dar continuidade à série televisiva, mas decidiram 

levar o protagonista para um rumo completamente diferente daquele que toma no 

romance. São de destacar as alterações realizadas ao final da temporada; o livro termina 

com Dexter a libertar o irmão biológico Brian, depois de este se recusar a matar Debra (a 

irmã adotiva), como aquele lhe tinha pedido. Por sua vez, na série televisiva, Dexter opta 

por salvar Debra, de forma a protegê-la de Brian, e decide também matar o irmão, ao 

invés de o deixar fugir.  

Dexter forma uma decisão em que os laços de afeto e os valores morais prevalecem 

sobre os laços de sangue, sobre as afinidades que tem com o irmão biológico. De facto, 

nas palavras de criadora da série, Sara Colleton, este é um momento essencial para 

determinar a posição da audiência, para cativar o público: “When he chooses Deb over 

his real brother, over blood, is such a moment that you love that character. Right then and 

there, you against all cautions, you have hope that he is somehow redeemable”2. 

Esta foi uma das modificações que causou maior impacto, porque permitiu o 

conhecimento do lado mais humano por detrás do criminoso. Contudo, vale a pena 

adiantar que Dexter não é um assassino qualquer; ele rege-se por um conjunto de regras 

bem definidas, um código moral (adiante retomado) que apenas lhe permite matar pessoas 

que seriam sempre punidas em qualquer sociedade, que seriam sempre objeto de penas 

graves no âmbito do sistema legal. Isto é, ele mata outros assassinos, pedófilos e 

violadores. Assim, é o tipo de vítimas selecionado por Dexter que permite à audiência, e 

mesmo ao ator, Michael C. Hall, que protagoniza Dexter, um olhar e uma opinião 

particularmente positiva associada à personagem. Veja-se o testemunho deste último: 

                                                           
2 COLLETON, Sara (2008). Dissecting Dexter: Dexter´s origins. Entrevista disponível em: 

http://www.sho.com/sho/video/series#/video/titles/10057/dissecting-dexter-part-one 

http://www.sho.com/sho/video/series#/video/titles/10057/dissecting-dexter-part-one
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If Dexter didn´t have a code, and was killing people indiscriminately, I think all bets 

would be off, in terms of the audience allowing themselves to identify with him. He 

kills arguably horrible people, and that´s a part of why we give him a pass for that3. 

Contudo, Dexter não é apenas um criminoso, ele tem uma família, destacando-se a 

sua relação com a irmã Debra. Ela trabalha com ele como polícia na Miami Metro Police, 

assim como o pai de ambos - Harry Morgan - que adotou Dexter aos três anos de idade. 

Harry é o falecido pai de Dexter; trata-se de uma personagem muito marcante para ele, 

pois determinou o rumo que a sua vida de criminoso tomou, quando lhe ensinou uma 

espécie de código de sobrevivência, de que falaremos adiante. Verifica-se assim a 

existência de uma dualidade entre crime e justiça como tema central na série. Num mundo 

paralelo a este, Dexter constituiu uma família com Rita Bennett, uma mulher inocente 

que era abusada pelo ex-marido, um toxicodependente, e que, por isso, se encontra numa 

situação de grande fragilidade, o que faz dela a perfeita namorada para um serial killer. 

Por sua vez, Rita é mãe de duas crianças (Astor e Cody) do casamento anterior. Este foi 

um dos motivos que mais o atraiu nela, visto que Dexter adora crianças, pois elas 

lembram-lhe a inocência que demasiado cedo perdeu. Por sua vez, o facto de ser um 

homem de família confere-lhe o perfeito disfarce para poder continuar a matar, pois não 

é verosímil suspeitar de um homem de família. No entanto, a sua família tornar-se-á, com 

o tempo, muito mais do que uma máscara social, pois ela vai conseguir despertar o lado 

humano de Dexter. Nas palavras do crítico Leonard Cassuto: 

“The willful taking of a life represents the ultimate disconnect from humanity. It leaves 

you an outsider, forever looking in, searching for company to keep.” (S01E03) [sic] 

Indeed. That´s why Dexter describes himself as a monster. He knows that is urge to kill 

separates him from regular people. But his family brings him back, and the kids are the 

key. (CASSUTO, 2008 S/P)4. 

Dexter vê-se como um monstro por ser um assassino, pois tem uma necessidade de 

matar que não consegue controlar, e que por sua vez o controla a ele, como se tivesse vida 

própria, o chamado Dark Passenger. Toda a série é baseada na exploração desse seu lado 

negro, na indagação sobre essa necessidade de matar: como ele encara essa parte da si e 

                                                           
3 Michael C. Hall no Dexter Panel na Comic-Con, (um reconhecido evento que aborda temáticas tais como: 

desenhos animados, filmes, televisão e ficção cientifica. Nesta convenção tornou-se habitual convidar 

membros de vários espetáculos televisivos para uma sessão de “Questões e Respostas” (Panel) nas quais 

os fãs poderiam questionar os atores e realizadores em relação ao programa que estariam a representar. 

Desde 2008 que a série Dexter foi convidada para participar, e a sua presença permaneceu até ao final da 

série em 2013). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dIHXRdAbRTI  

 
4 CASSUTO, Leonard (2008). “Rooting for Serial Killers: The Strange Case of Dexter” in Columbia 

University Press Blog. Disponível em: http://www.cupblog.org/?p=412 

https://www.youtube.com/watch?v=dIHXRdAbRTI
http://www.cupblog.org/?p=412
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como consegue relacioná-la com a vida normal com que sempre sonhou, como consegue, 

até certo ponto, superá-la. Com efeito, o principal objetivo de Dexter é capturar 

criminosos; quer seja de dia, porque o faz numa moldura legal, já que é o seu trabalho, 

quer de noite, para aliviar a sua compulsão. A sua vida é rodeada de crime; o mundo 

criminal é o mundo de Dexter, o que leva a série Dexter a articular duas vertentes da raiz 

do romance policial, como indica Maria de Lurdes Sampaio:   

A matriz do policial tanto é geradora de romances do detetive como de romances do 

criminoso. Hoje acrescentaríamos que essas duas tradições romanescas, antes 

consideradas antitéticas, cada vez mais se fundem ou articulam em narrativas e séries 

várias de que a série Dexter (romances e adaptação televisiva) é o seu melhor exemplo. 

(SAMPAIO, 2012: 28) 

A série Dexter é, além disso, um ótimo exemplo da fusão de dois paradigmas do 

romance policial e de como eles conseguem complementar-se um ao outro, quer pela 

componente do mistério quer pelo componente do suspense e da ação. Para lá dos dois 

paradigmas – o clássico whodunit5- e o romance hardboiled norte-americano – a série 

Dexter vai ainda integrar os procedimentos do que se convencionou chamar police 

procedural, variante da narrativa policial que teve um grande desenvolvimento nas 

últimas décadas do século XX. Deste modo, verifica-se que o protagonista utiliza os 

métodos dedutivos para descobrir e confirmar que as pessoas que ele mata são verdadeiros 

criminosos; penetra diretamente no meio do crime, na rua quando os captura, bem ao 

modo do hardboiled norte-americano; por último, há que salientar que o seu sucesso 

depende muito das facilidades de investigação que lhe são proporcionadas por integrar 

uma equipa policial. Com efeito, o trabalho laboratorial é fundamental para a 

identificação dos criminosos.  

 

2. Dexter – filiação no campo da literatura policial/criminal 

Segundo vários estudiosos do género, a narrativa policial teve o seu início com a 

emergência do romance policial britânico e francês no final do século XIX, vivendo nas 

décadas de 1920 e 1930 o seu período áureo que convencionalmente se designa por 

Golden Age. Neste tipo de narrativa temos sempre duas histórias, a do presente e a do 

                                                           
5 Traduzido para “Who [has] done it” é um recurso típico da narrativa policial de método dedutivo, é a 

questão principal de toda a história, essa mesma questão que o leitor tem de se ir fazendo a ele próprio na 

medida em que vai avançando na narrativa. 
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passado, que corresponde ao crime cometido. A história do presente procura responder 

às questões colocadas pela história anterior, sendo assim um tipo de narrativa onde 

predomina a retrospeção. Neste tipo de narrativa o detetive utiliza o método dedutivo para 

desvendar o mistério, partindo da recolha de testemunhos na tentativa de reconstruir o 

que poderá ter acontecido. A sua marca caraterística é a utilização do método lógico-

dedutivo (ou assim conhecido) pelo detetive para conseguir desvendar um dado mistério. 

O melhor exemplo deste tipo de narrativa são as obras da autora Agatha Christie (e.g., Os 

cinco suspeitos), cujo universo diegético é explicado deste modo pela psicóloga Carla 

Machado:   

Os vilões são motivados por “paixões” comuns (amor, dinheiro, vingança) e o carácter 

das vítimas e a natureza das suas relações ocupam um papel fundamental na clarificação 

do crime. A vítima desempenha um papel relevante na precipitação do ato, o que permite 

uma leitura determinista e previsível dos comportamentos criminais e a sensação de que, 

tendo o tipo de comportamento adequado, evitaremos a vitimização. (...) O crime é, 

pois, um fenómeno individual que não perturba a essência da ordem social. 

(MACHADO, 1996: 278; itálico meu)  

Como podemos observar em Dexter, não é só o protagonista mas todas as 

personagens da Miami Metro Police que utilizam, até certo ponto, os meios dedutivos 

para chegar a uma conclusão fulcral. A questão que os move é: whodunit? Todos eles 

investigam, questionam, criam e discutem possíveis razões ou motivações para um dado 

crime e tentam antecipar qual será a escolha das próximas vítimas. E todos eles, como 

nas narrativas policiais/criminais que envolvem polícias, fazem uma investigação 

empírica e forense, recolhendo os vestígios biológicos de interesse criminal (desde saliva, 

sémen, pêlos, restos cadavéricos).  

Neste quadro, Dexter ocupa um lugar de destaque, porque lhe cabe a ele colher e 

analisar uma prova determinante na inspeção criminal: o sangue deixado na cena do 

crime. Este é o seu trabalho e um pouco à imagem de Poirot (detetive dos romances de 

Agatha Christie), também Dexter tem de descobrir exatamente o que aconteceu entre a 

vítima e o seu atacante. A diferença reside no facto de Poirot procurar respostas nos vários 

testemunhos nas suas narrativas, e de Dexter as procurar nas manchas de sangue, que lhe 

“contam” a história do crime, ou pelo menos, parte dela. No entanto, as semelhanças que 

encontramos entre Dexter e as narrativas policiais não se encontram apenas nas tradições 

do romance policial britânico, intitulado de “romance de enigma”. Aliás, terá sido na 

tradição do romance policial norte-americano intitulado de “romance negro” (nas 
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designações utilizadas por Tzevtan Todorov6) que a série se inspirou para a criação de 

grande parte do ambiente de crime, mistério, e suspense que a caracteriza, tendo esta 

influência sido também determinante na própria modelação da personagem Dexter. 

Assim, enquanto no paradigma dedutivo o que se observa é uma visão relativamente 

positiva do crime, já que este normalmente só acontece em ambientes pequenos e 

fechados, normalmente familiares, com o retorno à ordem e harmonia no final da 

investigação - o que confere uma certa segurança ao leitor - o mesmo já não acontece na 

tradição norte-americana.  

No romance negro não há regras quanto à sobrevivência de certas personagens; tudo 

é possível, e ninguém está a salvo, nem mesmo o detetive, que na tradição do whodunit 

possuía um estatuto de imunidade. O importante no hardboiled é descobrir a verdade 

ainda que a detenção do criminoso não seja imperativa; a violência, a corrupção e a 

imoralidade reinam num mundo retratado como sórdido e regido pelo poder do dinheiro. 

Pode mesmo afirmar-se que esta variante do policial é mais realista, o que leva Raymond 

Chandler, reconhecido escritor de policiais do tipo hardboiled (e.g., À beira do Abismo) 

a criticar o policial dedutivo, como sendo artificial: 

O realista do crime escreve sobre um mundo (…) onde é possível assistir-se a um assalto 

à luz do dia e ver quem foi, mas desaparecer rapidamente no meio da multidão sem 

contar a ninguém, pois os assaltantes podem ter amigos com armas de cano comprido 

ou a polícia não gostar do testemunho... (…) Não é um mundo muito perfumado este, 

mas é onde vivemos. (CHANDLER in SAMPAIO & VILAS BOAS, 2013: 73) 

Raymond Chandler, na linha de Dashiell Hammett, escreve obras nas quais o 

detetive se coloca a si mesmo em perigo quando tenta descobrir a verdade sobre um 

determinado crime. O mundo criminal é constituído de tal forma pela desordem social, e 

conspiração das próprias instituições (polícia, governantes, políticos, etc…) que “reforça 

(…) assim uma retórica de recurso à violência privada como única forma de contornar a 

impunidade geral que o sistema permite aos criminosos” (MACHADO, 1996: 280).  

Esta questão levantada por Carla Machado é de facto muito pertinente, uma vez que 

é precisamente pela falta de confiança nas instituições, que supostamente seriam as 

                                                           
6 Tzevtan Todorov, na sua obra Estruturas Narrativas, defende que o romance policial “não se subdivide 

em duas espécies, apenas apresenta formas historicamente diferentes”, ou seja, duas formas diferentes de 

contar uma história policial. À primeira forma chamou-lhe romance de enigma, pelo teor misterioso central 

na narrativa. E à segunda chamou-lhe romance negro, pois nestas histórias o mundo do crime é representado 

com muita mais violência. Consequentemente, Todorov ainda afirma existir uma terceira espécie policial, 

o “romance de suspense”, que combina os aspetos essenciais das espécies anteriores. 
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responsáveis pela manutenção da segurança e bem-estar da sociedade, que as narrativas 

do herói-criminoso se tornam tão apelativas para a população do século XXI. Deste modo, 

podemos observar que Dexter segue as pisadas de detetives (“private eyes”) como Samuel 

Spade, criado por Dashiell Hammett, e de Philip Marlowe, de Raymond Chandler, mas 

sobretudo de Mike Hammer, de Mickey Spillane, que faz justiça sem recorrer à lei. À 

semelhança deste, Dexter também se coloca a si próprio no centro do crime, usando a 

existência de violência no mundo para libertar os seus próprios demónios.  

Por sua vez, podem estabelecer-se algumas semelhanças entre Dexter e o 

protagonista das obras de Spillane. Dennis Porter releva em Mike Hammer a 

representação de uma personagem segura de si e das suas capacidades, mas não deixa de 

sublinhar a sua ambiguidade moral, ao mesmo tempo que sublinha o papel de herói que 

encarna nos romances de Spillane. E escreve sobre esta figura mais tardia do romance 

negro: “He is given carte blanche by his author not only to see that certain idea of justice 

is done, but that is done with an undisguised pleasure in inflicting pain.” (PORTER in 

PRIESTMAN, 2003: 111). De facto, ambos procuram racionalizar e justificar os seus atos 

mais violentos, dizendo que se trata de purificar a sociedade contaminada pelo mal, de 

proteger os mais fracos, sabendo, no entanto, que os seus atos não são inteiramente 

nobres. No caso de Dexter, esta justificação serve para aliviar a sua compulsão por matar, 

e em Mike Hammer o propósito é o prazer da caça. Entretanto, o que os distingue é que 

apesar de Dexter trabalhar com a polícia, este não possui imunidade que o salvaguarde 

dos crimes que comete, o que implica que todo o seu trabalho de pesquisa tenha de ser 

realizado ocultamente. Já no que diz respeito a Hammer, investigador independente, a 

situação muda de figura: “Intocável, o justiceiro prossegue a sua ação de salvação de 

donzelas ou de órfãos em perigo, matando sem hesitação homens poderosos, entregando-

se a atos de selvajaria e de tortura (…), confiante na proteção e compreensão da polícia." 

(SAMPAIO, 2007: 410). Porém, tanto Dexter como Mike Hammer cooperam com a 

polícia (ainda que de modos diferentes), o que confere legitimidade ao “trabalho” que 

desempenham na sociedade e valoriza os esforços das instituições policiais, ao mesmo 

tempo que lhes confere um estatuto mais elevado que os primeiros.  

De igual modo, Dexter acaba também por levar uma vida bastante solitária na sua 

busca pela justiça, o que não o impede, contrariamente a outros detetives da tradição 

norte-americana como Marlowe, de encontrar mulheres com quem acaba por criar 

ligações mais profundas por necessitar de intimidade. Um dos melhores exemplos ocorre 
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quando Dexter conhece Lila Tournay (na segunda temporada), a verdadeira femme fatale, 

que aos poucos consegue atraí-lo para o seu mundo, tornando mais visível a semelhança 

de Dexter com o protagonista masculino do Film Noir, como refere Alison Peirse: 

While film noir partially descends from the hardboiled detective novel, thereby having 

a certain influence on Dexter, it can be argued that the series also draws from the 

“Golden Age” classic detective or mystery model. (…) In hardboiled fiction 

“ratiocination – the power of deductive reasoning – is replaced by action, and the 

mystery element is displaced in favor of suspense.”(…) Dexter´s mode of investigating 

mirrors traditional detective narratives, where the smallest of apparently innocuous 

clues can lead to the resolution of the case. (PEIRSE in HOWARD, 2010: 194)  

Por último, a série Dexter encontra-se sobretudo vinculada aos parâmetros da 

tradição que surgiu seguidamente à Segunda Guerra Mundial, referida como police 

procedural, praticada por romancistas como Thomas Harris e James Ellroy (veja-se, por 

exemplo, o romance deste, L.A. Confidencial), entre muitos outros, mas popularizada 

através de séries televisivas. Esta tradição valida a importância do trabalho coletivo de 

forças da polícia, dando também relevo ao modo como alguns investigadores singulares 

(destacados anteriormente) lidam pessoalmente com a ocupação criminal a que se 

dedicam. Como se diz na introdução à obra Contemporary American Crime Fiction, o 

police procedural coloca a ênfase não no trabalho a solo mas num agenciamento 

colectivo, com cariz mais realista do que a que a tradição do romance hardboiled, com o 

seu herói individual e solitário a combater o crime: “As such, the police procedural more 

accurately reflects the increasingly and organized nature of presente day society. The 

private investigator, then, has to move over.” (BERTENS & D´HAEN, 2001: 3). De facto, 

esta nova espécie de literatura policial permitiu a abertura de novos horizontes dentro do 

enquadramento policial, nos quais o detetive/polícia não tinha obrigatoriamente de ser o 

protagonista da obra, mas sim qualquer outro indivíduo que também fizesse parte da 

família da polícia. Com efeito, Dexter tira partido deste género policial, já que grande 

parte dos acontecimentos da série reenviam para a força de polícia em que trabalha como 

especialista forense, e muitos problemas têm lugar na própria esquadra da polícia: desde 

a coordenação das investigações aí levadas a cabo, ao estudo laboratorial de materiais 

recolhidos na cena do crime, passando pelos conflitos e jogos de poder entre os elementos 

da Miami Metro Police e até mesmo pelas relações pessoais de amor e aversão entre 

alguns investigadores. Nestas obras também é comum explorar a complexidade das 

organizações policiais (por ex., a corrupção instalada no próprio meio policial, os casos 

mal resolvidos, etc.), bem como a particularidade da subdivisão dos seus departamentos. 
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Este ponto confere legitimidade aos escritores para fazer observações em relação à 

ineficácia da polícia, como refere Leroy L. Panek: “as a counterpoint, writers also have 

their heroes report to the readers the painful and pessimistic litany of police statistics – 

that most crimes are not solved, the most property is not recovered that most victims never 

receive justice.” (PANEK in PRISTEMAN, 2003: 160-161). Esta é uma realidade 

demonstrada regularmente em Dexter, quer nas estatísticas fornecidas pela série 

(referentes a uma Miami ficcional), quer pelo modo como permite a justificação do 

protagonista em relação às suas atividades criminosas.  

Nas últimas décadas do século XX e XXI, o género policial evoluiu de modo 

impressionante para esta modalidade de combater o crime, i.e., de forma coletiva, pelo 

recurso a organizações policiais cada vez mais complexas e sofisticadas. Ou seja, tornou-

se mais comum as narrativas serem constituídas por uma equipa de protagonistas, como 

é o caso das séries CSI: Crime Scene Investigation e Criminal Minds, de entre um número 

vasto de títulos possíveis, nas quais, normalmente, uma equipa é formada por indivíduos 

de cada departamento, que em conjunto investigam crimes cada vez mais complexos. E, 

ainda que a série Dexter se integre parcialmente nestes parâmetros, possui a 

particularidade de optar por articular esta nova modalidade de investigação criminal com 

a escolha de um protagonista, com nome homónimo, que nos surge com um perfil 

ambíguo de vítima, detetive e criminoso (assassino e carrasco).   

 

3. Dexter, uma narrativa de violência 

Por sua vez, Dexter articula-se também com as narrativas de violência (as quais se 

centram no criminoso e/ou na vítima) que, retomando um filão bem popular no século 

XIX, ressurgiram, sob outras formas, nos anos 1950 (pense-se no famoso Mr. Ripley, de 

Patrícia Highsmith) e que perduram até aos dias de hoje. Estas, tal como o nome indica, 

são narrativas nas quais o crime e a violência são o foco principal, narrados de forma cada 

vez mais explícita, a que se acrescenta um interesse cada vez maior por serial killers. 

Estas narrativas, nunca extintas, vão ao encontro da curiosidade e fascínio de sempre pelo 

crime e criminosos, e o interesse de muitas pessoas redobra quando o crime é tratado ou 

explorado de forma crua e realística, de forma não eufemística e sem interditos. Para a 

psicóloga Carla Machado, é impossível pensar a cultura atual sem esta dimensão de 

entretenimento do crime, ainda que uma certa dimensão moral continue presente:  
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Esta preferência traz à luz uma dimensão usualmente oculta nos debates sobre crime – 

a sua figuração extensa na cultura popular (e.g., ficção criminal escrita e 

cinematográfica) sob a forma de entretenimento, fonte de satisfação e prazer. O crime 

como espetáculo é, pois, algo de presente na cultura atual; não se trata já do espetáculo 

proporcionado pelo suplício público do séc. XVII, da “festa da punição” de que nos fala 

Foucault (1977: 14), mas do espetáculo encenado e mediatização pelos meios de 

comunicação social. Mantém-se, contudo, a sua dimensão de fábula moral – a 

representação do crime e da sua punição sob a forma narrativa veicula uma mensagem, 

mais ou menos explícita, sobre as causas do crime, os seus agentes, as suas vítimas e os 

heróis que o combatem. (MACHADO, 1996: 277) 

De facto, mesmo nos media, a violência é hoje, na maior parte dos casos, 

sensacionalista, acabando por estimular um certo voyeurism na audiência. Mas quer os 

meios de comunicação social – ao darem cobertura exaustiva aos crimes e às 

investigações que se seguem – quer as narrativas ficcionais sobre crime, e, sobretudo, as 

séries televisivas acabam por dar a conhecer às pessoas como é que o mundo do crime e 

da investigação funcionam. Assim, através de séries e de obras policiais, o cidadão 

comum adquire algum conhecimento, ou uma imagem aproximada, sobre o pensamento 

dos criminosos, desde as suas histórias de vida, aos diferentes motivos do crime, às 

dificuldades dos investigadores e de todo o sistema judicial em distinguir, em certas 

circunstâncias, um doente mental de um criminoso. Todo este conhecimento é útil, porque 

permite a observação do “mundo” de uma forma mais atenta e perspicaz, e, sobretudo, 

uma maior atenção aos sinais de alerta e de perigo na realidade circundante. É certo que 

muitos crimes relatados nos meios de comunicação social ou séries ficcionais inspiram 

(ou podem inspirar) criminosos na vida real, como refere Joel Black:  

The dramatic rise in the murder of sensational, senseless killings – of assassinations and 

multiple murders – since the 1960´s has been well documented. Inevitably, this 

escalation of violent crime has been attributed to the cultural impact of television. 

(BLACK, 1991: 135) 

Mas como podemos ver no capítulo “Mimesis and Murder”, do livro The Aesthetics 

of Murder, onde Joel Black analisa casos de mimetismo (até de regimes políticos cruéis 

que se inspiram em filmes), também é cada vez mais comum dizer-se que a vida real 

ultrapassa em muito a ficção, como muitos crimes horrendos vindos a lume nos últimos 

tempos provam. 

Em Dexter há uma representação de um mundo onde o crime ocorre constantemente 

e ao qual se responde com violência, como se esta fosse a única forma de a conter. Este 

aspeto é intrigante, porque é contraditória a ideia de que a violência consegue impedir 
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que mais violência se propague, apesar de ser necessário recorrer à mesma para obter esse 

efeito. Mas o facto é que resulta, pelo menos no ecrã. Quando Dexter mata um assassino, 

está a salvar as futuras vítimas do mesmo. Todavia, a meu ver, séries como Dexter não 

incentivam à violência; muito pelo contrário, uma vez que o final da série representa a 

ideologia fatalista que pesa sobre essa violência. Este pensamento não é, portanto, 

positivo, o que significa que esta nunca vai parar, é um ciclo sem fim; a violência gera 

violência, como temos vindo a presenciar no mundo real, nas últimas décadas.  

Se somos atraídos por este mundo no qual os criminosos ficcionais – à imagem dos 

da vida real - nos causam repugnância e insegurança no nosso dia-a-dia, é porque eles são 

finalmente capturados e levados à justiça, ainda que esta seja feita de forma ilegal, no 

caso de Dexter. Tal facto faz-nos sentir, inconscientemente, mais seguros, pois sabemos 

que, em termos do senso comum, há uma espécie de “justiça divina”, ainda que seja na 

ficção. Portanto, é devido a este anseio universal de ver justiça a ser feita, que cada vez 

mais existem séries e documentários que exploram casos reais, de julgamentos e histórias 

de assassinatos por todo o mundo, sendo o documentário de Peter Jackson intitulado West 

Memphis Three7 um bom exemplo.   

No entanto, é de indicar que apesar de Dexter ser uma série de temática violenta, 

não será das séries mais explícitas quanto a esta questão. Dexter mata criminosos na 

maioria dos episódios, mas normalmente as imagens referentes a estas cenas ocupam 

muito pouco tempo no ecrã tendo em conta a extensão do episódio. Este facto leva (ou 

pode mesmo levar) alguns telespectadores a esquecerem-se temporariamente de que o 

protagonista é um assassino, já que, a maior parte do tempo (dos episódios), Dexter surge 

como uma personagem simpática e educada para com os outros (sobretudo com colegas 

e família) ou como uma personagem solitária entregue a dúvidas e indagações sobre a sua 

natureza e comportamentos. Recorde-se que cada temporada de Dexter é constituída por 

doze episódios, e desde as primeiras temporadas que é visível que em muitos episódios 

Dexter não mata ninguém8. 

                                                           
7 West Memphis Three é um documentário que relata o caso de três jovens que foram injustamente acusados 

de matar e abusar de três crianças vinte anos antes. O caso já tinha sido abordado anteriormente no 

documentário chamado Paradise Lost, desenvolvido em três partes, realizadas à medida que o caso ia 

progredindo e novas informações iam chegando. O documentário de Peter Jackson faz um resumo de toda 

história e confere um desfecho final a este extraordinário caso de injustiça. 

 
8 Alguns episódios em que Dexter não mata: S01E04; S01E06; S01E07; S01E09; S01E10; S01E11; 

S02E01; S02E04; S02E05; S02E07; S02E09; S02E11; S03E04; S03E09; S03E10. 
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Assim, a nossa atitude para com Dexter é, por vezes, marcada pela aproximação, 

seguida de distanciamento: ganhamos simpatia pela personagem e vamos esquecendo o 

seu lado negro, até que este é novamente visível de forma ostensiva no momento em que 

Dexter tortura demoradamente as suas vítimas. Algo idêntico acontece com o criminoso 

criado pelo escritor Thomas Harris, Hannibal Lecter, o famoso serial killer canibal que a 

adaptação televisiva celebrizou. Lecter surpreende o público através da sua relação com 

a investigadora Clarice Starling. Hannibal é genuinamente simpático com ela, ajudando-

a na captura de um serial killer que a polícia está a tentar deter. Por sua vez, também 

Dexter decide ajudar a irmã a capturar criminosos, que apenas ele conseguiu identificar. 

No entanto, apesar da franqueza de Lecter em relação ao facto de ser assassino em Silence 

of the Lambs, a verdade é que na sequela Hannibal, Lecter tem de usar uma “máscara” 

da normalidade porque se encontra fugido da polícia. A semelhança de Hannibal, também 

Dexter usa uma “máscara”, ambos fingem ser normais, para que as pessoas a sua volta 

não vejam o seu lado verdadeiro, o lado negro. A questão da máscara ou disfarce foi 

sempre nuclear no âmbito das narrativas policiais e criminais, pois elas põem em 

evidência o hiato entre o “ser” e o “parecer”. O filósofo Ernest Bloch foca precisamente 

esta questão num ensaio dedicado ao género policial:  

A convicção de que, quanto mais a máscara esconde, pior é aquilo que está por detrás 

dela suscita profunda das cortinas e das fachadas, suspeita essa que tem como alvo toda 

aquela superficialidade ideal e honesta que é demasiado bela ou confortável para ser 

verdade. (BLOCH, in SAMPAIO & VILAS-BOAS, 2012: 93)  

De facto, é precisamente isso que acontece. Porque independentemente do que o 

futuro lhes reserva, eles são ambos assassinos, e vão continuar a sê-lo até que tenham um 

forte motivo para parar. Contudo, no caso de Hannibal Lector, parece impossível, uma 

vez que Starling é única mulher por quem Lecter parece ter respeito e com quem 

estabelece uma relação de amizade; todavia, isso não o faz querer deixar de ser um 

canibal. Lecter é sincero quanto à sua vontade, desejo e até satisfação que sente pela carne 

humana; ele não tem necessidade de se esconder, porque em Silence of the Lambs quando 

Lecter conhece Clarice, ele está na cadeia por ter assassinado pessoas para satisfazer a 

sua necessidade de canibal. Assim, como explicita Anthony Bruno, o canibalismo em 

Lecter serve como a sua assinatura enquanto assassino, que por sua vez serve um 

propósito fantasioso de deleitar-se com uma refeição preparada com carne humana:  

The murder signature is what he does beyond that, ritualistic behavior that satisfies some 

aspect of his fantasy. Cannibalism is Lecter´s signature, but Lecter is not satisfied to 
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simply eat his victims. He must feast on them. The elaborate preparation for a five-star 

meal of human flesh is as much a part of his fantasy as eating the flesh. (BRUNO, S/D)9. 

Apesar de Hannibal mostrar ser normal e culto, na verdade, tudo é para ele uma 

oportunidade de conceber arte, até mesmo o ato de matar, criando verdadeiros tableux 

através dos cadáveres10. Dexter identifica-se com a posição de Lecter em relação à morte, 

pois também encara o assassinato como algo sagrado, vendo nas manchas de sangue um 

belo quadro e uma sublime história. Por sua vez, ainda que Dexter não seja canibal, há 

em ambos um lado sádico, e ambos têm prazer no assassinato. O criador de Lecter, 

Thomas Harris faz notar isso na sua obra, Red Dragon: “O Dr. Lecter não pode ser 

considerado louco (…) Fez algumas coisas monstruosas porque sentiu prazer nisso.” 

(HARRIS, 2000: 59). E em Dexter esse prazer manifesta-se, no ritual prolongado do 

assassínio e na sua atividade de meticuloso colecionador do sangue das suas vítimas. 

Na verdade, Dexter e Hannibal Lecter têm mais em comum do que parecerá numa 

primeira leitura. Ambos passam por experiências traumáticas: ambos ficam traumatizados 

pelas mortes cruéis das mães (do pai também, no caso de Lecter); ambos sobrevivem ao 

lado de um irmão (Dexter) e irmã (Lecter), ambos são privados abruptamente desse laço 

familiar (a irmã de Lecter é devorada pelos seus prisioneiros quando privados de comida 

durante um Inverno severo). Dexter torna-se um especialista em sangue – trabalho ligado 

à Medicina Forense – e Lecter torna-se especialista em psiquiatria em tribunais. Tanto 

Dexter como Lecter evidenciam grandes capacidades para elaborarem perfis psicológicos 

criminais. Nalguns casos, ambos recorrem ao mesmo método para atraírem as suas 

vítimas: relacionam-se com elas e procuram captar a confiança delas. 

Talvez a maior diferença que podemos encontrar entre as duas personagens é que 

uma parte de Dexter deseja ser diferente: quer libertar-se do seu Dark Passenger, e ter 

uma vida normal, o que só consegue, depois de tentar durante oito anos, à custa da morte 

da irmã. Por sua vez, Lecter nunca expressa quaisquer desejos de ser diferente, pois 

quando travamos conhecimento com a personagem já sabemos que ele é um canibal e não 

deseja deixar de o ser. Mas nem assim este criminoso, que pratica atos inaceitáveis em 

sociedade como o canibalismo deixou de cativar pessoas por todo o mundo, levando-as a 

                                                           
9 ANTHONY, Bruno (S/D). “Hannibal Lecter: Origins, Facts, and Fiction” in Crime Library. Disponível 

em: http://www.crimelibrary.com/serial_killers/weird/lecter/5.html 

 
10 Thomas Quincey no seu ensaio Do Assassinato como uma das Belas Artes, publicado em 1827-1854, 

demonstra ser um dos primeiros escritores a perspetivar o assassínio em termos artísticos.   

http://www.crimelibrary.com/serial_killers/weird/lecter/5.html
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pedir o seu regresso, ao invés da sua morte ou captura. Gil Plain, que se debruça sobre 

esta personagem que refere como símbolo da monstruosidade e da “ilegibilidade do mal”, 

assinala esta simpatia, adiantando uma explicação: 

His escape suggests that evil can never be wholly contained, and will always be out 

there awaiting its opportunity. (…) Lecter´s escape also had the effect of creating an 

unprecedented audience demand for the return (rather than the capture) of the killer, 

which Harris eventually satisfied with Hannibal (1999). (PLAIN, 2001: 229) 

Curiosamente, o mesmo foi acontecendo com Dexter, que ao longo dos anos 

conseguiu criar uma audiência fiel que sempre se mostrou interessada na continuidade da 

série com o mesmo protagonista, apesar de isso significar a morte de outras personagens 

“boas” como o Sargento Doakes e a Capitã Laguerta, que morreram para que Dexter 

continuasse livre.   

 

4. Dexter à luz das teorias positivistas do século XIX 

De um ponto de vista psicológico, e tendo em conta o seu estatuto de serial killer, 

Dexter é uma personagem que parece preencher inúmeros critérios psicopatológicos. 

Assim, torna-se relevante abordar questões relacionadas com a sua identidade de acordo 

com algumas das teorias que remontam o século XIX acerca da violência, já que a série 

vem reativar importantes debates que tiveram lugar nessa altura sobre o crime e 

criminosos. Comecemos pela criação da Escola Positiva do Direito Penal no século XIX, 

que foi criada por Cesare Lombroso (antropólogo), Enrico Ferri (sociólogo) e Rafaelle 

Gorofalo (jurisconsulto), que introduziu um novo olhar sobre o crime, refutando as 

ideologias anteriores, nas quais se considerava que o criminoso tinha pleno controlo sobre 

as suas ações, e o que determinaria as suas escolhas negativas seria o seu desenvolvimento 

num ambiente de criminalidade. Os estudos da escola positivista demonstraram que 

existem criminosos que não têm poder sobre as suas escolhas, que terão nascido com uma 

predisposição para o crime, que os impede, à partida, de ter uma vida normal 

independentemente do ambiente em que cresceram, como nos diz Enrico Ferri: 

This scientific deduction gives rise to a series of investigations which satisfy the mind 

and supply it with real understanding of things, far better than the theory that a man is 

a criminal because he wants to be. No, a man commits crime because he finds himself 

in certain physical and social conditions, from which the evil plant of crime takes life 

and strength. (FERRI, 1901: 39) 
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 Mas, ao fazer esta afirmação, Ferri não quer dizer que estes seres humanos estejam 

condenados a uma condição que lhes é inata. Pelo contrário, defende que este tipo de 

criminosos exigem uma atenção especial por parte de instituições hospitalares, de forma 

a impedir que os seus impulsos violentos, determinados pela genética, se manifestem. Por 

sua vez, a questão da hereditariedade foi abordada num estudo conduzido 

meticulosamente pelo Dr. Cesare Lombroso, que acreditava que os assassinos natos eram 

seres que não tinham evoluído na espécie como o resto dos humanos, e que, por isso, 

estariam mais ligados ao seu lado animal. A esta causa foi chamada de atavismo, que nas 

palavras de Bernaldo de Quirós se entende deste modo: 

Atavism, then, is the tendency of living beings to return to a distant type from which 

intermediate generations have made them deviate. Unlike direct heredity, with which, 

however, it preserves the stability of the species, atavism is characterized by the 

reappearance of unusual traits in most recent ancestors, which were characteristic of that 

distant race. The criminal goes back to the savage type. (QUIRÓS, 1912: 13)   

Por sua vez, Gina Ferrero (filha de Cesare Lombroso) edita através dos estudos do 

seu pai a obra intitulada Criminal Man, a qual afirma que o atavismo é composto por um 

conjunto de estigmas físicos que consistem em tamanhos desproporcionais do crânio e 

dos constituintes da face - como o nariz, os olhos, as orelhas – abundância de pêlos por 

todo o corpo e membros superiores mais longos. Porém, segundo Lombroso, os estigmas 

indicados não seriam incontornáveis, como indica Gina Ferrero: 

In neither case have the anomalies an intrinsic importance, since they are neither the 

cause of the anti-social tendencies of the criminal nor the mental deficiencies of the 

cretin. They are the outward and visible signs of a mysterious and complicated process 

of degeneration, which in the case of the criminal evokes evil impulses that are largely 

of atavistic origin. (FERRERO, 1911: 24) 

Por sua vez, relativamente às questões emocionais, esta teoria realça que o 

criminoso nato raramente experiencia emoções e afeições naturais para com os seus 

parentes. Afirma também que estes não possuiriam sentido moral, o que os tornaria 

incapazes de reconhecer a imoralidade das suas ações, resultando, invariavelmente, numa 

incapacidade em sentir remorsos ou tormento. Em relação à “máscara da normalidade”, 

o autor afirma que os criminosos natos são excecionais no fingimento de sentimentos que 

não possuem ou compreendem. Acrescenta ainda que estes se caracterizam pela vaidade, 

egocentrismo, impulsividade e imprudência, revelando habitualmente tendências 

vingativas e cruéis, uma vez que geralmente não têm capacidade para experienciar 

sentimentos verdadeiros.  
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Estudando Dexter em função da cartografia dos sinais físicos e psicológicos 

estabelecidos por Lombroso, verifica-se que ele reúne alguns desses sinais, especialmente 

nas questões ligadas às emoções e à consciência. Em relação à falta de emoções, é visível 

no primeiro contato que temos com ele, que o protagonista possui grandes dificuldades 

em sentir o que quer se seja. No entanto, vêmo-lo empenhado em ultrapassar essa barreira, 

acabando mesmo por conseguir nutrir sentimentos por algumas personagens (e.g., Debra, 

a irmã adotiva, Harrison o filho do seu casamento com Rita, e Hannah Mckey, a mulher 

que lhe fará descobrir o verdadeiro amor), piedade para com Camilla (figura maternal 

importante no seu percurso) e até empatia quando conhece uma mulher de nome Lumen 

(na quinta temporada). Tem também um sentido moral, que lhe foi incutido pelos 

ensinamentos do seu pai, o que permitiu, no decurso do tempo, o desenvolvimento de 

uma consciência – e.g., quando Dexter mata um inocente por engano (na quarta 

temporada) surpreende-se por ser capaz de sentir remorsos. Quanto ao uso de uma 

máscara, é nítido que Dexter precisa de disfarçar o que sente dentro de si, de forma a 

parecer uma pessoa normal, com sentimentos e pensamentos comuns. Por outro lado, foge 

às conceções lombrosianas na questão da impulsividade, uma vez que Dexter é 

inteligente, racional e perspicaz, planeando todos os seus passos em direção ao crime. 

Apesar das diversas contribuições de Lombroso para desvendar os mistérios do criminoso 

foram várias as críticas que recebeu: pela excessividade na semelhança que estabeleceu 

entre os primatas e os assassinos; e a insignificância que atribuiu à existência do livre-

arbítrio, que considerava ser uma questão inválida, como nos indica José Roque: 

A reação desfavorável à teoria Lombrosiana baseia-se na consideração de que ele 

despreza o livre-arbítrio e não deve o criminoso ser responsabilizado, uma vez que ele 

não tem forças para lutar contra os seus ímpetos. (...) Enfim o delinquente é doente; e a 

delinquência é uma doença. (ROQUE in LOMBROSO, 2010: 7)  

Efetivamente, existiu uma condenação geral em relação às desculpabilizações que 

Lombroso (como Harry) fez dos assassinos natos, que, no seu entender, não teriam culpa 

de ter herdado genes que os predispunham para violência. Na atualidade, já não se atribui 

grande importância à existência destes estigmas, ainda que o estudo dos mesmos não 

tenha sido completamente descartado. Deste modo, há que frisar que um dos maiores 

contributos de Lombroso foi conseguir chamar a atenção para a interioridade e vida 

pessoal do individuo, que até então não tinha importância. Lombroso impulsionou 

também os estudos de Ferri acerca da existência do livre-arbítrio - colocando em causa, 

pela primeira vez, se a sua existência seria inerente a todos os seres humanos: 
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The admission of free will is out of question. For if the free will is but an illusion of our 

internal being, it is not a real faculty possessed by the human mind. Free will would 

imply that the human will, confronted by the choice of making voluntary a certain 

determination, has the last decisive word under the pressure of circumstances 

contending for and against this decision; that it is free to decide for or against a certain 

course independently of internal and external circumstances, which play upon it, 

according to the laws of cause and effect. (FERRI, 1901: 18) 

Com efeito, o crime é um fenómeno muito complexo, que resulta não só da 

hereditariedade, como também de tudo que é adquirido pelo ser humano (e.g., educação, 

experiências e memórias). A questão do livre-arbítrio recai no centro de ambas as 

conceções, sendo o seu papel no fenómeno criminal alvo de intensas discussões. É, caso 

comum argumentar que a presença de certos estímulos em determinadas situações, certas 

circunstâncias, ou seja fatores de contingência, podem servir de “gatilho” para o 

aparecimento de comportamentos não habituais ou mesmo disfuncionais. Assim sendo, 

verifica-se uma desvalorização da intencionalidade humana por detrás dos 

comportamentos desviantes, sendo o focus da explicação redirigido para os fatores 

sociais/biológicos/psicológicos que os causaram. Os romances policiais de Georges 

Simenon (e.g., Crime Impune) exploram constantemente este tema.  

De facto, o maior inimigo do livre-arbítrio é a impulsividade, algo que todos nós 

nem sempre conseguimos controlar, mas no caso de um criminoso nato, a impulsividade 

pode tomar proporções superiores. Deste modo, há que refletir: de que modo estão os 

delinquentes em pleno controlo das suas ações? Atente-se na pertinência desta questão: 

“Every crime and every criminal is always the product of the simultaneous action of 

biological, physical, and social conditions. (…) without special individual inclinations, 

the external impulses would not be sufficient.” (FERRI apud QUIRÓS, 1912: 21) No 

entanto, todas estas condições impostas geneticamente ao ser humano, não significam que 

esteja condenado a uma vida criminal, pelo contrário: “he [born criminal] may die at the 

age of 80 without having committed a crime, because he was fortunate enough to live in 

an environment which did not offer him any temptation to commit crime.” (FERRI, 1901: 

44). Isto significa que, em boas circunstâncias, ao nível do ambiente e do apoio familiar 

e social, é possível que um born killer consiga controlar os seus impulsos violentos:  

O ser humano é, portanto, fruto do meio em que vive e se desenvolve. Ele pode nascer 

doente, mas a doença pode ter cura. (…) Segundo os criminalistas, o autor de um crime 

deveria ser então encaminhado a um médico e não a um juiz. (...) Há, pois, um complexo 

de fatores influenciando a formação do delinquente. (ROQUE in LOMBROSO, 2010: 

11) 
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Esta teoria aplica-se sobretudo aos jovens. No caso dos adultos, a tese de Lombroso 

ainda ecoa no nosso tempo: “é necessário isolá-los para sempre, nos casos incorrigíveis, 

e suprimi-los quando a incorrigibilidade os torna demasiado perigosos” (LOMBROSO, 

2010: 8). Ainda que desconhecesse estas teorias, Harry Morgan, o pai adotivo de Dexter 

e polícia experiente, decidiu redirecionar a compulsão de Dexter para os criminosos, já 

que os seus comportamentos violentos eram visíveis desde a infância. Lombroso sempre 

defendeu que era possível detetar comportamentos indicadores de criminalidade latente 

em crianças, que por sua vez estariam relacionados com os campos afetivos: 

Affection is very slightly developed in children. (…) Up to the age of seven or even 

after, they show very little real attachment to anybody. Even their mothers, whom they 

appear to love, are speedily forgotten after a short separation. In conclusion, children 

manifest a great many of the impulses we have observed in criminals; anger, a spirit of 

revenge, idleness, volubility, and lack of affection. (…) the criminal is an atavistic 

being, a relic of a vanished race. (LOMBROSO, 1991: 133-134)                     

 

5. Fatores inatos ou/e adquiridos perspetivados ao longo do tempo 

A criança evidencia desde cedo atitudes violentas. São vários os teóricos que 

defendem que os seres humanos desenvolvem um conjunto de predisposições antes de 

serem concebidos. Segundo a conhecida obra Beyond the Pleasure Principle, de Sigmund 

Freud, todos possuímos duas pulsões que nos são inatas; a pulsão da vida que visa a 

autoconservação do indivíduo, e a pulsão da morte, criadora dos comportamentos 

agressivos. Por sua vez, a estas pulsões há que somar as experiências vividas por cada 

sujeito e o modo como são afetados por elas, especialmente pelas que ocorrem nos 

primeiros anos de vida, como indica Sigmund Freud: 

Eros operates from the beginning of life and appears as a “life instinct” in opposition to 

the “death instinct” which was brought into being by the coming to life of inorganic 

substance. These speculations seek to solve the riddle of life by supposing that these 

two instincts were struggling with each other from the very first. (FREUD, 1961: 55) 

Desta forma, temos as conceções que defendem a importância do inato (e.g., Freud); 

a valorização dos comportamentos que são predeterminados, dos quais, apenas uma 

pequena parte é deixada à aprendizagem pela experiência (e.g., Konrad Lorenz). E por 

outro lado, teóricos que defendem que todo o comportamento é formado através de 

respostas aprendidas a determinados estímulos, reforçando a ideia de que a 

hereditariedade seria irrelevante - somente o meio nos podia moldar (e.g., John Watson).  
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Se durante muito tempo estas teorias dicotómicas se anulavam uma à outra, na 

atualidade verifica-se a tendência para contemplar em conjunto as duas teorias –, ainda 

que certos estudos centrados na morfologia do cérebro e nas funções deste venham a 

ganhar terreno, como que a ressuscitar algumas teses defendidas no século XIX. O sujeito 

tem um papel ativo na construção do pensamento e conhecimento, e neste processo 

intervêm fatores biológicos e fatores referentes ao meio e à condição social (e.g., Jean 

Piaget). De facto, esta conceção interacionista permite estabelecer uma relação entre dois 

polos que inicialmente pareciam divergentes. Com efeito, esta conceção retoma as 

ideologias do século XIX, como demonstra esta observação de August Drãhms:   

The individual, introspectively, finds himself in the field already equipped with certain 

mental and bodily qualifications and endowments that give predisposing bent to his 

impulsions and largely tend to shape his subsequent career. (…) Environment goes only 

in modification. (…) Whatever comes after only subtracts from or adds to. (…) Heredity 

is the mother of crime; environment is the father. (DRAHMS, 1900: 124-147) 

 Com efeito, esta teoria defende que as predisposições genéticas revelam-se de 

acordo com o ambiente em que crescermos, e foi com o avanço recente das neurociências 

que ficou estabelecido que certos comportamentos, pensamentos, emoções e até 

perturbações mentais teriam origem orgânica. Aplicando esta teoria a Dexter verificamos 

o seguinte: sabemos que o pai de Dexter era alcoólico e toxicodependente, que abandonou 

a mulher e os filhos, e chegou mesmo a ser preso, acabando a sua vida em isolamento, e 

que a sua mãe consumia drogas e tinha alguns problemas com as autoridades. Porém, no 

seio desta família disfuncional, nasceram Dexter e Brian, e ambos se tornaram assassinos 

em série, ainda que depois da morte da progenitora tenham sido criados em meios 

completamente diferentes. Assim, entende-se que a teoria interacionista é uma das formas 

mais viáveis para compreender de que forma é que um sujeito se insere no mundo do 

crime, como sugere o teórico Joshua Gowin: 

“Nature via nurture” suggests that hereditary traits only increase an individual´s 

vulnerability toward conduct problems if they are exposed to enabling circumstances, 

such as childhood abuse or neglect. (…) Such a formative experience likely interacted 

with their genetic predisposition to antisocial behavior and exacerbated their 

callousness, tipping the scales toward violence. (GOWIN in DEPAULO, 2010: 41) 

Brian cresceu numa instituição psiquiátrica e Dexter foi adotado pelo polícia Harry 

Morgan que cuidou dele como um filho e o inseriu num meio protegido, seguro e familiar, 

o que lhe garantia mais possibilidades de reabilitação emocional que Brian. De facto o 

que os une é o momento traumático partilhado por ambos ao presenciarem a morte da 
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mãe11. Porém, este momento foi vivenciado de formas diferentes, uma vez que Dexter 

tinha três anos quando viu a mãe morrer, e Brian sete, o que fez com o que o primeiro não 

tivesse plena consciência do que acontecera e de que segundo nunca o esquecesse. Por 

sua vez, Dexter foi acolhido por uma família carinhosa – onde existiam laços de afeto - e 

Brian foi institucionalizado e diagnosticado com síndrome de personalidade antissocial. 

Fionna Boyle demonstra de que modo se exerce a materialização desse trauma: 

The trauma of seeing their mother slaughtered by a chainsaw and enduring the bloody 

aftermath had a chillingly identical effect on Brian and Dexter´s psyches. Despite being 

raised in very different environments, they grew up to be the same – not only do they 

both kill, they dismember their victims with saws (Dexter for ease of disposal; Brian as 

an homage) and have issues with blood (Dexter analyses it; Brian drains it). (BOYLE, 

in HOWARD, 2010: 100)  

No entanto, permanece a dúvida de que se esta tragédia não tivesse ocorrido, talvez 

as predisposições de ambos para violência nunca se tivessem manifestado. Apesar de 

ambos se terem tornado assassinos, existe uma grande diferença entre eles: Dexter foi 

capaz de desenvolver uma consciência, talvez não tão funcional como a de uma pessoa 

que teve uma vida “normal”, mas, ainda assim, uma consciência. Isto permitiu que ele 

adquirisse alguns princípios ético-morais e se mantivesse fiel aos códigos que lhe foram 

ensinados pelo pai e que perduraram mesmo depois da sua morte. Por conseguinte, 

quando lhe foi colocado o dilema entre matar Debra ou Brian, Dexter escolhe salvar a 

irmã, já que ela representava a moralidade e o afeto de uma família, e Brian a destruição. 

Dexter leva-nos a problematizar a rígida separação entre “certo” e “errado”, uma 

vez que estes conceitos não têm valor universal e intemporal, mas são mutáveis, pois há 

que tomar em conta os contextos, a cultura, entre outros fatores. Os seres humanos 

compreendem a maldade como se esta se tratasse de uma entidade presente nuns e ausente 

noutros. Philip Zimbardo defende que em circunstâncias específicas todos os seres 

humanos, por mais bondosos e calmos que sejam, têm em si o potencial para cometer atos 

horríveis, independentemente da bagagem pessoal ou genética que tragam consigo. Esta 

teoria acabou por ficar demonstrada com a criação da Stanford Prison Experiment 

realizada em 1971, na qual se fez um estudo que permitisse averiguar e explicar como é 

                                                           
11 Para uma melhor compreensão da noção de trauma e dos seus sintomas, encontram-se para consulta em 

anexo dois quadros referente a Acontecimentos potencialmente traumáticos segundo o DMS-IV e Avaliação 

dos sintomas de PTSD segundo o DSM-IV-TR. Ambos retirados de um artigo escrito por Ângela Maia e 

Eugénia Fernandes, intitulado de “Avaliação do Dano em Processo Cívico”, que se encontra na obra 

Psicologia Forense, coordenado por Rui Abrunhosa e Carla Machado.  
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que pessoas aparentemente funcionais e ajustadas são capazes de praticar ações 

intrinsecamente cruéis. Esta experiência, relatada no livro The Lucifer Effect: 

Understanding How Good People Turn Evil (2007) consistia na simulação do 

funcionamento de uma prisão com vinte e quatro estudantes sem cadastro nem 

antecedentes violentos. Escolhidos a dedo, os participantes foram selecionados e 

divididos para representar os papéis de presidiários e de guardas. E o resultado desta 

experiência (que foi cancelada após onze dias) foi surpreendente: num ambiente propício 

à violência e à pressão, todos cometiam atos violentos, especialmente os que se 

encontravam com o poder nas mãos, ou seja, os guardas. E mais do que isso: pessoas sem 

qualquer aberração psicológica revelavam prazer na crueldade e sadismo que aí 

experimentaram. O que torna a observação de Philip Zimbardo sobre a sua própria 

experiência bastante pertinente:  

The Stanford Prison Experiment went from initially being a symbolic prison to 

becoming an all-real one in the minds of its prisoners and guards. What are other self-

imposed prisons that limit our basic freedoms? Neurotic disorders, low self-esteem, 

shyness, prejudice, shame, and excessive fear of terrorism are just some of the chimeras 

that limit our potentially for freedom and happiness, blinding our full appreciation of 

the world around us. (ZIMBARDO, 2007: 21) 

Esta experiência demonstrou que uma das principais causas para a violência prende-

se com a falta de liberdade que as pessoas experienciam na cadeia. Porém, enquanto seres 

humanos, não precisamos de estar fisicamente presos para sentirmos falta de liberdade 

(e.g., desrespeito, falta de poder económico, etc..) Assim, Zimbardo concluiu que o 

ambiente, o grupo e o sistema condicionam quais as partes da personalidade do indivíduo 

são reveladas, e que a genética continua a desempenhar um papel relevante na evolução 

do ser humano, pois nem todos os guardas abusaram do poder que tinham, nem todos os 

prisioneiros responderam da mesma forma à violência que lhes era imposta. Numa 

entrevista ao jornal Público, conduzida por Ana Gerschendfeld, aquando de uma sua 

conferência no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa, Zimbardo afirma 

que se o mal individual e espontâneo existe, não negando a existência de psicopatas 

(devido a defeitos a nível cerebral ou outros), “o que nos empurra para o mal ou para o 

bem são as situações em que nos encontramos” (GERSCHENDFELD, 2012: 36); “Não 

sabemos o que iremos fazer ou não fazer até nos encontrarmos numa dada situação. De 

fora, gostamos sempre de imaginar que somos boas pessoas e que teríamos tido uma 

atitude heróica” (idem: 37). De facto, muitos dos nossos atos podem ser entendidos em 
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função das circunstâncias com que nos deparamos. Um dos aspetos mais interessantes da 

série televisiva 24 é o modo como o agente Jack Bauer age em função de fatores 

contingentes e responde de forma pragmática às ameaças que enfrenta, o que levanta 

grandes dilemas morais, como nos diz Rui Estrada no seu ensaio intitulado “On Rorty: 

returning to the human dimension”12. Nesse estudo, o autor reflete sobre casos bem 

complexos como o caso do nazi Eichmann, ou da prisão de Guantánamo, e demonstra na 

linha do filósofo Richard Rorty, que nunca podemos dissociar as ações humanas dos 

contextos e situações históricas. Em certos momentos é possível “esquecer” todos os 

princípios ético-morais que aprendemos, como demonstra a experiência de Zimbardo. 

Numa das muitas ilações a retirar da experiência realizada por Philip Zimbardo é 

que se o “mal” pode ser desencadeado e criado (em laboratório como em várias 

experiências análogas às de 1971 – mas também fora dele, em cenários de guerra bem 

conhecidos), também o “bem” pode ser ensinado, treinado, desenvolvido, através de um 

processo de aprendizagem sistemático, norteado já não pela ideia de “banalidade do mal”, 

mas pela ideia de “banalidade do bem”. Poder-se-á mesmo treinar “heróis” comuns, do 

dia-a-dia (como sempre existiram) em defesa do bem, começando por combater o 

conformismo, a apatia e a inação (o “efeito espectador”). É isso que Zimbardo expõe no 

livro The Lucifer Effect e afirma, de forma resumida, na entrevista acima referida. A partir 

da ideia de “banalidade do bem”, Zimbardo criou o Projeto da Imaginação Heroica13. 

Mas o psicólogo afirma também que um herói é sempre alguém diferente, alguém de 

atípico, “um desviante social positivo”, que nunca fica de braços cruzados, mas que é um 

agente social de mudança. Embora os argumentos de Mike Hammer, o herói criado por 

Mickey Spillane, sejam falaciosos (sabemos o prazer sádico que tem em castigar 

criminosos), não deixa de ser curioso a sua justificação em My Gun is Quick, falando na 

indiferença e apatia generalizadas no mundo moderno face ao mal:  

When you sit at home comfortably folded up in a chair beside a fire, have you ever 

thought what goes on outside there? Probably not. You pick up a book and read about 

things and stuff, getting a vicarious kick from people and events that never happened. 

You’re doing it now, getting ready to fill in a normal life with the details of someone 

else’s experiences. Fun, isn’t it? You read about life on the outside thinking of how 

maybe you’d like it to happen to you, or at least how you’d like to watch it. (…) Oh, it’s 

great to watch, all right. Life through a keyhole. (SPILLANE: 153; itálico meu).  

                                                           
12 Cf. ESTRADA, Rui (2010). On Rorty and Other ethical Issues. p.29  

 
13 Informação disponível em: http://heroicimagination.org/ (Site em manutenção) 

http://heroicimagination.org/
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6. Dexter e a criminologia do século XXI 

A referência a Stanford Prison Experiment serve, por um lado, para uma melhor 

compreensão do papel desempenhado pelo polícia Harry Morgan, o pai adotivo de Dexter 

(e que adiante será analisado); por outro, serve como uma ponte entre as conceções 

criminológicas do século XIX e as do século XXI. Uma vez que se une a análise do ser 

humano enquanto criminoso delinquente com a atual preocupação que recai sobre estudos 

que possam prevenir a incidência e reincidência de pessoas comuns (entenda-se 

indivíduos não patológicos) no mundo do crime. As novas conceções criminológicas 

apresentam uma insistência no ideal de que o criminoso só pode ser considerado como 

tal, segundo os limites do que é legal ou ilegal consoante a sociedade em que está inserido. 

Assim, torna-se mais relevante a prevenção, focada sobretudo na procura de respostas 

para questões que se centrem na definição do sujeito desviante, conferindo mais 

complexidade na análise do próprio crime, como indica Alessando Baratta: 

“Complexus” significa o que foi tecido junto; de facto, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos de um todo (como o económico, o 

político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 

interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu 

contexto, as partes e o todo, o todo e as partes entre si. Por isso a complexidade é a união 

entre a unidade e a multiplicidade. (BARATTA, 1999: 174)  

Atualmente vivemos no que se convencionou designar por época da Criminologia 

Dialética que se prende sobretudo com a investigação das organizações sociais como 

potenciais causadoras dos crimes, que ocorrem constantemente na nossa sociedade. Deste 

modo, as novas preocupações não se focam apenas numa das partes constituintes do 

crime, mas em todas as questões que o envolvem. Por isso mesmo é que uma análise da 

personagem Dexter se torna tão interessante e complexa, uma vez que consegue 

equacionar em simultâneo as questões mais marcantes da criminologia tradicional, que 

se prendem com análise do ser humano e das suas experiências, com as recentes questões 

sociológicas, em relação ao desequilíbrio e insegurança social (quadro adiante retomado). 

A Nova Criminologia baseia-se na ideologia defendida por Joe Velo de que: “não 

existem diferenças essenciais entre personalidades, que todos os seres humanos são iguais 

de perspetiva interna, com inclinações, desejos e energias psíquicas de igual 

performance” (VELO, 1998:74) – o que torna essencial o estudo do funcionamento das 

instituições penais. Todavia, a análise de importância dos conflitos psicológicos continua 
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a ser necessária, pois é: “determinante para algumas formas de criminalidade, abrindo 

espaço e atenção a estudos de psicologia ou psicopatologia” (idem: 75). Ainda que a Nova 

Criminologia se tenha expandido para outros campos procurando ser mais completa, isso 

não significa que tenha abandonado completamente as conceções do século XIX.  

Com efeito, psiquiatras e psicólogos contemporâneos como o Dr. Robert D. Hare e 

Dr. Adrian Raine ainda analisam a complexidade das questões criminais utilizando 

simultaneamente métodos tradicionais e atuais. Em primeiro lugar, é importante referir 

que Robert Hare centrou os seus estudos na psicopatia e foi pioneiro na criação da 

Psychopathy Check-list14, um instrumento de avaliação psicológica, que permite avaliar 

uma personalidade em relação a possíveis tendências psicopatas. Num artigo escrito por 

Craig Neumann, Robert Hare e Joseph Newman, entende-se que a psicopatia seja: 

Essentially a personality disorder involving a failure to: a) adopt the common 

interpersonal conventions of honesty, modesty, and trustworthiness; b) experience full-

fledged emotions concerning one´s relation to others (e.g., love, empathy, guilt); c) 

adopt widely shared sociocultural norms pertaining to financial responsibility and safe 

conduct; d) obey the laws pf society. (NEUMANN, HARE, & NEWMAN, 2007: 104) 

A psicopatia encontra-se dividida em quatro campos que correspondem a diferentes 

elementos de um todo, que ligados entre si formam esta complexa patologia. Esses 

parâmetros compreendem as seguintes caraterísticas: Interpessoais (superficialidade, 

egocentrismo, mentira compulsiva, manipulação); Afetivas (ausência de remorsos e culpa, 

afeto superficial, insensibilidade); Estilo de vida (procura de estimulação, impulsividade, 

irresponsabilidade, orientação parasítica, metas irrealistas); e Antissociais (problemas 

comportamentais na infância e adolescência, prisão, criminalidade versátil). 

Se perspetivarmos Dexter à luz destes parâmetros, verificamos que Dexter não se 

encaixa em todos os itens desta análise, nomeadamente no âmbito das competências 

Antissociais, devido à educação parental fornecida por Harry. Por sua vez, há que 

acentuar que Dexter se enquadra perfeitamente nos parâmetros Interpessoais, e em parte 

nos quadros referentes ao Afeto e ao Estilo de Vida, uma vez que inicialmente tem 

afeições superficiais, conseguindo depois desenvolver sentimentos verdadeiros; e ainda 

que procure estímulos na vida, não é irresponsável nem parasita; é cauteloso, meticuloso 

e acentuadamente racionalista. Por sua vez, há que acrescentar que todos os seres 

                                                           
14 A Psychopathy Check-list foi criada pelo Dr. Robert D. Hare e encontra-se disponível para consulta, em 

forma de quadro na parte dos anexos.  
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humanos possuem capacidades que, num primeiro momento, se assemelham ao quadro 

da psicopatia, mas há algo que os distingue:  

The level and persistence of dissocial traits that distinguishes the psychopath from the 

rest of humanity. Moreover, fundamental to the conceptualization of psychopathy is the 

covariation of Interpersonal, Affective, Lifestyle, and antisocial tendencies that 

precisely captures this personality disorder. (idem: 113) 

Seguidamente, é importante destacar o recente estudo de Adrian Raine, intitulado 

Anatomy of Violence, no qual encontramos uma extensiva análise da constituição do ser 

humano que remonta as teorias do século XIX. Efetivamente, o estudo sobre o crime 

centra-se no interior do ser humano: desde a análise da genética, ao cérebro e sistema 

nervoso, bem como a conjugação de fatores que vão surgindo através do meio, como as 

influências da má nutrição, e termina com uma análise do meio legal, e possíveis formas 

de evitar o crime e reincidência, utilizando os fundamentos da Nova Criminologia.  

Através do seu estudo compreende-se que a violência é um aspeto que sempre fez 

parte (em termos evolucionistas) da nossa natureza enquanto seres humanos. E ainda que 

em muitos aspetos discorde das teorias lombrosianas (nomeadamente de certos estigmas 

que denunciavam potenciais delinquentes), Adrian Raine vai explorar a questão do inato 

a um nível superior, mantendo-se, até certo ponto, fiel às raízes da criminologia, sem 

descurar os novos estudos, sobretudo sociais. Assim, é de revelar que Adrian Raine chega 

mesmo a questionar a existência do criminoso-nato e as caraterísticas que lhes são 

normalmente atribuídas: 

So is there such a thing as a natural-born-killer? (…) Is there an unalterable destiny for 

violence? The answer is no. But we have seen here that there are multiple health-related 

factors that occur right at birth and even before birth that are architects in shaping the 

landscape of violence. (…) We get back to the crucial point that biological and social 

processes are inextricably mixed. (RAINE, 2013: 219) itálico meu) 

Assim, encontra-se uma base biológica e simultaneamente social para a existência 

da violência sobretudo nas exposições a nível intrauterino de uma mulher grávida. Há 

estudos que demonstram que o consumo de tabaco e álcool originam consequências 

malignas no desenvolvimento do cérebro, e que a falta de Omega 3 está relacionada com 

os altos níveis de agressividade. No entanto, não é só a partir da gestação do feto que 

podem surgir complicações; estas podem ser anteriores. Neste estudo podemos também 

ter conhecimento de um conjunto de genes potencialmente responsáveis pelo elevado 

grau de probabilidade de certas pessoas se tornarem criminosas. Por exemplo, o 
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comportamento antissocial não é criado somente pelo ambiente em que a criança pode 

estar inserida: A presença do Selfish Gene (nomeado por Richard Dawkins) é considerado 

por muitos investigadores como responsável pela existência de elevados níveis de 

egoísmo no ser humano, da mesma forma que outros genes (como 5HTT, DRD2, DATI 

e DRD4) que regulam os neurotransmissores do cérebro a nível da serotonina e dopamina, 

quando desregulados influenciam a cognição, emoção e comportamento agressivos15. 

Pode ainda indicar-se que a presença destes genes poderia originar a presença de 

comportamentos antissociais, o que por sua vez aponta para que esta seja uma doença 

criada não só pelo meio social mas também pela genética, “ Twin studies tell us that about 

50% of the variance in antissocial behavior is explainded by enviromental influencies. 

The genes-versus-environmental battle comes out as a tie.” (idem: 53) Por sua vez, o 

comportamento antissocial é um dos componentes da psicopatia, o que nos permite 

afirmar que alguns dos seus traços sejam herdados, e posteriormente desenvolvidos 

socialmente.  

No estudo de Adrian Raine podemos encontrar também uma análise do mau 

funcionamento pré-frontal do cérebro, que terá repercussões, ao nível da regulação 

emocional (falta de controle sobre partes primitivas do cérebro associadas à gestão de 

emoções como a raiva e o ódio), comportamental (postura violenta, irresponsável, 

desrespeito pelas normas sociais), pessoal (impulsividade, falta de controlo e de 

capacidade de modificar comportamentos socialmente não aceites), social (imaturidade, 

falta de tato, pobre julgamento social), e cognitivo (pouca flexibilidade intelectual e pouca 

capacidade para solucionar problemas). Como aconteceu anteriormente, podemos ver 

algumas destas caraterísticas em Dexter e outras não. Contudo, há que adiantar a ideia de 

que a educação parental foi crucial para atenuar possíveis comportamentos determinantes 

(anteriormente referidos) de um cérebro com reduzido funcionamento a nível pré-frontal, 

como adiante veremos, com maior detalhe, ser o caso de Dexter16. 

 

                                                           
15  Esta informação está disponível na obra de Adrian Raine intitulada Anatomy of Violence, no capítulo 

“Seeds of Sin: The Genetic Basis to Crime”, nas páginas 66-70. 

 
16 Na secção Anexos está disponível para consulta as imagens referentes a PET Scans (Positron Emission 

Tomography) retiradas da obra Anatomy of Violence de Adrian Raine, que demonstram a diferença entre 

um cérebro com um funcionamento normal e um cérebro com um funcionamento reduzido a nível pré-

frontal do cortex. Seguidamente, encontra-se também uma imagem de uma PET Scan do cérebro de Dexter 

(S03E03) para comparação. 
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1. Retrato de Dexter  

Dexter Morgan é representado por Michael C. Hall, um ator que dá corpo e voz a 

um criminoso, que ao contrário dos criminosos habituais em filmes e séries televisivas, 

não possui deformidades físicas nem o olhar frio que esses criminosos evidenciam. Deste 

modo, Dexter surge-nos como uma personagem simpática, como um homem comum, 

bonito, de olhos verdes e cabelo alourado, com uma voz grave e serena, determinante 

para a imagem exterior de serenidade que projeta e que cativa de imediato o telespectador 

mais desprevenido. Esta aparência externa de “normalidade”, que é cultivada com esmero 

(como se verá ao longo dos vários episódios), é reforçada pela forma casual e descontraída 

como veste, não chamando a atenção sobre si mesmo. E, como um verdadeiro 

profissional, cuja competência poderemos admirar, Dexter age sempre com muita calma 

e autodomínio, mesmo nas situações mais extremas e que perturbam os seus colegas de 

equipa. Não será demais afirmar que no seu olhar parece transparecer uma certa 

infantilidade, uma certa imagem de inocência e candura, corroborada por certas atitudes 

no modo como vê e interage com o mundo que o rodeia. A máquina fotográfica que o 

acompanha para todo o lado, como se fosse um terceiro olho atento a tudo, sendo um 

instrumento indispensável à sua profissão de analista forense, é também sinal de uma 

curiosidade que associamos às crianças.  

Devido a estes traços, o primeiro contato com Dexter é sempre positivo, porque ele 

não age como um monstro; muito pelo contrário, distingue-se pela amabilidade, pelo 

sorriso afável, por falas destituídas de expressões grosseiras, traços estes que se tornam 

ainda mais notórios em contraste com os de outros elementos da Miami Metro Police 

Department onde trabalha e, muito em particular, em contraste com os modos por vezes 

ríspidos de Debra, a irmã adotiva, e com a linguagem agressiva desta, marcada pelo calão 

e pela gíria.  

À medida que acompanhamos o percurso de Dexter, apercebemo-nos de que estas 

atitudes não lhe são naturais e que resultam de um trabalho de aprendizagem de conduta 

regida por um leque de regras que ele utiliza para que nunca desconfiem das forças 

obscuras que habitam dentro de si. Mas a imagem inicial de uma personagem cativante 

imprime-se na mente do telespectador e a descoberta posterior da duplicidade de Dexter 

– homem comum e criminoso – não conduz ao repúdio incondicional da personagem, 

pois vemos que ele é um ser que vive constantemente em conflito consigo mesmo e que 
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os seus atos (ainda que condenáveis) resultam no combate eficaz a perigosos criminosos. 

Dexter é uma personagem que não pode deixar de perturbar muitos de nós, pois é difícil 

separar nele o criminoso do herói – sobretudo na série televisiva. 

Os comportamentos de Dexter, a sua forma de agir, apresentados na série não são 

muito diferentes das que o autor do romance Jeff Lindsay tentou descrever quando criou 

a personagem. Todavia, quando lemos uma obra, temos liberdade para imaginar o 

protagonista de um modo muito pessoal, e, por isso, a forma como o perspetivamos é 

sempre realizada em função dos nossos desejos, dos nossos princípios ético-morais, e de 

expectativas de vária ordem. No ato de leitura poderemos sempre ver em Dexter mais um 

herói – em conformidade com representações habituais do herói – do que um assassino. 

Poderemos, por assim dizer, “censurar” e diminuir o lado negro da personagem e 

avolumar o lado heróico de quem combate o mal e age numa sociedade de alienação e 

passividade. No entanto, este mecanismo de projeção das imagens mais positivas já não 

funciona tão bem – ou deixa mesmo de funcionar – quando ao texto se juntam imagens 

(e imagens de atos horrendos praticados por Dexter), tornando-se neste caso mais 

complicado criar um distanciamento da figura do monstro. O “problema” agrava-se 

quando nos deparamos com outras imagens de forte impacto emocional, como imagens 

de uma vida em família em que o monstro surge como um ser afetuoso, preocupado com 

o bem-estar dos que lhe são mais próximos e como um cidadão responsável. No carácter 

compósito de Dexter residirá, em grande parte, a popularidade da série com título 

homónimo, tal como afirma o crítico Stan Beeler: 

As Dexter´s character is assembled from various components – loyal son, reliable 

brother, competent scientist, and violent psychopath - he is able to attract an audience 

on numerous levels while providing a logical justification for a truly post-modern sense 

of alienation. (BEELER in HOWARD, 2010: 224) 

De facto, a par da sua profissão, Dexter desempenha em sociedade o papel perfeito 

de irmão, namorado e pai absolutamente irrepreensível. Mas, na realidade, todas as suas 

atitudes existem antes de tudo para garantir a sua própria sobrevivência e liberdade. 

Naturalmente, manter uma vida dupla, na qual durante o dia tem de desempenhar o seu 

trabalho como analista de manchas e padrões de sangue, ao mesmo tempo que mantém o 

seu hobbie de assassino durante a noite, não é uma tarefa fácil. Por paradoxal que pareça, 

talvez seja pela existência destas carismáticas peculiaridades, pelo suspense que esta 

duplicidade engendra, mais do que o visionamento de grandes crimes e criminosos, que 
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nos sentimos atraídos pela personagem e pela série. Por outras palavras, o nosso interesse 

na série poderá decorrer, em grande parte, da adrenalina que é desencadeada pela vida 

dupla de Dexter, que tenta ser em simultâneo um assassino e um herói. Uma vida dupla, 

que nós, telespectadores, temos o privilégio de conhecer, quando essa vida é ignorada por 

todos quantos convivem com Dexter. Contrariamente a muitas séries, não há polaridade 

de papéis, nem vemos os acontecimentos a partir de um só ponto de vista, normalmente 

o do investigador e/ou herói. A personagem Dexter mostra a possibilidade de 

coexistência, não visível do exterior, do bem e do mal, de um mundo com várias camadas. 

Uma das estratégias para reunir estes dois mundos é simples: o que conecta Dexter a 

ambos os mundos em que vive, e que à partida seriam bem afastados é o seu fascínio por 

sangue e o exercício de uma profissão em que o sangue está sempre e naturalmente 

presente. Como fundamentalmente observa Jared DeFife: 

Born in blood, Dexter is both fascinated with and repulsed by the stuff. He studies blood, 

samples it, has pictures of it on his office wall, and even collects it. On the other hand, 

he fetishistically admired the Ice Truck Killer´s ability to remove all the blood from his 

victims and fell into a nauseous panic when confronted with a hotel room full of it. 

(DEFIFE in DEPAULO, 2010: 13) 

Obviamente, Dexter escolheu uma carreira na qual o contato com o sangue teria o 

seu principal foco, já que essa seria uma forma de ter a sua presença em mais do que um 

campo na sua vida e à margem de qualquer suspeita, dado o enquadramento legal do seu 

ofício num departamento de polícia. A profissão de analista forense é, assim, uma 

camuflagem perfeita para as suas pulsões criminosas e de máxima utilidade na sua vida 

privada, uma vez que utiliza os conhecimentos de analisador de manchas de sangue para 

sair impune dos crimes que comete. Assim, Dexter consegue estar permanentemente em 

contato com o sangue e com as cenas do crime – algo que desde criança o fascinou. No 

final, Dexter associa sem qualquer dificuldade o prazer ao útil e o que é condenável pela 

sociedade ao que é aceitável e desejado (a punição de criminosos hediondos), como 

observam Wind Goodfriend e Chase Barrick:  

His obsession with blood clearly stems from his childhood trauma, but Dexter knows 

that his fondness for blood is not socially acceptable. (…) His unconscious solved his 

problem for him by steering him toward a career where he could sit in blood all day: a 

blood spatter expert for the police. He can know everything about blood and get paid 

for it: a perfect sublimation. (GOODFRIEND & BARRICK in DEPAULO, 2010: 155) 

De facto, trata-se de uma “sublimação” a vários níveis e não apenas a um nível 

psicanalítico. Dexter viu a sua mãe ser brutalmente morta à sua frente; tratou-se de um 
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homicídio que ocorreu num espaço fechado de um contentor, no qual ambos os seus filhos 

de tenra idade, Dexter e Brian, estavam presentes. Laura Moser, a mãe de Dexter, 

trabalhava como informadora para a Miami Metro Police, numa captura coordenada pelo 

polícia Harry (que viria a ser o seu pai adotivo) e que na altura teve um caso adúltero com 

ela. Deste trabalho resultou o assassínio de Laura, sendo esta morta por uma motosserra, 

esquartejada em frente dos filhos, que depois ficariam presos nesse mesmo contentor. 

Banhados no sangue da sua própria mãe, só três dias depois seriam encontrados pela 

polícia, nomeadamente por Harry, que conduzira as operações que envolviam Laura17. 

Depois deste trauma, Dexter desenvolveu inconscientemente uma estranha fantasia 

por sangue, cuja origem desconhecia até o seu irmão Brian reaparecer na sua vida, e 

conseguir através de uma série de tentativas reconstruir essa memória. Com a chegada de 

Brian, todos os esforços que o pai adotivo de Dexter fizera para manter o segredo sobre 

o seu passado caíram por terra. Assim, pode teorizar-se que foram as predisposições para 

o crime herdadas dos pais, juntamente com o trauma de ver a sua mãe morrer à sua frente 

que encaminharam Dexter para o mundo do crime e da violência, quer na sua vida pessoal, 

quer na escolha de uma carreira. Apesar de Dexter ter iniciado os seus estudos em 

Medicina de modo a expandir os seus conhecimentos de anatomia (facilitando-lhe os seus 

assassínios) acaba no ano seguinte por trocar para especialista forense, porque 

rapidamente percebeu que seria um melhor ajuste. De facto, a injustiça que a sua mãe 

sofreu faz parte de um conjunto de justificações de que Dexter se mune não só para ser 

compreendido – como um herói – e para ser aceite. Mas um herói que se afasta dos heróis 

do imaginário popular americano, e se aproxima dos heróis do mundo contemporâneo: 

Unlike other masked heroes of American popular culture, Dexter´s prosaic public 

existence is an interesting to the audience as his life as an heroic avenger. Dexter brings 

criminals to justice both day and night. This divergence from tradition serves two 

functions; it provides an element more appropriate to contemporary tastes than the 

hackneyed trope of the private detective and it allows the writers to develop parallel 

plot-lines that are a distorted mirror image of a common story. (BEELER in HOWARD, 

2010: 224) 

Há sem dúvida uma dualidade vivida pela personagem que tanto se apresenta como 

um assassino impiedoso como um justiceiro e vingador dos mais frágeis e vulneráveis na 

sociedade. Ainda que ele cometa injustiças e ilegalidades quando captura assassinos e os 

                                                           
17 Embora o quadro não tenha sido tão horrendo, há algum paralelínio entre esta cena de morte e a 

experienciada na vida real pelo escritor norte-americano James Ellroy.  
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mata (lentamente), Dexter é bastante convincente a exercer uma espécie de justiça para 

com as vítimas desses mesmos assassinos, tanto mais que os seus atos são preventivos, 

acabando por salvar, antecipadamente, eventuais vítimas desses criminosos predadores. 

Num mundo marcado por comportamentos de passividade perante atos de violência 

quotidiana, com os cidadãos a limitarem-se a observar, sem agir, numa sociedade em que 

as instituições legais mostram constantemente as suas falhas e mesmo corrupção, Dexter 

sobressai pela ação, pelo combate do crime, ainda que seja motivado por imperativos 

pessoais de matar. Daí a dificuldade de muitos fãs em condenarem os atos de Dexter, que 

surge como personagem complexa a desafiar imagens feitas e os nossos quadros mentais.  

Para criar essa complexidade, e de forma a permitir um olhar mais amplo sobre 

aspetos vários da vida de Dexter (a exterior e a interior), foi introduzida a técnica do 

voice-over, que nos permite aceder de forma natural aos pensamentos, reflexões e dilemas 

de Dexter. Por sua vez, esta técnica também cria algumas dificuldades no entendimento 

da personagem, uma vez que as suas ações nem sempre correspondem aos seus 

pensamentos e juízos de valor, numa dissociação que deixa a decisão de avaliar Dexter 

nas mãos dos telespectadores. Por vezes, parece que somos chamados a discordar dos 

seus próprios juízos de valor, sobretudo quando ele é implacável para consigo mesmo. A 

sinceridade desarmante de Dexter é um dos seus trunfos para captar a simpatia de todos 

os fãs da série, que se sentem muitas vezes divididos ou mesmo confundidos perante as 

vivências da personagem, como releva Michael C. Hall: 

I think that when we met Dexter, he believes in what is telling us.(…) [but] I think we 

are meant to be suspicious about his claims that he is a pure 100% psychopath. I think 

on the course of the show as we see the things that he built up for himself crumble and 

realize as he does that he has a connection to those things beyond the pragmatic, that 

the lines get blurred18. 

Compreende-se que inicialmente Dexter acredite mesmo que está privado de sentir 

emoções e de desenvolver uma consciência, acabando por ver-se a si mesmo como um 

ser primitivo, tal como um animal que responde aos impulsos com que é estimulado. Isto 

é o que ele nos tenta fazer acreditar. Não só as suas ações entram em conflito com os seus 

pensamentos, mas também estes entram em conflito com sentimentos que Dexter diz não 

ter. E um dos melhores exemplos que remete precisamente para existência de sentimentos 

                                                           
18 HALL, Michael C. (2013). Dexter Panel at Comic-Con. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsyDwTNTvq8 

https://www.youtube.com/watch?v=KsyDwTNTvq8
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na personagem acontece quando ele tem de matar o seu irmão biológico Brian para 

garantir a salvação da irmã adotiva Debra, e leva a cabo a vingança pelas vítimas do 

irmão. No comentário a esta cena, Fionna Boyle comprova este facto: 

As he slits Brian´s throat, Dexter´s face is full of anguish and guilt. For someone who 

claims to have no feelings, he is clearly emotional. Killing Brian means killing part of 

himself, literally (his own flesh and blood) and figuratively (the freedom to kill 

indiscriminately). (BOYLE in HOWARD, 2010: 108) 

Efetivamente, ao tomar esta decisão, Dexter não só salva a sua irmã (por quem 

ainda não admite ter sentimentos) como também escolhe a vida por oposição à morte, e 

ainda escolhe honrar o pai, seguindo o Harry´s code, ao invés de levar a vida imoral mas 

repleta de liberdade que o irmão lhe oferecia. Por outras palavras, a partir do momento 

que Dexter escolhe salvar Debra e mata o próprio irmão, a audiência estabelece uma 

ligação mais profunda com a personagem, pois embora reconhecendo as suas limitações 

emocionais, Dexter tem a atitude que consideramos certa. Além disso, é notório que ele 

nutria sentimentos por ambos, e por isso mesmo a escolha feita traduz uma clara 

consciência da diferença entre bem e mal e uma escolha do bem. Como comenta Hall, 

“for someone who claims to be without the capacity for real emotion, Dexter seems to 

really crave for emotional intensity in his relationships”19. 

Por sua vez, é suposto a audiência ser cética em relação à visão que Dexter tem de 

si mesmo, já que só a existência desta margem para dúvida por detrás das atitudes e 

intenções de Dexter nos permite apoiar (até certo ponto) um serial killer, e acreditar na 

possibilidade de uma redenção. No entanto, há por de trás de todo este “apego” à 

personagem um desejo de que Dexter consiga deixar de ser um monstro e passe a ser um 

ser humano com sentimentos, tal como acontece no filme da Bela e Monstro da Walt 

Disney, que é curiosamente o título do episódio em que Dexter conhece Lumen, uma 

mulher perseguida e em grande sofrimento (na quinta temporada). Nós queremos que ele 

consiga ter tudo: uma família, mas também o lado heróico e vingador dos inocentes – que 

é, aliás, o que Dexter também deseja, como que a contrabalançar o seu lado negro. 

Todavia, nisto reside a fraqueza de Dexter, a sua tragédia pessoal: 

Arguably the tragedy of Dexter is that it´s not his homicidal behavior that´s gotten the 

people in his life in trouble but it´s his appetite to play at becoming a human being – his 

                                                           
19 HALL, Michael C. (2013). Reminiscing Dexter. Disponível em: 

http://www.tvweb.com/shows/dexter/season-8--reminiscing-dexter 

http://www.tvweb.com/shows/dexter/season-8--reminiscing-dexter
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desire to have real relationships. I guess a lesson that´s emerged is that you can´t have 

your cake and kill it too. (HALL, 2013 S/P)20. 

Dexter não pode escapar à dualidade da sua existência: sempre entre a vida e a 

morte, mas, de certo modo, mais ligado à morte. Se surge como salvador de vidas, ele 

mata também com regularidade e sente permanentemente o apelo da morte. Dexter segue, 

sem dúvida, duas pulsões vitais, como indiquei resumidamente no capítulo anterior na 

referência a Freud. Por um lado, temos a pulsão da vida que o faz criar laços e relações 

variadas, especialmente com mulheres, tais como Camilla (o lado maternal, aliás 

corporizado também na figura da Dr. Vogel) ou a irmã Debra, que será sempre o seu pilar, 

e as várias namoradas ou companheiras que vai tendo (Rita, Lila, Lumen e Hannah), que 

o ajudaram a descobrir-se e a melhorar a sua personalidade. Por outro lado, há em Dexter 

uma pulsão intensa para a morte, regida pelo seu Dark Passenger, e ligada normalmente 

a personagens masculinas: o pai Harry (que condicionou os seus impulsos homicidas), o 

irmão Brian (que procurou que Dexter se entregasse por completo às suas forças obscuras) 

e Miguel Prado, o único amigo que Dexter realmente teve, e que acabou por destruir-se a 

si próprio em nome da vingança pessoal. 

A criação do Dark Passenger é uma das particularidades mais interessantes da série, 

que nada deve a elementos sobrenaturais; quando muito poderá estabelecer-se um 

paralelismo entre as criaturas inventadas pelas crianças (amigos ou monstros) e o que 

Dexter designa por Dark Passenger. Ao dar um nome ao seu lado negro, como que vendo-

o como um ser autónomo que habita dentro de si, Dexter revela a dificuldade que tem em 

encarar a existência dessa parte de si mesmo, que não o define por inteiro. A ideia de que 

ele mesmo é capaz de capturar e matar outro ser humano, de o torturar lentamente e de o 

cortar aos pedaços (para ser mais fácil se livrar das evidências) é algo que o próprio Dexter 

não consegue compreender nem aceitar. Este processo de desdobramento consciente é 

também um mecanismo de defesa e de autojustificação, que não funciona em pleno. 

Dexter fala frequentemente de si mesmo como um psicopata, desprovido de emoções – 

pelo menos durante os episódios iniciais da série. Este mecanismo de defesa traduz-se, 

então, da seguinte forma, nas palavras de Simon Riches e Craig French: 

                                                           
20 HALL, Michael C. (2013). “Michael C. Hall´s definitive “Dexter” final season interview” In 

Entertainment Weekly. Disponível em: http://insidetv.ew.com/2013/06/27/michael-c-hall-dexter-

interview/3/ 

http://insidetv.ew.com/2013/06/27/michael-c-hall-dexter-interview/3/
http://insidetv.ew.com/2013/06/27/michael-c-hall-dexter-interview/3/
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By telling himself that he is some emotionless monster, he prevents himself from having 

to deal with the feelings and manifest horror that killing brings, and thereby enables 

himself to do what is, in his view, the right thing –that is, sustain a deep commitment to 

the moral code that he lives by. (…) Dexter does feel, and he is emotional. It is just that 

he has to hide this fact from himself, by self-deception, in order that he can still engage 

in what he views as his moral purpose. (RICHES & FRENCH in HOWARD, 2010: 127) 

Dexter vê-se a aceitar viver sem as emoções dos outros seres humanos, porque só 

desse modo é que consegue lidar com a sua compulsão e ao mesmo tempo manter uma 

vida enriquecida pelos relacionamentos que vai estabelecendo. Todavia, os resultados não 

são somente positivos, uma vez que: “the willful taking of a life, represents the ultimate 

disconnect from humanity. It leaves you an outsider, forever looking in, searching for 

company to keep.” (DEXTER S01E03).  

A existência de uma ponte entre a pulsão da vida e a da morte, num equilíbrio por 

vezes precário, nunca deixa de existir, porque Dexter segue um código moral que lhe 

permite continuar a alimentar a sua compulsão para tirar vidas, ao mesmo tempo que salva 

inocentes, pois rege os seus atos por uma sentença do pai adotivo: “killing must serve a 

purpose. Otherwise it´s just plain murder” (ibidem). Dexter irá basear toda a sua conduta 

neste lema, que deixa subentendido que o objetivo de matar deve estar ao serviço do Bem, 

lema este que também o Agente Especial Frank Lundy (cuja sua função é capturar o Bay 

Harbour Butcher que é na verdade Dexter), se encontra de acordo. Numa conversa com 

Lundy (que obriga o espectador a tomar uma posição), este reforça os argumentos do pai, 

apontando como nobre e heróico a missão de matar os piores criminosos:  

Dexter tried to appear normal, saying what he thought Lundy would expect; he told 

Lundy that there´s never any excuse for killing. To his surprise, Agent Lundy 

contradicted him, nothing that the one good reason – the one justified reason – is to save 

an innocent life. This simple statement is the keystone to Dexter´s entire world, the 

foundation of his entire system of justification. He honestly believes that by killing 

killers he´s saving their future victims, and therefore his mission is a noble and fair one. 

(GOODFRIEND & BARRICK in DEPAULO, 2010: 157) 

Dexter é, sem margem para dúvida, um assassino com uma consciência dos seus 

atos, das lições de Harry e, por isso, mesmo depois de o pai morrer, continua a honrar os 

seus ensinamentos, mantendo-se fiel ao código que este lhe ensinou. Trata-se de um 

código muito discutível, uma vez que legitima, por assim dizer, atos de ilegalidade, 

judicialmente puníveis (com pena de morte nalgumas zonas dos E.U.A.) e justifica a 

imoralidade de matar, ainda que se trate de um assassino. O direito à vida é um direito 

universal, situado para além do bem e do mal. Assim, não se trata de uma questão que 
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possa ser conectada com o sentido positivo ou negativo que lhe comporta: “there can be 

good moral codes and bad morals codes. Whether Dexter´s moral code is good or bad, it 

is nonetheless a moral code in our intended sense.” (BOYLE in HOWARD, 2010: 120).  

Podemos sempre dizer que Harry tentou fazer o melhor que conseguiu dadas as 

circunstâncias com que se deparou quando viu que Dexter nunca conseguiria deixar de 

matar. E acabou por direcionar o criminoso em Dexter contra os grandes criminosos, até 

motivado pelo seu conhecimento profundo da luta inglória de muitos polícias contra o 

crime. Harry era um polícia que constantemente via criminosos a saírem impunes dos 

seus crimes, por causa de burocracias e tecnicalidades processuais várias no sistema 

judicial. Facto este que ao longo dos tempos e um pouco por todo o lado deixa as 

populações revoltadas, impotentes e descrentes em relação ao sistema judicial.  

Na atualidade, a população não se sente satisfeita com a justiça, não se sente segura 

ou protegida dos seus criminosos, porque mesmo quando estes são capturados, e 

cumprem penas, a probabilidade de reincidirem no crime é enorme. A brandura das penas 

e das vantagens oferecidas é algo que a população crítica de modo quase unânime, já no 

caso da pena capital as opiniões dividem-se. Apesar de serem poucos os países em que 

vigora a pena de morte (e nos E.U.A. nem todos os estados a adotam), há sempre pessoas 

a desejar a morte para um certo tipo de criminosos. Jeff Lindsay numa entrevista explica 

que Dexter representa o desejo de um mundo livre de pedófilos, violadores e assassinos: 

Even if you say that you are against capital punishment, there was, in our area, a year 

or so ago, a little girl and I mean “little”, and she was kidnapped, raped, and murdered. 

What do you want to do with this guy when they catch him? Do you want to just put 

him in prison? I don´t. I want him dead. Sorry. That may make me a bad person. Okay, 

that´s what Dexter´s doing. So, whether it´s right or wrong is not something I want to 

come out and say. I would just love it if people would think about it a little. (LINDSAY 

in HOWARD, 2010: 11)  

Assim, ainda que Dexter esteja a reger-se por uma série de princípios com os quais 

na vida real dificilmente conseguiríamos lidar, é gratificante ver representado, ao nível 

da ficção, que os grandes criminosos são sempre castigados e que podemos sempre sonhar 

com um mundo mais seguro. Muitos telespectadores tenderão a concordar com a hipótese 

que Dexter levanta de que pessoas como ele possam desempenhar um papel importante e 

necessário na sociedade: “maybe there´s a place for me in this world, just as I am. Light 

cannot exist without darkness. Each has its purpose. And if there is a purpose to my 
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darkness, maybe it´s to bring some...balance to the world.” (DEXTER S06E12). Assim, 

a simpatia que uma personagem como Dexter suscita é exposta por David Schmid: 

Dexter´s violence, in other words, is contextualized, rationalized, and thus made more 

or less palatable for the viewers of Dexter not only by the fact that he kills other killers, 

but also by the fact that Dexter is also usually accompanied by other aggressive, even 

homicidal characters who, relatively speaking, make Dexter´s violence look quite 

benign. Although the viewer may feel some residual discomfort about identifying with 

someone like Dexter, Paul is such an aggressive, unpleasant, and inconvenient character 

that such discomfort is likely to be minimized when he is finally disposed of by Dexter. 

(…) freeing Cody and Astor from as unwholesome and dangerous influence on their 

lives. (SCHMID in HOWARD, 2010: 139; itálico meu) 

É impossível, de facto, não estabelecermos constantemente uma comparação entre 

Dexter e os outos criminosos que vão desfilando ao longo dos vários episódios da série. 

Mesmo em comparação com um delinquente como Paul – o marido da sua primeira 

namorada – Dexter parece melhor, ou, pelo menos mais humano. Dexter é melhor do que 

Paul no seu relacionamento com a família de Rita; é um pai “adotivo” presente e 

carinhoso, trata Rita com toda a delicadeza, ajudando-a reabilitar-se emocionalmente da 

violência a que o marido a submeteu. Todavia, como veremos adiante, Dexter também 

comete os seus erros com ela, já que é inconcebível para qualquer criminoso (e aqui 

Dexter não é exceção) conseguir manter separadas a sua vida familiar e a sua vida 

criminosa. Dexter só percebe isso, quando (na quarta temporada) encontra Rita morta na 

banheira e o seu filho biológico, Harrison, envolto no sangue da sua mãe, numa espécie 

de dejá vu (fora o que lhe sucedera na infância). A sua “amizade” com o criminoso 

Trinity, a sua persistência em aprender algo com o famoso serial killer, que parecia viver 

em perfeita harmonia com a sua família, custou-lhe a mulher e a vida quase “normal” 

com que sempre desejara. 

No entanto, apesar de ter algumas exceções, o código do Harry sempre funcionara 

bem a favor de Dexter, uma vez que lhe permitia manter a sua compulsão dentro de certos 

limites, ao mesmo tempo que lhe permitia manter uma vida o mais normal e saudável 

possível para um delinquente. As regras que o pai lhe ensinara impediam-no de matar em 

proveito próprio, em causas de vingança pessoais ou outras de carácter mais privado:  

Harry´s code is based on a principle of altruism with a strong admixture of self-

preservation. Dexter is never allowed to kill for personal reasons; His victims are chosen 

because they present a threat to society as a whole. In the regional context of the series, 

they tend to be people who prey on the innocent and defenseless citizens of Miami. 

(BEELER in HOWARD, 2010: 230)  
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O código não permite a Dexter matar pessoas inocentes ou pequenos criminosos, e, 

com o passar do tempo, percebemos que este código não serve apenas para honrar o nome 

do pai e ser fiel às suas orientações. O próprio Dexter, com o decorrer dos anos, começa 

a ver-se como um vingador, especialmente na altura em que conhece Lumen (na quinta 

temporada): “I can´t get revenge for Rita´s death, but I can help Lumen avenge what was 

done to her.” (DEXTER S05E06).  

No entanto, isso não o impediu de cometer erros fatais por duas vezes – o que o faz 

experienciar uma culpabilidade e remorsos dolorosos que o surpreendem. A primeira vez 

que cometeu um erro foi em legítima defesa, quando matou Óscar Prado, mas nem por 

isso se sentiu menos culpado, chegando posteriormente a tentar justificar se Prado não 

mereceria a morte. Já quando mata Jonathan Farrow, note-se que é uma situação bem 

pior, porque este era realmente inocente. Dexter comete um homicídio injustificável, 

porque falhou na investigação que ele mesmo fez e inculpou a pessoa errada. O 

sentimento com que fica no final é de um remorso imenso e de desconfiança sobre si 

mesmo. Isto leva Dexter a questionar a sua humanidade: 

So I made a mistake. It could´ve happened to anyone. Well, any murderer. Not that 

murderers typically care whether their victims are innocent or not. Then why is it eating 

me? I killed him, and now, I´m uncomfortable. (…) Maybe only monsters feel no regret. 

If erring is human, then remorse must be too. Wait, does that make me human? 

(DEXTER S04E08) 

 

2. Atos e Argumentos em Dexter 

Todos os sentimentos que Dexter nunca tinha experienciado antes de se tornar 

adulto levam-no ao constante questionamento sobre a sua identidade, conduta, e forma 

de estar no mundo. O que é surpreendente em Dexter, um criminoso, é sem dúvida 

alguma, a evidente racionalidade e racionalização dos seus atos, demarcando-o de muito 

outros criminosos célebres da indústria cinematográfica e televisiva. Dexter apresenta-

nos argumentos, justificações e explicações para matar, transformando esse ato em algo 

inevitável ainda que as suas verdadeiras razões, ou razões iniciais, sejam primárias, pois 

o próprio admite: “I didn´t do it to save lives. But save lives I did. Motivation aside I think 

Harry and Lundy would have to agree on this one.” (DEXTER S02E03). Na verdade, 

Dexter tem prazer em matar, e subtilmente apela ao espectador para que valorize mais os 

efeitos ou consequências dos seus atos do que as causas por detrás deles:  
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Everyone else would probably thank me, if they knew I was the one who drained him 

[Ice Truck Killer] of his life. In fact deep down I think they would appreciate a lot of 

my work…Yes they see me…I am one of them, in their darkest dreams. (DEXTER 

S01E12).   

É também importante referir que Dexter também se desculpabiliza pelo facto de 

não ter tido controlo sobre certos acontecimentos da sua vida. Por outras palavras: há 

sugestões de que os seus pais lhe tenham fornecido uma predisposição genética para a 

violência. E há o facto de ter sido forçado a ver a sua mãe a ser morta e esquartejada à 

sua frente, ou seja, a ideia de um trauma que pode ter despoletado a tendência para a 

violência. Posto isto, fica a ideia de que também Harry encara esses factos como 

determinantes e que, impotente face a fatores hereditários, trabalhou as pulsões de Dexter 

no sentido de este matar criminosos que escaparam ao sistema judicial. Ao mesmo tempo 

ensinou-o a proteger-se de si mesmo e da pena de morte. Assim, o protagonista cresceu e 

foi educado num meio fortemente condicionado, ainda que não institucional, que nunca 

lhe permitiu uma grande margem para o seu crescimento pessoal e individual. Num dos 

vários momentos de balanço do seu percurso, Dexter diz isso mesmo: 

All my life, I´ve done what someone else said I should do, been who he said I should 

be. I followed his rules. I stuck to his plan. I never stopped to think about what I wanted 

and what I needed. And now I don´t know who I´m supposed to be. I´ll tell you one 

thing, though. I´m not the Bay Harbor Butcher. (DEXTER S02E06); itálico meu) 

Dexter não quer ser um monstro, ele luta contra os seus instintos, contra a sua 

compulsão, especialmente quando descobre que Harry lhe escondeu a existência do seu 

irmão biológico Brian. É a medida que Dexter deixa de idolatrar a figura paterna e 

autoritária de Harry, que começa a questionar-se sobre a sua identidade e a interrogar-se 

sobre as alternativas para as suas necessidades de matar, se estas poderiam ter sido 

eliminadas ao invés de redirecionadas. A série, porém, deixa no ar uma possível resposta: 

tanto Debra como Lila tentaram, e nenhuma foi bem-sucedida. Mas é uma resposta que 

não deixa de levantar outras questões: elas fazem-no numa fase tardia da vida de Dexter 

e não durante a infância e a adolescência, períodos estes decisivos na formação da 

personalidade de qualquer ser humano. Na verdade, todos os pensamentos, reflexões e 

argumentos não passam de mecanismos de defesa por parte do protagonista. Dexter tem 

uma necessidade constante, obsessiva, de encontrar desculpas, justificações que o ilibem 

de culpar-se apelos seus atos. Neste aspeto não se distingue muito de outros criminosos, 

pois, de acordo com o criminologista, Maurice Cusson; “Para se defender do sentido de 

culpa, o futuro criminoso alimenta os sentimentos de que foi vítima de graves injustiças, 
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o que lhe serve de justificação e de desculpa no momento de passar ao ato.” (CUSSON, 

2002: 105).  

De facto, inicialmente Dexter não adianta justificações para desculpar a sua 

compulsão, porque, entre outras coisas, desconhece o que lhe aconteceu quando era 

criança. Dexter não compreende por que é um assassino: “I don´t know what made me 

the way that I am, but whatever it was left a hollow place inside. People fake a lot of 

human interaction, but I feel that I faked them all.” (DEXTER S01E01). Na verdade, 

Dexter não se conhece a si próprio, uma vez que acredita que é um assassino que não 

consegue controlar as suas compulsões e que não tem sentimentos nem empatia por 

ninguém, ou seja, que é um perfeito psicopata. Contudo, à medida que vai vivendo novas 

experiências, Dexter começa a questionar tudo isso, especialmente quando Brian o põe a 

prova, deixando-lhe a sua vítima - Toni Tucci - parcialmente desmembrado, na 

expectativa que Dexter não fosse capaz de resistir a matá-lo. Todavia, Tucci era inocente, 

e Dexter não só resistiu a matá-lo como ainda o salvou, optando por chamar a polícia e 

uma ambulância. Acontecimento este que o leva refletir uma vez mais sobre si mesmo: 

Maybe I´ll never be the human Harry wanted me to be. But I couldn´t kill Tony Tucci. 

That´s not me either. My new friend though that I couldn´t resist the kill he left for me, 

but I did. I´m not the monster he wants me to be. So, I´m not man or beast. I´m 

something new entirely, with my own set of rules, I´m Dexter. (DEXTER S01E04) 

Por conseguinte, Dexter vai passando por situações muito diferentes, que lhe vão 

permitindo conhecer-se melhor, e, consequentemente, descobrir que habitam dentro de si 

sentimentos que ele nunca pensou sentir. Desta forma, quanto mais ele explora o seu 

mundo interior, à medida que acontecimentos passados se tornam vívidos na sua 

memória, mais ele acaba por se afastar do seu lado negro, na medida em que se vai 

aproximando cada vez mais do seu lado humano. A evocação da morte da mãe fez parte 

desse processo: “ I was there. I saw my mother´s death. A buried memory forgotten all 

this years. It climbed in me that day, and it´s been with me ever since. My Dark 

Passenger.” (DEXTER S01E11). Assim, será por causa da descoberta de uma parte 

emocional de si, que pensava ser inexistente, que Dexter começa a sentir o forte 

imperativo de descobrir e justificar as razões que o levam a querer matar.  

Na segunda temporada, vemos que Dexter se junta aos narcóticos anónimos, 

quando é obrigado por Rita, que começa a suspeitar da existência de um segredo que ele 

não pode revelar. Assim sendo, Dexter empenha-se mesmo em superar a sua necessidade 
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de matar, e a descrição que ele faz da influência que uma parte dele consegue exercer 

sobre o lado das trevas é uma das mais marcantes. O espectador é levado a sentir a dor no 

seu discurso, bem como a apreciar a sua tentativa de mudar. É também através deste 

discurso que, pela primeira vez, assistimos a um momento crucial de crise identitária:  

I´m Dexter, and I´m not sure of what I am. I just know there is something dark in me. 

And I hide it. I certainly don´t talk about it. But it´s there always. This Dark Passenger. 

And when he´s driving, I feel…alive. Half sick with the thrill, the complete 

wrongness…I don´t fight him. I don´t want to. He´s all I´ve got. Nothing else could love 

me. Not even…especially not me. (DEXTER S02E03) 

À medida que vai descobrindo histórias sobre o seu passado e os sentimentos que 

nunca teve começam a emergir, Dexter deixa indiscutivelmente de encarar os seus atos 

criminais tão fria e serenamente como fazia. Assim, começa a sentir necessidade de não 

atribuir a responsabilidade das suas ações criminais a si mesmo, acabando por atribuir a 

culpa aos acontecimentos e pessoas à sua volta. Assim, começa por culpar, os homens 

que mataram a sua mãe, e que criaram em si, o Dark Passenger: 

I feel like he stole my life, I´m not the person I´m supposed to be. It´s like I´m hollow. 

I hide in plain sight, unable to reach out to people, close to me. I´m afraid I´ll hurt them, 

like I´ve hurt so many others. This is what he made me become.” (DEXTER S02E05).  

Por isso mesmo, Dexter vai-se reconfortando com as memórias que tem do seu pai, 

que o asseguram sempre que não passa de uma vítima: “what happened was too strong. 

Son, it´s got into you too early. And it´s gonna stay there. It´s gonna make you want to 

kill, and you won´t be able to stop it.” (DEXTER S02E012). Por sua vez, a partir do 

momento em que descobre que a sua mãe foi assassinada, Dexter começa a ver-se como 

um vingador. Todavia, em meu entender, essas imagens que cria de si mesmo não passam 

de projeções criadas por outros personagens, que Dexter utiliza a seu belo prazer, porque 

permitem com que se sinta aceite pela sociedade e até por si mesmo.  

Seguindo esta perspetiva do herói em Dexter, é relevante indicar a importância da 

personagem que dá pelo nome de Camilla, que desempenhou na sua vida o papel de uma 

segunda mãe, e que surge, na terceira temporada, a morrer de cancro no pulmão. Camilla 

pede a Dexter que acabe com o seu sofrimento, e Dexter acaba por lhe conceder esse 

desejo, mas com muita dificuldade. O protagonista aprende com Camilla o que é sentir 

piedade, e pela primeira vez sentiu relutância em matar: “All the lives I´ve taken, they´ve 

always begged for mercy. I´ve never understood that concept until now. This, this is 

mercy. But only for a friend.” (DEXTER S03E07). Camilla era importante para Dexter, 
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e ainda que tenha sido a seu pedido, é notório o seu desconforto quando lhe dá de comer 

os bocados de tarte envenenados, que acabam por lhe tirar a vida. 

No entanto, nem sempre os pensamentos de Dexter são nobres, já que de vez em 

quando vai passando por fases mais negras nas quais deixa de se ver como um herói (e.g., 

quando percebe que tem de matar o amigo Miguel Prado, quando descobre que ele usou 

o Harry´s code para matar uma inocente). Assim, a fantasia do Dark Defender desvanece-

se, e Dexter começa ver-se de novo de uma forma mais obscura: “I have my escuses and 

justifications [to kill] but really I just need to.” (DEXTER S03E12). Deste modo, será 

especialmente depois de perder a sua mulher (Rita), que Dexter começa a sentir solidão 

e isolamento e a sensação de que a sua vida já não serve nenhum propósito. Assim, Dexter 

não se apresenta de modo algum como personagem estereotipada, definida desde o início; 

os seus pensamentos e atitudes vão oscilando e há momentos, como o da perda da mulher, 

que são de profunda crise. A saída dessa crise acontece quando conhece Lumen, outra 

mulher em sofrimento, que vai salvar. E, neste aspeto, Dexter aparece como uma espécie 

de herói romântico que salva mulheres e crianças dos monstros que as perseguem, pois é 

através destas, quase sempre representadas como seres mais frágeis do que os homens 

(ainda que Lumen se tenha revelado mais forte do que inicialmente aparentava), que 

Dexter consegue estabelecer uma ponte entre o seu Dark Passenger e o seu Dark 

Defender: “I lost my innocence at such an early age, and it left a very damaging mark. 

Any shrink could tell you that´s why I´ve always liked children, because they connect me 

to what I can never get back” (DEXTER S05E02).  

Por conseguinte, é quando Dexter se dispõe a salvar Lumen, que começa a sentir-

se novamente útil e com rasgos de herói vingador, em controlo do Dark Passenger: “My 

wife was mudered, brutally by someone like Boyd. I don´t want to see any more innocent 

people die. (…) I need to kill him, so Lumen doesn´t have to. I don´t want her down that 

road.” (DEXTER S05E04\05). Todavia, neste caso, há uma relação de reciprocidade na 

ajuda, que impede que vejamos em Dexter uma figura machista, como muitos heróis 

tradicionais: Dexter ajuda Lumen a sentir-se mais segura, e ela ajuda Dexter a descobrir 

novas emoções dentro de si, a reabilitar-se emocionalmente e a aceitar a perda da mulher:  

You said I´ve done this before. That´s true. This is who I am. When I was a child my 

mother was murdered in front of me, and it…shattered me. I´ve done this ever since. 

Because for the longest time, it was the only way I could feel…unbroken. And then Rita 

was killed and none of this made sense anymore. Until now. (DEXTER S05E08) 
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A relação que estabelece com Lumen leva-o a compreender que apesar de se sentir 

um monstro, nem sempre as suas atitudes são perspetivadas dessa forma pelos olhos dos 

outros. Para Lumen, Dexter é o herói que a libertou dos seus carrascos e da sua própria 

“escuridão”; esta desvaneceu-se quando foram mortos todos os homens que a 

violentaram. Por sua vez, a “escuridão” de Dexter permaneceu, o que impossibilitou uma 

relação a dois como ambos desejavam. Neste seu percurso, Dexter começa a vislumbrar 

a esperança de uma libertação: se a escuridão de Lumen deu lugar à luz, talvez a sua 

escuridão possa também um dia ser reduzida. Esta sua súbita mudança na forma de pensar 

dá-se sobretudo, porque, no papel de pai dedicado, se entrega mais à educação do filho, 

e se preocupa em protegê-lo de si mesmo e da negatividade do mundo que o rodeia. Esta 

esperança reforça-se depois de conhecer o Irmão Sam (na sexta temporada) que é a prova 

da possibilidade de redenção, pois abandonara o crime e dedicara-se ao bem. Em suma, 

nesta fase da sua vida, é o anseio da segurança pelo filho e o amor que nutre por ele que 

estimula a luta dentro de si mesmo: “Whether you´re a lion or a lamb, I´ll always love 

you. Maybe that´s all I need to pass on to you.” (DEXTER S06E12). 

Assim, ao longo da série, Dexter atribui a sua necessidade de matar à horrenda 

morte da mãe, apelando à simpatia e compreensão dos espectadores: “When I was three, 

I watched my own mother get killed. Something like that stays with you. Seeing that so 

young, the darkness got in deep. Never left me. Never will.” (DEXTER S06E05). É esta 

uma das justificações que vai utilizar quando (na sétima temporada) Debra descobre que 

ele é um assassino. Atente-se ao diálogo entre Dexter e Debra: 

Dexter: Harry found me sitting in a poll of my mother´s blood. He understood why I 

had these…urges. 

Debra: A lot horrible things happen to a lot of people, and they don´t turn out like you. 

Dexter: I don´t know about other people, but I have this…need deep inside me. I call it 

my Dark Passenger. Harry said it got in me too early and too deep. He said I couldn´t 

change it. And so he thought up the code. He said if I have to kill, I might as well kill 

people who deserved it. 

Debra: You make it sound like it´s okay, like you´re the victim here. The people in that 

box Dexter, they are the victims. 

Dexter: Victims? A choir director who raped and murdered little boys? A married 

couple smuggling refuges who killed the ones who couldn´t pay? A psychiatrist who 

manipulated women into taking their own lives? 

Debra: …There´s this place called the police department.  

Dexter: Sometimes the system doesn´t work. Killers fall through the cracks. 

Debra: Don´t I fucking know it? I´m talking to one right now. (DEXTER S07E02) 
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Esta conversa é extremamente importante a vários níveis: reiterem-se explicações 

sobre a identidade de Dexter e como esta se constitui. Contém uma recapitulação das 

motivações e justificações anteriormente feitas; equaciona-se a hipótese de noções como 

“vítima”, “criminoso”, “crime” serem relativos (i.e., não poderem ser definidos em 

termos absolutos, embora o sejam face à lei); relativiza-se o poder e capacidades do 

sistema legal (constituições, leis) controlar o crime violento. Em suma, Dexter é o porta-

voz de todos os que no mundo contemporâneo sentem que o “sistema” e o Estado são 

impotentes para combater a insegurança e o medo dos cidadãos comuns. Avança-se para 

a “legitimação” de um herói que combate o crime à margem da lei, embora beneficie do 

enquadramento legal para os seus atos. E justificam-se os meios em função dos fins ou 

objetivos. Efetivamente é a partir destas conversas com Debra que podemos ter uma 

noção mais abrangente da criminalidade em Dexter. Curiosamente (e não será por acaso), 

ela coloca as questões de modo a que Dexter se justifique ainda:   

Debra: What is it about your personal law that is so much better than the one that the 

rest of us agree to live by? 

Dexter: Sometimes it is. Speltzer would have to murder somebody again for you to 

arrest him. I can stop him before.  

Debra: Are you trying to tell, that´s why you do this? So you can save lives?       

     Dexter: The ending result is the same. (DEXTER S07E03, itálico meu) 

Contrariamente ao esperado, Debra acaba por conseguir “compreender” (mas não 

aceitar do mesmo modo que Harry) o que Dexter faz: “ I get it, what you do. I hate it, but 

I get it. I understand that it might be a necessary evil.” (DEXTER S07E03). Mas as razões 

que a levam a recusar a aceitação de que o irmão é um assassino são mais pessoais do que 

legais: Dexter está colocar a vida do filho em risco. Contudo, Dexter justifica-se pelo 

facto de não conseguir controlar totalmente o Dark Passenger que vive em si. Só quando 

conhece Hannah McKay é que a sua posição muda, pois ela ajuda-o a compreender que 

na verdade, ninguém o está a controlar, só ele próprio possui o domínio de si mesmo: 

“The Dark Passenger has been with me ever since I can remember, pulling the strings, 

running the show. But as it turns out, I´m no puppet.” (DEXTER S07E10).  

No fundo, toda a teoria envolta do passageiro sombrio não passa de uma estratégia 

de defesa, acabando Dexter por concluir: “If there´s no Dark Passenger, then I´m 

responsible for everything that I´ve done” (DEXTER S07E10). E é neste momento que 

vemos a máscara a cair, quer para o próprio protagonista, quer para audiência quando 

Dexter finalmente afirma: “I´ve never killed for a normal reason. I used to think that I 
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was special. A special kind of killer, but I´m not.” (DEXTER S07E12). A hipótese 

determinista e fatalista – Dexter estava “condenado” a matar – é posta em causa. Por fim, 

Dexter começa a aperceber-se de que cada vez mais, as suas mortes são motivadas por 

razões pessoais: “It didn´t use to matter who was on my table, as long as somebody was, 

but now...It´s been personal for a long time (...) It´s still here, somewhere [the need to 

kill]. But since Hannah came into my life, it´s lessened. What I need is Her” (DEXTER 

S08E11). A sua relação com Hannah permite a substituição da necessidade de matar por 

emoções verdadeiras. Por sua vez, o “conhecimento” traduz-se em perda e sofrimento 

com a morte da irmã: “As much as I may have pretended otherwise, for so long, all I 

wanted was to be like other people. To feel what they felt. But now that I do. I just want 

it to stop” (DEXTER S08E12). Este é um momento crucial na série, com uma nota 

trágica: a descoberta das consequências para os seus atos.  

 

3. O papel do pai adotivo – (Harry Morgan) 

Tudo começou com a morte da mãe de Dexter e da adoção deste por parte de Harry, 

o polícia que se culpabilizava por ter causado a morte de Laura. Recorde-se que a mãe de 

Dexter colaborava com Harry na Miami Metro Police, como sua informadora, devido ao 

conhecimento que tinha sobre o tráfico de droga, sendo ela uma ex-toxicodependente. No 

último caso em que trabalhou, Laura pressentia a morte e foi com muito receio que aceitou 

colaborar. Harry garantiu-lhe toda a proteção, mas falhou e, por se sentir responsável pela 

sua morte, acaba por adotar Dexter, que tinha apenas três anos; por sua vez, o irmão mais 

velho deste, Brian, foi institucionalizado e diagnosticado com síndrome de transtorno 

antissocial, o que levou a que a sua educação fosse completamente diferente da de Dexter.  

À medida que Dexter foi crescendo, Harry, um polícia com grande experiência 

profissional e bom conhecedor do meio criminal, começou a aperceber-se de que Dexter 

tinha tendências e comportamentos estranhos num jovem, confirmados quando descobre 

que este, apenas com cerca de sete anos de idade, tinha por hábito matar animais. Harry 

decide então tentar conter essas tendências destrutivas, sublimando-as; tenta compreender 

a dimensão do trauma que Dexter vivera e organiza saídas para caçar, procurando que o 

desejo de matar seja satisfeito dentro de certos limites e fora do contato com as pessoas. 

Harry descobre que a personalidade de Dexter encaixa no perfil do psicopata; mas ao 
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contrário do que seria esperado, Harry recusa a ajuda de instituições, porque sabe que daí 

só poderia resultar o internamento do jovem Dexter. Harry demonstra assim não acreditar 

na capacidade de reabilitação das instituições psiquiátricas. Por sua vez, a mãe adotiva de 

Dexter, Doris Morgan, suspeitando de certos comportamentos de Dexter, obriga Harry a 

levá-lo a uma consulta com um psicólogo, para garantir que Dexter é uma criança normal. 

Porém, de modo a proteger Dexter, Harry aconselha-o a mentir ao psicólogo, revelando 

mais uma vez a sua descrença em relação a uma abordagem clínica: 

Listen Dexter, whatever you think is right is wrong. He asks you a question, I want you 

to think of your answer first, and then tell him the exact opposite, okay? (…) Good job. 

That Doctor didn`t even see the monster inside you. I mean not monster. It´s just, son, 

you know that you have these dark urges.  (DEXTER S02E04) 

Harry chama a si toda a responsabilidade da educação de Dexter, confiando mais 

nas suas capacidades e nos afetos de pai do que nos profissionais de saúde na área da 

psicologia e psiquiatria – embora tenha a colaboração direta de uma psiquiatra, a Dr.ª 

Vogel, com quem vai discutindo os comportamentos de Dexter (como veremos melhor 

adiante). Entretanto, Dexter vai crescendo e as suas necessidades de matar começam a 

tornar-se cada vez mais fortes e difíceis de controlar. Numa última tentativa para que 

Dexter compreenda o que realmente significa ser um assassino, Harry bem familiarizado 

com o mundo do crime, tenta uma espécie de tratamento de choque que não resulta: 

I decided to give him what he wanted [visit a crime scene]. I even started to hope it 

might shock him out of this…condition. (…) The victim had fallen through a sliding 

glass door, so there was blood everywhere, and it didn´t seem to faze Dexter. If 

anything, he was fascinated. He just stood there, staring. Like he was admiring a 

painting. (DEXTER S08E02) 

Harry experimenta, de facto, algumas técnicas recorrentes no tratamento de pessoas 

traumatizadas, como sejam o psicodrama ou a exposição direta a situações de grande 

violência, que procuram reproduzir o melhor possível, o evento traumático na vida de 

Dexter, mas os resultados nunca são os esperados. E, neste ponto, poderemos sempre 

interrogar-nos sobre os atos e competências de Harry: não sobrevalorizou Harry, de forma 

até arrogante, as suas capacidades e poder sobre Dexter, ao substituir-se aos médicos?  

Depois de todos os seus esforços, Harry acaba por resignar-se à ideia de que o seu 

filho será um assassino, e apesar de isso lhe trazer muita mágoa, procura ensinar-lhe 

estratégias que lhe permitam sobreviver enquanto psicopata e que causem o menor dano 

possível à sociedade: “You think I want to teach you these things? This is the only way I 
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know to keep you out of an electric chair. This is about survival Dexter. Nothing else.” 

(DEXTER S01E08). Assim, depois de se render ao que parece ser a “natureza” do filho, 

Harry desculpabiliza as suas tendências homicidas, atribuindo-as aos genes herdados da 

sua família disfuncional – base biológica, ou seja, fator inato – e ao trauma de ter assistido 

a morte da sua mãe – fator adquirido. Por isso, Harry, mostrando estar a par de estudos 

contemporâneos no âmbito da neurocriminologia, tenta alertar, cientificamente, Dexter, 

mostrando-lhe radiografias de cérebros de criminosos: 

Check out this brain. This one belonged to a serial killer executed last month. Killed 

eleven women. Then he really snapped. Killed his wife, two kids, and the neighbor´s 

dog. Look how much smaller the right hemisphere is. This guy sure doesn´t process a 

lot of emotion, huh? And see all this activity in the sub-cortex region? That´s where the 

feelings of aggression and violence come from. And look, it´s exactly the same as your 

brain Dexter.” (DEXTER S03E03) 

Com efeito, segundo o famoso psiquiatra britânico Adrian Raine, especialista em 

criminologia, o facto de um indivíduo ter um hemisfério direito reduzido resulta no 

enfraquecimento do córtex pré-frontal, que se pode traduzir em vários problemas a nível 

emocional, comportamental, pessoal, social e cognitivo. Essa pessoa é incapaz de sentir 

conexão com alguém – como acontece com Dexter, à exceção da relação que mantém 

com Harry. De acordo com vários estudos, a falta de emoções é uma das marcas mais 

significativas e difíceis de analisar nos psicopatas: “It also can be difficult to make valid 

inferences about anxiety when a psychopathic patient is able to mimic emotions so well 

that he appears to react with normal emotions. (HARE & NEWMANN, 2008: 228).  

Sem que haja sinais na série de que Harry tenha estudado estes assuntos, a verdade 

é que parece que se guiou por algumas das teses referidas. Assim, tenta moldar o 

comportamento de Dexter, facto de que o próprio Dexter terá consciência: “Harry tried 

to mold me, into the image of the monster he thought I was. He told me to flee human 

connection, so that became a way of life for me.” (DEXTER S05E10). Mas Harry nunca 

deixa de sentir receio por não ser capaz de levar a cabo com sucesso essa tarefa, o que 

muitos casos parecem provar. Como demonstram Lorraine Johnstone e David J. Cooke:  

Um temperamento a que falta sensibilidade e interpretação das emoções tem grandes 

probabilidades de contribuir para que a criança não consiga aproveitar as experiências 

que envolvem os percursores da capacidade de empatia para com os outros: percursores 

esses que incluem uma tomada de consciência que é normalmente desencadeada pela 

perturbação e aflição dos outros. Esta “falha” pode, por sua vez, tornar a criança 

relativamente imune ao efeito das práticas parentais de socialização. (JOHNSTONE & 

COOKE in FONSECA et alii, 2006: 406-407) 
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Paralelamente, a existência de um sistema nervoso “defeituoso”, pode ser um 

indicador de que uma pessoa não é “normal”, já que é difícil agir com calma em situações 

de grande stress: “The nervous system of some offenders is simply not as “nervous” as 

the rest of ours. It confers on them a fearless, risk-taking, conscience-free personality that 

can result in criminal, violent, and even psychopathic behavior. They are biologically 

different from us. (RAINE, 2013: 113) Curiosamente quando era adolescente, Dexter 

tenta sentir o seu coração a bater, colocando-se na berma de um prédio, mas foi incapaz 

de sentir qualquer alteração, mantendo-se impassível (S02E01). 

Não podemos obviamente concluir que todas as pessoas que tenham pulsações 

baixas são potenciais criminosos, mas segundo o último estudo de Raine, as baixas 

pulsações são um indicador de possíveis transgressores. No entanto, pode acrescentar-se 

que mais uma das conclusões a retirar face a pessoas que têm baixo batimento cardíaco é 

que podem ser incrivelmente destemidas face a qualquer perigo, o que variavelmente 

pode resultar em falta de empatia, devido a inexistência de sentimentos como medo e dor. 

O que, por sua vez, os leva a procurar incansavelmente estímulos fortes na vida, motivos 

de excitação, já que normalmente são pessoas que constantemente se sentem pouco 

excitadas. E à medida que estas caraterísticas se interligam, criam outra marca comum 

em assassinos, que é a falta de uma consciência moral e a incapacidade de sentir remorsos: 

We can think of a conscience as essentially a set of classically conditioned emotional 

responses. Criminals and psychopaths show poor fear conditioning – in part because 

they are chronically under-aroused. Because of this lack of fear conditioning, they lack 

a fully developed conscience. And it is that lack of conscience – a sense of what is right 

and what is wrong – that makes them who they are. (RAINE, 2013: 129) 

Ora a grande maioria das caraterísticas que são tipicamente associadas a psicopatas 

ou born criminals podem ser encontradas em Dexter. Se bem que possamos acrescentar 

que Dexter, contrariamente ao esperado (por Harry e todos os que assistem aos primeiros 

episódios), vai gradualmente desenvolvendo uma consciência, um conhecimento sobre o 

que se passa consigo, na medida em que se questiona obsessivamente sobre as suas ações. 

Para Harry só há uma solução para o que considera ser uma fatalidade, ou algo que nada 

fará mudar: tentar colocar as forças destrutivas de Dexter, o mal dentro dele, ao serviço 

do bem e assim encontrar um lugar e um papel para o seu filho no mundo. De certo modo, 

Harry tal como a Dr.ª Vogel reconhecem que um psicopata pode ser útil à sociedade, 

como aliás defende o psicólogo britânico Kevin Dutton no seu artigo intitulado “As 

sociedades sempre precisaram de pessoas impiedosas charmosas e que mentem” 
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(DUTTON, 2014: 30)21. Mas Harry só consegue um controlo parcial sobre os atos de 

Dexter; caso contrário, teria sido possível anular-lhe por completo a sua compulsão. 

Assim, como educador, Harry subescreve as teorias de Émile Durkheim:  

A ação educativa, com efeito, não se exerce numa tábua rasa. A criança possui uma 

natureza própria e, uma vez que é essa natureza que se trata de informar, para sobe ela 

agirmos com conhecimento de causa, necessário se torna, antes de mais, que procuremos 

conhecê-la. (DURKHEIM, 1984: 231) 

Para pôr o mal ao serviço do bem (e colocando a questão em termos simplistas), 

Harry ensina a Dexter como funciona o sistema judicial, e diz-lhe que, infelizmente, o 

sistema falha constantemente, e que não há nada que a polícia possa fazer para punir todos 

os criminosos, ou mesmo identificá-los. Assim, Dexter é encaminhado por Harry a 

canalizar os seus impulsos homicidas para pessoas que cometem crimes monstruosos 

contra inocentes e pessoas mais frágeis. E Harry é claramente responsável por transmitir 

a Dexter a descrença e desalento que ele próprio sente em relação ao sistema judicial e às 

instituições estatais em geral.  

A posição de Harry face à personalidade de Dexter é, como não podia deixar de ser, 

uma das mais discutidas sobre a série. Se, por um lado, há a ideia de que Harry tentou 

tirar o melhor proveito de uma situação inconcebível, agindo em conformidade com as 

suas convicções e princípios22 há, por outro lado, quem sustente que Harry usou as 

fragilidades de Dexter para torná-lo um vingador. A meu ver, esta é uma questão que 

mesmo após longos debates e estudo, continuará sem uma resposta única. Recorde-se que 

Harry se suicida, quando vê Dexter a matar um ser humano: e este ato tanto pode 

significar que Harry reconhece o seu fracasso como educador ou/e que é incapaz de 

conviver com um filho assassino, entre outras hipóteses possíveis. Jeff Lindsay, o autor 

do romance, deixa-nos um testemunho que estimula o debate: 

I´m pretty sure what Harry did wasn´t the exact right thing to do as parent. It´s not what 

I would do. Then again, I´ve never been faced with this problem, either. Harry was a 

disillusioned cop. Anybody who´s been a cop for longer than a week eventually realizes 

that there´s a huge gap between law and justice. I think he saw a chance to save a little bit 

of his son and his ideals of justice at the same time. (LINDSAY in HOWARD, 2010: 8)  

                                                           
21 Kevin Dutton é autor das obras Split-Second Persuasion e de The Wisdom of Psychopaths, traduzido 

recentemente para português: O que podemos aprender com os psicopatas. Ed. Lua de Papel.  

 
22 Sobre esta questão, veja-se o texto atrás referido de Rui Estrada “On Rorty: Returning to the Human 

Dimension”.  
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Compreende-se assim que, até o criador da obra não tenha uma opinião que 

privilegie apenas um único prisma. Por sua vez, quer Jeff Lindsay quer os produtores da 

série acreditam que Harry fez tudo o que estava o seu alcance para dar ao filho as maiores 

probabilidades de sobrevivência em sociedade: “I don´t blame you for wanting a friend. 

A normal life. You did the best you could. [But] I need you to understand something 

Dexter. So did I. The very best I could.” (DEXTER S03E12). É de realçar que estas 

palavras, atribuídas a Harry, são proferidas por Dexter, uma vez que a presença, 

conhecida por Ghost Harry não passa de uma alucinação constante (a partir da terceira 

temporada) que ocupa um lugar central, ajudando-o a enfrentar o Dark Passenger, e a 

lidar com os seus conflitos pessoais à medida que vão surgindo. Esta presença funciona 

como se Dexter carregasse dentro de si outro Passenger – que ainda o liga ao passado e 

à educação que teve. 

Como vamos observando no decurso dos episódios, Harry nunca acreditou que 

Dexter fosse capaz de desenvolver aptidões para se aproximar do “normal”; nem o próprio 

Dexter foi capaz de, no início, reconhecer em si essas capacidades: 

I see their pain. On some level, I even understand their pain. I just can´t feel their pain. 

(DEXTER S01E02). Daí ele ter-se dedicado ao fingimento de todas as interações sociais 

que tem: I´m empty. But I found a way to make it less bottomless. Pretend. Pretend the 

feelings that aren´t there for the world, for the people around you. Who knows, maybe 

one day they will be. (DEXTER S01E07).  

Com efeito, e como já se referiu, Dexter consegue gradualmente desenvolver 

sentimentos verdadeiros de piedade, carinho e até amor. Ele aprende realmente a ser 

humano, a aproximar-se do que se entende por pessoas “normais”. E este facto pode ser 

um indicador do fracasso da educação de Harry (ou de qualquer eventual educador), mas 

pode também ser lido de forma mais positiva e otimista, como sinal da capacidade e do 

poder do ser humano ultrapassar, em muitos casos, as suas limitações, desafiando as leis 

científicas. Há pois um desvio no comportamento de Dexter que DeFife ressalta:  

The development of these relationships is a deviation from the typical mold of a 

psychopath and indicates a trait that most psychopaths cannot possess: an element of 

caring. (…) His ability to develop these attachments, even if they lack serious emotional 

depth, is a sign that Dexter is neither a psychopath nor a lost cause. (DEFIFE in 

DEPAULO, 2010: 19) 

De facto, ao longo das temporadas, há vários exemplos que mostram que Dexter, 

confrontado com situações muito diversificadas, aprende a evoluir a nível pessoal, e 
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aprende também a atribuir importância a certas pessoas que começaram por lhe ser úteis 

apenas como forma de disfarce social. Esta surpreendente capacidade de mudar é também 

algo que Dexter não esperava alcançar – o que causa no protagonista uma certa 

ambivalência nos sentimentos para com o falecido pai, que oscilam entre a admiração, e 

a desconfiança, sendo notório nas conversas imaginárias (solilóquios) entre Dexter e o 

seu pai (em vários momentos importantes da série). Vejamos os exemplos que se seguem: 

I´m proud of you. You protected Astor, put yourself out there for another person. I had 

no idea you had that in you. I underestimated you. Assumed you were a monster when 

you were capable of so much more. If only I´d seen that, maybe I wouldn´t have led you 

down this path.” (DEXTER S05E09)  

Why is it so hard for you to admit you care about Brother Sam? (…) he was a killer at 

one time. (…) It´s because he traveled both roads that he understands the darkness in 

you, and he sees the light. I wish I did, maybe things could have been different. 

(DEXTER S06E06) 

À medida que se operam mais traços nele, Dexter vai reconstruindo a imagem do 

pai: este não era um ser assim tão perfeito, tanto mais que foi indiretamente o culpado da 

morte da sua mãe. Por outro lado, nunca partilhou com Dexter dados sobre a sua vida, 

como o facto de ele ter um irmão e de o seu pai biológico – Joe Driscoll – estar vivo. À 

medida que vai descobrindo um lado de Harry que pensava ser inexistente, Dexter começa 

a colocar em causa tudo aquilo que este lhe ensinou e, mais ainda, a questionar-se sobre 

as suas intenções, quando aquele lhe transmitiu um código para matar: 

Dexter: You justified my kills. You taught me the code. 

Ghost Harry: I kept you from becoming your brother. 

Dexter: Making me a killer was the best you could do.       

Ghost Harry: You were already gonna be a killer. 

Dexter: I guess we´ll never know.  (DEXTER S06E10) 

Neste diálogo tão curto equacionam-se questões fundamentais subjacentes a toda a 

série. Tais como o passado que Harry escondeu Dexter, e o facto de Harry ter admitido 

derrota, mesmo antes de tentar suprimir os impulsos violentos do filho. Por sua vez, a 

questão principal neste discurso centra-se na última frase de Dexter: será que era possível 

evitar que Dexter se tornasse num assassino? Esta é uma questão para qual não existem 

respostas; apenas poderemos especular, uma vez que se trata de uma possibilidade que 

nunca foi experienciada. Contudo, é indiscutível que todo o caminho percorrido por 

Dexter, evitável ou não, foi traçado minuciosamente pelo pai, o que confere a Harry uma 

pesada responsabilidade pelos atos de Dexter na ida adulta, como refere Douglas Howard: 
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He [Harry] had an affair with Dexter´s mother, who was working for him as an 

informant, and he purposefully manipulated Dexter to become his Dark Defender, only 

to find himself disgusted when he finally saw his son in action. (…) As much as Dexter 

would like to believe that Harry´s interest in him, then, was largely pure, genuine, and 

benevolent, this connection casts a pall over his character and leads Dexter to doubt the 

true nature of his intentions. “Did [Harry] blame himself for [Laura Moser´s] death? Is 

that why he took me in? Did he love her, or was he just using her? Was he using me? 

Maybe he planned for me to settle the score all along (S02E06). (HOWARD, 2010: 61) 

Por conseguinte, podemos afirmar que os sentimentos de desconfiança em relação 

ao pai são legítimos, uma vez que em vários momentos da série podemos observar como 

Dexter se surpreende a si próprio e surpreende a audiência, à medida que se vai tornando 

mais “humano”. Deste modo, um dos momentos que nos faz acreditar que a sua vida 

criminal poderia, até certo ponto, ter sido evitada, ocorre logo na primeira temporada. 

Quando Dexter visita um psiquiatra – Dr. Meridian - que consegue, em apenas três 

sessões, ter acesso a memórias da morte da sua mãe, que lhe permitem ultrapassar 

bloqueios e o ajudar a compreender-se a si mesmo, o que comprova, no mínimo, que ele 

teria beneficiado de apoio psicológico sistemático enquanto criança. Contudo, é 

impossível saber até que ponto essa única ajuda teria sido suficiente, uma vez que na 

última temporada temos conhecimento de que Harry se aconselhou com uma psiquiatra - 

Dr.ª Vogel - que acaba por convencê-lo de que Dexter é, inevitavelmente, um psicopata, 

e se tornará eventualmente num assassino. Harry tentou sempre cuidar do seu filho da 

melhor forma possível, ainda que seja discutível se ele não se terá aproveitado (mesmo 

que inconscientemente) dessas tendências do filho de forma a exteriorizar a sua própria 

violência e desilusão enquanto polícia. No final, e após muitos momentos de incerteza, 

Dexter conclui que o seu pai sempre quis o seu bem, quando o Ghost Harry explicita: 

I couldn´t let you blame yourself for feelings that were too complicated for a young boy 

to understand. But you´re not a boy anymore. Maybe Hannah is right, maybe the Dark 

Passenger is just a feeling. (…) It sure is a whole lot simples to just pin all the blame on 

something else, isn´t it Dexter? It´s much scarier to think that the Dark Passenger is no 

more real than I am. (DEXTER S07E10) 

Se Harry tentou criar em Dexter um vingador por motivações pessoais, não é claro 

que haja uma intenção deliberada, pois já no final da série (na oitava temporada) através 

das conversas entre Dexter e a psiquiatra Dr.ª Vogel fica reforçada a ideia de que a 

educação de Dexter foi algo muito penoso para Harry e que o fez dominado pelo desgosto 

e mesmo pânico, acabando mesmo por se suicidar. É nesta temporada (que obriga os 

telespectadores a pôr em causa algumas ideias já adquiridas) que ficamos com a 



61 
 

convicção de que Dexter teve acompanhamento psicológico, ainda que indiretamente, já 

que nunca chegou conhecer pessoalmente a Dr.ª Vogel. Foi ela que sugeriu o Harry´s 

Code. Porém, independentemente da participação da médica na sua educação, o mentor 

de Dexter foi Harry, e, por isso, mesmo depois das constantes desilusões que teve após a 

sua morte, Dexter continuou a honrá-lo. Como indica James Donaghy, o papel de Harry 

na vida de Dexter traduz-se da seguinte forma: 

A man who sold Dexter on two ideas. One: he had no choice but to kill – that´s what 

got into him too deeply and too early. And two: he had the capacity to do good. Says 

Hall [sic]. In short, Harry turns his ward into a one killing machine: It really was a 

simultaneously loving and manipulative act. Says Hall [sic]. (DONAGHY, 2007 S/P)23. 

Conclui-se, assim, que estamos perante uma questão que será sempre uma 

incógnita, por causa das muitas variáveis em questão, devido à intervenção de Harry e 

Dr.ª Vogel – ou seja, dos adultos responsáveis por uma criança que tinha passado por um 

trauma que o tinha marcado profundamente. E não podemos esquecer que apesar de uma 

educação radicalmente diferente, também o irmão se transforma num criminoso, seguindo 

curiosamente um percurso muito idêntico ao de Dexter: tem uma profissão reconhecida, 

ligada à medicina, e tem uma vida social aparentemente irrepreensível – ao ponto de 

conseguir envolver-se emocionalmente com uma polícia inteligente como Debra. 

 

4. O papel das mulheres na vida de Dexter 

O mundo feminino em volta de Dexter é muito mais denso e rico do que o mundo 

masculino, ocupado este por consideravelmente menos pessoas e de forma mais irregular. 

Pois à exceção de Harry, que sempre foi uma constante na vida de Dexter (mesmo depois 

de morrer), as outras figuras masculinas, como Brian, Miguel Prado e Irmão Sam, estão 

presentes na vida de Dexter de forma mais efémera e intermitente. As personagens 

femininas relacionam-se com Dexter de uma forma mais complexa e constante, e acabam 

por ter uma influência mais profunda e duradoura na evolução da sua personalidade. 

Assim, comecemos por analisar as influências maternas na vida de Dexter, que foram 

desenvolvidas por três personagens diferentes: Laura Moser, Camilla e a Dr. Vogel. 

                                                           
23 DONAGHY, James (2007). “Sympathy for the Devil” in The Guardian. Disponível em: 

http://www.theguardian.com/media/2007/jul/07/tvandradio.theguide  

http://www.theguardian.com/media/2007/jul/07/tvandradio.theguide
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Laura foi a mãe biológica de Dexter, que morreu à sua frente, quando ele tinha três 

anos. Pelo facto de ainda ser uma criança em tenra idade quando o trauma ocorreu, Dexter 

foi capaz de suprimir as memórias desse dia e de todo o seu passado até à idade adulta. 

Por sua vez, à medida que vai recordando a mãe, poucas são as lembranças que consegue 

recuperar, sendo uma das primeiras a da sua mãe a implorar para que não a matassem à 

frente dos filhos. Esta recordação parece tornar plausível a teoria de que terá sido nesse 

momento que a sua “carreira” como criminoso, bem como analista de manchas de sangue 

foi traçada: “My mother was murdered before my eyes. Makes sense that I chose a life 

where I search for meaning in blood. The soul memory I have of her, is being covered in 

it.” (DEXTER S01E11).  

Assim, ainda que na maior parte das memórias de Dexter a imagem dominante e 

recorrente da mãe seja a da cena da tortura e morte, isso não impede que outras memórias, 

positivas, de carinho mesmo, fossem aflorando, como as brincadeiras às escondidas 

jogadas juntamente com o irmão, ou mesmo pequenos sinais da ternura dela: “I remember 

at night she would wrap me in a quilt and sing songs to me. Sometimes she´d trace her 

finger along my ear. Tickling me.” (DEXTER S06E05). Porém, mesmo que Laura tenha 

tentado ser boa mãe (apesar de delinquente), as lembranças que Dexter tem dela são 

poucas e o laço criado entre ambos foi cortado tão prematura e abruptamente que 

inevitavelmente, acabou por deixar marcas muito profundas na personalidade de Dexter, 

nomeadamente no campo das emoções. Há, aliás, na vida real um famoso caso norte-

americano, que bem pode ter inspirado alguns aspetos da série Dexter e, que ilustra bem 

as consequências traumáticas na vida de um filho do assassinato brutal da mãe: o caso do 

assassínio da mãe de James Ellroy. Ellroy tornou-se um famoso escritor fascinado por 

assuntos criminais e desenvolveu um estilo de escrita que parece limitar-se ao relato cru 

dos factos, sem lugar para emoções, como salienta Michiko Kakutani:  

It´s disconcerting this tone of clinical detachment, this determination to process the 

murder of his mother through the language of 1950´s noir fiction, but it soon becomes 

clear to the reader of this unnerving memoir that these are techniques that Mr. Ellroy 

developed, at least in part, as means of coping with the horror of his loss. (KAKUTANI, 

1996 S/P)24. 

                                                           
24 KAKUTANI, Michiko (1996). “A Life Defined by a Mother´s Death” in New York Times. Disponível 

em: http://www.nytimes.com/1996/11/05/books/a-life-defined-by-a-mother-s-death.html 

http://www.nytimes.com/1996/11/05/books/a-life-defined-by-a-mother-s-death.html


63 
 

Tal como em Dexter, a mãe de James Ellroy é assassinada, mas ao contrário do que 

acontece no universo ficcional da série em estudo, Ellroy nunca descobre quem foi o autor 

do crime, o que o leva a uma incessante procura de apaziguamento da dor e da revolta 

que sente através de narrativas policiais/criminais. A vida de Ellroy foi indiretamente 

traçada pelo assassinato da mãe, mas, contrariamente à figura de ficção Dexter, ele acabou 

por encontrar uma forma positiva, e socialmente válida, de integrar esse trauma na sua 

vida, já que nestes casos a aceitação indiferente não é uma opção. Por sua vez, há em 

ambos um idêntico distanciamento emocional, mesmo quando se referem aos seus entes 

mais queridos; parece que só assim conseguem lidar com a morte de forma a sentirem 

controlo sobre um mundo de instabilidade e em desmoronamento. Na verdade, como 

podemos observar na obra O Meu Quarto Escuro, de James Ellroy, os sentimentos que 

ele expressa pela mãe nem sempre são coerentes, uma vez que tanto diz odiá-la (“odiava-

a para provar o meu amor por ele [Pai] ” (ELLROY, 1996:108), como diz amá-la (tudo 

que descobri fez-me amar te ainda mais” (idem: 415). Tal ambivalência também se nota 

em Dexter; quando descobre que a mãe foi assassinada não sente nada: “If I did have 

emotions, I would have to feel…this” (DEXTER S01E11), mas com o tempo, começa a 

recordá-la com certo carinho. Segundo Adrian Raine, através do estudo de John Bowlby, 

a ausência de uma mãe tem consequências muitas graves na personalidade das crianças: 

In those early days of delinquency research he [John Bowlby] made the innovative 

argument that the lack of a continuous and loving relationship between mother and 

infant resulted in the inability of the infant to develop a normal personality, and the 

inability to form a normal interpersonal relationships. (RAINE, 2013: 204) 

Por conseguinte, a privação de uma relação estável e duradoura entre mãe e filho, 

em ambos os casos será uma causa, ou uma das causas, da falta de emoções sentidas em 

indivíduos que não tiveram uma infância considerada normal. Assim, podemos dizer que 

Dexter consegue, contrariamente ao que ele pensa, sentir emoções; simplesmente elas não 

conseguem ser tão profundas como seriam, se ele não tivesse sido privado do carinho da 

sua mãe tão cedo na sua vida. Em ambos os casos, algo ficou por desenvolver nas suas 

personalidades, acabando por se refletir na interação social.  

No caso de Dexter, há que referir que a ausência na sua vida da mãe biológica foi, 

até certo ponto, colmatada pela presença de Camilla, uma mulher que desempenha um 

papel protetor e que surge claramente como uma figura maternal: conhecedora do drama 

da família de Dexter tentou sempre protegê-lo e evitar o sofrimento que as memórias do 
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passado lhe pudessem causar. Camilla trabalha no arquivo da Miami Metro Police, e foi 

uma grande amiga dos pais adotivos de Dexter. Ao contrário dos seus outros 

companheiros de trabalho, Dexter dá sempre uma atenção especial a Camilla, não só 

porque é ela que lhe fornece os documentos de casos arquivados (que Dexter usa para 

capturar as suas vítimas, ainda que ela desconheça isso) como pelo carinho genuíno que 

por ela desenvolve, uma vez que Camilla representa o último laço parental em relação à 

sua família adotiva, ou seja, com um mundo seguro e protegido. É de acrescentar que 

Dexter conseguiu criar uma ligação maternal com Camilla, que era amiga dos seus pais 

adotivos, mas nunca conseguiu criar um laço com a sua mãe adotiva Doris, que se 

ocupava da educação de Debra enquanto Harry cuidava de Dexter. A importância desta 

personagem para Dexter revela-se sobretudo quando Camilla descobre que tem cancro 

pulmonar terminal, e se encontra em terrível sofrimento, acabando por pedir a Dexter que 

a mate. Por sua vez, ao realizar o seu pedido, eles ajudam-se mutuamente, e a questão da 

eutanásia que neste quadro emerge obriga a reflexões mais aprofundadas sobre a morte e 

sobre o próprio significado de “matar”, como indica o teórico Jeremy Clyman:    

Camilla helped him see that the act of killing is not so black and white. Spoon-feeding 

Camilla poisoned key lime pie was not committing a horrific act. Quite the contrary, he 

was saving a generous and prudent women from further torture. Her undying gratitude 

confirmed that this act was more human than a nurse´s morphine or a friend´s prayer 

could ever be. (CLYMAN in DEPAULO, 2010: 117) 

Dexter sente um enorme carinho pela amiga, e ao tirar-lhe a vida tem de se desviar 

dos princípios que segue: Camilla é uma pessoa boa e as razões por que a mata são 

radicalmente diferentes das que o levam a matar terríveis criminosos. Com Camilla, 

Dexter descobre o que é piedade e que matar nem sempre é algo entendido pela “vítima” 

como necessariamente mau. Por outro lado, Camilla é muito importante porque há nela 

uma aceitação incondicional de Dexter (a aceitação por que ele ansiava) que Harry nunca 

conseguiu ter. Por sua vez, quando Camilla está prestes a morrer, Dexter confessa-lhe que 

matou o seu irmão Brian, e, em vez de uma condenação, Dexter tem a compreensão e a 

aprovação dela. Camilla diz-lhe que ele fez o que era certo, que ele é uma pessoa boa, 

deixando-o mais reconciliado consigo mesmo. E para surpresa de Dexter, conclui:  

Dexter I´m so sorry for putting you in that horrible position. Asking you to violate your 

conscience was one of the worst things I´ve ever done. (…) I should have thought about 

your past before I asked. (…) I know your secret Dexter. You think if you help me die, 

you´ll be like him, your brother, Brian Moser, the Ice Truck Killer. I read your file before 

I destroyed it (…) you could never be like him. (DEXTER S03E07). 
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Uma terceira mulher, a Dr.ª Evelyn Vogel, desempenhou um papel importante na 

educação de Dexter, embora o tivesse feito de forma indireta, dando orientações ao seu 

pai adotivo. A Dr.ª Vogel surge como uma reconhecida psiquiatra com uma carreira 

dedicada ao tratamento de criminosos natos. Assim, esta psiquiatra, que só entra 

diretamente em cena na última temporada, vai ser uma grande ajuda para Dexter, 

desempenhando um papel que vai muito além da sua profissão. Ela não só o ajuda a 

compreender e a aceitar a sua ligação ao mundo do crime, como também faz de mediadora 

entre Dexter e Debra, que vive um momento de crise, quando é forçada a matar a Capitã 

Laguerta para poder salvar o irmão. Mas, mais do que isso, a Dr.ª Vogel é também alguém 

que aceita Dexter, sabendo que em momento algum ele experimenta sentimentos de 

culpabilidade, fracasso ou remorsos pelos seus assassinatos (ao contrário de Harry). Pelo 

contrário, ela orgulha-se do resultado conseguido pela forma como as forças assassinas 

de Dexter foram condicionadas: “All I ever felt was pride. You´re not evil Dexter. You´re 

actually making the world a better place.” (DEXTER S08E02). A psiquiatra acredita que 

Dexter é, por natureza, um psicopata incurável da sua necessidade de matar, mas que 

graças a ela, através do Harry´s Code, encontrou um lugar no mundo e um papel ao 

serviço do bem social. À medida que vai conhecendo melhor Dexter, a psiquiatra 

considera que há outros problemas de ordem pessoal mais difíceis de enfrentar, 

nomeadamente a relação de Dexter com a irmã: “somehow he´s deluded himself into 

thinking his feelings for his sister are genuine. Unaware there are no real emotions behind 

them.” (DEXTER S08E04). Como vimos, Dexter não se entrega a uma vida de reclusão, 

procurando inserir-se na sociedade tentando o que muitos criminosos rejeitam: 

estabelecer uma conciliação entre o familiar, normal e o seu Dark Passenger – o que com 

o tempo se revelará muito problemático. A dado momento, a Dr.ª Vogel mostra a sua total 

descrença em relação à possibilidade de articular dois mundos tão distintos:  

She [Dr.ª Vogel] is encouraging Dexter to believe his humanity is a misguided 

indulgence and who he´s really meant to be is a psychopath and all the other stuff is 

bogus. It´s a reasonable argument. Dexter isn´t so good at being human. He´s always 

been an effective killer. His appetite for humanity has compromised his effectiveness. 

(HALL, 2013: S/P)25. 

Mas Dexter não deixa de surpreender a médica (como, aliás, os telespectadores), 

pondo em causa as suas teorias e convicções: ela começa a aperceber-se de que Dexter 

                                                           
25HALL, Michael C. (2013). “Michael C. Hall´s definitive Dexter final season interview” in Entertainment 

Weekly. Disponível em: http://insidetv.ew.com/2013/06/27/michael-c-hall-dexter-interview/ 
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não é, como acaba por lhe dizer: “the perfect psychopath, I thought you were.” (DEXTER 

S08E09). Num desafio ao diagnóstico feito, ele foi capaz de desenvolver sentimentos 

reais pelas pessoas que lhe são mais próximas, o que, simultaneamente lhe dificulta a vida 

de assassino, e ao mesmo tempo será uma enorme fonte de sofrimento. Para a psiquiatra 

viver em dois mundos em simultâneo exacerba as emoções e o sofrimento: “you have a 

depth of emotion I never thought possible. Straddling two worlds as you are, it´s 

dangerous. Killers cannot have a full emotional life.” (ibidem). Na série confirma-se esta 

tese de Vogel: esta capacidade miraculosa de desenvolver sentimentos, ao mesmo tempo 

que é um assassino, vai trazer a Dexter a solidão, levando à morte daqueles com quem 

estabelece laços afetivos (e.g., Lila Tournay, Miguel Prado, entre outros…): “My search 

for connection always ends in blood” (DEXTER S03E10). Quando Rita começa a 

suspeitar de certas atitudes que Dexter tem (para proteger a existência do Dark Passenger) 

julga que Dexter é viciado em narcóticos (à imagem de muitos polícias – realidade 

referida explicitamente na série). Dexter usa essa suspeita como forma de ocultar o seu 

terrível segredo e junta-se aos narcóticos anónimos apenas para reforçar a suspeita de 

Rita. Lá, ele acaba por conhecer a britânica Lila, que viria a tornar-se sua sponsor, a 

madrinha que o auxilia no processo de reabilitação.  

Lila é uma figura carismática, uma mulher com uma enorme autoestima, e que está 

habituada a alcançar tudo que quer, independentemente do custo e dos meios para atingir 

os seus objetivos. Dexter e Lila vão estabelecer uma relação sobretudo num plano sexual, 

baseada também na confiança que ele vai ganhando à medida que vai desabafando 

(disfarçadamente) sobre a sua compulsão. Curiosamente, também Lila vai desempenhar 

um papel maternal, visível especialmente na sua linguagem corporal i.e., no modo como 

abraça Dexter, para além de se mostrar genuinamente preocupada com ele e com as suas 

emoções. Lila revelar-se-á como uma mulher manipuladora, uma verdadeira femme 

fatale, que usa todas as técnicas e esquemas para atrair Dexter para junto de si, o que 

acaba por conseguir. Por sua vez, à semelhança de Dexter, também Lila revela ter fortes 

distúrbios de personalidade, como indica Adi Jaffe: 

Lila displayed classic symptoms of borderline personality disorder, a disorder 

characterized by extreme and highly variable moods. (…) BPD sufferers subject those 

around them to their severe bouts of tension, anger, depression, and anxiety, which often 

shift radically and without warning. Prevailing wisdom seems to suggest that these 

emotions are triggered by perceived rejection or failure. (JAFFE, 2010: 187) 
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Na verdade, a atração inicial de Dexter por Lila resulta da fascinante forma como 

ela fala dos seus ideais e dos seus sentimentos, como se conhecesse um mundo de sombras 

desconhecido para as pessoas que o rodeiam. Com uma enorme capacidade discursiva e 

o seu encanto sexual, ela seduz Dexter de uma forma que o surpreende. Por sua vez, o 

que realmente o prende a ela (para além do prazer sexual que ela o faz descobrir em si) é 

o facto de que ela é a primeira pessoa na vida de Dexter que o responsabiliza pelas suas 

ações negativas, e pelo seu vício. Ao contrário de Harry, que desculpabilizava o lado 

negro de Dexter, Lila fá-lo crer que só depende dele mudar o que não gosta em si, e que 

o único culpado pela existência do seu vício é ele mesmo, que ele possui livre arbítrio: 

“You make yourself into a monster, so you no longer bear the responsability for what you 

do. It´s sad and it’s pathetic…and it breaks my heart.” (DEXTER S02E04). Lila vai ser a 

primeira pessoa na vida de Dexter que, ao responsabilizá-lo sem atenuantes dos seus atos, 

também lhe abre as portas para a possibilidade de controlar plenamente os seus atos e 

necessidades, livrando-se assim do seu Dark Passenger. Infelizmente para Dexter tudo 

se desmorona, quando percebe a degradação e o mal que Lila contém dentro de si:  

You´re emotionally color-blind. You use the right words, you pantomime the right 

behavior, but feelings never come to pass. You know dictionary definition of emotions, 

longing, joy, sorrow, but you have no idea of what any of those things actually feel like 

(…) you want to have feelings for me, but they are just impulses. They are primitive 

responses to immediate needs. You know all the words but you can´t hear the music. 

Lila, I´m just like you. (DEXTER S02E12) 

Com efeito, devido à sua instável personalidade, às suas obsessões e à satisfação 

dos seus desejos sem olhar a meios, para conquistar Dexter, ela revela a vertente psicopata 

que a torna semelhante a Dexter. Ou muito pior, pois ela é um perigo para toda a gente à 

sua volta e para si mesma, revelando forças de autodestruição opostas às forças de auto 

preservação de Dexter. Para além de raptar os filhos de Rita, ela não hesita em incendiar 

o seu próprio apartamento com as crianças e Dexter lá dentro. Assim, tal como a típica 

femme fatale, Lila é criada para depois ser destruída. Mas foi através dela que Dexter 

descobriu melhor a sua sexualidade, ao mesmo tempo que descobre a importância de Rita 

e das crianças na sua vida.  

O “sacrifício” de Lila resultará numa espécie de reforço da masculinidade e do 

poder de Dexter. Assim, depois da experiência com Lila, Dexter desempenhará melhor o 

papel de protetor – como muitos detetives do romance hardboiled americano – da mulher-

vitimizada, Lumen Pierce. Esta é uma jovem que foi raptada e repetidamente abusada por 
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um grupo de amigos, que se divertiam a maltratar mulheres. Dexter encontra Lumen por 

mero acaso, quando mata o seu raptor (que tinha o cargo de matar as raparigas), e decide 

salvá-la, apesar de correr um grande risco de ver o seu segredo revelado. Curiosamente, 

também Lumen acaba por o salvar a ele, de si mesmo, ajudando-o a ultrapassar os 

remorsos que sente por ter causado indiretamente a morte de Rita (na temporada anterior):  

We have a strong capacity for social cooperation, altruism, and selflessness. Reciprocal 

altruism has indeed evolved because in the long run it benefits the performer. It 

ultimately pays you to help save a stranger if that stranger will reciprocate your help in 

the future, and save your life. (RAINE, 2013: 28) 

Deste modo, a presença de Lumen vai permitir que não só Dexter se perdoe a si 

próprio pelo assassinato da sua mulher, como leva a própria audiência a encontrar uma 

forma positiva de enterrar Rita. O envolvimento emocional de Dexter com Lumen assenta 

na transparência e sinceridade: pela primeira vez, Dexter namora com alguém que sabe 

que ele é um assassino: “in her eyes I´m not a monster at all” (DEXTER S05E11). Pelo 

contrário, para Lumen Dexter é o seu salvador, o seu herói. Nesta temporada, o conceito 

de heroicidade torna-se central, uma vez que Dexter e Lumen formam uma dupla que 

persegue os violadores, num ato de retaliação, mas também de proteção de eventuais 

vítimas. Mas terminada essa causa, a relação de ambos chega ao fim, numa sugestão de 

que fora a morte e o mundo das trevas que os aproximara. Quando Lumen se vinga dos 

seus carrascos, há uma catarse que Dexter não pode experimentar e os laços de 

cumplicidade entre ambos diluem-se: “Her dark passenger…It´s vanished (…) We are 

not the same (…) [but] Don´t be sorry your darkness is gone. I´ll carry it for you, always. 

I´ll keep it next to mine.” (DEXTER S05E12). O que acaba por devastar Dexter, como 

refere mais explicitamente Julia Stiles, a atriz que representa a personagem Lumen Pierce:  

 I think ultimately she is healed and the reality of what they have been doing kind of 

sinks in. The sad part of the break up, it´s like a really and true rejection of him, and 

that´s so sad. (…) what was so great of their relationship was that she was the only one 

who knew who he really was and accepted him for that, and for ultimately say that she 

couldn´t be a part of it anymore, is really rejecting him as a person and that´s terrible26. 

Curiosamente, e a provar a evolução de Dexter ao longo das temporadas, apesar da 

rejeição por parte de Lumen, Dexter é capaz de retirar algo de positivo da experiência de 

frustração: o facto de Lumen ter conseguido eliminar a sua própria “escuridão” alimenta 

                                                           
26 STILES, Julia (2010). Dexter Season 5 - Reflecting – Julie Stiles. Entrevista com a atriz que representa 

Lumen Pierce, no showtime. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zOJLjn0EGqA 

https://www.youtube.com/watch?v=zOJLjn0EGqA
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a esperança de ele conseguir o mesmo. Vale ainda a pena acrescentar que esta temporada 

é extremamente interessante pelo facto de problematizar, mais do que as outras, a 

distinção entre “certo” e “errado”, entre o “bem” e o “mal”, introduzindo uma perspetiva 

relativista e contextualista. Por oposição aos raptores de Lumen, Dexter, uma vez mais 

(depois de Camilla o ter feito) é considerado uma pessoa “boa”.  

A entrada em cena de Lumen foi essencial para desenvolver o lado amoroso de 

Dexter. Por sua vez, a sua presença não teria sido tão importante, se não estivesse 

diretamente relacionada com o casamento de Dexter com Rita, e, consequentemente, com 

a morte desta, uma vez que foi Lumen que permitiu a reabilitação de Dexter quando ficou 

viúvo. O casamento de ambos acontecera apenas na terceira temporada, e apesar de a 

dado momento terem terminado o namoro (quando Dexter conhece Lila), ele acaba por 

perceber que a Rita é a mulher perfeita para si. Por sua vez, é de realçar que Rita possui 

certas caraterísticas que a aproximam da mãe biológica de Dexter, o que pode levar à 

especulação de que Dexter se tenha sentido atraído, por uma questão de familiaridade 

para com a sua mãe. Ainda que inconscientemente, já que quando conhece Rita, ainda 

não é capaz de se recordar claramente da mãe. Esta teoria da demanda de uma ligação 

maternal é bem pertinente e afirmada pelos críticos da série, tais como Beth Johnson: 

The mother-fixation [theory] is also manifested in Dexter´s choice of the beautiful, 

young white Rita as his girlfriend. (…) Laura, Dexter´s mother, is startlingly similar in 

appearance to Rita. Both women are fair, with identical hairstyles and colors, similar 

face shapes and bodily statures. (…) Like Dexter´s mother, Rita requires saving from 

male violence and terror; Like Rita, Laura was a mother of two young children and was 

desperate to protect them, giving her life in order that they should be saved. (…) Like 

Rita´s husband Paul, Laura´s husband, Joseph Driscoll (Dexter´s biological father) was 

an addict. (JONHSON in HOWARD, 2010: 83-84) 

De facto, ambas as mulheres (Rita e Laura) têm muito em comum, sendo que a 

principal caraterística que atrai Dexter é a necessidade que Rita, no papel de vítima, tem 

de ser protegida e até salva. Rita é o exemplo de uma mulher carente, frágil, o oposto da 

femme fatale: precisa de um companheiro, de alguém que lhe dê apoio emocional e cuide 

dela e dos seus filhos. O facto de Rita ter filhos foi também um dos motivos principais 

que levou Dexter a ficar interessado nela, pois, como sabemos, apesar de não gostar 

geralmente de convívio social e de pessoas, Dexter gosta de conviver com crianças.  

Assim, apesar do interesse de Dexter inicialmente se prender com a criação de um 

namoro de fachada, de uma máscara de normalidade para não atrair atenções sobre si, a 
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verdade é que o que os vai unir por quatro anos é o facto de terem o mesmo sonho: uma 

vida “normal”, sendo a ideia de “normal” diferente para cada um deles. Desta forma pode 

afirmar-se que o relacionamento deles se foi tornando pouco a pouco mais sólido, com 

Rita a desempenhar um papel importante no crescimento de Dexter: “Rita became his 

guide to the unchartered emotional territory of intimacy, showing him that sex and 

intimacy could be as appealing as blood and death” (CLYMAN in DEPAULO, 2010: 

124). De facto, o início da vida sexual do casal foi um desafio para ambos, uma vez que 

Rita tinha sido abusada pelo seu ex-marido, e daí tinham resultado imensas feridas 

psicológicas. Também Dexter estabelece, inconscientemente, num outro plano, uma 

relação entre violência e sexo: 

Dexter´s first sexual moment with Rita came when he was talking about his admiration 

for the Ice Truck Killer´s methods. As he demonstrated the killer´s characteristic cuts 

and dismemberments, he got swept up and caressed Rita´s leg. (…) Their first time 

having sex happened when Dexter rushed to her following a therapy session during 

which he uncovered suppressed memories of his mother´s brutal murder. (DEFIFE in 

DEPAULO, 2010: 14) 

Para Dexter, a violência e o sexo são duas pulsões que estão diretamente 

relacionadas. De facto, e com uma rara exceção (e.g., Lumen) o envolvimento sexual de 

Dexter com outras mulheres nunca deixa de ser marcado por uma certa carga de violência 

(não relacionada com sadismo). Por isso mesmo, é que nem a relação com Rita, apesar 

da gentileza para com ela, escapa a este padrão, quer pelos exemplos acima referidos, 

quer pela existência de sinais de abuso psicológico de que Rita não tem consciência:  

Though Dexter was never physically abusive to Rita, his lies and manipulation added 

up to emotional abuse. Dexter had an affair, continuously lied to Rita, and murdered 

numerous people over the course of their relationship. (BARBER – CALLAGHAN & 

BARBER, in DEPAULO, 2010: 201) 

Curiosamente, Rita nunca se questionou seriamente sobre as atividades noturnas do 

marido, revelando, por vezes, uma atitude de excessiva passividade e complacência, o 

que leva alguns estudiosos, como Tamara Greenberg, a afirmarem que a própria Rita tinha 

o seu lado violento e manipulador: “Rita´s denial of Dexter´s violent drives served a dual 

purpose. By not knowing about him, she also did not have to know herself.” 

(GREENBERG in DEPAULO 2010: 210). Já na opinião de Julie Benz, a atriz que 

protagoniza Rita na série, esta personagem não é, de modo algum, manipuladora, mas 

uma mulher que depois de todo o abuso que sofreu apenas quer um companheiro para a 

vida, que a respeite e cuide dela, proporcionando-lhe a paz e a segurança que nunca teve. 
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Ou seja, Rita não estaria à procura de uma relação baseada numa paixão arrebatadora e 

sem segredos, como se soubesse que isso seria impossível; antes de se casar com Dexter, 

ela mesma escondeu, e sistematicamente negou, que já tinha sido casada duas vezes. O 

seu silêncio perante certos atos estranhos de Dexter, o não querer saber (não faz as 

perguntas que muitos de nós faríamos) seria uma forma consciente de se proteger e de 

proteger a família: 

I think that when you´re sharing your life with someone and you´re opening your heart 

and sharing your soul, you choose to see the good, you make the excuses. I don’t think 

we are equipped to see that side in someone that we love. I don´t think we are equipped 

as human beings to see that darkness in someone that we´ve opened our hearts and soul 

to, and if she ever found out, Rita still wouldn´t believe it, she would stand by her man, 

and not out of stupidity or naivety but out of love27. 

Mas o esforço de auto-preservação de Rita revela-se inútil, quando o criminoso 

Trinity descobre que Dexter é um assassino que planeia matá-lo; assim, antecipa-se a ele, 

matando-lhe a mulher em frente do filho, numa réplica quase perfeita do que acontecera 

com o próprio Dexter. A tragédia repete-se, sendo a morte de Rita provocada pela 

obsessão, pelo egocentrismo e excesso de confiança de Dexter em capturar Trinity, o que 

ainda o aproxima mais deste último, pois ambos evidenciam traços comuns entre 

criminosos: “The criminal is proud of his strength, beauty, courage, riches wrongly 

acquired and of short duration, and of his success in crime.” (MAC DONALD, 1893: 83).  

A morte de Rita poderia ter sido evitada, se Dexter tivesse conseguido separar a sua 

vida privada do seu Dark Passenger, algo em que Rita sempre acreditara: “You have your 

demons. I accept that. Because I know you don´t have to be a slave to them. I know you, 

better than you know yourself. You can conquer whatever darkness there is in you. I know 

you can.” (DEXTER S04E12). Curiosamente, ainda que Rita não o tenha conhecido tão 

bem como pensava, ela estava certa quanto à esperança que tinha para Dexter. Todavia, 

Dexter só vai conseguir livrar-se do monstro em si, quando se apaixona por Hannah 

Mckey. Quando Dexter faz uma análise da sua vida amorosa compreende que de todas as 

mulheres na sua vida, nenhuma o aceitou completamente, à exceção de Hannah. E isso 

ajuda-o a compreender porque se sente tão conectado a ela, levando-o a atribuir 

exclusivamente a Hannah o mérito de uma vivência amorosa que nunca tivera: 

                                                           
27 BENZ, Julie (2009). Dexter Comic-Con 2009 Panel: Do Rita and Deb Know? Video disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cLP5Sq5EUHI 

https://www.youtube.com/watch?v=cLP5Sq5EUHI
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She [Hannah] isn´t drawn to my darkness like Lila, or blind to it like Rita, and she 

doesn´t need it like Lumen. She accepts both sides of me. The whole Dexter. (…) Not 

only can´t I kill her, I can´t seem to stay away from her. Even when I´m not with Hannah, 

she´s there, in my head (…) Is this what love feels like? Is this how it begins? Am I 

even capable of this? (DEXTER S07E07) 

Dexter conhece Hannah Mckey quando está a trabalhar num caso que se centrava 

nos crimes cometidos pelo seu ex-namorado, também serial killer, chamado Wayne, com 

quem Hannah cometeu o seu primeiro assassinato. Apesar de Hannah nunca ter sido 

considerada suspeita, Dexter descobre que ela é uma criminosa e que continuou a matar 

mesmo depois de se ter separado de Wayne e decide matá-la. De facto, é precisamente 

quando Dexter está para matá-la que percebe que existe entre eles uma atração forte que 

os leva a terem relações sexuais. Dexter fica estupefacto com o que lhe aconteceu, 

especialmente depois de perceber que o que sente por ela não é apenas desejo, mas algo 

diferente que ainda não identifica muito bem (que é amor). Nas palavras de Scott Buck, 

a relação que Dexter e Hannah vão estabelecer será “his first adult relationship, his first 

time feeling real love in an honest way because he was able to be himself with her”28.  

Com Hannah, Dexter sente-se à vontade para falar sobre o Harry´s Code e a 

existência do seu Dark Passenger. O facto de Hannah também ser uma assassina é 

determinante na comunicação que entre eles se estabelece: ela está equipada para 

compreender e aceitar a um nível superior a personalidade de Dexter. Não se pode dizer 

que se trata de uma alma gémea, já que as motivações de Hannah para matar são bem 

diferentes; não são regidas por uma vontade incontrolável de matar como Dexter; ela mata 

quando se sente ameaçada, e contrariamente a este, não tira qualquer prazer da morte, 

apresentando-se o assassinato como uma questão de sobrevivência. Hannah justifica os 

seus atos, responsabilizando o mundo violento em que vive, como se esta fosse uma selva 

onde só os mais fortes sobrevivem (questão adiante retomada):  

I have done some terrible things in my past, but I have come to realize that as people, 

we´re all horribly flawed (…) But we all have a will to survive, and when in extreme 

situations, people do extreme things. Sometimes right or wrong, doesn´t even make it 

to the equation. (...) I don´t enjoy killing. But sometimes it´s the only way I know how 

to solve a problem. When somebody comes at me, or threatens me, my life…I could´ve 

killed you [Debra] the other day, and it would´ve made my life a hell of a lot easier, but 

I didn´t. Because I love your brother and he cares about you. (DEXTER S08E08) 

                                                           
28 BUCK, Scott (2013) “Dexter – Season 8 Showrunner: Debra Going even darker” In Entertainment 

Weekly. Disponível em: http://insidetv.ew.com/2013/06/07/dexter-season-8-interview/ 

http://insidetv.ew.com/2013/06/07/dexter-season-8-interview/
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A entrada em cena de Hannah na série, para lá de proporcionar a descoberta de 

Dexter do que é a felicidade e o despertar de uma verdadeira vontade de viver, ou seja, 

uma continuada aprendizagem do que significa ser humano, é o pretexto para que se 

retome um tópico nuclear desta série: o da responsabilidade e do livre arbítrio. Assim, 

vemos Dexter colocar em perspetiva todas as justificações que foi usando para se 

desresponsabilizar das mortes que causou, especialmente quando Hannah o confronta: “A 

code huh? You know sometimes life just has to be taken. There´s no need to dress it up. 

I think you´re just afraid to admit that you enjoy killing.” (DEXTER S07E07). Hannah 

demonstra-lhe que quando ele mata, o único responsável por essas ações é somente ele e 

que não pode iludir-se quanto às razões que o levam a matar. Por conseguinte, é através 

de uma mulher que Dexter chega mais longe na indagação sobre si mesmo e na descoberta 

de sentimentos em si que pensava serem inexistentes. Com a ajuda de Hannah, a 

consciencialização das suas ações, a libertação de forças deterministas e fatalistas que 

sempre aceitara, leva Dexter a deixar de ter necessidade de matar, substituindo a pulsão 

da morte pela pulsão da vida, e o triunfo do amor sobre a morte:  

I love her. I think about her all the time. I´m thinking about her right now. How I´d 

rather be with her than here with you [Daniel]. This is usually my favorite moment, the 

kill. The moment before the kill, the kill itself, the moment right after. But now I don´t 

even want to be here. I´m feeling a much stronger pull. I don´t need to kill you. 

(DEXTER S08E11) 

Porém, esta versão romântica de uma narrativa de violência extrema como é a série 

Dexter não vingará. Há como que uma nota trágica a pesar sobre a personagem, como se 

houvesse um destino traçado para ele. Apesar da sua necessidade de matar ter 

desaparecido no final da série, Dexter não foi capaz de evitar o drama final que conduzirá 

à morte da pessoa mais importante na sua vida, a sua irmã adotiva Debra. O futuro de 

Dexter ficou, de algum modo, determinado quando ele escolhe salvá-la, matando o seu 

irmão Brian, quando escolhe a pessoa boa, indiferente aos laços de sangue: “When Dexter 

chose Debra, he was not just choosing his little sister over his big brother. He was 

embracing an aspect of himself and a way of life. (…) She is a walking reminder of how 

much Harry cared for him.” (CLYMAN in DEPAULO, 2010: 121).  

Ironicamente, Debra acaba por morrer na sequência de Dexter ter conseguido 

vencer o seu Dark Passenger, e de ter optado por não matar um criminoso (Daniel – the 

Surgeon), seguindo os trâmites legais ao entregá-lo a Debra para que ela o possa prender. 

Mas ele consegue libertar-se e dá-lhe um tiro que a coloca em suporte de vida no hospital. 
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Esta situação leva Dexter a reviver a experiência de ter causado indiretamente a morte de 

Rita: “I thought I could change what I am, keep my family safe, But it doesn´t matter 

What I do, what I choose, I´m what´s wrong. This is fate.” (DEXTER S04E12) Assim, 

sentindo-se culpado pela morte da sua irmã, Dexter opta pelo autoexílio como forma de 

se punir pela morte de todos os inocentes que causou e de modo a proteger de si mesmo 

as pessoas que ama: “I destroy everyone I love. And I can´t let that happen to Hannah, to 

Harrison. I have to protect them from me.” (DEXTER S08E12).  

 Por conseguinte, fica bem claro que Debra, a irmã, é a pessoa mais relevante na 

vida de Dexter. Por ela, Dexter foi capaz de matar o seu irmão Brian, de entregar Hannah 

à polícia, e mais tarde de desistir de uma vida de sonho com ela e Harrison na Argentina. 

E Dexter foi sem dúvida a pessoa mais importante na vida de Debra. Ela também foi 

capaz de comprometer todos os seus ideais quando matou a Capitã Laguerta de modo a 

salvar o irmão. Compreende-se assim que a relação de ambos, ainda que inicialmente não 

fosse evidente, sempre funcionou como um porto de abrigo, especialmente para Dexter, 

como Vogel indica: “Debra became a mirror, reflecting a positive image of yourself that 

you used to balance out with the notion of yourself as a monster”. (DEXTER S08E04)  

No final, perante esta relação entre dois irmãos adotivos, não poderemos deixar de 

pensar no triunfo das relações afetivas fortes sobre todos os princípios e valores ético-

morais, como se o estabelecimento destes laços fosse mais importante do que tudo o resto, 

independentemente das consequências.  
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1. Tipologia dos crimes e criminosos em Dexter 

Na cultura popular proliferam vários filmes e séries que tratam a temática da 

violência, tais como: Cold Case, Criminal Minds, C.S.I: Crime Scene Investigation, entre 

outros. Estas séries televisivas centram-se na temática do policial, e em todas podemos 

encontrar uma ideologia comum na qual serial killers são representados como seres 

misteriosos, assustadores e mesmo horrendos. Por sua vez, Dexter representa um caso 

diferente, pois ainda que esta série seja baseada na captura desses mesmos assassinos, 

quem os captura é também um assassino em série, o protagonista. De igual modo, Dexter 

consegue ser uma série única, uma vez que as histórias são narradas a partir do ponto de 

vista do criminoso: “Dexter now takes us yet one step closer to the killer, by giving us the 

perspective on killers and killing, by making his voice the focus on the show, and by 

making that voice friendly, candid, relatable, understandable, and a times, even ordinary.” 

(HOWARD, 2010: xvi). À semelhança das séries referidas, também o protagonista 

trabalha oficialmente para a polícia, neste caso no departamento forense, como analista 

de manchas de sangue. E, como já atrás sublinhámos, será este seu trabalho que lhe irá 

servir de mecanismo defesa para validar as suas ações enquanto assassino: “he might feel 

that he is entiled to enforce the law in a further sense, as an extension of his role in the 

law-enforcing team. If he was not already in the team, then it might seem to him that his 

actions have less validity.” (RICHES & FRENCH in HOWARD, 2010: 129). 

Por conseguinte, sendo Dexter um assassino de assassinos, torna-se imprescindível 

a realização de um levantamento da sua lista de vítimas, nomeadamente as que tiveram 

destaque na série, uma vez que se estima que essa lista contenha mais de cem nomes29. A 

ordem da lista será decrescente pelos criminosos que cometeram os crimes mais 

horrendos. Primeiramente temos os assassinos em série: Trinity (Arthur Mitchell), as suas 

vítimas são: uma criança do sexo masculino, uma jovem mulher, uma mulher casada, e 

um homem de família. Mata-os por ordem, da seguinte forma respetivamente: enterrado 

vivo, corte na parte interior da coxa, forçando o suicídio, e espancamento; Mike Donovan 

– as suas vítimas são crianças do sexo masculino, ele viola-as e depois mata-as (de modo 

não especificado); Santos Himenez e Hector Estrada mataram a mãe de Dexter entre 

outros vendedores de cocaína, por esquartejamento com uma motosserra; Boyd Fowler, 

                                                           
29 Infográfico das vítimas de Dexter realizado por Shaded Syed of Dehahs Graphics. Disponível em: 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140311164706/dexter/images/0/0e/Dexter%27sVctimsInfographic.

png 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140311164706/dexter/images/0/0e/Dexter%27sVctimsInfographic.png
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140311164706/dexter/images/0/0e/Dexter%27sVctimsInfographic.png
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Dan Mandell, Cole Harmon agem em grupo, capturando mulheres para serem abusadas 

física e psicologicamente e, no final, Boyd mata-as por eletrocussão; Ray Speltzer captura 

mulheres para prendê-las numa espécie de labirinto, fazendo-se passar pelo minotauro 

(Speltzer usa uma máscara de um touro enquanto as persegue) e mata-as por 

espancamento; George King escolhe as vítimas pela informação que estas lhe podiam dar 

acerca da localização do Freebo (um drogado que lhe devia dinheiro, e cujo seu objetivo 

principal era capturá-lo), para tal cortava-lhes bocados de pele com uma faca, durante 

horas ou mesmo dias e as suas vítimas eventualmente morriam de dor; Travis Marshall 

mata o seu mentor, dois homens, a namorada, a irmã e um professor ateu, normalmente 

por esfaqueamento, dependendo do tableux que esteja a tentar representar; Brian Moser 

matou prostitutas colocando-as de cabeça para baixo, administrando depois um corte na 

garganta, fazendo-as sangrar até a morte; A.J. Yates captura mulheres adultas e depois de 

lhes cortar todos os dedos dos pés, mata-as com um golpe de faca no peito; Oliver Saxon 

não seguia nenhum critério para escolher as suas vítimas (podendo considerar-se que 

seriam escolhidas por conveniência). Neste caso, o assassino utiliza vários objetos 

cirúrgicos para executar as suas vítimas, acabando depois por extrair uma parte do cérebro 

designada de cortex insular anterior (responsável pelo processo cerebral da empatia), 

sendo que em alguns casos a vítima ainda está viva; Ron Galluzo capturava homens e 

mulheres com boa forma física, esquartejava-as e cozinhava-as; Walter Kenney capturava 

mulheres consideradas fáceis, e depois de lhes arrancar um dente, matava-as por 

espancamento; Alberto, e o casal Valerie e Jorge Castillo escolhiam emigrantes (que não 

conseguiam pagar o que eles lhes pediam depois de os terem “ajudado” a emigrar 

ilegalmente) e afogavam-nos; Clemson Galt é um Neo-Nazi que ordena a morte de 

membros de raça não ariana através dos membros do seu grupo ideológico; Dr. Emmet 

Meridian escolhia pacientes femininas com carreiras de sucesso e depois manipulava-as 

psicologicamente, convencendo-as a cometerem suicídio; Steve & Beth Dorsey criaram 

uma bomba com a ajuda de Travis Marshall e levaram-na para o prédio da Miami Metro 

Police para matar todos os presentes (Dexter conseguiu evitar a explosão prendendo Beth 

na sala de interrogações); Ken Olson, Little Chino, Julio Benes e Oleg Mickie matavam 

de forma variada, pessoas que colocassem em perigo os seus gangs; enfermeira Mary 

matava os seus pacientes administrando-lhes demasiada morfina, a escolha de vítimas era 

aleatória; Lance Robinson encontrava as suas vítimas – sempre homens - em sites de 

encontros (da internet) e depois levava as fantasias sexuais dos seus companheiros ao 

extremo acabando por lhes causar a morte. 
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Em segundo lugar, temos os assassinos que cometeram pelo menos um assassinato: 

Jamie Jaworsky escolhia mulheres adultas, violava-as e depois matava-as com uma faca 

enquanto se filmava a fazê-lo; Roger Hicks violava mulheres e depois matava-as; Zoey 

Kruger matou o marido e a filha com uma arma de fogo simulando um assalto; Ben & 

Roger - as suas vítimas eram pacientes que pediam a ajuda de uma ambulância, e o seu 

modus operandi consistia em negar assistência às vítimas quando estas já se encontravam 

dentro da ambulância; Lila West matou o namorado e o Sargento Doakes causando um 

incêndio; Matt Chambers tinha problemas com a bebida chegando a atropelar duas 

vítimas (em momentos diferentes) sem pertencerem a nenhum perfil em específico; Cal 

Rooney era um assaltante de casas pertencentes a pessoas com poder monetário, uma das 

suas vítimas morreu por paragem cardíaca (provocada pelo assassino) e outra foi vítima 

de homicídio (de modo não especificado); Fred Bowman matou duas jovens 

universitárias por estrangulamento; Nathan Marten era um predador sexual (estava a 

seguir Astor); Ethan Turner matou duas das suas esposas por overdose e afogamento 

respetivamente; Miguel Prado matou a advogada Ellen Wolf usando as técnicas de 

Dexter; Benny Gomez, um pugilista, espancou a namorada e mais tarde espancou um 

homem até a morte; Stan Beaudry espancou uma prostituta até a morte; Joe Walker matou 

a esposa com uma arma de fogo; Nick matou o Irmão Sam com uma arma de fogo; Viktor 

Baskov assassinou uma prostituta e um polícia da Miami Metro com uma arma de fogo; 

Pela extensa lista de criminosos que Dexter foi capturando ao longo da série, 

verifica-se que existe uma quantidade enorme de assassinos em Miami – representada por 

via ficcional. O que por sua vez torna interessante o seu agrupamento de acordo com as 

suas motivações: Sadismo Sexual (Mike Donovan, Jamie Jaworsky, Boyd Fowler, Dan 

Mandell, Cole Harmon, Roger Hicks, Lance Robinson, Ray Speltzer); Prazer em tirar 

vidas (Santos Himenez, Hector Estrada, Brian Moser, Emmet Meridian, Ben & Roger, 

Mary); Traumas de infância (Trinity, A.J. Yates, Oliver Saxon, Walter Kenney); 

Questões Ideológicas (Travis Marshall, Ron Galluzo, Steve & Beth Dorsey, Clemson 

Galt); Razões monetárias (Alberto, Valerie e Jorge Castillo, Cal Rooney, Ethan Turner); 

Relacionamentos com gangues (Nick, Ken Olson, Little Chino, Julio Benes e Oleg 

Mickie, e Viktor Baskov); Motivos Vários de ordem pessoal (Zoey Kruger – liberdade; 

Lila West – Distúrbio pessoal; Miguel Prado – conveniência; Benny Gomez e Stan 

Beaudry - caráter violento; Joe Walker – a esposa ia divorciar-se dele; George King – 

tortura para obter informações); Motivos desconhecidos (Matt Chambers, Fred Bowman).  



79 
 

Com efeito, pelo agrupamento que foi realizado podemos observar que as 

motivações para matar que são mais fortes e constantes ao longo da série são as de caráter 

sexual e as que compreendem a morte como um prazer. Salvo algumas exceções, cujas 

razões se encontram relacionadas com gangs ou ambição de poder monetário, podemos 

afirmar que o mundo ficcional de Dexter é bastante inseguro e perigoso para os seus 

habitantes, uma vez que o crime pode acontecer a qualquer momento. Este 

enquadramento do crime, por sua vez, afasta-se dos padrões positivistas que entendiam o 

crime como algo que maioritariamente só aconteceria dentro de casa. Ou seja, em 

ambientes familiares, entre pessoas conhecidas, normalmente despoletados por 

motivações que seriam a vingança, o ciúme, o ódio, o amor, a inveja, o desejo, de que são 

exemplo, os romances de Agatha Christie e a série Cold Case, séries em que a maioria 

dos homicídios cometidos têm como base motivações a nível pessoal e passional. Esta 

visão é considerada positivista, uma vez que, era possível evitar o crime de acordo com 

os relacionamentos pessoais que escolhemos. Todavia, por oposição ao positivismo está 

a realidade do mundo em que vivemos e series como Dexter e C.S.I. representam muito 

bem essa mudança ideológica, como indica Michele Byers: 

CSI for example, has dominated the televisual landscape for most of the decade at least 

in part because of the vision of risk it offers while effectively erasing the social and 

political landscape in which most risk is constituted (poverty, racism, addiction) and 

repackaging it within a neoliberal language of rational choice in which the criminal as 

a white, middle class social actor has no need of the state. CSI promises a form of 

governance that appeals to post 9\11 society in which mitigating factors of social life 

are rendered irrelevant. On CSI the state has or will fail citizen but science cannot. 

(BYERS in HOWARD, 2010: 144) 

A partir desta observação pode indicar-se que os crimes normalmente cometidos 

nestas séries já não derivam de questões, até certo ponto aceitáveis, como pobreza, 

racismo e vício. Nem estão diretamente relacionados, como na tradição do romance 

hardboiled americano, com corrupção política e financeira envolvendo grupos 

organizados de crime ou os governantes e a sua ambição de dinheiro e poder, de que é 

um bom exemplo o romance Red Harvest, de Dashiell Hammett. E nem os crimes são de 

caráter menor, como roubo ou violência psicológica e superficialmente física. Por 

oposição, o que encontramos são crimes de alto calibre: redes de pornografia infantil, 

crimes sexuais de um sadismo extremo, tráfico humano, e serial killers cujas motivações 

são imperscrutáveis. O universo do crime já não é intimista nem contido, como acontece, 

por exemplo, em Cold Case, mas completamente aberto e incontrolável.  
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Naturalmente, de forma a acompanhar o percurso do crime foram criadas séries que 

representam uma sociedade em desmoronamento, como é o exemplo de C.S.I., onde 

através da investigação forense são abordados casos que representam pedaços da 

realidade social do século XXI. O mesmo se pode dizer sobre Criminal Minds, série que 

se foca no processo de traçar perfis de criminosos através da investigação psicológica dos 

mesmos. A investigação apresentada na série procura sempre ser meticulosa e apoiada 

em factos verídicos, sendo diversas vezes referenciados assassinos em série reais tais 

como Richard Angelo (The Angel of Death), Jack the Ripper e The Zodiac Killer. 

Verifica-se assim que o mundo ficcional procura cada vez mais representar a realidade, 

compreendida como um lugar que suscita a insegurança e o medo. Por sua vez se 

juntarmos também a existência de falta de credibilidade nas instituições, que 

supostamente existem para proteger os cidadãos, imediatamente é criado um universo 

inquietante onde o crime reina, e a sociedade vive em constante sobressalto.  

 

2. Miami: paraíso e território do Mal  

À semelhança de outras séries televisivas, Dexter é uma narrativa que tem como 

pano de fundo a cidade de Miami. Este estado que é tantas vezes mencionado como um 

lugar idílico para passar férias, tendo em conta o seu clima tropical, a quantidade de praias 

belíssimas e o divertimento noturno, mostra-se ao mesmo tempo um lugar inseguro e 

violento quando assistimos a uma série como Dexter. A ilusão criada a respeito deste 

paraíso é então desfeita para dar lugar a uma realidade assustadora, na qual o crime, na 

sua forma mais violenta e imprevisível, espreita por todos os lados. De certa forma, é 

precisamente pela extrema violência e perigo que cercam as ruas de Miami que Dexter se 

sente confortável nesta cidade, visto esta lhe proporcionar as condições perfeitas para 

satisfazer as suas necessidades: 

Part of his moral code purpose lies in picking up the slack from his colleagues at the 

Miami Police Department. In episode one of Season 1, we learn, through Dexter´s 

commentary that in Miami there is only a 20 per cent solve-rate for murders. It seems, 

then, that Dexter feels it his duty to solve the unsolved murders. (…) Dexter also 

punishes and, in a sense, convicts the perpetrators of the crimes. Dexter thus plays cop, 

judge and jury. (RICHES & FRENCH in HOWARD, 2010: 128) 

A particularidade dos diretores da série terem escolhido Miami para o local onde a 

série se desenrola (apesar de gravada também noutros lugares) prende-se com a sua 
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intenção de fazer uma analogia entre o que ocorre na cidade e o que se passa com a 

sociedade mundial em geral. Isto é, uma sociedade onde podemos encontrar várias raças 

e culturas interligadas num só espaço, porém, com muitos indivíduos e grupos solitários 

e isolados, sem referências comuns. Miami foi tratada de forma alegórica para demonstrar 

uma sociedade marcada pela herança do negro americano. Na verdade, o estado de Miami 

em Dexter representa uma amostra do mundo, onde coexistem línguas e culturas 

americanas, cubanas, mexicanas, afro-americanas, entre outras. Por sua vez, esta 

interligação é tão forte que frequentemente quando a polícia tem de recolher testemunhos, 

as pessoas entrevistadas não sabem falar inglês e nem eles (polícias) percebem a língua 

dos entrevistados, o que se torna um problema constante para os dois lados. Assim, ao 

longo da série, vão sendo retratadas cenas em que se gera alguma tensão cultural, um 

quadro típico do quotidiano de países/cidades multiculturais.  

De facto, este microcosmo criado em Dexter consegue representar, com alguma 

consistência e precisão, as idiossincrasias e peculiaridades de vários estratos sociais e de 

várias culturas do mundo. Começando pela ascensão das mulheres representada pela 

capitã Maria Laguerta e a advogada de defesa Ellen Wolf, que apesar dos seus métodos 

pouco ortodoxos para subirem na carreira, são mulheres que conseguiram chegar ao topo 

num mundo que normalmente é liderado por homens. A primeira é cubana e a segunda 

americana, e em comum têm o facto de serem respeitadas, e até temidas, pela influência 

social que exercem no seu local de trabalho. Por sua vez, a capitã Laguerta foi escolhida 

para subir de carreira (de Detetive para Tenente) precisamente por ser cubana, já que a 

sua nacionalidade lhe conferia uma simpatia dos cidadãos latinos de Miami. Por sua vez, 

Ellen Wolf tinha resultados tão bons como advogada que conseguia, quase sempre, 

assegurar a libertação dos seus clientes, ainda que fossem culpados, o que acabou por 

levar ao seu assassinato pelas mãos de Miguel Prado. Seguidamente, observa-se também 

um contraste social entre raças, como demonstra o exemplo de Miguel Prado que tem 

uma carreira de sucesso e estabilidade financeira, por oposição a George King (ambos 

latinos), que trabalha como podador de árvores, estando também profundamente 

envolvido no mundo do crime (tráfico de droga, assassínios em série). Em suma, a Miami 

de Dexter funciona como uma pequena amostra do mundo contemporâneo, onde podemos 

encontrar as peculiaridades sociais a coexistirem num mesmo espaço:  

On Dexter, the story is framed in such a way (and by framed here, I refer to its choice 

of location and the way the series is cast) that an obvious or surface reading of racism 

and misogyny are rendered problematic. (…) The presence of men and women with 
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various claims on white, Latin, and African-American identities –as well as different 

statuses in terms of class, education, and citizen-ship – creates a mythic space that 

appears not only tolerant, but both amnesiac to the historical legacies of social hierarchy 

and blind to their contemporary incarnations. (SCHIMD in HOWARD, 2010: 146)   

Em Dexter é estrategicamente construído um cenário de crime que vai em certa 

medida justificar a emergência de um protagonista como Dexter, uma vez que ao longo 

da série este age como um protetor de mulheres, crianças e até emigrantes. Como 

pudemos observar anteriormente na catalogação dos vários criminosos expostos, uma 

grande parte deles exercia os seus crimes em relação às mulheres. Nestes casos ocorre 

uma objetificação sexual da mulher, ou, como no caso do Dr. Meridian, uma crença de 

que o poder dos homens deve ser em todos os aspetos superior ao das mulheres. De igual 

modo, são também frequentes os crimes contra crianças, o que por sua vez leva Dexter, 

pela primeira vez, a fugir um pouco ao seu código moral, ao matar Nathan Marten. Em 

relação a esta personagem nunca fica claro que ele seja um assassino, todavia, foi, 

igualmente assassinado por Dexter quando este percebeu que Nathan era um predador 

sexual que andava a perseguir Astor (a filha da sua namorada Rita). Por último, Dexter 

salva por duas vezes um grupo de emigrantes, chegando mesmo a ficar estarrecido quando 

descobre as condições em que eram obrigados a viver e o que lhes aconteceria, se não 

pagassem um extra para serem libertados, depois de chegarem à América. Por 

conseguinte todos estes atos de Dexter, ainda que sejam “errados” de um ponto de vista 

moral e ético, parecem fazer dele um justiceiro e um defensor: 

Although one might assume that the frequency of Dexter´s murders would jeopardize 

the audience´s identification with him, the success of the series suggests otherwise, and 

it is worth underlining the point that such identification comes about not in spite of 

Dexter´s murders, but because of them. Equally important to the success of Dexter, 

however, is not only whom he kills, but whom he refuses to kill. (idem: 137)  

Em consequência das observações de David Schmid, torna-se relevante indicar o 

caso de um jovem de nome Jeremy Downs, que na série matou um homem de forma 

meticulosa com uma faca, atingindo todas as veias principais. Dexter preparava-se para 

matá-lo, uma vez que o crime foi claramente premeditado, quando descobre que Downs 

tinha sido vítima de abuso sexual por parte do mesmo homem que matara. À luz desta 

descoberta Dexter acaba por libertá-lo, porque considerou que o assassinato foi 

justificado. Porém, mais tarde na série, Jeremy volta a matar, acabando Dexter por se 

sentir culpado pela morte do inocente que Jeremy matou. Contudo, o que é surpreendente 

neste reencontro é a forma como Dexter olhou para Jeremy de forma piedosa e 
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compassiva, sendo possível encontrar neste momento um paralelismo com a forma como 

Harry encarou Dexter quando o conheceu pela primeira vez. De certa forma, Dexter 

considerava que a experiência traumática que Downs tinha experienciado (abuso sexual) 

lhe tinha deixado as mesmas marcas que o seu trauma: o vazio – a incapacidade de sentir 

emoções.  

Esta história tem o propósito de dar relevo a uma visão fatalista do ser humano, 

acabando por redirecionar essa visão para uma descrença total no funcionamento da 

justiça. Deste modo, há uma radicalização da visão negativa da sociedade em geral por 

causa da proliferação de criminosos na atualidade. A criminalidade já toma proporções 

tão grandes que chega mesmo a ser vista como banal30. O nosso universo social marcado 

por muitos crimes, sobretudo de sangue, traduz-se numa inquietação social, que 

consequentemente resulta na falta de credibilidade das instituições que existem para a 

proteção dos cidadãos, como as forças policiais e os tribunais. Em Dexter, esta questão 

sobre a insegurança estende-se ainda para instituições a nível hospitalar, se tivermos em 

memória alguns casos referidos anteriormente: a primeira vítima de Dexter foi a 

enfermeira Mary que matava os seus pacientes atribuindo-lhes elevadas doses de morfina 

(e que estava a matar Harry quando foi internado); seguidamente temos o caso de Ben e 

Roger, também enfermeiros, que deixavam os doentes morrer na ambulância; e ainda 

mais arrepiante que os anteriores, é o caso do psicólogo Dr. Meridian, que convencia as 

suas pacientes a cometerem suicídio (um pouco à imagem do que Hannibal Lecter fazia, 

como psiquiatra, com os seus pacientes). Acrescenta-se ainda que o psicólogo Emmet 

Meridian chegou a ter algumas sessões com Dexter, chegando a ajudá-lo a recordar-se 

das memórias reprimidas da morte da sua mãe. Todavia, como refere James Francis, 

Dexter vê-se na obrigação de matá-lo: 

In the kill room Dexter is almost remorseful about the situation, because Meridian helps 

him realize that he can control his killing: therapy works. (…) He tells the doctor, “You 

helped me to accept what I really am. I´m grateful for that, but I was raised with a certain 

set of principals” (S01E08), and those principals will not allow him to overlook the 

murder of innocents. (FRANCIS in HOWARD, 2010: 187) 

Através dos exemplos referidos, compreende-se que Dexter procure demonstrar um 

outro lado da realidade em que vivemos, quando refere que até médicos e enfermeiros 

são pessoas que podem causar o mal. Ninguém é de confiança, o que invariavelmente 

                                                           
30  Basta abrir uma página de qualquer jornal, ou de um noticiário para compreender que a maioria das 

notícias se centram em assassinatos (maioritariamente espontâneos), raptos, e guerras.  
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origina uma insegurança reacionária por parte dos cidadãos comuns, que se alastra para 

as instituições que realmente têm poder e o dever de proteger os cidadãos e que cada vez 

mais falham para com eles, ou seja, as instituições judiciárias. Deste modo, é de realçar a 

observação de Carla Machado sobre opinião dos cidadãos em relação às penas atribuídas 

em Portugal, um país com penas mais moderadas do que nos E.U.A., pelo menos no caso 

de homicídios: 

A punição (entenda-se prisão) é apresentada por todos os entrevistados como a resposta 

preferencial ao crime, equacionada como devendo ser mais severa, pelo menos para 

alguns casos. Associada a esta ideia, mas com menor proeminência, encontra-se a de 

que a medida das penas deveria ser melhor aferida, mais proporcional à gravidade do 

crime, quer por um critério de justiça, quer por uma questão de funcionalidade de forma 

evitar a “contaminação” dos criminosos menores pelos outros na prisão, percebida como 

uma “escola do crime”. (MACHADO, 2004: 224) 

Evidentemente, pelo comentário de certos entrevistados, é notório que a população 

de uma forma geral não se encontra de acordo com a duração nem a forma de como as 

penas são aplicadas. Por sua vez, esta falência institucional vai permitir a apreciação de 

uma série como Dexter, na medida em que a mesma vai ao encontro do desejo de muitas 

pessoas para que os grandes criminosos (entenda-se homicidas, pedófilos e violadores) 

sejam mortos e não apenas capturados e encarcerados31. Por outras palavras, há uma 

vontade enorme de responsabilizar devidamente os criminosos pelos seus atos. Por 

conseguinte, é de extrema importância o diálogo de abertura da série Dexter: 

Dexter: Open your eyes and look at what you did! Look or I´ll cut your eyelids off your 

face… It took me a long time to get this little boys cleaned, one of them had been in the 

ground for so long, he was falling apart, pulled them out in bits and pieces.  

Mike Donovan: Please you can have everything… 

Dexter: That´s good…beg...did this little boys beg?   

Mike Donovan: I couldn´t help myself…I couldn´t…please you have to understand… 

Dexter: Trust me I definitely understand. See I can´t help myself either. But children I 

could never do that. Not like you. Never, ever kids. (DEXTER S01E01) 

Imediatamente a partir deste diálogo com Mike Donovan, um pedófilo que violou 

e matou três rapazes, torna-se quase impossível para o telespectador não se colocar na 

posição de Dexter e admirar o seu sentido de justiça, ainda que seja dentro dos parâmetros 

da ficção. Com efeito, também não é de admirar que a receção do público em geral a uma 

série como Dexter tenha suscitado o interesse de milhares de pessoas, o que por sua vez 

                                                           
31 Recorde-se o caso, bastante noticiado, de um  homem, que, no Brasil perseguiu e matou vários pedófilos. 

Depois de ter sido capturado pela polícia e condenado à prisão, foi largamente apoiado e aclamado por 

vários cidadãos, que consideraram os seus atos de vingador como úteis e mesmo nobres. 
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se traduziu em imensos seguidores por todo o mundo32. Em síntese, Jeff Lindsay, o 

criador da obra, justifica da seguinte forma a receção positiva à sua criação: 

People love to see justice done. If I can go back to this kidnapper again [mentioned 

earlier that kidnapped a little girl], If I heard that he was caught and shot to death while 

trying to escape, I´d say, “yeah great! Justice is done!” Everybody feels that. A lot of us 

go, “Oh, that´s wrong. Let´s move on and not try to get blood for this.” But down deep, 

we all want to see it done. (LINDSAY in HOWARD, 2010: 12) 

O sentido de justiça de Dexter é o ponto de partida para a audiência se permitir a si 

mesma apreciar uma série cujo protagonista é o assassino principal da mesma. De facto, 

o seu modus operandi e vitimologia que criam um efeito duplo na perceção dos seus atos 

como sendo justos ou mesmo justificados, devido à existência do ritual pré-assassinato. 

Depois de Dexter perseguir e capturar as suas vítimas, ele enrola-as em plástico e prende-

as a uma mesa, indicando o início do ritual. Seguidamente, coloca fotografias de todas as 

vítimas do assassino que tem perante si (excecionalmente no caso de Donovan, Dexter 

decide desenterrar os corpos das crianças) e inicia uma conversa de modo a confirmar 

que capturou a pessoa certa, utilizando este interrogatório como forma de os 

responsabilizar pelos atos que cometeram, ao mesmo tempo que recolhe uma amostra de 

seu sangue. A existência deste ritual cumpre então duas finalidades: em primeiro lugar, a 

responsabilização dos criminosos, em segundo, a recolha de um troféu que simbolize a 

sua captura e execução – as lamelas de sangue. Sucintamente, Maria Mauro faz uma breve 

observação sobre a psicologia envolvida nos assassinatos de Dexter:  

It seems safe to conclude that Dexter derives some sort of personal satisfaction from 

hearing the victims admit to their own crimes. This might fulfill a need for vigilante 

justice or righteousness. Alternatively, the conversation may simply fulfill Dexter´s 

need to adhere to Harry´s code hearing the victims admission of guilt assumes that 

Dexter has a viable victim on his kill table. (MAURO in DEPAULO, 2010: 56) 

De facto, há uma aceitação por parte da audiência em relação à personagem Dexter, 

como provam os oito anos de exibição, mesmo quando isso significou a morte de 

personagens que se atravessaram no seu caminho, e que representam a Lei, como a Capitã 

Laguerta e o Sargento Doakes. Como temos vindo a explicar, ainda que ele seja um 

criminoso e que as suas intenções de livrar o mundo de criminosos horríveis sejam 

questionáveis em relação ao real motivo por detrás delas, a verdade é que o público esteve 

                                                           
32 Informação disponível em: http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/09/23/dexter-series-finale-ranks-as-

its-biggest-telecast-ever-the-highest-rated-original-in-showtime-history/204350/  

http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/09/23/dexter-series-finale-ranks-as-its-biggest-telecast-ever-the-highest-rated-original-in-showtime-history/204350/
http://tvbythenumbers.zap2it.com/2013/09/23/dexter-series-finale-ranks-as-its-biggest-telecast-ever-the-highest-rated-original-in-showtime-history/204350/
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do seu lado durante todo o seu percurso, acreditando que as suas atitudes no fundo seriam 

as de um justiceiro.  

De facto, à semelhança de Dexter, encontramos a criação do protagonista Ripley de 

Patricia Highsmith que também adquiriu um estatuto positivo junto do público apesar de 

ser um assassino em série. Porém, há uma grande diferença entre eles, que reside no facto 

da representação do herói-vingador ter evoluído desde os anos 50 (época da criação de 

Ripley) até ao início do século XXI (época de criação de Dexter), como referem os 

estudiosos Heather Worthington e Maurizio Ascari: 

Dexter may reminds us of the heroes of early-modern revenge tragedies but between 

Dexter and his literary ancestors [Patricia Highsmith´s Ripley] there is a crucial 

difference which testifies to the distance between the historical and social cultures in 

which these crime narratives are respectively rooted. While Dexter is a “serial 

revenger”, whose self-appointed role as the scourge of the guilty coexists with his 

ongoing police service, early-modern revengers were engaged in a suicide mission since 

they regarded their act of justice as coinciding with further murder. (WORTHINGTON 

& ASCARI in KAYMAN, LOCATELLI & NUNNING, 2010: 90) 

 Com efeito, Dexter acaba por estar teoricamente protegido pela polícia, uma vez 

que o facto de trabalhar com ela lhe permite muitas vezes modificar relatórios de cenas 

de crime, esconder evidências e até extraviá-las se necessário, já que tem acesso a esse 

material como parte da sua função laboratorial. Por sua vez, ambas as narrativas contam 

com a presença fundamental do protagonista que faz “justiça” pelas próprias mãos e essa 

é uma caraterística que não se modificou com o passar do tempo, uma vez que esse género 

de justiça-providência era aceite anteriormente, e continuou a sê-lo: 

Crime narratives then as now have an ambivalent relationship with their performative 

power; there is always a tension between the need to engage their audience and their 

disciplinary function. In the reader´s minds a fascination with transgression vies with 

the final re-establishment of order and punishment of the guilty. (ibidem) 

No entanto, é de acrescentar que mesmo que a audiência tenha sempre protegido e 

desculpado Dexter, à semelhança do próprio Harry, havia uma expectativa de uma grande 

parte dos seguidores da série de que o mesmo morresse no final da série33. O final de uma 

série é sempre um momento importante, acabando por ocorrer um desfecho onde se revela 

o sentido da sua criação. Por sua vez, esperava-se que depois de Dexter capturar o máximo 

                                                           
33  No E! Entertainment online realizaram um inquérito chamado Anti-Hero Series Final Debate, antes do 

último episódio da série ser emitido, para averiguar o final desejado pela audiência para Dexter. O resultado 

da votação determinou que mais de 60% dos votantes queria que ele morresse. Informação disponível em: 

http://uk.eonline.com/news/461558/chills-former-dexter-producer-clyde-phillips-reveals-how-he-

planned-to-end-the-series  

http://uk.eonline.com/news/461558/chills-former-dexter-producer-clyde-phillips-reveals-how-he-planned-to-end-the-series
http://uk.eonline.com/news/461558/chills-former-dexter-producer-clyde-phillips-reveals-how-he-planned-to-end-the-series
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de criminosos que conseguisse também acabasse por morrer. Tal acontecimento serviria 

como punição pelos crimes que cometeu, especialmente por aqueles em que a presença 

do seu Dark Passenger, o levou a provocar a morte de inocentes, como a sua mulher Rita 

e a irmã Debra. À semelhança de uma grande parte da audiência, também o ex-produtor 

da série, Clyde Phillips visualizou um final diferente para Dexter:  

In the very last scene of the series (…) Dexter´s opening is eyes and he´s on the 

execution table at the Florida Penitentiary. They´re just starting to administer the drugs 

and he looks out through the window to the observation gallery. And in the gallery are 

all the people that Dexter killed (…) That´s what I envisioned for the ending. Everything 

we´ve seen over the past eight seasons has happened in the several seconds from the 

time they start Dexter´s execution to the time they finish the execution and he dies. 

Literally, is life flashed before his eyes as he was about to die. (PHILLIPS, 2013 S/P)34. 

De acordo com o anterior, também um dos produtores atuais de Dexter, John 

Goldwyn, quando foi entrevistado pela Vulture, indicou que o Showtime, (o canal que 

detém os direitos de emissão de Dexter) não permitiria que a série terminasse com a morte 

do protagonista: “When we told them [Showtime] the arc for the last season, they just 

said, “Just to be clear, he´s going to live.” (GOLDWYN, 2013 S/P)35.  

Porém, contrariamente à posição de Phillips e Goldwyn, os produtores Scott Buck 

e Sara Colleton, defendem que o final de Dexter foi o mais apropriado para terminar uma 

narrativa sobre o percurso de vida de um serial killer: “He's someone who was just 

moments from taking that final step toward humanity who then has to face himself as the 

monster he believes he is and decide his own fate. He gives himself what he deserves.” 

(BUCK, 2013 S/P)36; “Going into exile away from everything that he knows and has 

become attached in his whole infrastructure is a more fitting punishment for what his 

journey toward being a human being has cost everyone around him.” (COLETTON, 2013 

S/P)37.  

                                                           
34 PHILLIPS, Clyde (2013). “Chills! Former Dexter Producer Clyde Phillips Reveals how he planned to 

end the Series” in E! Entertainment. Disponível em: http://uk.eonline.com/news/461558/chills-former-

dexter-producer-clyde-phillips-reveals-how-he-planned-to-end-the-series  

 
35 GOLDWYN, John (2013). “Dexter Producer: Showtime wouldn´t let us kill Dexter” in Vulture. 

Disponível em: http://www.vulture.com/2013/10/dexter-writers-werent-allowed-to-kill-dexter.html  

 
36 BUCK, Scott (2013). “Dexter Post-mortem: Showrunner Scott Buck Breaks Down How It All Ended” 

in The Hollywood Reporter. Disponivel em: http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/dexter-series-

finale-showrunner-scott-632536  

 
37 COLETTON, Sara (2013). “Dexter Series Finale Post Mortem” in TV Line. Disponível em: 

http://tvline.com/2013/09/22/dexter-series-finale-spoilers-deb-dies-dexter-fakes-death/  

http://uk.eonline.com/news/461558/chills-former-dexter-producer-clyde-phillips-reveals-how-he-planned-to-end-the-series
http://uk.eonline.com/news/461558/chills-former-dexter-producer-clyde-phillips-reveals-how-he-planned-to-end-the-series
http://www.vulture.com/2013/10/dexter-writers-werent-allowed-to-kill-dexter.html
http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/dexter-series-finale-showrunner-scott-632536
http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/dexter-series-finale-showrunner-scott-632536
http://tvline.com/2013/09/22/dexter-series-finale-spoilers-deb-dies-dexter-fakes-death/


88 
 

De facto, se o desfecho que a maioria dos seguidores de Dexter desejava para o 

mesmo era que também fosse responsabilizado pelas mortes que causou, há que clarificar 

que foi precisamente isso que aconteceu. Dexter não foi preso nem morto no final da 

série, o que acabou por resultar num final pouco ético. Todavia, o seu fim é bem mais 

trágico do que o sugerido por Phillips. Quando Dexter percebe que no seu percurso para 

a humanidade quem acaba por pagar o último preço é a sua irmã, perde a vontade de 

viver, mas mais do que isso, Dexter sente necessidade de pagar pelos crimes que cometeu. 

E, pela primeira vez, não arranja desculpas ou justificações para os seus atos, como 

sempre fez. Finalmente, Dexter aceita que todas as mortes de inocentes à sua volta são da 

sua responsabilidade e decide responsabilizar-se pelos seus crimes, como tinha vindo a 

fazer a todas as suas vítimas. A sua decisão de autoexilar-se não é o final feliz que poderia 

ter com Hannah e Harrison, mas é o final que um assassino em série merece – a punição.  

Dexter é, por isso, moralmente forçado a abandonar o filho de quatro anos, sendo 

esta uma fatalidade do destino que receou desde que soube que Rita estava grávida - medo 

de não conseguir cuidar de Harrison da forma correta, nem de ser um bom pai para ele 

devido às suas atividades noturnas. Porém, à medida que a série vai avançado vamos 

percebendo que, apesar de tudo, Dexter sempre foi um pai presente, preocupado e muito 

envolvido no crescimento do filho, sendo frequente as imagens do mesmo a deitar o filho 

e a ler-lhe histórias de adormecer. O que só torna esta escolha de Dexter ainda mais 

dolorosa e altruísta, uma vez que teve de abandonar as pessoas que mais amava.  

Por conseguinte, após oito anos a seguir uma série como Dexter, a qual, através do 

uso da voice-over permite que a audiência sinta que faz parte da longa viagem do 

protagonista na sua busca pela humanidade (que termina sozinho e em sofrimento), leva-

nos a refletir no porquê do fascínio exercido por uma personagem como Dexter – 

simultaneamente visto como um herói, um criminoso e até o anti-herói pelos seus 

diferentes seguidores. Porém, independentemente da visão muitas vezes instável ao longo 

da série em relação à sua heroicidade, é irrefutável que Dexter representa a figura do 

justiceiro que existe em muitos de nós, aquele que tenta manter o mundo seguro e 

equilibrado, e que faz “justiça” (ainda que seja de forma ilegal) num mundo onde a reina 

a desordem e o medo. Por sua vez, Kelsea Stahler sintetiza muito bem esta questão no 

seu artigo sobre a psicopatia e simpatia pela personagem Dexter:  

There´s a reason we´ve allowed Dexter to be the hero, hunting down truly bad serial 

killers while we root for him to escape the law each and every time. It´s because, on 
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occasion, Dexter breaks down, unable to carry the weight of his own dark passenger. 

It´s moments like the one when he washes the blood off his son´s stuffed toy or when 

he tells Vogel he can´t be a gift because “he destroys everything he cares about” (Deb 

and his own short-lived marital bliss for a start) that make him human and someone who 

couldn´t possibly be a full-blown psychopath as we´ve come to understand them in a 

narrative setting. (STAHLER, 2013 S/P)38. 

 

Dexter: Herói e criminoso? Criminoso e Herói? Herói-Criminoso?   

Esta série conseguiu reunir num só protagonista um caráter invulgar no mundo 

policial: uma personagem que apesar do seu lado negro tenta alcançar uma vida "normal", 

acabando por se tornar, neste processo, num herói invulgar e inesperado. Apesar de o seu 

percurso não ter sido escolhido por si, a verdade é que Dexter sempre teve necessidade 

de sentir que era uma pessoa fundamentalmente “boa”, não obstante ser responsável por 

horríveis assassinatos. Este facto revela o porquê de o relacionamento com Rita, e com 

os seus filhos, ser tão importante para Dexter. Esta relação permite-lhe disfarçar 

socialmente o seu estatuto de assassino, despertando, em simultâneo, uma noção de dever, 

que se materializa na necessidade de cuidar e proteger a sua família. Ao encarnar este 

papel de pai e marido, a par do papel de irmão, Dexter consegue ver-se a si mesmo como 

um ser humano essencialmente "bom". 

No entanto, esta fórmula que, numa primeira fase, permitiu a Dexter conseguir 

interligar, de uma forma tão harmoniosa e eficiente as duas facetas da sua vida, não teve 

o resultado que este havia esperado. Tal é especialmente observável quando Dexter perde 

a esposa Rita, levando a que Harrison (o filho de ambos) seja exposto a uma situação 

traumática (o assassinato da mãe) semelhante à que o próprio Dexter testemunhara na sua 

infância. Por sua vez, mesmo depois de ter conseguido ultrapassar a culpa e os remorsos 

da morte de Rita, Dexter acaba por causar a morte da Capitã Laguerta (que descobriu o 

seu segredo) pelas mãos da irmã Debra.  

Com efeito, há que colocar em perspetiva a morte de Laguerta. Caso Debra não 

tivesse aparecido no local, a escolha terrível que teve de fazer não recairia sobre ela mas 

sobre o próprio Dexter. Deste modo, uma questão permanecerá sempre em aberto: será 

que Dexter teria conseguido matar Laguerta, sabendo perfeitamente que ela era uma 

inocente que apenas estava a exercer a sua função enquanto agente da polícia? Vale a 

                                                           
38 STAHLER, Kelsea (2013). “How accurate is Vogel´s theory about psychopaths?” in Bustle. Disponível 

em: http://www.bustle.com/articles/1400-dexter-how-accurate-is-vogels-theory-about-psychopaths  

http://www.bustle.com/articles/1400-dexter-how-accurate-is-vogels-theory-about-psychopaths
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pena recordar, também, que Dexter se viu envolvido, anteriormente, numa situação 

semelhante, que resultou na morte do Sargento Doakes, após este ter descoberto que 

Dexter era um assassino. Após vários dias de consideração se deveria ou não entregar-se 

à polícia, Dexter finalmente acaba por decidir matar Doakes, de modo a proteger-se a si 

e principalmente a sua família – que sofreria as consequências que resultariam dessa 

descoberta. No caso de Laguerta foi Debra quem teve de tomar uma posição, e no caso 

do Sargento Doakes foi Lila quem resolveu a questão, ateando fogo à cabana onde o 

mesmo se encontrava, com o intuito de proteger Dexter, tal como Debra fez.  

Por conseguinte, os escritores não permitiram que Dexter tomasse uma escolha que 

possivelmente iria colocar em perspetiva a posição da audiência em relação à simpatia 

que tinham pelo protagonista. Assim, esta opção permitiu aos telespectadores 

recordarem-se plenamente que Dexter é de facto um serial killer: “It was very difficult to 

end the life of Laguerta but it felt very important in the evolution of the show and in 

Dexter´s character. We had to make him legitimate as serial killer not just a super-hero”39. 

Ao mesmo tempo é protegida uma parte do seu “lado heróico”, já que ao não serem 

emitidas essas imagens, os produtores optaram por deixar no ar uma questão: seria Dexter 

mesmo capaz de matar o Sargento Doakes e a Capitã Laguerta, como forma de 

autoproteção, mesmo sabendo que ambos eram inocentes?  

Consequentemente, as atitudes de Dexter ao longo da série vão sendo consideradas 

inconsistentes com a teoria do herói. Ainda que os seus assassinatos sejam na maioria 

considerados morais (do ponto de vista do seu código pessoal), a verdade é que também 

Dexter causa a morte de várias pessoas inocentes, ainda que de forma indireta, como 

vimos anteriormente. Este facto coloca em perspetiva a perceção do mesmo pela 

audiência, o que se traduz por sentimentos instáveis, que oscilam entre a adoração e a 

desconfiança em relação ao protagonista e à sua missão na série. Quando duas ideias 

opostas entram em conflito, processo que se designa por “dissonância cognitiva”, os 

telespectadores têm de arranjar uma forma de conciliar as suas perceções opostas de modo 

a resolverem o conflito interno que Dexter está a causar. Para um melhor entendimento 

desta questão, atente-se no comentário dos críticos Matthew Jacovina, Matthew Bezdek, 

Jeffrey Foy, William Wenzel e Richard Gerrig: 

                                                           
39 BUCK, Scott (2012). Dexter Season 7: Episode 12 – With the Creators. Distribuído pelo canal Showtime. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3TAPYiDoybY 

https://www.youtube.com/watch?v=3TAPYiDoybY
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Dexter provides an abundance of means by which viewers can reconcile their 

dissonance to conclude, in a sense, that serial killing isn´t all that bad for Dexter. (…) 

The presence of Harry´s Code implies that Dexter´s drive to kill arises from a noble 

sense of justice. But in fact, Dexter describes his killings as being a means to satisfy his 

Dark Passenger, or the deep-seated need to kill. Yet, for viewers, Harry´s code provides 

a means to justify rooting for a serial killer. Viewers can relish the righteous retribution 

when Dexter kills killers who have slipped through the cracks of the justice system. 

(JACOVINA, BEZDEK, FOY, WENZEL & GERRIG in DEPAULO, 2010: 237) 

Como podemos observar pelo comentário anterior, a chave para a aceitação de 

Dexter enquanto assassino, e das suas atitudes mais humanas e menos morais (a um nível 

fictício), reside no código de Harry, cuja primeira regra aponta para um objetivo claro: 

que Dexter nunca seja capturado. Ao contrário do que se poderia pensar, a primeira regra 

não é aquela que defende que Dexter só deve matar os que o merecem (no seu próprio 

sentido de certo e errado); essa seria a segunda, uma vez que o código foi estabelecido 

primeiramente como forma de evitar que Dexter fosse capturado pela polícia. Ao mesmo 

tempo ele permite que Dexter mantenha uma visão de si mesmo enquanto boa pessoa para 

a comunidade, justificando as suas mortes como justas. De igual modo, uma audiência 

mais sensível pode sentir necessidade de reduzir a dissonância cognitiva criada pelo 

impacto das mortes de Dexter, resolvendo o conflito de modo pragmático de forma a 

conseguir continuamente disfrutar da ideia de que as suas ações servem para “limpar” a 

cidade dos seus habitantes mais indesejados. Ou seja, é criada uma ilusão de que as 

atitudes de Dexter não são algo que ele faça com prazer. Atitude esta, esperada de um 

verdadeiro herói ou justiceiro. Esta ilusão traduz-se do seguinte modo: 

Suppose Dexter viewers selectively remember information that is consistent with their 

choice (such as the fact that Dexter´s actions stop killers). (…) These same viewers 

might further reduce dissonance and regret by distorting memories about Dexter that 

are inconsistent with their support for him (viewers may conveniently gloss over the 

fact that Dexter kills to state his thirst for murder). The net result should be that viewers 

find Dexter even more sympathetic. (idem: 239) 

Muitos telespectadores adotam claramente esta forma de ver a série de modo a 

reduzirem a sua dissonância cognitiva em relação a um criminoso, que, à partida aparenta 

ser tão simpático e atencioso para com todas as pessoas que o rodeiam, mesmo com quem 

sempre o tratou de forma desprezível (e.g., sargento Doakes). Por sua vez, esta 

personagem é importante para desenvolvimento da personalidade de Dexter, uma vez que 

Doakes acabou por ser, erroneamente, apontado como o Bay Harbour Butcher – também 

apelidado de assassino justiceiro (Dark Defender), sendo julgado pelos crimes que na 

realidade tinham sido cometidos por Dexter (na segunda temporada). Esta pequena 



92 
 

história é importante para dar uma imagem da efemeridade da fama e da indiferença das 

pessoas, que após aplaudirem e louvarem os atos do justiceiro, imediatamente o esquecem 

depois de morrer. Primeiramente, o Bay Harbour Butcher é visto como um herói-

justiceiro, como comprovam vários comentários ao longo da segunda temporada, como, 

por exemplo, o de um repórter de televisão: “I say put this Bay Harbour Butcher on the 

city payroll. Give him a corner office, a company car and all the ammunition he needs. 

At least somebody is doing something to clean up Miami, which is more than I can say 

for those folks down at city hall.” (DEXTER S02E04); outro exemplo acontece quando a 

mãe de Rita diz: “If what I´ve heard is true, that he only goes after criminals, I say leave 

him alone. He´s got my seal of approval” (idem). Porém, quando Doakes morre ninguém 

vai ao seu funeral a não ser a sua família direta, como observa Dexter: “Not so long ago 

I had a dream that people could see me for what I am. And for a brief instant in time, the 

world actually saw my bodies of work. Some even cheered. But as it turns out, nobody 

mourns the wicked.” (DEXTER S02E12).  

A morte de Doakes serviu um propósito duplo para Dexter. Por um lado, protegeu 

o seu segredo e todos os que sofreriam com ele. Por outro, ajudou Dexter a compreender 

que o apoio das pessoas a Doakes foi bem efémero e que ele acaba por ser recordado 

como um assassino e não como um herói. Contrariamente à receção popular que por 

breves momentos, no final da primeira temporada, Dexter fantasiou ser possível: “good 

job in there Dex, You sliced him [Ice Truck killer] up good”; “Way to take out the trash. 

Thanks buddy”; “All right Dexter! Protecting our children!” (DEXTER S01E12). 

Deste modo, a receção popular de um protagonista como Dexter visa a sua perceção 

como um herói ao modo do século XXI, na qual a desconfiança na instituições policiais 

é tão grande que o sujeito tem de agir por mérito próprio se tenciona fazer justiça. Por sua 

vez, como já foi referido, uma das muitas estratégias da aceitação de Dexter enquanto 

sujeito criminoso reside na obediência ao seu estrito código moral, o que ao mesmo tempo 

lhe confere um estatuto de herói segundo os padrões da atualidade: 

Although Dexter is clearly “a respectable member of society” during the day, there are 

a number of excursions from the traditional paradigm that makes his character – both in 

Jeff Lindsay´s novels and the television series – a truly twenty-first-century post-

mortem hero. (…) In popular culture precedents, the vigilant hero does not require a 

great deal of moral soul-searching before moving forward in his search for justice. In 

contrast, the ethical universe represented by Dexter´s narrative is subtly textured and 

humorous in its representation of this man who “takes the law into his own hands”. 

(BEELER in HOWARD, 2010: 222-223) 
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Verifica-se assim, na atualidade, que existe uma necessidade de punir arduamente 

os criminosos pelos crimes cometidos, talvez de uma forma ainda mais dura do que 

ocorria antigamente, altura em que os crimes eram motivados de uma forma menos 

sensacionalista. Por conseguinte, há uma extrema necessidade de heróis no século XXI, 

ainda que esses heróis sejam também criminosos. Na sua obra The Aesthetics of Murder, 

o teórico Joel Black explicita muito bem esta questão da emergência do herói-criminoso 

que remonta à ideologia do bandido romântico: 

Although the sleuth seems to have supplanted the criminal as the “hero” of criminal 

literature, and the “deeds and ruses” of the pursuer began to supersede those of the 

pursued”, the focus of the new detective genre actually remained much the same as it 

had been in works with romantic rebel or noble bandit hero – namely, the extraordinary 

abilities, and often extralegal activities, of the protagonist, whether he was a criminal 

or detective. (BLACK, 1991: 42) 

Por sua vez, o formato herói-criminoso, apesar de ser compreendido e emergente 

na atualidade, não deixa de explorar uma questão muito importante que compreende uma 

reflexão acerca da mentalidade das pessoas que seguem uma série como Dexter40. Com 

efeito, é visível a existência de uma certa ambiguidade moral relativa a um protagonista 

que mata assassinos, o que consequentemente faz dele também um assassino. Por sua vez, 

esta ambiguidade moral é uma das estratégias que coloca o telespetador em constante 

reflexão acerca das questões levantadas em Dexter, como refere Anna Pickard: “[Dexter] 

is holding up a mirror and asking them [audience] how much they understand or condone 

the actions being taken” (PICKARD, 2008 S/P)41. No final da série é fornecido ao 

telespectador um desfecho não só para o protagonista, mas também para essa moralidade, 

centrando-se na conclusão de que um serial killer nunca terá um final feliz, 

independentemente de as suas ações serem nobres, justificadas ou até aceites pela 

sociedade ou pela audiência. Como clarifica Scott Buck: 

The trick of the show is that he´s a likable serial killer. But we don´t ever want our 

audience to forget that he is a serial killer and I think we take him on that final journey 

this season [eight]. This is the person you´ve been loving all these years, but this is 

ultimately what happens with a serial killer. (BUCK, 2013 S/P)42. 

                                                           
40 Para uma reflexão maior sobre este tema pedimos a um grupo diversificado de pessoas seguidoras da 

série, um comentário escrito sobre Dexter (personagem e\ou série). Ver comentários na secção dos Anexos. 
 
41 PICKARD, Anna (2008).“Dexter may be repellent, but TV isn´t only about morality” in The Guardian. 

Disponível em: http://www.theguardian.com/culture/tvandradioblog/2008/feb/20/dexternotlikethefraggles  

42 BUCK, Scott (2013). “Dexter season 8 showrunner: Debra going even darker” in Entertainment 

Weekly. Disponível em: http://insidetv.ew.com/2013/06/07/dexter-season-8-interview/ 

http://www.theguardian.com/culture/tvandradioblog/2008/feb/20/dexternotlikethefraggles
http://insidetv.ew.com/2013/06/07/dexter-season-8-interview/
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O final da série assume contornos trágicos, porque no momento em que Dexter 

aprende a estar completamente em contato com as suas emoções é confrontado com a 

decisão de desligar as máquinas que suportam a vida de Debra (como ela sempre lhe havia 

pedido para fazer, na eventualidade de isso acontecer), e ao mesmo tempo deixar Hannah 

e Harrison para trás de modo a protegê-los de si mesmo. Por conseguinte, este ato altruísta 

permite a reflexão sobre a perpetuação da semente do mal que Dexter acredita que está 

dentro de si. Começando com a possibilidade de um bebé seu herdar o Dark Passenger43. 

Pensamento este que ocorreu imediatamente após ter conhecimento da gravidez de Rita, 

e que tomou maiores proporções quando esta foi assassinada. Dexter conclui assim que 

não pode fugir à fatalidade do seu destino, mas poderia proteger o filho de si mesmo, ao 

excluir-se da sua vida, ao mesmo tempo que cumpria a sua penitência. 

Com efeito, a morte e a destruição de todas as pessoas à sua volta é o destino que 

todos os assassinos em série podem esperar para si mesmos no futuro. De facto, o final 

de Dexter vem concordar com a posição que Harry tomou (o suicídio), ao perceber que 

tinha criado um monstro, quando ensinou o código de matar ao seu filho: “no one deserves 

to be in pieces…in bags. The Code is a theory, an idea. But what I saw…what Dexter 

did…what we did! I don´t think I can live with this.” (DEXTER S08E04).  

O seu modo de vida custou-lhe a morte da pessoa mais querida para si, a sua irmã 

Debra. Todavia, esta morte não foi considerada como um dano colateral do seu modo de 

viver, uma vez que na primeira vez que ele decide entregar um assassino às autoridades 

(ou seja à irmã), as consequências foram terríveis. Afinal, Debra não morreu do tiro que 

Saxon disparou sobre ela, mas sim quando o seu irmão, confrontado com a vida que a 

irmã iria levar acamada num hospital, sem conseguir reagir minimamente a estímulos 

exteriores, decidiu honrar o que ela lhe havia pedido: “Just shoot me if I ever get like that 

[Camilla dying] I would do the same thing for you. Pull the plug, put a pillow over your 

head…whatever…I would never let you suffer.” (DEXTER S03E07). Ao honrar o pedido 

da sua irmã, matando-a, ao desligar-lhe as máquinas que lhe suportavam a vida, Dexter 

compreende perfeitamente que ser “humano” não significa apenas ser capaz de sentir 

amor ao invés de carinho, mas também o que é sofrimento, perda e arrependimento a um 

nível muito superior ao que já havia experienciado.  

                                                           
43 À semelhança do que acontece na obra de William March intitulada Bad Seed, na qual uma criança de 

oito anos, que é filha de uma assassina em série, é adotada por uma boa família, que no entanto, não foi 

capaz de suprimir os genes destrutivos que herdara.  
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Por sua vez, o facto de Debra ter morrido e Dexter sobrevivido evidencia que 

nenhum equilíbrio não foi reposto no final da narrativa como seria de esperar, o que acaba 

por investir Dexter (personagem e série) de maior realismo, uma vez que geralmente essa 

reposição também não acontece na vida real. Seguidamente a esta ordem de ideias pode 

também dizer-se que a “morte” (estado vegetativo) de Debra foi bastante realista no 

sentido em que, num primeiro momento, depois de acordar da cirurgia parece que tudo 

está a voltar à normalidade, à exceção dos momentos em que balbucia frases com pouco 

sentido a nível contextual. Seguidamente, a sua “morte” ocorre off screen, o que mais 

uma vez confere o estatuto realista ao final da série, como indica James Hibberd: 

It´s completely unpredictable and the way this plays out is very non-traditional: you find 

out about her fate like the way a relative of somebody who´s in the hospital might find 

out, not like a person who´s watching a TV show where the camera always stays with 

its main characters when they´re in jeopardy. (HIBBERD, 2013 S/P)44. 

Assim, seguidamente à “morte” de Debra, Dexter toma a decisão de lhe cortar o 

apoio vital, ao desligar as máquinas, acabando por transmitir aos telespetadores a ideia de 

que esta foi a morte oficial de uma personagem tão fundamental. Porém, tendo em conta 

o assassinato brutal que Rita sofreu, o facto é que Debra teve uma morte mais solene. E 

é de reconhecer que à medida que a série se ia aproximando do fim, tornava-se cada vez 

mais importante mostrar a humanidade do protagonista, por oposição ao seu lado 

criminoso. Pode mesmo acrescentar-se que Debra foi das poucas personagens, como 

Camilla, que não sofreu uma morte violenta nem sangrenta, como Rita e Vogel.  

De facto, a violência em Dexter é, como temos vindo a analisar, uma constante, mas 

isso não impede que esta não tenha um tratamento cuidado tendo em conta a variedade 

de telespectadores que uma série criminal pode abarcar. Para esse efeito, na maior parte 

das vezes, as cenas de morte e espancamentos estão retratadas de uma forma subtil, de 

modo a prevenir um corte entre a ligação do espectador com a narrativa criminal. Por 

outras palavras, tem-se em atenção o comentário de Simon Brown e Stacey Abbott:  

The show protects the audience from seeing the full horror of what Dexter actually does 

by framing the murders so that they are concealed from view. The sounds of his power 

tools and his victim’s screaming, along with the occasional glimpse of blood, make it 

clear what he is doing but do not risk breaking the identification by having the audience 

see too much. The show (…) acknowledge[s] how our sympathies would be disrupted 

should too much be revealed. (BROWN & ABBOTT in HOWARD, 2010: 212-213) 

                                                           
44 HIBBERD, James (2013). “Dexter series finale recap: Our take on that Shocking, strange ending” in 

Entertainment Weekly. Disponível em: http://tvrecaps.ew.com/recap/dexter-series-finale-recap/6/  

http://tvrecaps.ew.com/recap/dexter-series-finale-recap/6/
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De facto, esta é uma questão muito importante na realização de uma série como 

Dexter, a qual, à partida, terá cenas muito violentas, uma vez que o enredo principal é 

sobre um criminoso que aprende a ser “mais humano”. No entanto, em raras exceções 

optou-se por mostrar um assassinato tal e qual como ele ocorre, sem proteger a audiência 

dessas mesmas imagens, de modo a oferecer ao público um completo entendimento da 

dor e sofrimento que tais assassínios causam. Deste modo, alguns dos assassinatos que 

ocorreram on screen, com esse intuito, foram os da Dr.ª Vogel e do seu irmão Brian:  

Dexter slits the throat of the Ice Truck Killer, now revealed to be his long-lost brother, 

and hangs him up to let the blood drain out. This is the only time in the first series that 

we see Dexter actually cut someone on screen, and here, instead of being calm, he 

crouches, mortified in a corner, hyperventilating. This is a murder which Dexter actually 

feels, and thanks to the blood, the audience feel it too. (idem: 215) 

Por mais que a série Dexter tente proteger os seus visualizadores das imagens 

grotescas que lhe são inerentes, nem sempre é possível fazer isso sem que se perca 

conteúdo fundamentalmente importante para a perceção da série. Com efeito, existe toda 

uma ideia de que a violência na televisão e nos filmes é cada vez mais exagerada e 

sensacionalista, o que leva alguns críticos a indicarem que essa violência não é necessária 

e que eventualmente transmite aos seus visualizadores uma imagem positiva da mesma, 

acabando assim por perpetuar a violência para fora dos écrans45. De facto, a aceitação de 

Dexter nos US em certos canais televisivos (nomeadamente os que não são pagos a parte) 

ocorreu de uma forma muito pouco serena:  

In the US, the move has prompted criticism from parents groups and concerned 

television watchers that CBS – a sister channel of Showtime, which originally screened 

the show – is “celebrating murder”. It could, of course, be argued that CBS´s many other 

shows (including the whole CSI stable: Vegas, Miami and New York; Criminal Minds; 

Cold Case; Ghost Whisperer; Without a Trace ;) revel no less in violent death. But they 

concentrate on the people on the side of good, and make sure that by the end of the 

show, everything is resolved and locked up with the key thrown away. Dexter is rather 

different. (PICKARD, 2008 S/P)46. 

Com efeito, Dexter consegue diferenciar-se das típicas narrativas 

policiais/criminais por vários motivos que já temos vindo a abordar. Mas a particularidade 

                                                           
45 Recorde-se o caso de Columbine High School Massacre, sobre dois estudantes que decidiram tornar os 

violentos videojogos que costumavam jogar reais. Eric Harris e Dylan Klebold compraram armas pela 

internet e num dia aparentemente normal decidiram massacrar ao acaso estudantes e professores da sua 

escola secundária em Columbine.  
 
46 PICKARD, Anna (2008).“Dexter may be repellent, but TV isn´t only about morality” in The Guardian. 

Disponível em: http://www.theguardian.com/culture/tvandradioblog/2008/feb/20/dexternotlikethefraggles  

http://www.theguardian.com/culture/tvandradioblog/2008/feb/20/dexternotlikethefraggles
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da violência nas imagens e no psicológico parece ter um certo destaque. Porém, como 

procurei explicitar anteriormente, ao contrário de certas opiniões, Dexter não é uma série 

cuja violência é gratuita. Se ela existe é simplesmente porque é necessária para o 

desenrolar da narrativa, e se não há reposição do equilíbrio é porque Dexter tenta ser 

realista, uma vez que é com frequência que vários casos policiais ficam por resolver (o 

tema nuclear por exemplo de Cold Case, que apenas trata de casos arquivados que ficaram 

sem solução) e, finalmente, se o protagonista, ao contrário de todas as outras séries 

policiais, não está propriamente a fazer o “bem” (em termos legais) é porque Dexter 

procurou inovar de modo a distinguir-se do típico trama policial.   

Continuamente, há que acrescentar que os crimes reais sempre tiveram um grande 

impacto na cultura popular, o que também justifica o facto de se ter tornado comum no 

século XIX a escrita em forma de testemunhos, em primeira mão, de assassinos do mundo 

real, como foi o caso do múltiplo-assassinato de Pierre Rivière47. Uma questão como a 

violência sempre fez parte da constituição do ser humano e, por isso, é natural que esta 

esteja ligada aos componentes que tentam retratar o mundo, tais como livros, filmes, 

séries, música, entre outros. Com efeito, Hans Bertens e Theo D´Haen ao estudarem o 

romance de James Ellroy, evidenciam o modo como a sociedade americana aí retratada 

está profundamente marcada pelo mal. E os autores acrescentam que se pode explicar a 

enorme quantidade de narrativas e filmes criminosos produzidos nos E.U.A: “Ellroy 

seems to say, crime writing is the only genre capable of correctly describing 

contemporary American society.” (BERTENS & D´HAEN, 2001:97). Todavia, não é por 

existir essa ligação ou semelhança entre a vida real e as obras de ficção criminal que esta 

passa a ser responsável pela violência que ocorre no mundo real, mesmo que muitos casos 

apontem nesse sentido, servindo de exemplo, o caso de um assassino real chamado Mark 

Twitchell, que ficou conhecido pelo nome “Dexter Killer”, uma vez que as suas cenas de 

crime foram replicadas da série Dexter. Atente-se à observação de Steve Lillebuen: 

We´ve been killing each other long before violent books and movies existed. Maybe it´s 

a case of these killers simply seeking out dark content because they are deranged, rather 

than becoming deranged by consuming such fiction? (…) Like other tragedies before it, 

this finger-pointing stems from an intense need to find tangible explanations for horrific 

violence when the answers can be far more complex. (LILLEBUEN, 2013 S/P)48. 

                                                           
47 Cf. Eu, Pierre Rivière, que degolei a minha Mãe, a minha Irmã, e o meu Irmão.  
 

48 LILLEBUEN, Steve (2013). “Are Shows like Dexter to blame for inspiring violent crimes?” in The 

Guardian. Disponível em: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/01/dexter-final-season-

tv-violence-murder  

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/01/dexter-final-season-tv-violence-murder
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jul/01/dexter-final-season-tv-violence-murder
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Deste modo, compreende-se que o crime é uma realidade muito complexa, que 

envolve variados componentes difíceis de conseguir compreender e, sobretudo, de prever. 

Todavia não se pode culpar as séries ou filmes violentos pela violência, uma vez que a 

mesma iria acontecer independentemente disso, já que a violência faz parte de todos os 

indivíduos, estando mais ativa nuns do que noutros, obviamente. Com efeito, a violência 

na televisão deveria servir um bom propósito, ao permitir a cada indivíduo uma forma 

saudável de ver justiça a ser feita, e até mesmo como modo educacional, alertando para 

os riscos de certos comportamentos e companhias que se provam mais tarde estar 

interligadas com o mundo do crime. Por sua vez, é de realçar a observação de Carla 

Machado a respeito da exposição da violência através do mundo ficcional: 

Estudos feitos pelos teóricos da “exposição seletiva” (Gunter 1985; Sparks 1992) 

demonstram que os sujeitos com maiores níveis de medo apreciam mais a ficção 

televisiva sobre crime, o que pode ser explicado pelo facto de a maior parte das 

narrativas implicar a restauração da ordem, devolvendo aos sujeitos ansiosos uma 

sensação de controlo e de segurança. (MACHADO, 1996: 276) 

Assim, apesar de em Dexter não termos objetivamente uma restauração da ordem 

como o cidadão comum desejaria, que se traduz na captura do assassino (não na sua 

morte), mas nem por isso Dexter deixa de impor uma ordem no mundo; simplesmente 

esta é realizada de um modo mais definitivo – a morte – o que na ficção resulta muito 

bem. Por sua vez, Dexter como série criminal consegue aproximar e afastar-se dos 

géneros comuns, mas algo que dá realce à série é a posição em que o protagonista-

criminoso está colocado e o facto de permitir à audiência fazer essa viagem pelo mundo 

do crime em primeira mão e sair ileso. Em conclusão, Dexter é uma série que apesar de 

conter muitas emoções e ações pesadas consegue também transmitir uma ideia em que o 

crime (ficcional) pode ser visto como positivo, quando é direcionado para criminosos 

como os que Dexter captura. O que nas palavras de James Donaghy faz de Dexter uma 

série fundamentalmente otimista:  

Dexter is something different – it´s a fundamentally optimistic show. Sure, he 

dismembers the odd nonce, but the flashes of authentic human feeling he gets for his 

sister and his lover suggest that monsters need love too and may even be capable of 

giving it. As cinema and TV increasingly fetishize images of violence, a killer with a 

conscience may be the most subversive character we could have. For Dexter is not a 

salacious show. What it is, is an intelligent, dark, engrossing study of human behavior 

at its extremes. (DONAGHY, 2007 S/P)49. 

                                                           
49 DONAGHY, James (2007). “Sympathy for the Devil” in The Guardian. Disponível em: 

http://www.theguardian.com/media/2007/jul/07/tvandradio.theguide  

http://www.theguardian.com/media/2007/jul/07/tvandradio.theguide
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Conclusão 

Na presente dissertação procurei demonstrar de que modo a série televisiva Dexter, 

retomando vários filões das narrativas policiais/criminais produzidas ao logo do século 

XX (e recuando mesmo até ao século XIX), introduz elementos inovadores que 

desestabilizam algumas das nossas convicções mais profundas, colocando-nos perante 

dilemas ético-morais semelhantes a muitos outros que a ciência do século XX e XXI tem 

vindo a levantar. Para esse efeito, e partindo da adaptação de romances de Jeff Lindsay, 

todos os episódios (ou na sua grande maioria) se constroem em torno dos atos do 

protagonista Dexter Morgan, uma personagem que é simultaneamente um detetive numa 

esquadra de polícia e um assassino de assassinos. Desse modo, tornou-se importante 

fazer um levantamento de estudos de criminologia e psicologia que permitissem a 

qualquer leitor perceber com maior profundidade a mentalidade e a base identitária de 

Dexter. No seu papel de detetive, a trabalhar conjuntamente com uma equipa policial, 

Dexter combate o crime e luta pela justiça, mas é fora de um quadro de legalidade que 

ele vai conseguir atingir os seus fins, apesar de o seu motivo principal ser a necessidade 

de alívio da sua compulsão pessoal para matar. Assim, não podemos afirmar que Dexter 

seja, no sentido comum da palavra, um herói, ainda que os seus atos sejam perspetivados 

como tal por certas personagens e por alguns membros da audiência. A popularidade de 

Dexter pode ser explicada em função da premissa em que assenta a série Dexter: uma 

forma positiva de encarar o mundo ficcional, permitindo à audiência entender a violência 

do protagonista como racional. Ou, como sintetiza David Schmid, um crítico desta série: 

The guiding premise of the show, that Dexter only kills killers, in other words, people 

who deserve to be murdered, is both the most audacious and original aspects of the 

series, and the most important factor in the show´s success because it defines what 

Leitch describes as the justification of violence “in rational terms”. While Dexter´s need 

to kill obviously possesses a deep emotional dimension, his devotion to the “Code of 

Harry” taught to him by his adoptive father both keeps Dexter a “moral” killer and also 

encourages the audience to support and identify with Dexter´s acts of homicide. 

(SCHMID in HOWARD, 2010:136)  

Assim, como não foi o meu objetivo estudar as questões técnicas, tal como imagem, 

na série Dexter, mas sim as suas questões temáticas, na segunda parte prossegui para uma 

abordagem com algum pormenor para as suas relações interpessoais, de modo a permitir 

uma melhor compreensão da personagem Dexter, especialmente com certas personagens 

com um papel mais ativo: quer no seu desenvolvimento enquanto assassino, quer na sua 

evolução enquanto ser humano. No primeiro caso, tornou-se essencial demonstrar quais 
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foram as circunstâncias que permitiram a sua entrada no mundo do crime, como o trauma 

de ter assistido à morte da sua mãe e, consequentemente, a sua adoção pelo polícia Harry 

Morgan. A partir do conhecimento das suas raízes tornou-se mais fácil compreender a sua 

natureza, bem como a opção que Harry tomou, ao ensinar ao filho uma forma de 

sobreviver no mundo do crime, ao mesmo tempo que lhe ensinou uma forma de canalizar 

os seus impulsos assassinos para o combate de serial killers.  

Por sua vez, tentei demonstrar que a relação de Dexter com algumas figuras 

femininas, como Debra, Rita, Hannah, entre outras, também desempenharam um papel 

importantíssimo na idade adulta da personagem, permitindo que Dexter, ao longo do 

tempo, desenvolvesse uma consciência e conseguisse sentir-se mais “humano”. Esta 

atualização psicológica de Dexter fez com que conseguisse deixar de ser um assassino, 

através de uma solução que o seu pai tinha previamente estruturado. Porém, este seu 

desejo revelou-se menos positivo do que esperava, porque a morte do Dark Passenger 

em Dexter resultou também na sua morte psicológica, quando perde a pessoa mais 

importante na sua vida, a irmã Debra. Com efeito, a última imagem que temos de Dexter 

é a de um homem proscrito que tudo perdeu.  

Por conseguinte, a humanidade tanto desejada pelo criminoso torna-se na sua ruína, 

na sua desgraça, o que sempre aconteceu com muitos heróis ao longo dos tempos, desde 

o mundo grego até aos nossos dias. Procurei, naturalmente, responder à questão sobre as 

possibilidades de se considerar o comportamento de Dexter como heróico, indagando 

sobre o que leva a uma necessidade de heróis no século XXI, ainda que sejam heróis-

criminosos em contexto de ficção. Deste modo, fiz questão de abordar os factos que 

parecem explicar a emergência de uma personagem como Dexter, como sejam o de um 

mundo em desmoronamento, o medo e a insegurança, ou a descrença nas instituições, que 

sempre despertaram o desejo de justiceiros e vingadores.  
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1. Séries, filmes, documentários e outros materiais audiovisuais 

 

Dexter – (2006) Temporada 1 

Episódios 1-12: Dexter; Crocodile; Popping Cheri; Let´s give the boy a hand; Love 

American Style; Return to Sander; Circle of Friends; Shrink Wrap; Father knows Best; 

Seeing Red; Truth be Told; Born Free; Produtores: Sara Colleton, John Goldwyn, Robert 

Lloyd Lewis, Chad Tomasoski,  Clyde Phillips,  Melissa Rosenberg, James Manos Jr., 

Michael Cuesta. Intérpretes: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar, David 

Zayas, Julie Benz, Erik King, Christian Camargo. Sage Kirkpatrick, Margo Martindale. 

 

Dexter – (2007) Temporada 2 

Episódios 1-12: It´s alive!; Waiting to Exhale; An Inconvenient lie; See-through; Dark 

Defender; Dex, Lies and Videotape; That Night, a Forest Grew; Morning Comes; 

Resistance is futile; There´s something about Harry; Left Turn Ahead; The British 

Invasion; Produtores: Sara Colleton, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Scott Buck, 

Gary Law, Chad Tomasoski, Clyde Phillips, Melissa Rosenberg, Daniel Cerone.  

Intérpretes:  Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar, David Zayas, Julie Benz, 

Erik King, Jaime Murray, Margo Martindale. 

 

Dexter – (2008) Temporada 3 

Episódios 1-12: Our Father; Finding Freebo; The Lion Sleeps Tonight; All in the Family; 

Turning Biminese; Sí se puede; Easy as Pie; The Damage a Man Can Do; About Last 

Night; Go Your Own Way; I Had a Dream; Do you Take Dexter Morgan?; Produtores: 

Sara Colleton, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Scott Buck , Gary Law , Michael C. 

Hall, Clyde Phillips, Melissa Rosenberg, Daniel Cerone, Charles H. Eglee, Adam Fierro. 

Intérpretes: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar, David Zayas, Julie Benz, 

Jimmy Smits, Margo Martindale. 

 

Dexter – (2009) Temporada 4 

Episódios 1-12: Living the Dream; Remains to be Seen; Blinded by the Light; Dex takes 

the holiday; Dirty Harry; If I Had a Hammer; Slack Tide; Road Kill; Hungry Man; Lost 

Boys; Hello, Dexter Morgan; The Getaway; Produtores: Sara Colleton, John Goldwyn, 

Robert Lloyd Lewis, Scott Buck, Michael C. Hall, Wendy West, Chad Tomasoski , Clyde 

Phillips, Melissa Rosenberg, Charles H. Eglee. Intérpretes: Michael C. Hall, Jennifer 

Carpenter, James Remar, David Zayas, Julie Benz, John Lithgow.  

http://www.imdb.com/name/nm0866482/?ref_=ttfc_fc_cr11
http://www.imdb.com/name/nm0866482/?ref_=ttfc_fc_cr11
http://www.imdb.com/name/nm0543612/?ref_=ttfc_fc_cr21
http://www.imdb.com/name/nm0543612/?ref_=ttfc_fc_cr21
http://www.imdb.com/name/nm0191147/?ref_=ttfc_fc_cr24
http://www.imdb.com/name/nm0148723/?ref_=ttfc_fc_cr18
http://www.imdb.com/name/nm0118420/?ref_=ttfc_fc_cr5
http://www.imdb.com/name/nm0492320/?ref_=ttfc_fc_cr6
http://www.imdb.com/name/nm1469826/?ref_=ttfc_fc_cr27
http://www.imdb.com/name/nm1469826/?ref_=ttfc_fc_cr27
http://www.imdb.com/name/nm0118420/?ref_=ttfc_fc_cr5
http://www.imdb.com/name/nm0866482/?ref_=ttfc_fc_cr11
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Dexter – (2010) Temporada 5 

Episódios 1-12: My Bad; Hello, Bandit; Practically Perfect; Beauty and the Beast; First 

Blood; Everything is Illuminated; Circle Us; Take it!; Teenage Wasteland; In the 

Beginning; Hop a Freighter; The Big One; Produtores: Sara Colleton, John Goldwyn, 

Robert Lloyd Lewis, Scott Buck, Gary Law, Tim Schlattmann,   Lauren Gussis, Michael 

C. Hall, Wendy West, Chad Tomasoski , Manny Coto, Chip Johannessen, Jim Leonard.   

Intérpretes: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar, David Zayas, Julia Stiles. 

 

Dexter – (2011) Temporada 6 

Episódios 1-12: Those Kind of Things; Once upon a time…; Smokey and the Bandit; A 

Horse of a Different Color; The Angel of Death; Just Let Go; Nebraska; Sin of Omission; 

Get Gellar; Ricochet Rabbit; Talk to the Hand; This is the Way the World Ends; 

Produtores: Sara Colleton, John Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Scott Buck, Gary Law, 

Tim Schlattmann, Lauren Gussis, Michael C. Hall, Wendy West, Manny Coto, Shawn 

Petersen, Scott Reynolds, Jace Richdale. Intérpretes: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, 

James Remar, David Zayas, Mos Def. 

 

Dexter – (2012) Temporada 7 

Episódios 1-12: Are you…?; Sunshine and Frosty Swirl; Buck the System; Run; Swim 

Deep; Do the Wrong thing; Chemistry; Argentina; Helter Skelter; The Dark…Whatever; 

Do you see what I see?; Surprise Motherfucker!; Produtores: Sara Colleton, John 

Goldwyn, Robert Lloyd Lewis, Scott Buck , Scott Buck,  Gary Law, Tim Schlattmann, 

Lauren Gussis, Michael C. Hall, Wendy West, Manny Coto,  Shawn Petersen, Scott 

Reynolds, Jace Richdale, Arika Lisanne Mittman. Intérpretes: Michael C. Hall, Jennifer 

Carpenter, James Remar, David Zayas, Yvonne Strahovski.  

 

Dexter – (2013) Temporada 8 
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Primeira Temporada de Dexter 

Esta série começa com a apresentação da personagem principal – Dexter Morgan - 

um analista de manchas de sangue que trabalha na Miami Metro Police durante o dia, e 

que ao mesmo tempo se dedica secretamente à captura de assassinos que conseguiram, 

de alguma forma, fugir às leis do sistema judicial. Dexter é primeiramente apresentado 

como uma espécie de herói. No entanto, ao longo da série, vamos observando que os seus 

atos não são totalmente altruístas, uma vez que Dexter mata por necessidade para 

satisfazer a sua compulsão. Dexter é adotado por Harry, um polícia que trabalhou com a 

sua mãe - Laura Moser - quando esta foi obrigada a colaborar com a polícia, como 

informadora, para evitar ser presa. Porém, na tentativa de capturar os criminosos, Laura 

é assassinada com uma motosserra, em frente aos seus dois filhos, Dexter e Brian Moser. 

Harry sente-se tão culpado pelo que aconteceu que adota Dexter, sendo este o mais novo 

dos dois irmãos. Assim, à medida que Dexter vai crescendo, Harry apercebe-se de que o 

seu filho não é “normal”, pois não sente remorsos, é cruel com animais e não mostra 

sinais de empatia. Ou seja, Dexter possui um conjunto de caraterísticas habitualmente 

atribuídas aos psicopatas. Harry decide então ensinar-lhe um código de sobrevivência, 

pelo qual ele se deve sempre guiar, de forma a poder matar sem ser capturado. Mas mais 

importante do que isso, ensina-o a matar assassinos em série, o seja, pessoas que seriam 

punidas segundo os códigos legais de qualquer país.  

O protagonista é um ser humano que evita ter relações íntimas com ninguém; por 

isso, as relações que tem com a sua irmã adotiva Debra são formais, e as interações com 

a sua namorada Rita servem apenas como uma fachada para ocultar a sua verdadeira 

personalidade. Podemos afirmar que Harry foi a única pessoa por quem Dexter conseguiu 

nutrir sentimentos, uma vez que só com ele podia ser completamente honesto. Depois da 

morte do Harry, Dexter só volta a encontrar alguém com quem poderia vir a criar laços, 

quando o seu irmão Brian reaparece na sua vida como Rudy - The Ice Truck Killer. A 

procura da identidade deste serial killer ocupa toda a primeira temporada, e é só no final 

que Dexter descobre quem ele realmente é.  

O final da temporada é realmente brilhante, pois Dexter tem que se decidir entre 

matar Debra, para poder ser livre de assassinar quem quer junto com o seu irmão, ou 

matar o seu próprio irmão, já que ele constitui uma ameaça para sua irmã. Quando Dexter 

escolhe salvar Debra, independentemente da dor que essa escolha lhe causou, fica 

consagrado como o herói.  

Brian Moser: “You can´t be a Killer and Hero...It doesn´t work that way!” (S01E12) 
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Segunda Temporada de Dexter 

A temporada anterior termina com um grande dilema, quando Dexter decide salvar 

Debra, a irmã adotiva, e matar o seu irmão biológico Brian. Por se ter visto forçado a 

matar o próprio irmão, durante grande parte desta temporada, Dexter deixa de se sentir 

ele próprio, acabando por se questionar repetidamente sobre o significado do seu invulgar 

“hobbie”, captando cada vez mais a atenção de Rita, que encarna o tipo de mulher 

bondosa e ingénua. Esta começa então a suspeitar que Dexter é viciado em drogas, e exige 

que ele frequente reuniões dos Narcóticos Anónimos. Surpreendentemente, esta 

experiência vai tornar-se muito útil para ele, permitindo-lhe falar da sua compulsão de 

forma aberta, ainda que disfarçadamente. 

Ao longo da temporada, Dexter vai nutrindo sentimentos cada vez mais fortes pelas 

pessoas que utilizava como forma de disfarce social. É também nesta temporada que surge 

uma das personagens femininas mais marcantes da série, a femme fatale Lila. À medida 

que Dexter vai descobrindo uma vivência emocional na relação com Rita (algo que 

pensava ser inexistente), ao lado de Lila ele vai descobrindo uma pulsão sexual. O 

protagonista acaba por se envolver com ela, deixando Rita para trás, ainda que, 

curiosamente, continue presente na vida das crianças. 

Outro aspeto importante a realçar nesta temporada centra-se no facto de que o 

assassino que a Polícia de Miami persegue, e que dá pelo nome de Bay Harbour Butcher, 

é o próprio Dexter. Porém, a polícia nunca consegue estabelecer essa relação, acabando 

com Dexter a incriminar o Sargento Doakes - a única personagem que conseguia ver o 

seu “lado negro”. É relevante indicar que, Doakes foi o único agente que descobriu que 

Dexter era um assassino, e que ele morre não pelas mãos de Dexter, mas pelas de Lila. 

Existe uma reflexão sobre a dualidade representada pelo BHB, visto pela sociedade 

como um herói, e pela polícia como um vilão. Esta dualidade é fundamental nas reflexões 

de Dexter, o qual chega mesmo a tentar acabar com o “vício”, apesar de mais tarde aceitar 

a impossibilidade de mudar quem ele realmente é: um assassino. Assim, decide continuar 

a usar o mal ao serviço do bem e a salvar inocentes (esta é, pelo menos, uma das suas 

autojustificações). Uma vez que Dexter reata a relação com Rita, Lila rapta os filhos desta 

numa tentativa de voltar a ter a atenção de Dexter – o que faz com que ele se decida a 

matá-la. No final, Dexter faz também uns ajustes pessoais ao código, pois já não vê Harry 

como um mentor, depois de ter descoberto que ele se suicidou por não conseguir lidar 

com o “monstro” que criara.  

Lila: “You make yourself into a monster so you no longer bear responsibility for what 

you do. It´s sad and pathetic…and it breaks my heart.”(S02E04) 
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Terceira Temporada de Dexter 

Quando esta temporada começa, Doakes já foi incriminado (e morto) pelos crimes 

de Dexter; assim, o seu segredo continua agora mais escondido do que nunca. Contudo, 

não é só a sua identidade de serial killer que se encontra em terreno firme. A sua 

identidade familiar também vai crescendo cada vez mais, uma vez, que depois de Dexter 

ter regressado para Rita, esta fica grávida. Dexter gosta genuinamente de crianças, por 

isso fica entusiasmado por saber que vai ser pai. No entanto, receia transmitir ao seu filho 

as suas tendências homicidas. 

Apesar de achar que não tem sentimentos, Dexter sente necessidade de ter um amigo, 

especialmente após ter perdido Brian na primeira temporada, e Lila na segunda. Ele tem 

necessidade de ter alguém na sua vida com quem possa ser sincero. Então, tenta pela 

primeira vez uma amizade masculina, quando conhece Miguel Prado. Estas duas 

personagens vão formar uma dupla de assassinos, até ao momento em que Miguel começa 

a querer matar pessoas inocentes, por conveniência. Nesse momento, como já havia 

acontecido com o irmão Brian e com a amante Lila, Dexter é obrigado a matar Miguel, o 

seu único amigo, de forma a continuar a proteger inocentes. 

Desde o início que Dexter vinha a lidar também com dilemas morais sobre o que é 

correto ou não, sobre a possibilidade de justificação dos seus atos, e esta temporada não 

é exceção, mas é extraordinária em termos evolutivos. Não só Dexter quer tudo (uma 

família, emprego, e manter os seus “hobbies”) como também quer algo que nunca tinha 

tentando antes, uma amizade. Deste modo, esta temporada vai explorar tanto os campos 

afetivos que Dexter desconhecia possuir, como os valores morais. Logo no primeiro 

episódio Dexter mata um inocente (ainda que em legítima defesa), e sente remorsos de 

seguida. É nesta sequência que o fantasma do seu pai lhe começa a aparecer, conversando 

com ele, aconselhando-o. Assim, o Ghost Harry representa a consciência de Dexter, algo 

que antes nunca tinha sido explorado na personagem. 

Nesta temporada vemos também uma insistência no lado protetor de Dexter, quando 

ele mata um predador sexual que andava a perseguir a Astor. Bem como uma exploração 

do lado piedoso de Dexter, quando Camilla (uma amiga que foi como uma mãe para si, e 

que tem cancro terminal) pede-lhe que a mate, para acabar com o seu sofrimento. Após 

muitas reflexões e hesitações Dexter acaba por fazê-lo mas, como que a reforçar a ideia 

de atos homicidas justificados, não experienciando qualquer prazer na morte da amiga. 

No fim da temporada, Dexter assume-se como homem de família casando-se com Rita. 

Dexter: “My search for connection always ends in blood” (S03E10) 
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Quarta Temporada de Dexter 

Nesta temporada, Dexter começa a questionar-se sobre as suas capacidades para 

desempenhar o papel de pai e marido e ainda um assassino em série eficiente. Por sua 

vez, entra uma nova personagem na série - Arthur Miller – que vai ser de importância 

máxima quer na vida de Dexter, quer no desenvolvimento da própria série. Esta 

personagem, tal como Dexter, não é apenas um homem de família, mas também um 

assassino em série, conhecido por Trinity Killer. Dexter sente uma forte dualidade em 

relação a Arthur, porque este leva uma vida praticamente invejável para um assassino: os 

filhos parecem adorá-lo, a mulher parece amá-lo, e vai completar trinta anos de crimes 

sem nunca ter sido considerado sequer suspeito. Em suma, a vida que Dexter gostaria de 

ter. Contudo, Dexter sabe que eventualmente depois de aprender o que tem para aprender 

com ele, terá de o matar.  

Assim sendo, Dexter decide aprender com ele como sobreviver tanto tempo no 

mundo do crime, já que o futuro sempre foi uma incógnita para si. À medida que se vai 

aproximando de Arthur também vai adiando o assassinato deste, e sem querer, acaba por 

se dar a conhecer também, o que vai desencadear a morte de Rita, a mulher por quem tem 

afeto. O que já era por natureza trágico agrava-se, porque Dexter começa a compreender 

que a sua família é muito importante para si (mais do que ele tinha consciência, estando 

disposto a quase tudo para não os perder). 

A morte de Rita não é só chocante por ser uma personagem fundamental na vida de 

Dexter, mas porque vai permitir que Dexter explore outros campos na sua vida, tais como 

ser um pai solteiro de um bebé de meses, que foi obrigado a presenciar a morte da sua 

mãe e foi deixado no meio do seu sangue, numa espécie de réplica do acontecido com 

Dexter. 

Assim, na tentativa de ter tudo, Dexter acaba por perder a sua companheira (por quem 

ainda não admitia fácil nem claramente que nutria sentimentos), e a sua vida de homem 

de família nos subúrbios, que começara por ser de fachada, mas que com o tempo se torna 

mais “real”. Assim, torna-se relevante indicar que este assassino é tão horrível, e 

possivelmente o pior apresentado em toda a série, uma vez que mata não só homens, mas 

também mulheres e ainda crianças de forma horrenda. O que serve para reforçar a ideia 

de que, por comparação, os atos de Dexter são menos terríveis do que parecem: tem que 

matar (uma pulsão que não controla), mas direciona a sua pulsão para pessoas que 

colocam em perigo a vida de inocentes. 

Ghost Harry: “You’ve got a family to support, and people to dismember! You’re spinning 

too many plates" (S04E02) 



 

6 

Quinta Temporada de Dexter 

Dexter sente-se completamente devastado, pois sabe que é o culpado pela morte de 

Rita. A sua necessidade de matar, denominada na série por Dark Passenger, levou Dexter 

a manter a personagem Arthur vivo, de modo a aprender com ele a ser um assassino 

eficiente. Acabando por colocar a vida da sua família em perigo, nomeadamente Rita. 

Nesta fase da sua vida, Dexter sente-se desamparado sem a sua família, ficando apenas 

com a guarda do seu filho legítimo, Harrison. Por sua vez, a sua vida torna-se muito mais 

complicada agora que é pai solteiro, perdendo a sua companheira, sentindo-se com 

remorsos e obviamente culpado pela sua morte. Por conseguinte, a presença de uma nova 

personagem feminina - Lumen - se torna essencial.  

Lumen é uma jovem que foi capturada por um grupo de sádicos, que se divertiam 

com o rapto, abuso e assassínio de mulheres. Dexter encontra Lumen por acaso, quando 

este se prepara para matar Boyle, o seu captor. Inicialmente ele fica relutante sobre o que 

fazer com ela, mas com o decorrer do tempo percebe que, mais do que uma menina frágil, 

ela é uma mulher que quer vingança e justiça para com o que lhe aconteceu. Assim, Dexter 

decide ajudá-la a matar todas as pessoas que lhe fizeram mal, ajudando ao mesmo tempo 

a sua reabilitação emocional, uma vez que ambos se vão envolver sentimentalmente. 

Desta forma, esta é para mim uma das temporadas mais ricas e complexas da série, pois 

está carregada de emoções e sentimentos fortes de natureza diversa. Se, por um lado, 

Lumen se sente fragilizada e precisa de ganhar confiança e segurança novamente, Dexter 

tenta remediar-se por ter causado, ainda que indiretamente, a morte de Rita. 

Outro momento chave desta temporada acontece quando Dexter está a aprender como 

ser pai solteiro, tentando estar presente ao máximo na vida do filho. Contudo, algo de 

preocupante está sempre na sua cabeça - até que ponto a morte da sua mãe não lhe causou 

danos a nível emocional? - Se antes Dexter já estava preocupado com a possibilidade de 

Harrison, o filho, herdar os seus genes, agora tem uma dupla preocupação. Por isso, 

podemos assistir nesta temporada também a uma luta interna de Dexter que tenta proteger 

o seu filho desse seu lado negro.  

Efetivamente, Dexter vai descobrindo em si sentimentos que nunca pensou ter, o que 

sempre lhe causou um vazio por dentro, já que este sempre quis e tentou ser normal. Deste 

modo, podemos ver uma aproximação de Dexter ao seu lado mais humano, o que, por 

paradoxal que pareça, acaba por reforçar uma certa dimensão de herói na luta contra um 

Mal generalizado (mais tenebroso do que do que o seu Mal pessoal).  

Dexter: “We are not the same. Don´t be sorry your darkness is gone. I´ll carry it for you. 

Always. I´ll keep it with mine.” (S05E12) 
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Sexta temporada de Dexter 

Esta temporada foca-se essencialmente no tema da religião. Assim, temos por um 

lado, o assassino principal da temporada, que está a tentar causar o apocalipse, porque 

acredita que o mundo em que vivemos deve ser destruído para que um novo possa 

começar. E por outro lado, temos Dexter sem a mulher Lumen (a relação terminara 

quando a vingança ficou concluída – na temporada anterior), ou seja, sozinho novamente 

no campo amoroso, mas sempre acompanhado do seu filho. O que leva Dexter a refletir 

que, talvez não fosse má ideia o seu filho acreditar em algo que o protegesse, ainda que 

ele próprio não tenha crenças religiosas. 

Logo a partir desta introdução podemos observar uma enorme preocupação de Dexter 

em querer ser o melhor pai possível para Harrison, da mesma forma que Harry o foi 

(embora Dexter vá alternando os seus sentimentos por Harry entre a desconfiança e a 

admiração). Nesta sequência torna-se muito importante uma nova personagem na série – 

a figura do religioso encarnada no Irmão Sam – um antigo assassino que, depois de 

cumprir pena na cadeia conseguiu deixar de ser criminoso quando encontrou na religião 

a sua própria salvação. Dexter e Sam vão ficar excelentes amigos, apesar de Sam nunca 

saber ao certo porquê que Dexter quer ser salvo. Desde Lumen que Dexter acredita que 

um dia irá conseguir livrar-se do seu Dark Passenger, e é com este propósito que ele 

procura uma amizade com o Irmão Sam. A razão para esta súbita mudança se deu porque 

desde que Rita morreu, indiretamente pelas suas mãos, Dexter receia que também 

Harrison possa eventualmente ser alvo de retaliações.  

Nesta temporada é abordado também o tema da velhice através de um assassino que 

Dexter quer matar intitulado de Tooth Fairy, um idoso que mesmo nos seus 70\80 anos 

não consegue parar de matar. Tudo isto leva Dexter a questionar-se se no futuro irá 

conseguir escapar, uma vez que as probabilidades de um assassino ser apanhado são 

elevadas. Deste modo, torna-se preocupante para ele pensar que um dia vai ficar sozinho, 

sem conseguir saciar a sua necessidade, ao mesmo tempo em que lamenta a possibilidade 

de perder as pessoas que ama, assim como Harrison e Debra. No fim, com o assassinato 

do seu amigo e mestre Irmão Sam, a salvação de Dexter fica longe de concluída. O 

protagonista decide aceitar-se tal como é, continuando a desculpabilizar-se e a justificar 

as suas ações (como sempre o fez), uma vez que, que ele mata criminosos reincidentes, o 

que invariavelmente resulta na salvação de muitas pessoas inocentes. 

Dexter: “Light cannot exist without darkness. Each has its purpose. And if there is a purpose 

to my darkness, maybe it´s to bring some balance to the world.” (S06E12) 
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Sétima Temporada de Dexter 

No último episódio da última temporada Debra descobre o lado negro do seu irmão 

quando o encontra em pleno assassinato, e ambos ficam em estado de choque. Assim, 

Debra decide tentar curar o irmão da sua necessidade como se se tratasse de um 

toxicodependente (como Rita já havia feito na segunda temporada), mas infelizmente 

todos os seus esforços resultam em fracasso. Por sua vez, Dexter, ao ver a sua irmã em 

sofrimento, fica receoso que esta tenha a mesma reação que o seu pai - suicídio. Depois 

de muitos anos, Dexter aprendeu que não há nada que possa fazer para deixar de ter as 

suas compulsões, o que o leva a tentar fazer com que também Debra compreenda e aceite 

as suas “peculiaridades”.   

Será nesta temporada que Dexter irá ter uma verdadeira e intensa relação amorosa. 

Quando conhece Hannah Mckey, vai sentir o que é o amor, o que lhe dá esperanças de 

ter uma vida futura feliz, sendo honesto e sincero. Esta figura feminina é a chave destas 

últimas temporadas, pois é ela que vai definitivamente provar a Dexter que o seu universo 

interior não e assim tão vazio - como ele sempre pensara ao longo dos anos. A 

cumplicidade entre os dois irá revelar-se fundamental, Dexter conta-lhe toda a sua vida, 

sem nada ocultar, como a trágica morte da mãe, o ser um assassino em série, revelando-

lhe tudo sobre o seu Dark Passenger. Dexter sente-se seguro com Hannah, apesar de ela 

ser uma envenenadora, já que sabe que ela só mata para garantir a sua sobrevivência, 

quando sente que a sua vida ou a sua liberdade são ameaçadas. 

Por sua vez, é também nesta temporada que Dexter descobre que não foi Harry que 

criou a existência do Dark Passenger. Esta invenção é na verdade atribuída ao próprio 

Dexter quando tinha apenas doze anos e sentiu necessidade de criar um ser à parte (duplo, 

outro) ainda que dentro de si, para justificar as suas necessidades, ou seja, de forma a 

desculpabilizar-se perante si mesmo do horror das suas ações. No entanto, Hannah vai 

ajudá-lo a aceitar-se ainda mais, tal como é, permitindo-lhe uma verdadeira experiência 

de liberdade e de libertação. Contudo, este sonho de Dexter será destruído por um 

esquema montado por Debra para afastar os dois amantes, no qual esta acusa Hannah de 

a ter tentado envenenar. Dexter mais uma vez opta por salvar a sua irmã, acabando por 

entregar Hannah à polícia, porque ao contrário do que acontece com Brian, Dexter não 

acha que ela merece morrer. No final da temporada, Debra vê-se obrigada a matar Capitã 

Laguerta para salvar Dexter, quando esta descobre que Dexter era o verdadeiro Bay 

Harbour Butcher. 

Dexter: “She isn´t drawn to my darkness like Lila, or blind to it like Rita, and she doesn´t 

need it like Lumen. She accepts both sides of me. The whole Dexter.” (S07E07) 



 

9 

Oitava Temporada de Dexter 

Quando esta temporada começa podemos perceber que a vida de Dexter e Debra 

nunca mais será a mesma. Se por um lado, Dexter perdeu a mulher que amava e um futuro 

que nunca sonhou possível para salvar a sua irmã, também esta foi contra os seus 

princípios ético-morais e deontológicos, quando matou a sua Capitã Laguerta para poder 

salvar o seu irmão. Efetivamente, perante esta situação torna-se fulcral a presença de uma 

figura parental, que os apoie e guie. Será sobre esta perspetiva que a Dr.ª Vogel será tão 

importante na série. Evelyn Vogel não vai ajudar apenas Debra a perdoar e a aceitar o seu 

irmão e todas as dores que ele lhe causou, direta ou indiretamente ao longo dos anos, 

como vai também ajudar Dexter a aceitar-se como um psicopata. Com efeito, é-nos dado 

finalmente a conhecer que, quem surgiu com o Harry´s Code foi, na verdade a Dr.ª Vogel, 

assumindo que Dexter seria o “psicopata perfeito.” (DEXTER S08E09). 

No entanto, as expectativas de Evelyn em relação ao seu “filho espiritual” revelam-

se infundadas quando Dexter percebe que é capaz de sentir emoções reais – especialmente 

por Hannah, que reaparece nesta temporada depois de ter fugido da prisão, disposta a 

perdoar e a reconciliar-se com Dexter. Esta mudança repentina preocupa Vogel, porque 

pensa que as emoções que Dexter alegadamente sente podem destruí-lo. Com efeito, 

Dexter, ao tentar equilibrar os seus dois mundos, acaba por não conseguir proteger Vogel 

de ser assassinada pelo seu próprio filho psicopata – Daniel. Seguidamente, Dexter 

compreende que não consegue ter a vida que tanto desejava com Hannah e Harrison na 

Argentina porque tem de ficar em Miami para vingar a morte da sua “mãe espiritual”. 

Este fator acaba por resultar na morte involuntária de Debra, também pelas mãos de 

Daniel. Isto é, quando Dexter está prestes a matar Daniel, apercebe-se de que já não 

precisa de o matar. Assim, decide deixar Debra fazer a captura de Daniel pelos meios 

legais, mas infelizmente este consegue libertar-se e ataca Debra. 

Dexter acaba por compreender que perdeu todos aqueles que amava como Harry, 

Rita, Debra, Vogel, porque os colocou a todos em perigo com o seu modo de vida. Por 

conseguinte, de forma completamente altruísta, Dexter decide não voltar para Hannah e 

Harrison para protegê-los de si mesmo, acabando por simular a sua própria morte e por 

optar pelo autoexílio, de modo a punir-se por todo sofrimento que causou.  

 

Dexter: “As much as I may have pretended otherwise, for so long, all I wanted was to 

be like other people. To feel what they felt. But now that I do, I just want it to stop.” 

(S08E12) 
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1ª Temporada   

Episódio Título Realizadores Escritores D          Data de Emissão 

1 "Dexter" Michael Cuesta  James Manos, Jr. Outubro 1, 2006 

2 "Crocodile" Michael Cuesta Clyde Phillips  Outubro 8, 2006 

3 "Popping Cherry" Michael Cuesta Daniel Cerone  Outubro 15, 2006 

4 
"Let's Give the Boy 

a Hand" 

Robert 

Lieberman  

Drew Z. 

Greenberg  

Outubro 22, 2006 

5 
"Love American 

Style" 

Robert 

Lieberman 

Melissa 

Rosenberg  

Outubro 29, 2006 

6 "Return to Sender" Tony Goldwyn  Tim Schlattmann  Novembro 5, 2006 

7 "Circle of Friends" Steve Shill Daniel Cerone Novembro 12, 2006 

8 "Shrink Wrap" Tony Goldwyn Lauren Gussis  Novembro 19, 2006 

9 
"Father Knows 

Best" 

Adam 

Davidson 

Melissa 

Rosenberg 
Novembro 26, 2006 

10 "Seeing Red" Michael Cuesta 
Kevin R. 

Maynard  

Dezembro 3, 2006 

11 "Truth Be Told" Keith Gordon  

Drew Z. 

Greenberg and 

Tim Schlattmann 

Dezembro 10, 2006 

12 "Born Free" Michael Cuesta 

Daniel Cerone 

and Melissa 

Rosenberg 

Dezembro 17, 2006 
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2ª Temporada 

Episódio Título Realizadores Escritores Data de Emissão 

1 "It's Alive!" Tony Goldwyn  Daniel Cerone  Setembro 30, 2007 

2 "Waiting to Exhale" Marcos Siega  Clyde Phillips  Outubro 7, 2007 

3 
"An Inconvenient 

Lie" 
Tony Goldwyn 

Melissa 

Rosenberg 

Outubro 14, 2007 

4 "See-Through" Nick Gomez  Scott Buck  Outubro 21, 2007 

5 
"The Dark 

Defender" 
Keith Gordon  Tim Schlattmann  Outubro 28, 2007 

6 
"Dex, Lies, and 

Videotape" 
Nick Gomez Lauren Gussis  Novembro 4, 2007 

7 
"That Night, A 

Forest Grew" 

Jeremy 

Podeswa  

Daniel Cerone Novembro 11, 2007 

8 "Morning Comes" Keith Gordon Scott Buck Novembro 18, 2007 

9 
"Resistance is 

Futile" 
Marcos Siega 

Melissa 

Rosenberg 
Novembro 25, 2007 

10 
"There's Something 

About Harry" 
Steve Shill Scott Reynolds  Dezembro 2, 2007 

11 "Left Turn Ahead" Marcos Siega 
Scott Buck & Tim 

Schlattmann 
Dezembro 9, 2007 

12 
"The British 

Invasion" 
Steve Shill 

Escrito 

por: Daniel 

Cerone & Melissa 

Rosenberg 

Dezembro 16, 2007 
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3ª Temporada  

Episódio Título Realizadores Escritores Data de Emissão 

1 "Our Father" Keith Gordon  Clyde Phillips  Setembro 28, 2008 

2 "Finding Freebo" Marcos Siega  

Melissa 

Rosenberg 

Outubro 5, 2008 

3 
"The Lion Sleeps 

Tonight" 
John Dahl Scott Buck  Outubro 12, 2008 

4 "All in the Family" Keith Gordon Adam E. Fierro  Outubro 19, 2008 

5 "Turning Biminese" Marcos Siega Tim Schlattmann  Outubro 26, 2008 

6 "Sí Se Puede" 
Ernest 

Dickerson  

Charles H. Eglee  Novembro 2, 2008 

7 "Easy as Pie" Steve Shill Lauren Gussis  Novembro 9, 2008 

8 
"The Damage a Man 

Can Do" 
Marcos Siega Scott Buck Novembro 16, 2008 

9 "About Last Night" Tim Hunter 

Escrito por:  

Scott Reynolds 

Guião por: 

 Melissa 

Rosenberg 

Novembro 23, 2008 

10 "Go Your Own Way" John Dahl Tim Schlattmann Novembro 30, 2008 

11 "I Had a Dream" Marcos Siega 
Charles H. Eglee 

and Lauren Gussis 
Dezembro 7, 2008 

12 
"Do You Take Dexter 

Morgan?" 
Keith Gordon Scott Buck Dezembro 14, 2008 
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4ª Temporada 

 

Episódio Título Realizadores  Escritores Data de Emissão 

1 "Living the Dream" Marcos Siega Clyde Phillips Setembro 27, 2009 

2 
"Remains to Be 

Seen" 
Brian Kirk Charles H. Eglee Outubro 4, 2009 

3 
"Blinded by the 

Light" 
Marcos Siega Scott Buck Outubro 11, 2009 

4 
"Dex Takes a 

Holiday" 
John Dahl 

Melissa 

Rosenberg & 

Wendy West 

Outubro 18, 2009 

5 "Dirty Harry" Keith Gordon Tim Schlattmann Outubro 25, 2009 

6 
"If I Had a 

Hammer" 
Romeo Tirone Lauren Gussis Novembro 1, 2009 

7 "Slack Tide" Tim Hunter Scott Buck Novembro 8, 2009 

8 "Road Kill" 
Ernest 

Dickerson 

Melissa 

Rosenberg & 

Scott Reynolds 

Novembro 15, 2009 

9 "Hungry Man" John Dahl Wendy West Novembro 22, 2009 

10 "Lost Boys" Keith Gordon 

Charles H. Eglee 

& Tim 

Schlattmann 

Novembro 29, 2009 

11 
"Hello, Dexter 

Morgan" 
SJ Clarkson 

Scott Buck & 

Lauren Gussis 
Dezembro 6, 2009 

12 "The Getaway" Steve Shill 

Escrito por:  

Scott Reynolds & 

Melissa 

Rosenberg 

Guião por: 

Wendy West & 

Melissa 

Rosenberg 

Dezembro 13, 2009 
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5ª Temporada 

 

Episódio Título Realizadores Escritores Data de Emissão 

1 "My Bad" Steve Shill 

Chip 

Johannessen 

Setembro 26, 2010 

2 "Hello, Bandit" John Dahl Scott Buck  Outubro 3, 2010 

3 "Practically Perfect" 
Ernest 

Dickerson  

Manny Coto  Outubro 10, 2010 

4 
"Beauty and the 

Beast" 
Milan Cheylov  Jim Leonard Outubro 17, 2010 

5 "First Blood" Romeo Tirone Tim Schlattmann  Outubro 24, 2010 

6 
"Everything is 

Illumenated" 
Steve Shill Wendy West  Outubro 31, 2010 

7 "Circle Us" John Dahl Scott Buck Novembro 7, 2010 

8 "Take It!" Romeo Tirone 
Manny Coto & 

Wendy West 
Novembro 14, 2010 

9 
"Teenage 

Wasteland" 

Ernest 

Dickerson 
Lauren Gussis  Novembro 21, 2010 

10 "In the Beginning" Keith Gordon  Scott Reynolds  Novembro 28, 2010 

11 "Hop a Freighter" John Dahl 

Escrito por: 

Karen Campbell 

Guião por: Scott 

Buck & Tim 

Schlattman 

Dezembro 5, 2010 

12 "The Big One" Steve Shill 

Chip 

Johannessen & 

Manny Coto 

Dezembro 12, 2010 
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6ª Temporada 

Episódio Título Realizadores Escritores Data de Emissão 

1 
"Those Kinds of 

Things" 
John Dahl Scott Buck Outubro 2, 2011 

2 
"Once Upon a 

Time..." 
SJ Clarkson Tim Schlattmann Outubro 9, 2011 

3 
"Smokey and the 

Bandit" 
Stefan Schwartz Manny Coto Outubro 16, 2011 

4 
"A Horse of a 

Different Color" 
John Dahl Lauren Gussis Outubro 23, 2011 

5 "The Angel of Death" SJ Clarkson Scott Reynolds Outubro 30, 2011 

6 "Just Let Go" John Dahl Jace Richdale Novembro 6, 2011 

7 "Nebraska" Romeo Tirone Wendy West Novembro 13, 2011 

8 "Sin of Omission" 
Ernest 

Dickerson 

Arika Lisanne 

Mittman 
Novembro 20, 2011 

9 "Get Gellar" Seith Mann Karen Campbell Novembro 27, 2011 

10 "Ricochet Rabbit" 
Michael 

Lehmann 

Jace Richdale & 

Lauren Gussis & 

Scott Reynolds 

Dezembro 4, 2011 

11 "Talk to the Hand" 
Ernest 

Dickerson 

Manny Coto & 

Tim Schlattmann 
Dezembro 11, 2011 

12 
"This is the Way the 

World Ends" 
John Dahl 

Scott Buck & 

Wendy West 
Dezembro 18, 2011 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Those_Kinds_of_Things
http://en.wikipedia.org/wiki/Those_Kinds_of_Things
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dahl
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Buck
http://en.wikipedia.org/wiki/S.J._Clarkson
http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Schlattmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Schwartz
http://en.wikipedia.org/wiki/Manny_Coto
http://en.wikipedia.org/wiki/Lauren_Gussis
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Reynolds_%28writer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Jace_Richdale
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_Tirone
http://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_West
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dickerson
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dickerson
http://en.wikipedia.org/wiki/Seith_Mann
http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Campbell
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Lehmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Lehmann
http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_the_Way_the_World_Ends
http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_the_Way_the_World_Ends
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7ª Temporada 

Episódio Título Realizadores  Escritores Data de Emissão 

1 "Are You...?" John Dahl Scott Buck Setembro 30, 2012 

2 
"Sunshine and 

Frosty Swirl" 
Steve Shill Manny Coto Outubro 7, 2012 

3 
"Buck the 

System" 
Stefan Schwartz Jace Richdale Outubro 14, 2012 

4 "Run" John Dahl Wendy West Outubro 21, 2012 

5 "Swim Deep" 
Ernest 

Dickerson 
Scott Reynolds Outubro 28, 2012 

6 
"Do the Wrong 

Thing" 
Alik Sakharov Lauren Gussis Novembro 4, 2012 

7 "Chemistry" Holly Dale 
Manny Coto & 

Karen Campbell 
Novembro 11, 2012 

8 "Argentina" Romeo Tirone 
Arika Lisanne 

Mittman 
Novembro 18, 2012 

9 "Helter Skelter" Steve Shill Tim Schlattmann Novembro 25, 2012 

10 
"The Dark… 

Whatever" 

Michael 

Lehmann 

Lauren Gussis & 

Jace Richdale & 

Scott Reynolds 

Dezembro 2, 2012 

11 
"Do You See 

What I See?" 
John Dahl 

Manny Coto & 

Wendy West 
Dezembro 9, 2012 

12 
"Surprise, 

Motherfucker!" 
Steve Shill 

Scott Buck & Tim 

Schlattmann 
Dezembro 16, 2012 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Are_You...%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dahl
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Buck
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Shill
http://en.wikipedia.org/wiki/Manny_Coto
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Schwartz
http://en.wikipedia.org/wiki/Jace_Richdale
http://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_West
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dickerson
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dickerson
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Reynolds_%28writer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Alik_Sakharov
http://en.wikipedia.org/wiki/Lauren_Gussis
http://en.wikipedia.org/wiki/Holly_Dale
http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Campbell
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_Tirone
http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Schlattmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Lehmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Lehmann
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8ª Temporada 

Episódio Título Realizadores Escritores Data de Emissão 

1 "A Beautiful Day" Keith Gordon Scott Buck June 30, 2013 

2 
"Every Silver 

Lining..." 

Michael C. 

Hall 
Manny Coto July 7, 2013 

3 
"What's Eating 

Dexter Morgan?" 

Ernest 

Dickerson 
Lauren Gussis July 14, 2013 

4 "Scar Tissue" 
Stefan 

Schwartz 
Tim Schlattmann July 21, 2013 

5 "This Little Piggy" Romeo Tirone Scott Reynolds July 28, 2013 

6 "A Little Reflection" John Dahl Jace Richdale August 4, 2013 

7 "Dress Code" Alik Sakharov 
Arika Lisanne 

Mittman 
August 11, 2013 

8 "Are We There Yet?" Holly Dale Wendy West August 18, 2013 

9 
"Make Your Own 

Kind of Music" 
John Dahl Karen Campbell August 25, 2013 

10 "Goodbye Miami" Steve Shill 
Jace Richdale & 

Scott Reynolds 
Setembro 8, 2013 

11 "Monkey in a Box" 
Ernest 

Dickerson 

Tim Schlattmann 

& Wendy West 
Setembro 15, 2013 

12 
"Remember the 

Monsters?" 
Steve Shill 

Scott Buck & 

Manny Coto 
Setembro 22, 2013 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Gordon
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Buck
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_C._Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_C._Hall
http://en.wikipedia.org/wiki/Manny_Coto
http://en.wikipedia.org/wiki/What%27s_Eating_Dexter_Morgan%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/What%27s_Eating_Dexter_Morgan%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dickerson
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Dickerson
http://en.wikipedia.org/wiki/Lauren_Gussis
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Schwartz
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Schwartz
http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Schlattmann
http://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_Tirone
http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Reynolds_%28writer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dahl
http://en.wikipedia.org/wiki/Jace_Richdale
http://en.wikipedia.org/wiki/Alik_Sakharov
http://en.wikipedia.org/wiki/Holly_Dale
http://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_West
http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Campbell
http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Shill
http://en.wikipedia.org/wiki/Remember_the_Monsters%3F
http://en.wikipedia.org/wiki/Remember_the_Monsters%3F
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Comentários à série Dexter 

 

Com o propósito de demonstrar realisticamente algumas considerações feitas ao 

longo da dissertação, revolvi pedir a meus conhecidos que me entregassem um curto 

comentário acerca do que pensam em relação à personagem Dexter e à sua função e 

desempenho na série. Como seria de esperar, as perceções a Dexter são ambivalentes, e 

apesar de ser quase unânime que os participantes tenham adquirido uma posição na qual 

emitem um certo carinho pela personagem, também existem posições que não favorecem 

a série. Por sua vez, o propósito deste levantamento foi recolher observações variadas de 

pessoas que de facto viram a série, independentemente se o resultado dessa visualização 

foi negativo ou positivo. Deste modo, previamente aos comentários, atente-se a esta 

pequena observação dos críticos Melissa e Edward Burkley:  

Watching the show about a man who kills killers allows our own Shadow to essentially 

“come out and play” for a while. For one hour each week, we exercise our Shadow by 

allowing it to imagine the things we would do if were in Dexter´s shoes. Therefore, the 

audience enjoys Dexter because it gives them a socially acceptable way to feed their 

own Dark Passenger. (BURKLEY in DEPAULO, 2010:138) 

 

 

A razão que me levou a seguir a série Dexter, e a acompanhá-la até ao último 

episódio da última temporada, foi o facto de reconhecer neste serial killer uma 

humanidade não muito diferente da minha. Dexter é um homem “normal”, com emprego, 

família, vida social, e dilemas psicológicos e morais, exatamente como qualquer 

indivíduo, mas que tem um lado negro, uma necessidade de matar, que com a ajuda do 

pai, através da criação de um código de conduta (que apenas lhe permite matar assassinos 

ou criminosos) consegue domar, permitindo-lhe manter uma certa humanidade, que faz 

com que simpatizemos com ele. Permite-lhe ter família, filhos e todos os aspetos de uma 

vida que normalmente não associamos a um psicopata, o que torna esta dualidade muito 

interessante. 

Catarina Silva, 29 Anos. 

Atriz. 
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O Dexter tem uma personalidade "esquizoide", mas tenta ser visto como a pessoa a 

mais sociável possível. Ele atua o dia todo, sem cessar. Na realidade, é condenado a usar 

uma máscara. E nós, enquanto espectadores, vemo-lo a forçar e dissimular a sua própria 

natureza. Vemos esse indivíduo a criticar interiormente a sociedade na qual vive, uma 

sociedade do parecer, mas acomodando-se ao mesmo tempo e o quanto possível às 

pressões sociais e parentais, para evitar tornar-se um alvo de atenção e assim poder 

satisfazer as suas necessidades, sempre de acordo com os princípios do seu pai adotivo. 

Um indivíduo perdido quanto ao que ele é mesmo e hesitante entre uma liberdade 

perigosa, mas deleitosa, e um conformismo protetor, mas frustrante. E não é que gostemos 

de o ver sofrer ao forçar-se a ser outra pessoa, mas amámos a personagem Dexter porque 

reconhecemo-nos um pouco nele. Reconhecemos essa vontade de liberdade, enclausurada 

por uma submissão muito mais fácil quanto às normas e expectativas da sociedade. 

Emma da Silva, 24 anos.  

Estudante em Literatura e Edição Crítica. 

 

 

A primeira característica que me cativou em Dexter (e que pessoalmente acho mais 

importante), é o facto de ele seguir um conjunto de regras que pertencem a um código 

moral no qual ele aparenta não acreditar, e mesmo assim raramente o quebrar. Eu penso 

que ele apesar de ter a necessidade de matar, e tirar proveito do que as pessoas acham 

mais ou menos correto para saciar essa vontade, ele próprio sente prazer em assassinar 

aquele género de pessoas em específico. Eu penso que criei ligações com a personagem 

por dois motivos distintos: devido ao facto de ele cometer os crimes com vítimas que nós 

instintivamente no nosso dia-a-dia desejamos que sejam punidas severamente, e tal não 

acontece; e devido á serie ser narrada pelo protagonista, o que faz com o seu ponto de 

vista tenha mais relevo, o que em parte molda a opinião do espetador. No entanto, apesar 

de concordar, de um ponto de vista ético, com a maioria dos assassinatos cometidos por 

Dexter, nunca seria capaz de cometê-los na vida real, pois no contexto da série é criado 

um cenário demasiado embelezado que não cobre os efeitos secundários das suas ações. 

Luís Francisco, 23 Anos.  

Estudante de Engenharia de Sistemas Informáticos. 
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Primeiro ponto: vejo-o mais como um herói ao estilo B.D. do que uma história sobre 

um assassino em série. Porquê? Pela forma como a série está construída, pela forma como 

o personagem interage com as diferentes situações de perigo, pela forma como em geral 

todos os personagens da série orbitam em volta do Dexter, tal como todos os personagens 

do Batman orbitam em volta deste: estão lá apenas para realçar isto ou aquilo por contraste 

ou comparação. O facto de ele ser um assassino em série, bom… tudo é filmado, para que 

a violência seja despida do seu lado verdadeiramente frio, e nesse sentido é uma série um 

pouco tangente, porque facilmente faz coabitar um esfaqueamento, com o pensamento do 

personagem como música de fundo, de uma forma que torna tudo…inverosímil, pelo 

simples facto de Dexter ter toneladas de empatia, coisa que um psicopata não 

teria…fingiria, mas não teria…e Dexter não finge, ele tem, em alguns momentos tem 

mesmo e genuinamente!  

Ivo Monteiro, 31 anos.  

Licenciado em Recursos Humanos. 

 

 

O que mais me cativa na personagem Dexter é sem dúvida nenhuma a sua 

perspicácia e a forma calculista/lógica como planeia tudo o que faz. Desde ir acampar 

com as crianças, a planear assassinatos, a investigar as vítimas, etc... Tudo na sua vida é 

pensado ao ínfimo detalhe. Isto, aliado à capacidade de se adaptar a diferentes 

circunstâncias, leva a que ele consiga levar as suas “duas vidas” paralelas, a de assassino 

e a de pai, sem estas entrarem em conflito uma com a outra. Contudo, não concordo com 

os seus assassinatos e muito menos o considero um herói, pois apesar de ser notável o 

facto de ele escolher apenas criminosos como vítimas, a verdade é que ele mata e fá-lo, 

supostamente, por necessidade, usando a criminalidade como desculpa. Quanto à sua 

culpabilidade já tenho algumas dúvidas, pois apesar de Dexter agir de forma consciente 

nos seus crimes, é notória a existência de outros fatores que o condicionam a uma vida 

normal. Exemplos disso são a sua predisposição genética, a experiência traumática 

sofrida com a morte da sua mãe e o código do Harry que lhe foi ensinado e enraizado na 

sua cabeça como sendo moralmente correto.  

Mário Francisco, 25 Anos.  

Estudante de Engenharia Informática 
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Dexter é um “serial killer” desesperado. A série tem claros tons de humor negro e 

roça uma incerta leviandade criativa que deixa em questão a sua própria seriedade 

enquanto drama policial, especialmente porque Dexter não mostra ser um psicopata. Não 

do tipo que a medicina descreve como “intratável”. Ele, aliás, mostra ser um personagem 

sensível e até confusa, quando tem de conseguir lidar com sentimentos. Provavelmente, 

Freud explicaria de várias formas o que levou este homem, gravemente traumatizado 

enquanto criança, a seguir os caminhos que seguiu, mas na verdade, na minha leiga 

opinião, só posso atribuir o mérito de toda essa “carreira” ao seu tutor legal. Na verdade, 

o seu “Pai” é a origem da “sagrada” cruzada de Dexter, e da construção do método quase 

obsessivo-compulsivo de “castigar” as suas vítimas. Bem como, a completa falta de 

acompanhamento clínico, que provavelmente o teria ajudado a não brincar com facas em 

adulto. Assim, Dexter foi, de forma repetida, a primeira vítima da série. 

 

Miguel Ângelo Sepúlveda Ferreira da Silva, 37 Anos.  

 

Programador Informático. 

 

 

If I had to squeeze  my million thoughts about Dexter into a few words, I'd just use 

four of them: a “serial killer family show”. 

No, I didn't like it. When I first heard of the show, I thought the idea was extremely 

appealing and intriguing, but then, as I was going on watching it, season after season, I 

realized that the intention of the writers was not to present a new format, an original TV 

show about the life of a serial killer, but instead feeding families with the umpteenth 

untoned, hypocrite american product. 

They portrait Dexter's character as a cold socio/psychopath since the beginning, adding 

every characteristic you can find on criminology books episode after episode, just to let 

everything fall into pieces when they try to make him look as a “good person” by killing 

the bad guys or even by getting closer to God at some point. 

Is he a hero? No, definatly not. An anti-hero maybe? Not at all, he's a bad mixture of the 

two and that's why I didn't like him and I think I'll stick to Ironman and Batman. 

 

Silvia Betti, 35 Anos. 

 Recepcionista 
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A meu ver, o Dexter não é um herói-justiceiro, mas sim um sádico, como se pode 

ver claramente na primeira temporada, ainda que o seu prazer homicida se vá tornando 

cada vez mais fugaz ao longo das temporadas. Ele vira-se para outros assassinos para 

aliviar as suas pulsões, pois sabe que tem menos probabilidade de ser apanhado. O pai 

adotivo ensinou-o a canalizar o seu sadismo e a dar-lhe um propósito, transformá-lo numa 

"obra de salubridade pública"; mas isso é a ideia do Harry, e não do Dexter, que apenas 

as segue para o seu bem. E se pensarmos bem, será que não havia mesmo outra forma de 

conter as necessidades homicidas do filho senão pela instauração dessas regras? A meu 

ver, o pai do Dexter também possui o mesmo tipo de sadismo e tira proveito da disfunção 

do filho para matar por procuração e assim satisfazer as frustrações morais que, como 

qualquer bom polícia, pode ter. E de resto, todos nós temos uma parte perversa, é essa 

mesma que nos atrai a ver essa série e a apreciar a personagem Dexter. 

Pedro Teixeira, 26 anos.  

Engenheiro de Som. 

 

Acho impossível que ninguém se relacione a certa altura com a personagem Dexter. 

A série compila um contraste entre o mal que existe no mundo e a incapacidade, e 

incompetência da justiça em apanhar e sentenciar os criminosos de forma eficaz e justa. 

Qualquer pessoa já sentiu essa injustiça, e a vontade de fazer algo em relação ao assunto, 

desde experiências passadas pessoalmente, em alguma altura da sua vida, até casos vistos 

na televisão ou lidos num jornal. O facto de na série usarem um “serial killer” que 

canalizou a sua condição para pessoas que merecem ser punidas e que o sistema de justiça 

(na maior parte dos casos) não consegue cumprir com a sua obrigação e dever, revela um 

desejo que nós sentimos quando presenciamos algo do género. Eu identifico-me com a 

ideologia de Dexter, e qualquer tipo de vigilante que faça o que o sistema de justiça não 

está a fazer, mas apesar de ter esta opinião e ter gostado bastante do conceito da série, 

fico desiludido comigo e com o mundo, por estarmos tão danificados como 

sistema/sociedade, que consideramos estes vigilantes que, apesar de justiceiros são foras 

da lei, como nossos heróis. 

Armando Oliveira, 25 anos. 

Estudante de Engenharia Informática. 
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1   Tabela de Acontecimentos Potencialmente Traumáticos segundo o DMS-IV, retirada do Artigo intitulado 

Avaliação do Dano em processo Cível: da exposição a trauma ao PTSD, escrito por Ângela Maia e Eugénia 

Fernandes em 2005, pp 275. 

 
 

 
Acontecimentos potencialmente traumáticos segundo o DMS-IV 

 

 
Experienciados diretamente 

 

 
Observados 

 
Conhecidos 

Assaltos pessoais violentos: 

Assalto sexual, ataque físico, 

roubo, estrangulamento. 

 

Ferimento grave ou morte 

não natural de outra 

pessoa devido a assalto 

violento, acidente, guerra 

ou desastre. 

Acidentes graves ou 

ferimentos graves em 

familiares 

Ser raptado, ser feito refém 

Observar de modo 

inesperado um cadáver ou 

parte de um cadáver. 

 

Familiar ou amigo íntimo 

ter doença grave, ser 

ferido ou ter morte súbita 

e inesperada ou violenta 

por acidente assassínio ou 

suicídio. 

 

Combates em guerra, ataque 

terrorista, tortura, ser feito 

prisioneiro de guerra num 

campo de concentração 

Morte de cônjuge ou filho 

Ter conhecimento de que 

um filho tem uma doença 

ameaçadora de vida. 

Desastres naturais ou 

provocados pelo homem. 

 

Testemunhar alguém a ser 

assaltado, atacado, 

mutilado, magoado ou 

morto violentamente; ou 

suicídio. 

Acontecimentos violentos 

(porque ele nem se 

lembra) 

 

Acidentes graves de automóvel 

 

 

 

Diagnóstico de doença 

ameaçadora de vida. 

 

Experiências sexuais na infância 

 

Ferimento real ou ameaçado. 
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2 Tabela de Avaliação dos sintomas de PTSD segundo o DSM-IV-TR retirada do Artigo intitulado Avaliação 

do Dano em processo Cível: da exposição a trauma ao PTSD, escrito por Ângela Maia e Eugénia Fernandes 

em 2005, pp 278. 

 
 

Avaliação dos sintomas de PTSD segundo o DSM-IV-TR 

O acontecimento traumático é reexperienciado de modo persistente de um (ou mais) dos 
seguintes modos: 

Lembranças perturbadoras intrusivas e recorrentes do acontecimento que incluem imagens, 
pensamentos ou perceções. 

Sonhos perturbadores recorrentes acerca do acontecimento. 

Atuar ou sentir como se o acontecimento traumático estivesse a recorrer (inclui sensação 
de estar a reviver a experiência, ilusões, alucinações, e episódios de flashback dissociativos)  

Mal-estar psicológico intenso com a exposição a estímulos internos ou externos que 
simbolizem ou se assemelham a aspetos do acontecimento traumático. 

Reatividade fisiológica durante a exposição a estímulos internos ou externos que 
simbolizem ou se assemelhem a aspetos do acontecimento traumático.  

Evitamento persistente dos estímulos associados com o trauma e embotamento da 
reatividade geral (ausente antes do trauma), indicada por três ou mais itens: 

Esforços para evitar pensamentos, sentimentos ou conversas associadas com o trauma. 

Esforços para evitar atividades, lugares, ou pessoas que desencadeiam lembranças do 
trauma. 

Incapacidade para lembrar aspetos importantes do trauma. 

Interesse ou participação em atividades significativas fortemente diminuído. 

Sentir-se desligado ou estranho em relação aos outros. 

Gama de afetos restringida (por exemplo, incapaz de gostar dos outros). 

Expetativas encurtadas em relação ao futuro (não esperar ter uma carreira, casar, filhos ou 
um desenvolvimento normal de vida). 

Sintomas persistentes de aumento de ativação (ausentes antes do trauma) indicados por 
dois (ou mais) dos seguintes itens: 

Dificuldade em adormecer ou em permanecer a dormir. 

Irritabilidade ou acessos de cólera. 

Dificuldade de concentração.  

Hipervigilância. 

Resposta de alarme exagerada. 
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3 Tabela da Natureza da Psychopathy Check-list, retirada do artigo intitulado The Super-Ordinate Nature 

of the Psychopathy Checklist-Revisited. Escrito por Dr. Craig Neumann, Dr. Robert D. Hare e Dr. Joseph 

Newman em 2007, pp 109. 

 

 

 

 

 
 

The Nature of the Psychopathy Check-list 
 
 

 
Interpersonal 
 

 
Affective 

 
Antisocial 

 
Lifestyle 

 

Glib/superficial 

 

Lack remorse or guilt Poor behavior controls 

 

Stimulation 

seeking 

 

Grandiose self-

worth 

 

Shallow affect 
Early behavior 

problems 

 

Impulsivity 

 

Pathological lying 

 

Callous/ 

lack empathy 
Juvenile delinquency 

 

Irresponsible 

 

Conning/ 

manipulative 

 

Fail to accept 

responsability 

Revocation of cond. 

release 

 

Parasitic 

orientation 

  

 

Criminal versatility 

 

 

Lack of realistic 

goals 
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Positron – Emission Tomography (PET) Scan 

 

If you look at the normal control, on the left, you can see strong activation in the prefrontal 

cortex as well as the occipital cortex (at the bottom). The murderer, on the right, shows 

strong activation in the occipital cortex, just like the normal control. There’s nothing 

wrong with his visual system. In stark contrast to the normal control, however, the 

murderer shows a striking lack of activation in the prefrontal cortex. (RAINE, 2013: 77) 

 

 

 

Figure: PET scans showing a bird’s-eye view of reduced prefrontal functioning in murderers 

compared with controls. Red and yellow indicate higher brain functioning.4 
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4 Figura e observação retiradas da obra Anatomy of Violence de Adrian Raine em 2013, pp 546. 

  
5 PET Scan do cérebro de Dexter retirado da Temporada 3 Episódio 3. 
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Algumas imagens da cronologia  

da personagem Dexter 
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Figura 1 – Dexter ao colo da sua mãe biológica Laura Moser – (Dexter S02E05) 

 

 

Figura 2 – Dexter com a sua família adotiva, Harry, Doris e Debra Morgan – (Dexter S01E04) 

 

 

Figura 3 – Harry quando vê pela primeira vez o seu filho a matar um ser humano – (Dexter S02E10) 
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Figura 4 – Dexter em ambiente de trabalho na Miami Metro Police – (Dexter S01E01) 

 

 

Figura 5 – Dexter a ter uma conversa com Jorge e Valerie Castillo sobre amor, antes de os matar – 
(Dexter S01E05) 

 

 

Figura 6 – Dexter com a sua namorada Rita Bennett – (Dexter S03E01) 
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Figura 7 – Dexter depois de matar o irmão biológico Brian Moser (Ice Truck Killer) – (Dexter S01E12) 

 

 

Figura 8 – Dexter confronta Santos Himenez, um dos homens que matou a sua mãe - (Dexter S02E05) 

S03E07) 

 

 

Figura 9 – Dexter na companhia do Ghost Harry, numa das suas primeiras presenças - (Dexter S03E06) 

 



 

33 

 

 Figura 10 – Dexter momentos antes de matar o seu único amigo Miguel Prado - (Dexter S03E11)  

 

 

Figura 11 – Dexter num momento em família, no aniversário do seu filho biológico Harrison - (Dexter 
S04E12) 

 

 

Figura 12 – Dexter num acesso de raiva mata um homem ao acaso porque não consegue lidar com o 
facto de ter perdido Rita - (Dexter S05E01) 
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Figura 13 – Dexter com o seu filho depois do assassinato da sua esposa Rita - (Dexter S05E04) 

 

 

Figura 14 – Dexter mata Cole, um dos homens que tinha abusado de Lumen - (Dexter S05E08) 

 

 

Figura 15 – Dexter enquanto pai solteiro a tomar conta do filho Harrison - (Dexter S06E02) 
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Figura 16 – Debra mata a Capitã Laguerta para poder salvar Dexter - (Dexter S07E12) 

 

 

Figura 17 – Dexter a recordar o amor da sua vida Hannah Mckey - (Dexter S07E11) 

 

 

Figura 18 – Dexter quando se sente aceite pela Dr.ª Vogel - (Dexter S08E02) 



 

36 

 

Figura 19 – Dexter a despedir-se da sua irmã adotiva Debra, antes de lhe tirar o suporte de vida - (Dexter 
S08E12) 

 

 

Figura 20 – Dexter deposita a irmã, sua última vítima, no mar antes de partir para o exilio - (Dexter 
S08E12) 

 

 

Figura 21 – Última imagem de Dexter antes de a série terminar - (Dexter S08E12) 


