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O livro de Marília Arreguy é um trabalho pioneiro no sentido da aproxi-
mação internacional de pesquisadores, algo que já existe há muito tempo entre 
universidades da América Latina, do Brasil em particular, e a Universidade de 
Paris Diderot (Univ. Paris 7), já que esse livro surgiu de uma tese em cotutela, 
após longo período de estadia e trabalho da autora em Paris. 

Seu livro se apresenta como um aprofundamento da questão central: a 
“violenta emoção” que leva um dos protagonistas do “triângulo amoroso” a 
matar aquele ou aquela que ama se constitui como uma forma de justificação 
que legitimaria a diminuição da pena incorrida pelo assassino?

A análise bastante rigorosa dos textos do Código Penal na França e no 
Brasil a esse respeito foi levada com cuidado. Toda uma parte foi também con-
sagrada a uma abordagem sociológica, assim como a estatística desse gênero 
de crime, o que é útil. Em particular, a retomada dos textos de Engels sobre a 
família é muito bem-vinda e, do mesmo modo, a abordagem comparativa se-
gundo as civilizações e religiões é também preciosa.

1  Resenha inédita feita com base em tese publicada na íntegra (Arreguy, M.E. Les crimes dans le 
triangle amoureux – une discussion psychanalytique sur le concept de violente émotion dans le 
Droit Pénal Brésilien. Lille: ANRT, 2008), ora publicada em português no Brasil. 
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Os detalhes do livro são pertinentes e levam à reflexão. Um detalhe cômi-
co no que concerne ao direito francês: a questão do adultério cometido atrás 
de uma parede divisória coloca um problema não somente de equilíbrio dos 
protagonistas, mas também para os juristas, uma aporia do direito quase inso-
lúvel!

Poderia o Minotauro se constituir numa imagem mítica para o marido 
traído? Os antropólogos propuseram uma outra origem da noção de “corno” 
que me parece plausível, a saber, uma representação pelo inverso (a ereção dos 
cornos), em relação à flacidez suposta ao pênis do marido traído.

Uma parte muito importante da proposta é justamente atribuída à análise 
da noção de “violenta emoção” para a qual as abordagens filosóficas, psicológi-
cas e psicanalíticas são precisamente convocadas e bem utilizadas. Quais as 
questões que a diversidade dos crimes do triângulo amoroso levanta? Primei-
ramente, os crimes do triângulo amoroso não são necessariamente aqueles de 
um casal heterossexual. Mas o que diz disso a análise sociológica do casal espo-
so/esposa, quando o crime se produz no interior de um casal homossexual? 
Como considerá-lo em função do fato de que o (ou a) rival seja um homem ou 
uma mulher? Conheci, de minha parte, um crime do triângulo amoroso entre 
um pai, um filho e a nova companheira do filho. Crime disfarçado em acidente, 
como há provavelmente outros, mas que mostra como a noção de triângulo 
deve aqui ser considerada em sua multiplicidade de figuras de casos possíveis. 

Do mesmo modo, certos crimes passionais podem não implicar a existên-
cia de um terceiro, mas somente a possibilidade de ser deixado, no absoluto. 
De outra parte, nos crimes do triângulo amoroso a vítima pode muito bem não 
ser a infiel, mas o rival ou mesmo uma criança tida em comum com a infiel. O 
drama de Medéia, que mata os filhos que teve com Jason para puni-lo, não é 
tão raro e pode tomar a forma dos suicidas ditos “altruístas”, que de altruístas 
têm tão pouco... Nesse tipo de crime, parece fundamental levar em considera-
ção a função provocativa da infiel, ou seja, a manipulação sadomasoquista que 
pode existir nesses casos. 

Esse livro se abre, portanto, sobre questões fundamentais e nos permite 
pensar além da proposta estrita de sua demonstração. Assim, vimos a nos in-
terrogar sobre a maneira pela qual podemos fundar a normatividade no domí-
nio estudado pela autora. Pode haver um acúmulo das perspectivas 
pluridisciplinares a esse respeito?

Nesse caso, as normatividades plurais evocadas são relativas à religião, à 
moral, ao consenso social próprio de um dado período histórico e, enfim, à 
esfera jurídica da qual o crime é mais ou menos o reflexo. Mas poderíamos 
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traçar uma resultante comum dessa diversidade? Ou não estaríamos condena-
dos a uma perspectiva positivista em termos de legalidade, de permissões e de 
proibições, de responsabilidade ou de irresponsabilidade?

Nessas condições, o lugar da psicanálise é problemático. Ela pode, no má-
ximo, segundo penso, oferecer um suporte ao advogado do criminoso, pois 
sua função é de defender o indivíduo, para além da culpabilidade, não de jul-
gá-lo ou de defender a sociedade.

Uma questão completamente diversa se coloca sobre o que a noção de 
crime de amor acrescenta à compreensão do fenômeno amoroso. Eu pes-
soalmente proporia, além da questão da possessividade, tão bem tratada pela 
autora, considerar que todo estado amoroso fusional duradouro é automatica-
mente portador de um risco de morte (crime ou suicídio).

Isso reconstitui, com efeito, as condições de uma alienação do sujeito, tal 
como o adolescente esquizofrênico pode vivê-la, por exemplo, e até mesmo 
chegar ao matricídio. É aí onde a questão da prevenção toma toda sua dimen-
são, quer se trate de proteger a vítima, quando é possível, ou mesmo de se en-
carregar do assassino potencial.
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