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que atinge a todos, indiscriminadamente, ou então, a alegria que também
não discrimina.

Que resta? O amor incondicional que se retrata nestas palavras:
“Quando vi Tito na incubadora, no dia do nascimento, percebi que o amaria
para sempre. De lá para cá, nada mudou. Eu o amarei para sempre. Eu o
acudirei para sempre”.

Não há mais o que dizer. Resta ao público ler esta obra prima, este
hino ao amor. E ousamos perguntar: teriam estas situações-limite a
finalidade de fazer surgir o que há de melhor na humanidade? É preciso o
sofrimento para saber o que é o amor? São os filhos “verdes”, os agentes
da bondade humana, os indutores da compaixão, da empatia, da
identificação com o outro?

É um livro para ser lido pelos pais que amam seus filhos e pelos
pais que não conseguiram ama-los, abandonando-os ao ver que eram
“verdes”.

Entretanto quem mais lerá “A Queda” será o próprio Tito, em seus
momentos de alegria e de dor, e refletindo sobre seu passado, se
reassegurará, a cada passo da leitura, do ilimitado amor de Diogo, Ana e
Nico.

• Chouvier, B. (2009). Les Fanatiques: La folie de croire. Paris: Odile
Jacob, 224 páginas.

Norberto Abreu e Silva Neto1

Cadeira 06

“Milton Rodrigues”

Uma breve e precisa caracterização do fanático foi feita por Voltaire
em seu Dictionnaire Philosophique (Paris: Gallimard, 1994, pp. 263-265).
Ele diferencia o fanático por comparação com o “entusiasta”, aquele que
tem êxtases, visões, que toma os sonhos por realidade, e suas imaginações
como profecias. O fanático é igualmente tomado pela loucura como o
entusiasta, mas dele se diferencia porque sustenta sua loucura pelo
assassinato. O fanático escuta apenas uma lei, a do seu entusiasmo
religioso, e mata “santamente” seu irmão por amor a Deus.

1 Professor Associado em Psicologia do Instituto de Psicologia da USP, e Professor Titular da
UNB, aposentado de ambos cargos. Contato e-mail: norbertoabreu@uol.com.br
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Porque alguém se torna fanático? Responder a esta pergunta está no
centro dos interesses do livro aqui resenhado e que apresenta os resultados
das pesquisas de Bernard Chouvier sobre o tema. O autor é  professor de
psicopatologia clínica da Universidade de Lyon II, França, onde também
dirige há mais de dez anos o Centro de Pesquisa em Psicopatologia e
Psicologia.

Como o próprio título do livro indica, o fenômeno do fanatismo na
qualidade de “a loucura de crer”, expressão com a qual Chouvier quer
significar que todos os tipos de fanáticos  descritos em seu livro foram
tratados como personalidades psicopatológicas ou doentes mentais; e suas
declarações e delírios estão sempre associados ao religioso, ou como ele
salienta, com a perversão do religioso, porque valoriza e exacerba o que
separa e o que destrói, e não aquilo que une, como é da essência do
religioso.

O fanatismo é um fenômeno que remonta às origens da cultura e que
ao longo da história do Ocidente tem se manifestado em várias épocas
diferentes, em contextos sociais e culturais estranhos entre si, e também de
modo a exibir tipos singulares. O fanatismo é um aspecto de nossa relação
com o sagrado, e Chouvier descreve o fanático como o homem do sagrado:
“É aquele que se consagra de corpo e alma, até o excesso, até a mais
louca paixão. E o sagrado de que se trata é um sagrado que se idealiza,
que se faz absoluto a ponto de recobrir até mesmo o campo que se supõe
escapar-lhe, o campo profano. O fanático não diferencia mais entre sagrado
e profano, ele se torna um ser monolítico” (pp. 9-10)

Chouvier constatou em suas pesquisas que o fanatismo tem graus e
que todos os fanáticos são diferentes, mas exibem uma característica
comum: todos participam da “mesma lógica interna que conduz
inexoravelmente à ação violenta” (p. 215). Assim, em seu livro, ele pinta o
retrato dos diferentes tipos de fanáticos e lhes dá um rosto. Ele aponta ainda
que todos os tipos existentes estão presentes na época contemporânea, a
qual por sua vez engendrou os tipos de fanáticos próprios a sua cultura e
formas de vida.

Foi em consideração a esses fatos que Chouvier fixou os objetivos de
seu livro. Expor e analisar casos de fanáticos tendo em vista apreender a
dinâmica psíquica própria destes, ou seja, apresentar os fundamentos
inconscientes que engendram no sujeito a prática fanática. Interessa-lhe o
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conhecimento do fanatismo e das razões de seu nascimento no homem
também com vistas a combatê-lo através de duas modalidades de ação:
prevenção e repressão.

O livro é composto por sete capítulos e cada um deles trata de um tipo
de fanático especifico, a saber: o inspirado, o possuído, o iniciado, o
enraivecido, o terrorista, o mártir e o kamikaze, e, o fanático privado.

Em latim, nos ensina Chouvier, “fanaticus” significa o “homem do
templo”, quer dizer, o inspirado, aquele que é tomado de entusiasmo, a
ponto de tornar-se furioso, ou aquele que o delírio que o habita o empurra à
extravagancia” (p.19). A forma mais arcaica do fanatismo é a do inspirado
ou exaltado, ou seja, a loucura divina. É o primeiro modelo do fanático e o
que representa a relação mais arcaica com o objeto religioso. Para mostrar
que foi escolhido e que a divindade penetrou nele, o inspirado chega ao
limite da morte simbólica e parcial. Os exemplos mais marcantes desse
tipo de fanáticos é a dos sacerdotes de Isis, de Cibele , e de Bellone. Os
loucos de Cibele  tomados de frenesi em um delírio sagrado se castram
publicamente e depositam seus membros ensanguentados aos pés da
deusa. O que sustenta o auto-sacrifício destes fanáticos, esclarece Chouvier,
é a crença no renascimento em outra vida: “o indivíduo pensa renascer em
uma outra vida com um vigor renovado capaz de por a navegar plenamente
seu narcisismo adormecido” (p. 32).

Quando os valores da ordem social não são mais capazes de mobilizar
as energias individuais, é o tempo, nos conta Chouvier, em que os possuídos
aparecem para reanimar as convicções (p. 37). O possuído difere do
inspirado, e a passagem de um estado a outro, ou seja, da inspiração para
a possessão, pode ser evidenciada pelas práticas religiosas ligadas à
imagem mística de Dioniso, deus grego que porta consigo algo que
simboliza a desmesura. A loucura é a característica central de Dioniso, o
qual tem também o poder de tornar loucos os seus adeptos; de possui-los
com sua loucura.

Chouvier destaca o papel preponderante do corporal e da força da
crença na instalação da folia divina na possessão, e compara o estado de
possessão com o grande ataque convulsivo característico dos estados
histéricos. “Quando o sujeito não tem mais o domínio do seu corpo, ele é
considerado como possuído pelo deus. O que fizer não lhe pertence mais e
deve ser atribuído unicamente à vontade divina” (p. 57). Além disso, o
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possuído é um tipo de fanático que atua pelo viés do transe e de aditivos
externos como a música e as drogas. Ilustra esse modelo o transe do
dionisíaco, que, salienta Chouvier, “repousa na produção pelo corpo e no
corpo de um delírio sagrado, com a ajuda de um substancia divinamente
investida: o vinho” (p. 11).

O terceiro tipo de fanático é o “iniciado”, expressão que Chouvier usa
em um sentido diferente daquele usado no culto de Dioniso. Trata-se de
uma iniciação, diz ele, na qual se mesclam a referencia ao sagrado e a
reflexão intelectual de alcance científico. “O elemento de iniciação é o que
caracteriza prioritariamente a organização do pitagóricos, e a mais severa
seleção na entrada lhes conduz inexoravelmente a tornar-se um grupo
sectário” (p. 73). É um tipo de fanático não menos violento mas mais insidioso,
e seu modelo fundamental é o fanatismo posto em prática na escola de
Pitágoras. Diferente dos outros fanatismos, afirma Chouvier, este não
repousa sobre os movimentos pulsionais, mas, pelo contrário, se apoia em
uma supervalorização do racional e do lugar do intelecto.

Chouvier descreve as formas privilegiadas do fanatismo pitagórico.
Primeira, a apresentação de um discurso racional para mascarar  um
pensamento feudal, marcado pela submissão piramidal e hierarquizada a
um chefe sacralizado e distribuidor da verdade, do bem e da bondade.
Segunda, a preferencia de seu pequeno grupo de pertença em detrimento
do bem comum. Nos pitagóricos, a lei comunitária da seita destrona a
sagrada pertença familiar. Terceira, a violência praticada em nome de um
ideal. O fanático pitagórico é um doutrinário que sob a aparência de realizar
pesquisas racionais se deixa alinhar por um mestre imbuído de sua potência
que deseja construir um movimento destinado a perenizar sua glória.

O enraivecido (o furioso, o “enragé”) é o quarto tipo descrito por
Chouvier, que o compara aos combatentes palestinos engajados em
operações de guerrilha, os fedayin ou “aqueles que se sacrificam”. Trata-se
de um fanático na linha do engajamento passional e inspirado, mas que
dele difere pela motivação. Um chefe religioso fanatiza seus fiéis e faz deles
seu braço armado. A especificidade destes fanáticos é a utilização do crime
a serviço da causa da seita e de modo espetacular. Eles não são formados
como assassinos ou matadores, mas como “executores” de um ato cuja
finalidade é dar o exemplo. “Matar um homem, é terrorizar cem mil” (p. 87).
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De acordo com Chouvier, a melhor ilustração  desse tipo de fanatismo
encontra-se na seita dos fumadores de haxixe do “Velho da Montanha”. Na
sua descrição, o Velho da Montanha seduzia os imbecis com a promessa
de provarem eternamente as delicias do Paraiso, sob a condição de
assassinarem todos aqueles que lhes fossem nomeados (p. 102).

Voltaire analisou o fenômeno dos “enraivecidos” e Chouvier apresenta
e discute suas ideias. Para Voltaire o fanatismo nasce da conjunção de
duas perversões: a crença louca e a trapaça política; ele é uma grande
ameaça, um mal para o qual só existe um remédio preventivo: os progressos
da ciência e da razão. No entanto, salienta Chouvier, com a passagem da
religião ao Iluminismo, contra o que esperava Voltaire, o fanatismo não
despareceu. “Ele se metamorfoseou sob uma forma também virulenta: o
terror” (p. 105).

O terrorista é um novo tipo surgido na época moderna. É um fanático
que faz uso do terror para impor um poder, tendo como princípio a ideia de
que é necessário destruir para criar ao nível concreto da vida coletiva. O
discurso do terror é paradoxal: fala em massacrar e eliminar para colocar
no lugar uma ordem de paz e serenidade; fala em aprisionar, mutilar, e matar
para colocar no lugar a liberdade e a solidariedade. Paz, serenidade,
liberdade, e solidariedade, são atributos que se imagina como próprios do
Paraiso. Este fanático é também enfeitiçado pelo mito de que a violência
destrutiva tem um poder mágico de regeneração.  Chouvier destaca também
que a lógica interna do funcionamento psíquico do terrorista é caracterizada
por uma construção psíquica paradoxal. Ou seja, o terrorista parte de boas
intenções, de uma visão ideal da humanidade, e depois o processo se inverte
e passa a estar sob o controle da pulsão de morte (p. 109).

Chouvier aponta que uma das figuras do terrorismo que melhor permite
apreender o fenômeno de uma perspectiva subjetiva é Maximilien de
Robespierre, sobre o qual Chouvier se pergunta com espanto: “Como um
homem de valor chega, em nome de grandes princípios, a conceber um
pensamento terrorista e a coloca-lo em prática de maneira racional” (p. 109).
O terror foi teorizado por Robespierre, que fez dele um modo de ação política
temível, método que fez emuladores nos séculos seguintes. Os outros casos
analisados no livro incluem o precursor na matéria terrorista, Savonarola, e
distinguidos sucessores de Robespierre: o niilista Netchaïev, o anarquista
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Ravachol, e Andreas Baader. “Em todos os casos”, afirma o autor, “o
terrorista se dá como vocação encher de pavor os espíritos por meio de
ações espetaculares e sangrentas” (p. 12).

Desde a Antiguidade, o fanático tem no sacrifício de si um modo
operatório, o qual reveste diversas formas segundo as circunstâncias. O
mártir, seja de forma passiva ou ativa, tenta fazer triunfar sua fé por um ato
destruidor que acompanha seu próprio sacrifício. O autor analisa dois
mártires cristãos: Polyeucte e Eustaquio. E, também os mártires kamikaze:
o japonês e o islamita.

O kamikaze é “uma figura moderna do mártir que acrescenta o
sacrifício do outro ao sacrifício de si” (p. 13).  Neste caso, a violência contra
o outro retorna ao final contra o próprio fanático. O auto-sacrifício é o fim
supremo da militância. Ele está na tradição cristã e é a essência do martírio:
Cristo sacrificou a si mesmo para salvar os homens.  O que move mártires
e kamikazes japoneses ou islamitas ao sacrifício de si mesmos, afirma
Chouvier, “é a crença na existência de uma vida eterna de felicidade e de
beatitude... O kamikaze dá sua vida terrestre na esperança de conquistar,
por seu gesto sublime, o direito a felicidades no mais além” (p. 164). E os
que se tornam homens-bomba assim o fazem, diz o autor, porque acreditam
“ganhar diretamente o céu” e sua família uma pensão em dinheiro na terra
como recompensa pelo martírio (p. 167).

O sétimo capítulo do livro é dedicado ao estudo de uma forma nova de
fanatismo surgida em nossos dias: o fanatismo privado. Uma forma que se
origina unicamente na esfera individual e na qual o sujeito regula seus
próprios problemas psíquicos semeando o terror em seu entorno. Ele é
descrito por Chouvier como um kamikaze sem o correspondente grupo
extremista de referencia. Sozinho ele compõe o grupo e “a causa que ele
defende é a de sua fama futura a título privado” (p. 180). E, nosso autor
reconhece nesse tipo de fanático a expressão de uma verdadeira
desesperança própria da vítima de uma rejeição social.

O que é específico aos atos violentos cometidos por esses fanáticos
é o seu aspecto espetacular, a preparação da cena pelo assassino para a
obtenção na amplificação mediática a maior repercussão do horror que ele
imagina criar com seus atos suicidas assassinos. Trata-se de um fanatismo
gratuito que não repousa sobre nenhuma crença, que não quer fazer progredir
nenhuma causa, e nenhum projeto outro que o próprio ato destruidor (p.
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180). Estes empreendimentos privados mostram uma tendência a se
multiplicar em nossa época, como são os casos analisados no livro: o
conhecido massacre de Columbine, Colorado, e a também conhecida
matança do campus de Virginia Tech.

O livro do Prof. Chouvier traz uma rica contribuição para o estudo do
fenômeno do fanatismo e constitui um grande estímulo para a pesquisa das
muitas questões ligadas a esse tema. Assim, suas observações
psicanalíticas sobre o funcionamento psíquico dos sete tipos específicos
de fanáticos que ele descreveu em sua obra estimulam a pesquisa sobre a
dinâmica psíquica dos fanáticos, sobre os fundamentos inconscientes que
engendram as suas práticas. Suas observações sobre os componentes
sociais, culturais, e políticos na construção do fanatismo são bastante
precisas de modo a sugerir claramente pesquisas posteriores sobre estes
aspectos da vida de um fanático.

Um aspecto que se ressalta nas explicações sobre porque alguém se
torna fanático, é a adesão férrea do fanático a certas crenças: a crença em
uma vida eterna de felicidade e beatitude; a crença na bondade e/ou maldade
dos deuses e em seu domínio do mundo; a crença na imortalidade da alma
e na reencarnação; a crença de que o ser humano pode ser possuído e ficar
à mercê dos caprichos de uma divindade. Assim, vimos que o auto-sacrifício
é sustentado pela promessa de renascimento em outra vida melhor e feliz,
e que parece ser condição do fanatismo que o adepto da seita acredite
absolutamente na existência de uma vida de delícias em um Paraiso em
algum lugar fora do planeta Terra.

O livro também suscita a discussão sobre o direito que o indivíduo
tem de viver a sua vida em segurança; sobre a possibilidade de realização
desse direito humano fundamental em um mundo no qual estamos
continuamente expostos à ação de incontáveis fanáticos que de muitas
maneiras aterrorizam nosso cotidiano.

Para concluir, deve-se registrar que o livro interessa e mostra-se útil
para os estudiosos de psicologia da religião, em particular sobre a questão
das motivações inconscientes. Mas ele também poderá ser de interesse
para alunos de graduação e pós-graduação em psicologia, filosofia,
antropologia, e ciência política.

Recebido: 15/10/2012  /  Aceito: 01/11/2012.
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