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SITUAR

Breve Introdução à Sociedade Dogon

Encravada no coração saeliano, a República do Mali – país onde se
localiza a sociedade dogon – corresponde a um vasto território de 1.240.192 km2

de superfície, dividindo seus 6.000 km de fronteiras com sete países: Argélia,
Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guiné, Níger, Senegal e Mauritânia.
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A população dogon, estimada em 450 mil pessoas, representa cerca de
95% da região que ficou conhecida como ‘país dogon’. Instalados nas montanhas,
ficaram conhecidos na época colonial, principalmente na Europa, como Habe,
nome utilizado pelos Fula4 para referir-se aos negros em geral, ou seja, aos povos
que os europeus encontraram quando de sua chegada.

Na década de 30, uma renomada missão colonial francesa, que
atravessou a África (em seus múltiplos sentidos) de oeste a leste, partindo de
Dakar e chegando a Djibuti, levava um grupo de pesquisadores de diversas
disciplinas.5 A missão Dakar-Djibuti foi alvo de intenso debate e objeto de uma
lei votada pela Assembléia Nacional em 31 de março de 1931. Seu objetivo
fundamental, plenamente cumprido, era “enriquecer as coleções da nação de
objetos exóticos”. Marcel Griaule (1948), seu idealizador, havia passado um ano
na Etiópia e considerava o trabalho de campo como continuação de uma tradição
de aventura e exploração. Para ele, a ausência de interesses etnológicos na
exploração da terra teria favorecido a incompreensão mútua entre os povos.

Griaule estabeleceu nesse período contato com os Dogon da região de
Sanga, com os quais trabalharia até o final de sua vida. Até este período, as
informações disponíveis na Europa sobre os Dogon foram relatadas por oficiais
franceses e por viajantes e exploradores. Entre estes últimos, Krause, médico
alemão, parece ter sido o primeiro europeu a conhecer Bandiagara em 1876; em
1877, foi o oficial Caron; sete anos depois, o coronel Archimard. No início do
século XX, ocorreram as primeiras publicações de textos com base em material
de pesquisa. Foram, por um lado, os trabalhos de oficiais coloniais franceses,
como Louis Desplagnes (1907) e Robert Arnaud (1921); por outro, as pesquisas
do antropólogo alemão Leo Frobenius em 1911 e 1921 (Jolly, 1995). Deram
testemunhos de viagem escritores como Paul Morand (1928) e William Seabrook,
que relatou sua passagem em Secrets de la Jungle (1931).

Além da expedição de 1931, outras se seguiriam em 1935 (Saara-
Soudão), 1937 (Saara-Camarões), 1938 (Níger-Lago Iro). Este trabalho coletivo
envolveu, além de Marcel Griaule, vários intelectuais: Solange de Ganay, Denise
Paulme, Débora Lifchitz, André Shaeffner, Michel Leiris e, posteriormente,
Germaine Dieterlen e Jean Rouch. A Segunda Guerra Mundial impediria a

4 Sociedade de pastores que há séculos migram na região saeliana. Eles se autodenominam de FulBe ou Haal
Pulaar, de língua pulaar. Fula e Fulani são expressões que derivam do nome atribuído pelos Hauçá na
Nigéria e adotada pelos autores de línguas inglesa e portuguesa. Entretanto, o leitor poderá encontrar
também o termo Peul (ou Peulh), que é a denominação francesa.

5 A equipe era composta por seis homens europeus: Griaule (etnólogo, chefe da missão), Lager (botânico,
subchefe), Leiris (escritor, arquivista), Pingault (fotógrafo e cinegrafista), Monchet (lingüista) e Schaeffner
(musicólogo).



23

continuidade imediata das pesquisas. Germaine Dieterlen trabalharia em parceria
com Marcel Griaule até a sua morte. Jean Rouch manteve-se ligado a ambos.

Existem diversos trabalhos cujos autores6 questionam os métodos de
Marcel Griaule,7 principalmente a partir de Dieu d’Eau, que se considera uma
montagem romanceada, e há, ainda, a ressonância das suspeitas sobre Renard
Pâle (Griaule & Dieterlen, 1965), considerada uma obra que não permite
comprovação empírica. Somam-se a estas críticas, fortes objeções seja à insistência
dos pesquisadores em estudar a sociedade privilegiando suas narrativas míticas,
seja à preocupação centrada no simbólico, e ainda, à maneira estática de
compreender a sociedade com grande insistência na busca de sentidos subjacentes
aos fenômenos estudados. Ressaltamos que, mesmo diante das análises de alguns
autores que expuseram suas idéias ao debate público, a discussão permanece
inacabada e insuficiente, fato que concorre para sua polarização e enrijecimento.
Os vieses e as armadilhas das pesquisas etnológicas e o pensamento do período
colonial (com seus métodos e apriorismos) não foram ainda suficientemente
debatidos e superados no sentido de conduzir a revisões profundas do
conhecimento produzido sobre sociedades como a dogon.

Foi no interior desses contextos que a civilização dogon tornou-se
conhecida. Divulgação que ganhou uma grande amplitude após a publicação de
Dieu d’Eau, em que Marcel Griaule (1965) dá voz ao velho caçador Ogotemeli.
Desde 1935, inúmeros trabalhos têm sido realizados na região em domínios
diversos: arqueologia, história, sociologia, antropologia e medicina.

A região onde os Dogon vivem encontra-se na 5a Região Administrativa
da República do Mali e é conhecida pelo nome de Mopti, sua capital. A região,
com 78.635 km2 (6,34% do território nacional), possui uma população
acentuadamente rural distribuída em oito sub-regiões denominadas ‘cercles’. Sua
população de 1.261.383 habitantes é principalmente composta por Fula, Bozo,
Dogon e Songai, que se ocupam, respectivamente, de pecuária, pesca, agricultura
e comércio de artesanato. A língua veicular é o fulfulde.

Mopti é lugar de confluência da comunicação norte-sul e com o estado
de Burkina-Faso. A região se estende de 15o 45’ a 13o 45’ latitude norte e de
5o 30’ a 6o 45’ longitude oeste. Limita-se ao norte com Gurma, Rarus e Niafunke

6 Ver debate nos artigos: Balandier (1960); Lettens (1971); Lebeuf (1975); Van Beek (1991), seguido dos
diversos comentários e réplicas de Van Beek; Luc de Heusch (1991); Marc Piault (2000) e Gaetano Ciarcia
(1998, 2001). Lembramos ainda o importante trabalho de James Clifford, em que dedica um capítulo ao que
denomina Escola Griaule – “Poder e diálogo na etnografia: a iniciação de Marcel Griaule”. A edição brasileira
reúne uma parte da obra publicada originalmente em 1988 – The Predicament of Culture Twentieth-Century
Ethnography: literature and art. Clifford já havia publicado sobre a questão, em 1983: “Power and dialogue
in ethnography: Marcel Griaule’s initiation” (Stocking, 1983; Griaule & Dieterlen, 1965).

7 Entre outros: forma de escolha e definição dos informantes, indução de informações.
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(região de Tombuctu), à leste com Rarus (região de Tombuctu) e com Burkina-
Faso, ao sul com Burkina-Faso e Tominian, San e Macina da região de Segu, e à
oeste com Tominian, San, Macina e Niono (região de Segu). Do ponto de vista
climático, a metade norte da 5a Região pertence à sub-zona sul-saeliana, com 45
dias de chuva por ano (350/550mm), e o terço ao sul à zona norte-sudanesa, com
55 dias de chuva anuais (550/750mm).

A cidade de Mopti é considerada a de mais baixo nível sanitário do
país, e seus esgotos a céu aberto testemunham uma urbanização precária. Uma
pequena parte da população de Sevare é servida com água encanada; a maior
parte utiliza água diretamente do Níger, dos lagos temporários ou de poços
tradicionais. São inúmeros os organismos nacionais e internacionais que atuam
na região. A presença de técnicos no campo da saúde é insuficiente: um médico
para cada 84.109 habitantes,8 um enfermeiro com formação para cada 40.000 e
um higienista para cada 9.733 pessoas.

Em 1995, os serviços sócio-sanitários da região contavam com 43 agentes
sanitários pagos pelo Estado do Mali. Existiam oito parteiras com formação e oito
auxiliares pagas com fundo especial. Em 1992, havia um déficit de 22 agentes de
acordo com normas fixadas em decreto de 29 de junho de 1990. Em 1993, cinco
outros aposentaram-se. As principais razões de consultas médicas em 1992 na sub-
região de Bandiagara foram: malária (3.946 casos), doenças respiratórias (3.397
casos), diarréia (3.082 casos), afecções cutâneas (2.965 casos), dores abdominais
não diarréicas (2.891 casos), afecções não infecciosas (2.400 casos), ferimentos (2.104
casos). Dentro das estruturas sanitárias, a principal causa-morte foi, em 1992, a malária.

Bandiagara, sede da administração da sub-região de mesmo nome, tem
como estrutura sanitária um centro de saúde com ambulatório médico, sala
cirúrgica, depósito de medicamentos e uma maternidade. O centro de saúde foi
construído durante o período colonial e é composto por sete edifícios térreos. No
período em que ali vivemos, contávamos com o apoio da Cooperação Alemã
(GTZ), que implementou programas de saúde de base, como o fornecimento de
quinino à população iniciado em 1994 para o controle da malária. Uma associação
de médicos franceses (Pélican: équipes médicins-infirmières de Bretagne)
promovia consultas e cirurgias, realizadas por equipes que eram substituídas a
cada 15 dias. Ofereciam, também, assistência médica a cinco núcleos habitacionais
do Planalto Dogon (Borko, Nalu, Tene, Tugume, Diankanssagu).

Cerca de 39% da população habita em um raio de 5 km da estrutura sócio-
sanitária, distância considerada crítica pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Em um estudo financiado pela GTZ, Sidiki Tinta & Claude Pairault (1990) analisam

8 Dados de 1986, constando do Documento do INRSP, a 5a Região e o Cercle de Bandiagara (Arquivos CRMT).
Entretanto, Diaouré, Keita & Yehiya (1989) fornecem como dado um médico para cada 54.843 habitantes.
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as razões da tímida freqüência aos serviços oficiais de saúde. Os autores entendem
que a taxa de procura do sistema de saúde estatal, estimada por Coppo & Keita
(1989) em 19,4%, deve-se sobretudo à baixa qualidade do atendimento. Entretanto,
cabe ressaltar que a população de Bandiagara confia na medicina tradicionista9

cujos terapeutas compartilham a mesma maneira de compreensão da realidade.

Ocupação do Planalto Central Nigeriano

A sociedade dogon parece ter sido formada por ondas migratórias
distintas, motivadas possivelmente por brigas familiares, fuga de caçadores de
escravos, busca de novos territórios para o plantio, entre outras. A primeira
migração, de acordo com a história oral, partiu do Mandê (região situada no
curso inferior do Níger) e teria ocorrido entre 1230 e 1255, sob Sundiata Keita,
ou sob Kankan Mussa, entre 1307 e 1332. Um importante movimento migratório
teria chegado à falésia entre 1425-1430 ou entre 1245-1255, se, como Griaule,
tomamos como referência as onze grandes máscaras (três delas tidas como
desaparecidas), cada uma delas construída para a celebração de um ciclo ritual
denominado Sigi que ocorre de sessenta em sessenta anos. Admite-se, contudo,
que localizações diferentes do Mandê10 sejam possíveis, mas não invalidam a
anterior.11 Sabe-se que uma importante ocupação da falésia ocorreu no início do
século XV. Jean-Christophe Huet (1994) considera que o Planalto de Bandiagara
surgiu como um refúgio de excluídos e de populações que fugiram de grandes
hegemonias políticas que ocuparam o vale do Níger, encontrando nas montanhas
rochosas, locais propícios à defesa de pequenos grupos.

Os Dogon, em seus relatos oficiais (como no t<l<< durante as cerimônias
funerárias), afirmam que, ao saírem do Mandê (como outras populações ribeirinhas
do Níger médio), constituíam uma única família (t<gu, raça, família)12 e, no longo
percurso que realizaram, foram separando-se. Uma parcela importante se teria
dispersado em Kã-na (Kani-Kombole, falésia). A ocupação de novos territórios

9 O termo ‘tradicional’, além de vago, adquiriu conotações negativas, por isso vários autores africanistas têm
adotado o termo ‘tradicionista’.

1 0 A reivindicação de uma origem Mandê é comum a diversas populações ribeirinhas do Níger médio como
os Bozo, os Somono ou os Marka. Mandê significa o lugar onde vive o rei. Gallais (1975), em Pasteurs et
Paysans du Gourma: la condition sahélienne, sugere que por Mandê se deva entender a bacia do alto-Níger.

1 1 Em conferência de 23/8/95, no museu de Rietberg (Zurique), Leloup relata uma origem Nononké
(posteriormente Djenenké: um grupo que incluía os Djenné-were [Djenné de pedra] teria ocupado o oeste
do Planalto de Loelgeou e o Pi$ari (em língua fulfude) ou Kolun gin& para os Dogon-donno.

1 2 Segundo Marcel Griaule (1965), t<gu corresponde à família extensa, mas também comporta a noção de
raça e de espécie vegetal, animal. Estrangeiros que vêm habitar junto à família consangüínea poderão fazer
parte de um mesmo t<gu, mas eles não terão acesso a certos segredos da história e aos cultos ancestrais
familiares. O dicionário organizado por Marcel Kervran (1993) traduz o termo t<gu por raça, espécie, tipo.
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ocorreu através de processos diferenciados. Inicialmente houve, segundo alguns
autores,13 uma repartição em quatro unidades sociopolíticas: Jon, Aru, Ono e
Dommo. Os descendentes do mais velho dos irmãos, Jon (Dyon), teriam
permanecido na região de instalação inicial, e os do segundo e do terceiro teriam
se transferido para o planalto. Os descendentes de Ono instalam-se na planície, e
os de Aru ao longo da falésia; os descendentes de Dommo dirigiram-se para a
outra região da planície. Entretanto, à medida que uma fração crescia, novas
cisões se processavam e diferentes migrações tiveram lugar, de forma a ocupar
paulatinamente o planalto, principalmente ao longo das proximidades da falésia.

Este relato unitário encobre realidades complexas, mas corresponde a
um importante elemento de unificação. Jolly (1995) considera provável que pelo
menos os descendentes de Jon e os de Aru tenham partido do Mandê devido à
descrição que eles fazem das etapas de migração, além de apresentarem
semelhanças (principalmente os descendentes de Aru) com a sociedade de
iniciação bambara e as cerimônias mandingas.

1 3 Quanto ao número de grupos fundadores, alguns indicam dois (Jon e Aru), outros três (Jon, Aru e Ono).

Ginna de Aru
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Outros movimentos migratórios não passaram por Kã-na. Izard (1970)
afirma que uma parcela da população dogon (kibse) veio diretamente do Mandê,
sem passar pela falésia. Entre 1470 e 1500, fugiram pressionados pelos Mossi, que
ainda hoje consideram os Kibse que ali permaneceram mestres da terra. Em
entrevistas que realizamos em Songo, uma origem no Mandê é reivindicada para
os habitantes do Pi#ari14 (em língua fulfulde), mas a passagem por Kã-na é rejeitada.

Ocorre que muitas lacunas e contradições têm levado historiadores,
geógrafos e arqueólogos a buscarem outras fontes que permitam conhecer a
história e a dinâmica da ocupação do Planalto Central Nigeriano. Os viajantes
que percorreram a Bacia do Níger até o final século XIX não forneceram
informações sobre a região do planalto. Até o século XII apenas a arqueologia
tem servido como fonte; a partir de então, os manuscritos árabes sobre o Sudão
(nome com o qual se designava a população do Sael)15 são fontes de grande
importância. Segundos os autores consultados, estes textos, somados à história
oral dos griots e responsáveis pelos cultos locais, têm sido indispensáveis para a
compreensão da história local, restando ainda em nossos dias muitas questões
abertas que novas pesquisas necessitam desvendar.16

A ocupação do planalto é atestada desde o paleolítico inferior. Seriam
populações do Saara (central e/ou oriental), que, fugindo da seca, deslocaram-se
para a região ainda no neolítico (do VIII ao III milênio a.C.). Entre os séculos IV
e II a.C., a região seria habitada pelos Toloy (nome Dogon do lugar onde foram
encontrados seus primeiros vestígios). A segunda ocupação teria ocorrido a partir
do século X, quando nova população, chamada posteriormente de Tellem, ocupou
parte da região. Trata-se de populações que viviam nas cavidades naturais das
paredes rochosas. A designação de Tellem pretendeu dar conta de uma população
biologicamente homogênea que teria se mantido até o século XVI. No entanto,
termina por recobrir fases distintas (Gallais, Huysecon & Mayor, 1995) e exclui a
presença, na mesma época, de outras populações como Bobo, Bozo e emigrados
de direções diferentes. Sabe-se que diversas sociedades precederam a formação
da sociedade dogon: os Liwe (que se dizem saídos da terra: Amani, Woru e Kani-
Kombole), os Pujugo, os Kala de Ama e os Arama de Kã-Bomzon dizem ter
chegado antes dos atuais Dogon (Jolly, 1995). Também os Kurumba são

1 4 O nome da região em donno s<< é Kolun gin&, mas os habitantes da região a denominam Ejenge.
1 5 São os Tarikh es-Soudan e Tarikh el-fettach que representam um conjunto de textos em árabe ou em

fulfulde, mas com caracteres árabes. Até o século XVI foram escritos por estrangeiros e desde então foram
redigidos pelos muçulmanos Songai, Bambara de Segu, Pachalik de Tombuctu, Fula e Tucolor.

1 6 Utilizamos, além dos trabalhos de Desplagnes (1907), Dieterlen (1941), Griaule & Dieterlen (1954, 1965),
Huet (1994) e os trabalhos dos pesquisadores da Missão Arqueológica e Etnográfica Suíça na África do
Oeste (Maesao), isto é, Gallais, Huysecom e Mayor.
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considerados anteriores aos Dogon, e afirmam possuir uma origem em um Mandê
situado a leste,17 segundo Izard (1970).

Os pesquisadores holandeses evidenciaram a existência de uma
população pré-Dogon e distinta dos Kurumba a partir do século XI, que teria
desaparecido no século XV, suplantada pelos Dogon (Huet, 1994).

Os diferentes autores parecem concordar que uma consciência de nação
dogon constitui-se entre os séculos XVI e XVIII, período em que seus habitantes
sofreram com guerras e saques provocados pelos Estados centralizados que se
sobrepunham naquele espaço (Huet, 1994). O primeiro Estado guerreiro que a
população das montanhas enfrentou foi o dos Mossi, fundado em meados do século
XV. Estes cavaleiros conquistadores usavam a razia como estratégia de combate,
procurando obter animais e escravos, empregados na agricultura ou como servos e
ainda como auxiliares em suas infantarias. Embora a penetração Mossi não chegue à
falésia, o refluxo Dogon é acelerado. Na metade do século, os Dogon sofrem também
com a expansão do Império Songai, sobretudo nas campanhas de Sonni Ali entre
1467 e 1484, período provável da instalação Songai na região de Hombori (Gallay,
Huysecon & Mayor, 1994). Os séculos XVII e XVIII foram marcados pelas invasões
marroquinas na região da Bacia do Níger, e em 1647 os Songai empreendem ação
contra os Dogon. A primeira migração de pastores Fula chegou à planície do Gondo
no início do século XVII e foi ampliada em meados do século com os Dialube.
Novas migrações ocorrem no século XVIII, chegando à região de Gurma.

Ainda no século XVII, duas novas potências se fortalecem: os Bambara
de Segu e os Tuaregue. Desta forma, o planalto transforma-se em zona de pilhagem
para os Bambara (até o início do século XIX), e ao norte, na região de Gourma
(composto de sete maciços), são os Tuaregue que exercem pressão. Em 1818,
Cheikou Amadou Bari liberta os Fula da dominação Bambara e, consoante os
princípios islâmicos, ergue sua capital em Hamdallaye. Hamdallaye, capital de um
Estado centralizado e belicoso, foi fundada do lado direito do rio Bani, nas
imediações da área de ocupação Dogon. Durante sua construção, Cheikou Amadou
estabeleceu um campo provisório nas bases de um planalto rochoso, próximo a
Modjodje-do (Dogon).

A Dina18 tinha interesse no trabalho dos ferreiros e um provável acordo foi
estabelecido com os Dogon do lugar; alguns dos quais teriam se convertido ao Islã
entre 1820-1821 e 1862. A Dina do Macina dominaria até 1862, quando Hamdallaye
foi destruída com a invasão Tucolor. O forte ressentimento acumulado contra a Dina

1 7 Segundo Huizinga (apud Huet, 1994), os Tellem migraram do sul e teriam permanecido à margem da
expansão do Império do Mali, vivendo em lugares altamente defensivos.

1 8 Trata-se do Estado teocrático muçulmano fundado em 1810 por Cheikou Amadou Bari (1755-1844) na
região do delta interior do rio Níger.
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seria utilizado pelos Tucolor, chefiados por Tidjani Tall, para conseguir uma aliança
com os Dogon do planalto. Instalou-se em Bandiagara que se tornou sua capital. De
1866 até a chegada dos franceses, Tidjani Tall controlou todo o planalto.

A ocupação militar francesa ocorreu em 1893, com a criação do posto
de Bandiagara, situação que se manteve até a independência do país em 1960.
Entretanto, a presença dos franceses vinha de longa data. Houve um extenso
período de exploração comercial a partir de 1796, data da chegada de Mungo
Park em Segu. Desde 1880, o Sudão havia sido confiado a um oficial superior
dotado de grande autonomia. No ano de 1904, criava-se a Colônia do Alto-
Senegal-e-Níger. A resistência Dogon (e Songai em Gourma) é persistente e
enfrenta os colonizadores até 1920, data da revolta de Tabi. Após a independência,
o Mali substituiu os governantes franceses, mas manteve a organização que havia
sido por eles criada.

As terras dogon estão subdivididas: Tommo gin& (Waduba), Dudaga,
Don gin&, Bondu gin&, Bomu gin&, Donno gin&, Te#u gin&. Tomo gin& e Togow
gin& (Barasoro ou Seno em fufulde), Dogulu gin&, Kolun gin&. Populações
numericamente menores dividem o espaço geográfico dogon, como os Fula (Bari,
Wolarbe, Japtobe, Wakambe, Sankare-Dicko, Bodinkoobe, Sidibe), sobretudo
na planície, e, ao sul do planalto e da planície, os Baabe (Ba ou Diagayete).
Fazem fronteira a leste com as terras mossi e kurumba (Fulse), a oeste com a
presença dos Fula do Macina, ao norte com os Songai e Fula, ao sul com os Bwa,
os Marka (Dafi) e os Fula Barani, e no sudeste com os Pana e Samo.

Agricultura
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Trata-se de uma região agropastoril com predominância da agricultura.
Os criadores, em sua maioria Fula, movimentam-se em função das atividades
agrícolas. Desta forma, as atividades econômicas definem-se a partir das duas
estações climáticas: uma de chuva, de junho a setembro, e outra de seca, de
outubro a maio. A agricultura ocupa cerca de 93% da população, que tira do solo
árido os produtos necessários a sua sobrevivência e aqueles destinados à troca.

O comércio tem um papel econômico marginal, devido ao baixo poder
aquisitivo. O turismo (o mais importante do Mali) conhece um movimento de
três a quatro mil pessoas por ano, não sendo economicamente significativo, salvo
na região de Sanga.

Segundo dados fornecidos pela Cooperação Alemanha-Mali (DGTZ,
1991), a taxa anual de migração permanente é de 1,65%. Entre 1976 e 1987,
trinta mil pessoas instalaram-se fora de sua região; apenas em 1990 cerca de
3.200 deixaram a região de origem. O êxodo temporário ocorre após a colheita
e, às vezes, em um ano de baixa produção, começa ainda durante o período de
chuva (julho-agosto). Estima-se que, no máximo, 10% da população global da
sub-região de Bandiagara seja alfabetizada. De uma população de 41.000 crianças
entre 6 e 14 anos em 1990, 7.177 eram estudantes dos dois ciclos de escola
fundamental (a taxa de escolarização situa-se em 17,5%), distribuídos nos 23
núcleos habitacionais em que há escola.

Os Dogon têm conservado uma organização social que se ergue com
base em um sistema de linhagens que se decompõem em segmentos e grupos
domésticos, sendo patrilinear e virilocal. A família extensa é a primeira unidade
social que encontramos; a ginu-na ou gin’na (casa do patriarca da linhagem) é
constituída pelo ancestral masculino, seus filhos, filhas e os filhos de seus filhos.
A linhagem define uma ordem piramidal a partir do vértice da autoridade do
mais velho da geração mais antiga. A ele cabe repartir as tarefas e competências,
distribuir os cereais e a carne, presidindo juntamente com os mais velhos os
trabalhos do campo e as decisões importantes. Tem, também, obrigações múltiplas
no sentido de promover a coesão, fazer reinar a paz e a justiça entre os familiares.
Assim, seus direitos e autoridade devem conformar-se às decisões do conselho
integrado pelos homens adultos. Não é rara a segmentação de linhagem motivada
por desacordos entre irmãos (muitas vezes de mães diferentes), após a morte do
patriarca que garantia a união do grupo.

Distinguem-se, na sociedade dogon, os ferreiros (iri-n&)19 e aqueles que
trabalham com o couro (jan), cujas mulheres são tintureiras. Os ferreiros não cultivam,

1 9 Kervran, Kassogue & Tembely (1993) sugerem como etimologia ind&-ere, aquele que é melhor por haver
aprendido o trabalho com a forja. Paulme (1988) considera que o termo vem de irewo, melhor olhar do
que trabalhar por si mesmo.
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mas fabricam os instrumentos para o trabalho do campo em troca de cereais, vivendo
em povoados à parte ou isoladamente na periferia das localidades; entretanto, não
extraem o minério da terra. Ainda que as esculturas em madeira possam ser realizadas
por qualquer Dogon, os ferreiros são, também, reconhecidos mestres da madeira,
construindo e entalhando as portas das casas e dos celeiros e suas fechaduras, além
de estatuetas e objetos destinados a diferentes cultos. Os ferreiros seriam os
descendentes de Dogon escravizados por um ferreiro, Dyemmo, que fugiu trazendo
seu conhecimento. Os Dyemmo (antigos ocupantes da região) teriam, então, se
retirado para o sul da falésia (Paulme, 1988). Dizem que os Dogon cultivadores os
forçam a casar-se entre si pelo ciúme provocado por seus poderes misteriosos: os
ferreiros são magos e terapeutas, têm o poder de definir disputas e acabar com
rixas e querelas, recebendo retribuições por seus serviços. Não se pode dizer não a
um ferreiro. Entre eles é permitido o casamento entre primos uterinos.

Os jan trabalham o couro de cabras e de carneiros para confeccionar
sacolas, cintos, capas para facas, sandálias e pulseiras. Eles podem trabalhar a
terra e desempenham um papel de pacificador entre amigos, vizinhos e casais;
impõem multas aos envolvidos no conflito, mas aquele que for considerado
responsável terá uma multa maior – paga no dia de mercado mais próximo com
cerveja de milhete (Paulme, 1988). As mulheres de ferreiros e de artesãos do
couro não são excisadas.20

Um sistema de grupos de idade e de uma sociedade iniciática masculina,
awa, representa um dos eixos fundamentais através do qual a sociedade se
organiza. Ainda que este eixo esteja presente em toda a região, ocorrem
transformações e adaptações, e sua conservação não é homogênea nem quanto à
permanência da iniciação às máscaras (awa) nem quanto à força estruturadora
dos grupos de idade. Gerontocracia e separação em grupos segundo sexo e idade
concorrem para definir contornos nítidos e complementares de papéis sociais.
“Podemos definir um grupo de idade como o conjunto dos homens de um bairro
que cresceram juntos, fizeram a circuncisão no mesmo ano e entraram ao mesmo
tempo na hierarquia das escalas estatutárias” (Bouju, 1994: 70).

A vida pública e política permanece prioritariamente assunto dos
homens. As decisões importantes da coletividade são definidas, em última
instância, pelo conselho dos velhos. Na esfera doméstica, as decisões sobre
questões familiares devem respeitar a palavra do marido, que ouve seu próprio
pai, e do irmão mais velho.

O lugar de moradia é constituído por diferentes habitações, geralmente
de um a três ambientes, de forma a acomodar cada esposa, o chefe de família e

2 0 Nem todas as linhagens dogon praticam a excisão em suas mulheres.
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outros do grupo doméstico. Todas as casas conduzem a um pátio comum onde
ficam também os celeiros. Se for uma gin’na (casa do patriarca da linhagem), em
um ou mais celeiros comuns, estoca-se a maior parte do cereal que será consumido
por todos. Além deste, encontram-se celeiros pertencentes a uma pessoa definida,
variando em tamanho e repartições internas caso pertençam a um homem ou a
uma mulher, e de acordo com suas finalidades.

Freqüentemente cada esposa dorme com os filhos pequenos, e o chefe
de família tem um quarto individual onde guarda os objetos pessoais, segredos
e amuletos. Em caso de ter mais de uma mulher, ele será acolhido por uma
das esposas segundo um rodízio determinado de acordo com a dinâmica
familiar, na qual o marido fornece o cereal para a alimentação do dia à esposa
com quem passará a noite. As crianças maiores permanecem, muitas vezes,
nos quartos dos avós; os rapazes geralmente constroem uma habitação à parte
na periferia do povoado ou agrupam-se em moradias com outros jovens. Por
volta dos dez a onze anos, as meninas procuram (elas mesmas ou levadas
pelas mães) uma velha, com quem dormirão e para quem realizarão uma
parte dos trabalhos domésticos.

A divisão sexual do trabalho é bem delimitada, mas tem variações
importantes de uma localidade para outra. De maneira esquemática, à mulher cabe
assegurar os trabalhos da casa e os cuidados dos filhos menores, e a economia
familiar é dividida entre ela e o marido. O homem assume a repartição do cereal, o
pagamento dos impostos e as atividades de construção (casas, celeiros, bens comuns
à comunidade). À mulher cabe garantir os ingredientes que complementam a
alimentação, como quiabo, sal, açúcar, baobá e os diversos temperos, as roupas
para ela e para as crianças pequenas, bem como madeira para a cozinha.

As atividades de tecelagem, ferro, couro e horta21 são consideradas
masculinas. Femininas são a fabricação da cerveja de milhete (k<nj<) – fora dos
momentos de rituais, quando é o homem que a prepara –, a cerâmica, a fiação do
algodão e o comércio de madeira para o fogo, de especiarias, de produtos de cultivo
privado (amendoim, quiabo e condimentos) e de utensílios domésticos. O dinheiro
obtido das atividades de cada um permanece como propriedade individual.

O marido deve fornecer o cereal que a esposa prepara para toda a família,
comendo ao lado das crianças pequenas e das filhas. Ele faz suas refeições com
irmãos e os filhos maiores. Em Songo, pudemos observar uma situação em que a
esposa comia ao lado do marido, ainda que este fato seja excepcional.

A vida da mulher é marcada pelas diversas perfurações dos pavilhões
auriculares, excisão, menstruações, casamento, gravidez e parto, que vão

2 1 Em região donno, as mulheres podem obter uma parcela para uso próprio na horta e no plantio da cebola.
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definindo seu estatuto na sociedade. Ela permanece na casa paterna geralmente
até o segundo filho. Depois disto, deverá transferir-se para a casa preparada pelo
marido junto ao bairro ou povoado do pai dele. Durante um certo período, ela
ajudará as mulheres da família nas tarefas domésticas, mas não poderá assumir a
cozinha; quando isto ocorre, integra-se completamente à nova situação.

A criança tem uma relação privilegiada com a mãe e a avó até o momento
em que começa a andar, destacando-se em seguida de maneira a alargar seus
horizontes geográficos e sociais. O contato com outras crianças é intenso desde
os primeiros dias. O pai permanece mais distante até o desmame (geralmente, em
torno de 18 meses para os meninos e 22 para as meninas). A presença da mãe é
constante junto ao bebê desde seu nascimento, carregando-o nas costas o tempo
todo. Assim, o contato corporal é estreito, ele come quando tem fome, dorme
quando tem sono e pode fazer suas necessidades onde e quando quiser (Antinucci,
Fiore & Pisani, 1988).

A partir do momento do desmame, procede-se como em uma iniciação.
A separação da mãe não se dá apenas como separação de seu corpo, mas significa
uma ampliação do universo de relações e de formas de linguagem, pois a criança
será introduzida na língua paterna (diferente muitas vezes da materna) e
conviverá também com as outras mulheres de seu pai. Além disto, a criança
passa a alimentar-se com seus irmãos e irmãs, aprendendo que a autoridade
está sempre com o mais velho.

A criança passa cada vez mais seu tempo com outros meninos e meninas.
Estas, somadas ao grupo de promoção de idade (circuncisão) e à sociedade de
máscara (no caso das localidades mais conservadoras), são, para o menino,
referências fundamentais de constituição da pessoa.

Nos locais onde a religião muçulmana promoveu alterações mais profundas,
a escola corânica e a figura do marabu22 desempenham um papel relevante na
formação do menino. A menina participa das atividades domésticas desde pequena,
permanecendo, portanto, mais próxima ao universo materno. A partir do desmame, a
separação dos sexos será sempre rigorosa: diz-se que a menina pertence à mãe e o
menino ao pai, e cada um acompanhará o genitor de mesmo sexo em suas atividades.

A criança permanece alvo de inúmeros perigos, sua sobrevivência é
incerta. A morte de uma criança é vista como um problema que responsabiliza,
de maneira imediata, a mulher, mas recai, de maneira mais ampla, sobre a família.
Uma série de recursos é utilizada para proteger a criança, como encantações,
oferendas, sacrifícios, cinturas e braceletes dotados de força. Assim, diferentes
rituais destinados a protegê-la e a otimizar sua inserção devem ser realizados.

2 2 Entre os muçulmanos, pessoa que se dedica à vida religiosa e a seu ensino.
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Atualmente, essas medidas de proteção são utilizadas de forma desigual com
diferenças locais relevantes. Elas foram em parte abandonadas, em parte
transformadas ou substituídas por ritos de origem muçulmanos ou cristãos. Ouve-
se, com freqüência, dizer que o mundo “estragou-se com a religião”, deixando
as pessoas mais expostas aos malefícios e aos infortúnios.

Após o nascimento, uma série de ritos irá introduzir lentamente o recém-
chegado no mundo dos seres humanos: imposição do nome, circuncisão/excisão,
formação de associações, casamento, iniciações específicas. A criança permanece
como um estranho, ela é um devir, até a passagem por rituais iniciáticos. O tipo de
casamento ideal, entre os Dogon, é aquele que se realiza com a filha do tio uterino.

A idade de excisão das meninas varia segundo a região, apresentando
uma tendência de ocorrer cada vez mais cedo; entre os Kolun de Songo, é feita
por volta de 2 a 4 anos; no caso dos meninos, a circuncisão ocorre entre 12 e 15
anos. A circuncisão e a excisão não devem ser realizadas em um mesmo ano.
Bouju (1984) afirma que circuncisão (em donno s<<, anai kondu) e excisão (yaí
kondu) no contexto dos Karambe de Sibi-Sibi ocorrem entre 12 e 15 anos para
os meninos e entre 8 e 11 anos para as meninas. Entretanto, devemos ressaltar
que não são todos os Dogon que praticam a excisão. Este é o caso dos Dara, da
região de Kundu, e dos Yalkuye, de Kumo-gin&.

A menstruação, percebida como fonte de perigos, leva ao recolhimento
das mulheres em uma casa construída para este fim em cada bairro nos povoados
maiores. A maioria das construções tem uma forma arredondada. Nelas, a mulher
deverá se recolher durante esse período (cinco dias), protegendo esse momento
em que revela seu lado impuro (puru) pela negação da vida que o sangue
menstrual simboliza. Caso seu marido veja o sangue menstrual, poderá morrer no
campo, além do que, a presença da mulher nestas condições afeta negativamente
suas forças ou torna impuros os objetos e aparatos sacralizados dos diferentes
cultos. Na fundação de um novo núcleo habitacional, a casa das mulheres
menstruadas deve ser construída antes mesmo da tugu-na, local onde se reúnem
os homens e o conselho dos notáveis.23 Atualmente, esta prática tem sido
abandonada nas localidades de maioria muçulmana ou cristã – cujas mulheres
não cumprem esta proibição – situação de Songo, Teguru e Kunjala.

A hierarquia social realiza-se com base em um sistema de autoridade
erguido em função da primogenitura, posição em mudança permanente. Entre
gerações, a autoridade pertence à geração do pai; entre pessoas de mesma geração,
realiza-se através do que nasceu primeiro sobre o mais novo. Todos os integrantes
de um grupo doméstico ligados à terra por pacto ancestral têm o direito inalienável

2 3 Informações de Ank<njo Kene e Ambare T&mb&n& de Bandiagara.



35

de trabalhá-la para suas necessidades de subsistência. O sistema de autoridade
repousa, principalmente, no controle da prole; a coesão do grupo doméstico e da
linhagem recai sobre a distribuição que se apresenta como privilégio de posições
de autoridade e como ato compensatório de desigualdades (Bouju, 1984).

Mas, se a tensão e os conflitos surgem entre mais velho e mais novo, a
autoridade do primeiro permanece incontestável, restando ao segundo a opção da
emigração. Germaine Dieterlen (1956) oferece uma sinopse do sistema familiar e
matrimonial mítico dos Dogon. A partir da constituição de quatro linhagens que se
desenvolvem durante cinco gerações é possível apreender os sistemas de alianças
(a cronologia e os diferentes tipos de matrimônios), a divisão e o acesso à terra
cultivável, a posição de cada pessoa situada em quatro gerações de ascendentes e
quatro de descendentes. As cinco gerações míticas são chamadas ba, unum, tire,
dyene e kumo. A humanidade organiza-se a partir da descendência de quatro
gerações que se inicia com Nommo die24 (gêmeos). Segundo Griaule, eles possuíam
a forma de peixes celestes, por isso associados à água e à vida. Da união de Nommo
die e sua gêmea, nascem quatro pares de gêmeos, formando as quatro linhagens de
Nommo, ou seja, os oito ancestrais da geração de unum chamados de Amma S&ru,
L&b& S&ru, Jo#u S&ru e Binu S&ru que dão origem aos quatro grupos (unidades
sociopolíticas) fundadores da sociedade dogon: Jon, Aru, Ono e Domo.

A união dos gêmeos (gyine ya gyi) representa o protótipo da união
ideal; a primeira regra, na geração posterior, define que o gêmeo de uma família
deve unir-se a uma gêmea de família diferente. Assim, por extensão, os homens,
mesmo sem uma gêmea, deverão esposar preferencialmente uma mulher nascida
gêmea (denne ya gyi, casamento preferencial). A terceira geração, tire¸ é aquela
que descende da troca (tille) e conota a primeira e a terceira geração (avô e neto).

Na quarta geração, dyene (ser associado a), ocorrem uniões que se
estabeleceram após a circuncisão, tendo por objetivo consolidar atos de aliança
entre membros de linhagens diferentes. Finalmente, na quinta geração, kumo
(recobrir), é estabelecida a ordem preferencial de uniões entre os filhos de cada
linhagem segundo a ordem de nascimento. Assim, o filho mais velho de Amma
S&ru casa-se com a filha mais velha de L&b& S&ru, o segundo filho de Amma
S&ru, com a filha mais velha de Binu S&ru, e assim sucessivamente.

Acreditamos que seja importante que o leitor conheça ainda que
parcialmente quatro instituições25 interdependentes ligadas ao culto dos ancestrais.

2 4 Nommo é, ao mesmo tempo, “a dualidade do ser humano e a complementaridade do masculino e do
feminino, unidos para a procriação, ele é o mestre da água, do verbo e da fecundidade e das técnicas,
representa a vitória da cultura sobre a vida selvagem” (Calame-Griaule & Ligers, 1961: 111).

2 5 Dispositivo que permite a organização e a reprodução de uma sociedade, resultante de um ato que a cria
e de adesões que a legitimam (Bonte & Izard, 1992).
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Elas constituem o subsolo e formam as bases da sociedade e do imaginário dogon,
mesmo que apresentem diferenças regionais nas formas e intensidade de sua
expressão e que transformações importantes estejam em curso: o sigi, o wagun,
o L&b& e o Binu.

O sigi é a cerimônia organizada em homenagem ao primeiro ancestral que
conheceu a morte, assumindo a forma de serpente, para alguns, ainda no Mandê. Ela
teria vindo com os Dogon que sacralizaram um espaço onde a serpente foi depositada
ao chegarem na terra atual. A cerimônia, que se repete a cada sessenta anos, inicia-
se em Yug< (situada ao norte de Sanga, sob a falésia), devendo estender-se a toda
a região. Trata-se de um momento de afirmação da unidade da sociedade dogon,
assim como de reforço da hierarquia social e de coesão entre as diferentes regiões.

Beaudouin (1984) sugere que a periodicidade é regulada por dois
mecanismos principais. De um lado, pelas reuniões que os homens iniciados em
Yug< realizam a cada dois anos na gruta das máscaras para beber a cerveja de
milhete. Neste dia, depositam um búzio. Uma vez que trinta búzios tenham sido
depositados, sabe-se que é chegado o momento do novo sigi. De outro, a
cerimônia deve ser realizada antes que o último homem que conheceu o sigi
morra. Durante este período, nenhum rito funerário destinado aos homens (dama)
pode ser cumprido, do mesmo modo que é proibido usar e fabricar máscaras.

No culto aos ancestrais familiares, wagun, os homens devem cumprir
as obrigações exigidas pelos seus ascendentes. Seu espaço de consagração foi
construído dentro da primeira gin’na quando de sua chegada ao território. O
kinde-kindu daquele que partiu terá um longo caminho a percorrer, sendo assim,
seu nani – descendente(s) que respondem por ele – será o encarregado especial
de ajudá-lo na trajetória. Cada chefe de família deverá manter as obrigações para
com os ancestrais masculinos, ana yimun, e femininos, ya-yimun (Dieterlen &
Griaule, 1965). Desta forma, tanto o sigi como o wagun estão vinculados ao
aparecimento da morte e, portanto, à luta contra ela. O primeiro constitui um
esforço coletivo para impedir o que é visto como corrupção e desordem e o
conseqüente desaparecimento dos Dogon; o segundo representa um esforço
semelhante, mas no âmbito da família extensa e de cada pessoa (Zahan, 1969).

O culto do L&b& reporta-se, nas palavras de Dominique Zahan (1969), ao
episódio mítico da ressurreição de um ancestral comum a todos os Dogon. Ainda
no Mandê, em uma época que os homens eram imortais, o grande ancestral dogon
(L&b&) teve dois filhos. O primogênito foi pai de três filhos com três mulheres
diferentes; eram eles: Jon, Dommo, Ono. O segundo teve dois filhos, sendo que
um deles, Aru, tornar-se-ia o ancestral mais jovem dos Dogon. No momento de
partir do Mandê, uma porção de terra foi retirada de sua tumba, porção essa
que teria sido dividida em Kã, no território atual, dando origem a novos núcleos.
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L&b& é um arquiancestral vinculado à força da terra. Ele é encontrado em quase
todo povoado dogon; o que se observa é uma massa de argila em forma de
cone embranquecida pelas libações rituais de creme de milhete. A autoridade
de seu representante estende-se sobre uma localidade ou sobre o grupo de
filiação que estabelecem laços genealógicos que os unem a um ancestral comum.
Ele, o <g<-n<<, é quem assume o culto ao ancestral responsável pela humanidade
Nommo e à serpente L&b&.

O culto ao Binu também reporta-se aos ancestrais imortais que viviam
no tempo anterior ao aparecimento da morte. Reúne um conjunto de linhagens
que forma uma parentela mais alargada por meio de um culto, de um representante
(Binu-kedu-n&), de um nome, de um território onde o grupo social que o compõe
é mestre da terra e de proibições comuns (ba-Binu).26 Segundo Griaule, “trata-se
de culto realizado por pequenos grupos, dispersos ou não, a um ascendente cuja
existência ocorreu no tempo mítico ou a um ser do mundo não visível (y&b&n,
Nommo)”. O Binu representa um retorno a um tempo perdido, uma ajuda aos
descendentes desde que estes respeitem um certo número de proibições. A palavra
Binu significa ‘aquele que voltou’, e o nome atribuído à força totêmica ba-Binu,
‘pai que voltou’. Diz-se que o primeiro Binu de um determinado grupo foi
concedido pelos seres da água, os di-b&l&m (Nommo) ou, em outros casos, pelos
ogulum b&l&m (y&b&n). Eles escolheram, entre as diferentes linhagens, um dos
membros de grupo a quem entregaram uma pedra sagrada, duge. A pessoa
escolhida torna-se o Binu-kedu-n&. Os objetos que simbolizam o Binu são
colocados dentro de uma pequena casa (Binu-gin&), construída para este fim.
Existem dois tipos de Binu, segundo o animal que exigem como sacrifício: uma
cabra ou um carneiro; o Binu pode ser também masculino ou feminino.

Nossa intenção aqui foi a de traçar alguns aspectos a fim de tornar
possível a quem não conhece participar das discussões que se sucederão. O
exaustivo trabalho de Denise Paulme realizado na região de Sanga (publicado
pela primeira vez em 1940 e reeditado em 1988) permanece a referência mais
importante. Além deste, lembramos os estudos de Eric Jolly27 e de Jacky Bouju
(1984, 1995), este último realizou pesquisas a partir da localidade de Sibi-Sibi
entre 1979 e 1980 sobre a vida socioeconômica dos Karambe.

2 6 Esta discussão será retomada no capítulo Trilhar, ao analisarmos os contos C3 e C4.
2 7 Tese defendida em Universidade de Paris X, Nanterre, sobre a cerveja de milhete na sociedade dogon,

tendo como base a região t&#e (Kons<gu-do$u).
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Binu-Kolul

Binu-Sanga




