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CHEGAR

Início da Vida entre os Dogon

A primeira viagem ao Mali ocorreu em 1993, fomos diretamente para
Bandiagara sem passar pela capital. Nessa viagem, conhecemos Almami Niantao,
que reside na cidade de Sevare (60 km de Bandiagara). Assim, começamos nossos
contatos com os Dogon auxiliados por um homem da sociedade bozo, acaso que
permite uma associação com o relato da migração originária da sociedade dogon:
estes teriam sido ajudados pelos pescadores bozo a atravessar o rio Níger antes
de se estabelecerem nas montanhas onde vivem até hoje.

O segundo desembarque, em 1994, seria para ficar dois anos. Recebidos
dessa vez pelo professor Arouna Keita, permanecemos cerca de quinze dias na
capital, Bamako.28 Nesse período, conhecemos o movimento e as atividades da
Divisão Nacional de Medicina Tradicional (DMT) e discutimos com o professor
Keita o projeto e o cronograma de trabalho. Bamako é considerada uma das capitais
mais africanas do oeste da África. Caótica, colorida, descortina sua intimidade
lentamente a um visitante não-africano. É um lugar onde se sente também de forma
muito marcada a presença européia e de organismos internacionais.

Chegamos a Bandiagara no final das águas de 1994, período da colheita
de uma estação relativamente boa na qual as chuvas não haviam decepcionado.
Pela estrada que corta o Planalto e une Bandiagara a Mopti, formas caprichosas
dos paredões rochosos erguem-se aqui e ali como se tivessem desistido de
continuar sua marcha. Entre formas insinuantes de árvores enormes mergulhadas
em horizonte aberto, surgem sorrisos. Chegar era, então, poder participar de
uma história milenar que em nada reivindica virgindade ou inocência, mas
experiência e força.

Para nós foram dias de adaptação delicada. Um sentimento de
estranhamento profundo nos recobria. As paisagens cotidianas haviam sofrido
uma enorme mudança. Entre estranhamento e atração fomos construindo um
lugar. A casa que nos havia emprestado a Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo
e Salute (Oriss) ficava a uns quinhentos metros da vila de Bandiagara entre dois

2 8 Em 1993, antes do retorno ao Brasil, havíamos permanecido uma semana em Bamako para conhecer o
serviço psiquiátrico do Hospital Point G.
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baobás; na mata, segundo os Dogon. Ela era avarandada e o verde das árvores
criava um oásis na paisagem, que é seca durante a maior parte do ano. Um poço
garantia a água e um painel solar com duas lâmpadas fornecia luz e energia para
o computador. Essa foi, durante vinte e quatro meses, a base operacional dos
trabalhos que se seguiriam. Nós fomos cada vez mais longe (cobrindo grande
parte da região de Bandiagara) e por períodos sempre maiores.

Bandiagara representou o ponto de referência, a base da organização
das atividades que se desenvolveram em outras áreas. Algumas entrevistas com
adivinhos e notáveis foram realizadas, mas tinham caráter de informações
complementares. Trata-se de uma localidade bastante complexa devido à presença
do estado do Mali (capital de região) e de sedes de projetos internacionais, sendo
ainda profundamente marcada pela presença e poder Tucolor.

Após um mês de estudo com um jovem dogon, as dificuldades fizeram
fracassar a idéia de aprender a língua de Bandiagara imediatamente.
Compreendemos que os dois projetos (pesquisa com área abrangente e
aprendizado da língua de Bandiagara, donno s<<) eram, naquele momento,
concorrentes no emprego do tempo disponível. A decisão de realizar o estudo na
sub-região de Bandiagara, onde convivem diferentes falas dogon (trabalhamos
com cinco delas), sacrificava a iniciativa. Assim, a dependência de um bom
intérprete acentuou-se. Somine Guindo ficou conosco e, após tentativas diversas,
mostrou-nos muito. Ele próprio é um terapeuta, filho de Ankonj< Kene, um
reputado especialista no tratamento de fraturas e luxações.

Somine Guindo
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No início de novembro de 1994, nossa equipe de trabalho parecia pronta.
Somine, Gianni e eu começamos a viajar para conhecer os especialistas em
tratamento de problemas psíquicos. Inicialmente, as viagens eram de curta duração
(três a cinco dias), depois os períodos foram maiores e, num terceiro momento,
transferimos nossa casa para Songo e, posteriormente, para Kundu-Kikinu.
Os objetivos traçados durante a elaboração do projeto de pesquisa nortearam os
primeiros passos, mas foram sendo redesenhados enquanto se descortinavam
os espaços de vida e das relações. Depois de algumas visitas e com base na
leitura principalmente dos trabalhos de Piero Coppo – disponíveis na biblioteca
do Centro Regional de Medicina Tradicional (CRMT) –, pudemos elaborar roteiros
de entrevistas em que buscávamos compreender as idéias e maneiras dogon de
conceber a loucura. Um roteiro para os adivinhos e Binu-kedu-n& (o que recebe
o Binu, ancestral); outro, para os terapeutas dogon de wede-wede.

Sem a possibilidade de compreender a língua, a proposta de observação,
compreensão e participação nas conversas do dia-a-dia ficavam prejudicadas,
ainda que fosse essa a postura que nos orientasse. Somine era levado à exaustão
em seu esforço de ser nossos ouvidos e bocas, mas os limites faziam-se
impiedosamente presentes a cada momento. Aprendemos a aguçar os sentidos,
gestos, olhares, tom de voz, tudo era preciso para garantir alguma comunicação.
Com o tempo, as saudações diárias e as palavras-chave foram sendo incorporadas,
mas a barreira lingüística permaneceu uma importante limitação deste estudo.

Optamos, então, por integrar entrevistas abertas como estratégia
complementar que permitiria maior rigor ao registrar algumas conversações,
transcrevê-las e traduzi-las. As entrevistas registradas foram transcritas em dogon
(preferencialmente na língua do entrevistado) e traduzidas duas vezes. Uma
tradução termo a termo, e uma segunda, privilegiando o sentido, de acordo com
a estrutura de frase exigida pela língua francesa. Dessa forma, outras duas pessoas
incorporaram-se à equipe para este trabalho: Boulkasoum Ouologuem e Nouhoum
Guindo, que permaneciam em Bandiagara.

O registro das informações foi negociado com cada uma das pessoas,
que reagiam diversamente à proposição. Todas estas entrevistas, porém, só
aconteceram após um período em que nos observávamos mutuamente. Algumas
pessoas demoraram vários encontros até darem permissão para gravar
conversações, fotografar ou filmar. Uma delas nunca permitiu nenhum tipo de
registro além de caneta e papel. A qualidade do vínculo que se estabelecia foi um
dos critérios de definição das áreas de estudo para a segunda fase da pesquisa.



42

DMT– Bamako

Mu – cozinha
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Coleta dos Dados

Durante dois anos as atividades foram permitindo criar espaços de
convivência, de conhecimento e de transformação pessoais em que conflitos, tensões
e contradições podiam ser vividos, às vezes superados, às vezes suportados e outras
vezes apenas percebidos.

Cabe, entretanto, uma advertência sobre os termos dogon. Gostaríamos
de enfatizar o fato de que este não é um estudo lingüístico, ainda que, dentro da
limitação de nossa formação, tenhamos procurado manter um rigor no registro
das informações. Para tanto, buscamos realizar, depois da gravação magnética,
um triplo trabalho: a transcrição e duas formas de tradução. Para o português,
foram traduzidas por nós apenas as passagens utilizadas diretamente neste estudo
com base nas duas versões francesas.

O alfabeto utilizado (sem as nasalizações e vogais longas)29 é o proposto
pela Direction Nationale de l’Alphabetization Fonctionnelle et de la Linguistique
Appliquée du Mali. Compõe-se dos seguintes símbolos:

a d e & f g h i j k l m n # $ o < p r s t u w v y z
As correspondências em português são:
e = e  (como ele)
< = ó (como bola)
& = é  (como ébrio)
u = u (como muda)
g = g (como gato ou gueto)
# = n [antes de g] (como pinga ou song do inglês)
j = dj  (como diamante, Djavan)
$ = nh  (como pinha)

Os nomes próprios e aqueles que identificam as localidades respeitam
preferencialmente a escrita dogon (salvo quando em citações) cujo acento tônico,
seguindo o francês, recai sobre a última sílaba (oxítonas). Desta forma: Songo lê-
se, em português, Songô; Kujala lê-se Kundialá. Estão em itálico: os termos dogon,
exceto os nomes próprios, nomes de lugares e de regiões, e as denominações dos
falares presentes no território dogon (como donno s<<, tommo s<<, te#e kã, t<r<
s<<). Quando um termo é apresentado em mais de uma língua, seus correspondentes
são seguidos das seguintes indicações: DO para donno s<<, T^ para te#e kã, T>
para t<r< s<<, DL para dogulu s<<, TO para tommo s<<, KO para kolu s<<. Os
termos sem nenhuma indicação são donno s<<.

2 9 Não se diferenciaram sons orais e nasais, nem vogais longas e breves/normais, exceto quando se tratar de
citação, quando os termos forem da língua te#e kã ou for grafia utilizada por outro autor.
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Permanece um grande desacordo entre os especialistas quanto à grafia
para os termos dogon, encontrando-se para a mesma palavra variações significativas
entre um autor e outro. Utilizamos, como referência para as transcrições, o Dicionário
Donno S<<, de Marcel Kervran, e o alfabeto definido pela Direction Nationale de
l’Alphabetization Fonctionnelle et de la Linguistique Appliquée du Mali. Os termos
em t<r< s<< respeitam a grafia proposta por Geneviève Calame-Griaule, em
Dictionaire Dogon: dialecte t<r<, mas sem a notação dos tons.

O ano de 1995

O eixo fundamental girou em torno da compreensão dos sentidos da
loucura e dos destinos individualizados de quem entrava por esses (des)caminhos
e envolveu as seguintes atividades:

1. Realizamos estudo sobre a terminologia utilizada para definir e descrever
a loucura e os fenômenos existenciais vinculados. Para isto, além da consulta aos
dados levantados pelos pesquisadores italianos (Coppo, Fiore, Pisani, Lionetti),
realizamos entrevistas abertas cujo roteiro definitivo foi sendo elaborado no processo
após compreender as categorias básicas para aprofundá-las. Fizemos visitas
periódicas, sempre em três pessoas (junto com o intérprete e o responsável pela
coleta das imagens, que foram captadas sempre que permitidas). Essas entrevistas
eram precedidas e entremeadas por períodos de observação quando buscávamos
nos apresentar e conhecer as atividades do terapeuta dogon em questão.

2. Coletamos contos sobre a loucura e temas correlacionados, que
significam um acesso a maneira pela qual ela é modulada, no imaginário dogon,
num mundo que não pode ser descrito, somente narrado.

3. Entrevistamos doentes, familiares e terapeutas a fim de conhecer os pro-
cessos desencadeados a partir do aparecimento da problemática do sofrimento psíquico.

4. Fizemos entrevistas com adivinhos e Binu-kedu-n& (aquele que recebe
o Binu, representante do ancestral de culto clânico), buscando conhecer a
terminologia e as problemáticas de natureza psíquica, mas que não são incluídas
na classificação local de wede-wede (loucura), ligadas ao momento de crise e
mal-estar que motiva a busca de ajuda fora do âmbito familiar.

5. Reunimos documentação visual: fotográfica e videográfica. Fotografia
e vídeo foram instrumentos e suportes para apreensão do fenômeno da loucura e
para sua compreensão e transmissão do conhecimento. O trabalho de registro de
imagens foi realizado por Gianni Puzzo.30

3 0 O leitor pode encontrar uma cópia em formato VHS do vídeo Jon-jongun&: territórios da loucura na biblioteca
da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Uma pequena parte das
fotografias pode ser encontrada no endereço <www.antharesmultimeios.com.br/dogon/1abertura.htm.>
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O ano de 1996

Os procedimentos visavam a um alargamento de nossa visão da sociedade
dogon a partir de núcleos habitacionais específicos definidos durante os meses iniciais.
Esse período caracterizou-se, sobretudo, pelo estudo de situações localizadas,
notadamente, Songo, Wendegele, Kundu-Kikinu. Cada uma dessas localidades
revelava certos elementos da organização social, dos valores fundadores da vida
coletiva, da dinâmica de inserção dos terapeutas e dos doentes. Unidades na pluralidade
do mundo dogon. Além disso, fizemos, de forma mais esporádica que no ano anterior:
1) entrevistas e visitas aos terapeutas e adivinhos com os quais havíamos trabalhado
no ano anterior; 2) entrevistas com pacientes e familiares; 3) coleta de contos e
ilustração de vinte narrativas escolhidas (recriadas segundo interpretação visual de
Allaye Kéné Atô, duas delas podem ser apreciadas no capítulo Permanecer).

Terapeutas Dogon

Estas entrevistas tiveram como objetivo central a apreensão das noções
fundamentais que compõem o universo de significação da problemática psíquica,
ou seja, a terminologia empregada, as expressões, definições e classificação,
noção de pessoa, percepção da doença. Procurávamos, sempre que possível,
gravá-las de forma a poder transcrevê-las e traduzi-las, produzindo um documento
relativo a cada encontro. Trabalhamos a partir de um roteiro de entrevistas,
realizadas em encontros sucessivos, por meio das quais procuramos cobrir os
temas previstos. Uma série de entrevistas foi feita com cada um dos entrevistados.
Procuramos, a partir de uma questão abrangente, criar um clima de conversação,
cobrindo, sem ordem muito precisa, todas as questões do roteiro, o que geralmente
ocorria depois de quatro ou cinco entrevistas em vários encontros. Essas
entrevistas foram precedidas e depois alternadas com encontros cujo objetivo
era, sobretudo, observar e deixarmos ser observados, criar história e fazer vínculos.

Allaye – terapeuta dogon
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Pessoas com Problemas Psíquicos
e seus Familiares

Tivemos a oportunidade de conhecer diversos pacientes com histórias de
sucessos e insucessos nos tratamentos. Famílias que se ocuparam de seu doente
conseguindo reinseri-lo completamente; outras que gastaram o que tinham para
buscar ajuda para seu doente; outras ainda que nunca procuraram nenhuma ajuda
especializada, tendo permanecido na própria família as tímidas iniciativas de tratar
a pessoa doente. Em outros casos, as pessoas (familiares e doentes) desistiram do
tratamento após algumas tentativas, incorporando a diferença e buscando inserir a
pessoa dentro das possibilidades de que dispunham nas atividades cotidianas.

Conhecemos, também, pessoas abandonadas a si mesmas sem qualquer
amparo da família, perambulando nos mercados de Bandiagara, onde fizemos
um levantamento durante os meses de maio e junho de 1995. Nos dias de mercado,
íamos para lá, permanecendo até o encerramento das atividades. Pedíamos aos
comerciantes para nos indicar pessoas que eles consideravam loucas (wede-wede-

À esquerda Patrice e à
direita Ambaiende –
terapeutas dogon
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gin&); depois, procurávamos a pessoa indicada e buscávamos verificar suas
condições de vida e seus laços, familiares ou não, de suporte social. Encontramos
trinta pessoas, em diversos graus de abandono, que viviam grande parte de seu
tempo no mercado. Além dessas, encontramos pessoas presas em suas casas, às
vezes amarradas com tecido ou acorrentadas.

As informações foram ampliadas por visitas e entrevistas realizadas com
21 pessoas e seus familiares e com terapeutas. Dentre estas, quatro tiveram
acompanhamento mais sistemático e duradouro. A dramática situação das pessoas
e de seus familiares tornava especialmente delicados esses encontros, pois a
expectativa de ajuda implicava um compromisso que tivemos de avaliar a cada
momento. Este foi um fator central na decisão de seguir de forma mais próxima
um número reduzido de pessoas. Inicialmente procurávamos as pessoas; depois,
eram familiares e amigos que vinham nos procurar.

Narradores: coleta de contos sobre a loucura

O procedimento para a coleta de contos foi se desenhando à medida
que nossa presença se fazia constante, permitindo uma aproximação maior com
algumas pessoas de cada localidade visitada. Pudemos verificar que a prática de
se reunir e contar histórias mantém-se de forma desigual no Planalto Dogon. Em
alguns lugares, dedicar-se às narrativas perdeu sua dimensão de atividade
cotidiana, sendo considerado como algo que se fazia em tempos idos. Apesar
disso, em Bodio (onde reside o terapeuta Allaye Sagara) e Teguru (onde habita o
Binu-kedu-n& Nambil&m Jigiba), essa tradição mantém-se viva como atividade
de lazer e, ao mesmo tempo, momento de vivência coletiva entre mulheres, na
reunião dos camaradas de um mesmo grupo de idade, entre membros de uma
família. Os contadores criam e ao mesmo tempo reelaboram contos aprendidos
desde a infância, contos que percorrem temáticas diferenciadas da existência.

Procedemos de duas maneiras: por meio de relatos individuais e de
roda de contos em que a palavra é distribuída pelos próprios participantes entre
os narradores (grupo de amigos) que se reuniram com esse propósito. Propusemos
que nos dessem contos em que houvesse personagens considerados loucos (wede-
wede gin&), e também que relatassem sobre uma problemática denominada pelos
dogon de yapilu.31 Além desses, solicitamos relatos sobre Binu, pois, para os
dogon entrevistados, é necessário fazer a diferença entre a manifestação do Binu
e a manifestação da loucura. Foram transcritas 90 narrativas, 16 delas analisadas
neste livro, cujo critério de escolha será indicado mais adiante.

3 1 Termo para o qual não encontramos correspondência, refere-se à problemática ligada à desordem provocada
pela morte de uma mulher durante o parto ou durante a gravidez.
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Narradores
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As diversas fases dos trabalhos compõem um conjunto complexo de
informações cujos instrumentos de coleta obedeceram às necessidades que
emergiam em movimentos muitas vezes desordenados. Movíamo-nos entre os
objetivos imediatos da pesquisa e nossa necessidade de conhecer da maneira
mais abrangente possível os eventos importantes do calendário dogon. Vivências
de dúvidas e angústias em aceitar o inesperado e as indeterminações, muitas das
escolhas foram resultantes do encontro de objetivos explícitos, intenções que se
revelavam lentamente e emoções. Procurávamos elaborar nossos próprios
sentimentos, buscando a aproximação melhor ou possível com a natureza da
problemática específica.

Em todos os momentos, evidenciava-se a importância da convivência e
participação na vida cotidiana dos entrevistados, da relação construída cuidado-
samente e nos limites do tempo proposto por eles: “todos os dias a orelha vai à
escola”, “a palavra não termina em um só dia” ou “o saber é muito grande para
uma só pessoa” foram máximas que procuramos respeitar. Assim, além das
informações, parecia-nos fundamental apreender as regras de comportamento
que guiam as relações e o dia-a-dia das pessoas segundo seu estatuto, seu sexo e
sua idade. A permanência constante em campo durante dois anos foi condição
imprescindível para o cumprimento desta pesquisa.

Regiões de Abrangência

A organização política dogon tem no conselho de cada núcleo
habitacional sua expressão maior de poder, o que, somado à diversidade lingüística
e ao complexo processo histórico de ocupação do território,32 faz da sociedade
dogon um conjunto no qual as variações regionais são marcantes. Cabe, entretanto,
ressaltar que sua unidade é reivindicada pelos interlocutores que conhecemos,
tendo sido constituída por meio de relações de parentesco, alianças, rituais e
processos históricos.

A Zona Donno, segundo caracterização que emprestamos de Eric Jolly
(1995), é marcada pela ausência ou fragilidade dos chefes político-religiosos
(l&b&-<g<), por possuir sociedades de máscaras e grupos de idade fortes. Holder
(1998) reafirma que na região de Bandiagara existem linhagens sem autoridade
centralizada. Bandiagara situa-se na sub-região Gin&-banu-m<n, com cerca de
dez mil habitantes, majoritariamente Dogon, mas contando com presença Fula,
Hauçá e Bambara. É o mais importante centro comercial e político do planalto

3 2 A propósito da constituição da sociedade dogon, ver Gallais, Huysecom & Mayor (1995).
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desde a instalação da capital do reino Tucolor por Tijani Tall, quando era
constituída por três bairros, um deles fundado por um T&mb&n& (ou Tembely) e
os outros pelos W<l<g&m (ou Ouologuem).33 Entre os Donno, trabalhamos,
principalmente, em Wendegele, Teguru e Koluntanga.

A região do Pi#ari ou Kolun gin& estende-se do sul do rio Yame até a
metade do caminho que fica entre o vale do Níger e Bandiagara. Uma paisagem
particular surpreende o estrangeiro, muralhas de rochas a pique que forneceram
proteção para a população, que construiu suas casas sobre os blocos compactos
dos rochedos. Os habitantes que posteriormente receberiam uma forte influência
islâmica reuniam-se em torno a um guerreiro e conferiam grande importância ao
<g<-n< (chefe), à sociedade de máscaras e aos grupos de idade. Nossas atividades
concentraram-se em Songo.

Na região t<mm< predomina uma organização político-social formada
pelos habitantes do mesmo núcleo habitacional; um guerreiro de prestígio poderia
reagrupar (época pré-colonial) localidades de um mesmo território, independen-
temente de relações de parentesco. Kumo-gin& e Ondu-donoban são as localidades
onde trabalhamos com especialistas que se ocupam de wede-wede.

 Na região t&#e, as sociedades de máscaras são discretas e os chefes
sagrados (<g< waju), escolhidos independentemente de sua idade, são investidos
de grande poder político-religioso, convivendo com os patriarcas do grupo.
Trabalhamos, sobretudo, em Bodio.

A história da zona t<r< constituiu comunidades independentes entre as
quais ocorreram inúmeras guerras. A variação lingüística é acentuada, e cada
localidade reivindica uma maneira própria de expressão (Kundu s<<, Ibu s<<,
Sanga s<<, entre outras). Trabalhamos em Kundu-Kikinu.

A situação geográfica, sobretudo na falésia, dificultou a comunicação
entre as localidades, fato que, somado à hostilidade dos Fula e ao caráter belicoso de
seus vizinhos – com invasões e saques que se sobrepuseram naquele espaço –,
favoreceu uma divisão política com a formação de regiões independentes.

Esta situação explica em grande parte a complexidade lingüística,34

existindo várias expressões autônomas, diferentes entre si quanto a vocabulário,
morfologia e sintaxe (Calame-Griaule, 1956). Thierry Berche (1990, 1998)
publicou um levantamento sobre a intercompreensão entre onze das diferentes
expressões dogon no qual afirma haver um alto grau de incompreensibilidade
entre várias delas, como entre donno s<< e jamsay.

3 3 Ver Dieterlen (1941); Kervran, Kassogue & Tembely (1993), entre outros.
3 4 Ver também Bertho (1953).  Até o presente, nenhum estudo pode descrever sistematicamente a complexidade

lingüística dogon; utilizo neste livro o termo língua quando faço referência às áreas lingüísticas nas quais
trabalhei, eximindo-me de utilizar o termo dialeto devido a conotações pejorativas.
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A diversidade lingüística e a independência regional não confundem a
consciência de unidade dogon, que se equaciona tanto no plano cosmológico e
metafísico quanto no político-institucional e econômico. Em Dieu d’Eau, Marcel
Griaule (1965) afirma que cada um dos chefes das oito famílias primordiais, sob
a orientação do sétimo Nommo promotor da civilização, construiu um tambor
destinado à divulgação da palavra entre os homens. Cada tambor é a voz do
ancestral que o confeccionou, correspondendo a sete línguas diferentes, que se
encontram nas línguas faladas atualmente, e a uma língua própria do maior dos
tambores, que deveria ser entendida por todos.

No plano institucional, uma rede de alianças contribui para a garantia dos
vínculos necessários. Sendo assim, as pessoas e grupos encontram-se ligados por
razões rituais e históricas. Uma pessoa conhece usualmente diversas línguas.
O jamsay e o tombo (ou tommo) são considerados as línguas mais antigas e, portanto,
mais puras. A primeira é uma língua ritual, utilizada nas canções e declamações.

A definição das áreas de estudo teve como ponto de partida as pesquisas
realizadas pelo CRMT na década de 80 e início da seguinte. Além disso, o
recenseamento dos terapeutas da região, realizado pelo CRMT, serviu de guia
durante os primeiros meses de nossas atividades. Foi dessa forma que
estabelecemos os especialistas para os primeiros contatos. Bodio, Kunjala, Kumo-
gin&, Ondu-donoban, Moe, Kasa e Sibo formaram o conjunto das localidades
onde iniciamos; a elas somaram-se depois G<nd<, Kamma, Wendegele, Soninge,
Duru e Kundu-Kikinu.

Os adivinhos e os contos sobre a loucura conduziram-nos a Teguru,
Bodio, Kani-Goguna, Bandiagara, Sinkarma e Yenduma-Ato, onde um talentoso
jovem, Ant&m&lu Teme, ouviu os contos selecionados e os recriou em suas
imagens, usando papel e caneta hidrográfica.

Logo após nossa chegada a Bandiagara, percebemos, em suas ruas, a
presença de pessoas visivelmente diversas do ponto de vista do comportamento
social. Procuramos nos aproximar de um velho que andava pelas ruas solicitando
assinaturas em pedaços de papel que trazia sempre consigo. Solícito, ele contou
sua história – em meio a suas idéias estruturadas, vozes e presença de seres que
não podíamos ver. Este encontro com Yakuba Karambe seria uma das portas
mais importantes que se abriram como caminho deste estudo. Ele incitou-nos a ir
ao seu povoado Songo, onde trabalharíamos durante os dois anos de permanência
em terras dogon (ainda que de forma desigual na distribuição de nosso tempo no
local). Posteriormente, visitamos outras localidades na mesma região por
solicitação de familiares que conheceram nosso trabalho em Songo.
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Centro Regional de Medicina Tradicional

Durante os três meses seguintes à nossa chegada a Bandiagara, procuramos
conhecer a história, a dinâmica institucional, o sistema de saúde e as pesquisas
desenvolvidas pelos pesquisadores que haviam passado pelo CRMT.

Os estudos realizados pelo CRMT de Bandiagara,35 desenvolvidos por
pesquisadores do Mali e da Itália, visavam a subsidiar a obtenção dos objetivos
estabelecidos. Desta forma, além da pesquisa sobre o itinerário de busca de ajuda
terapêutica por parte da população e do recenseamento dos terapeutas, base inicial
para os outros estudos, trabalhou-se em quatro vertentes principais.

A primeira interessava-se pela compreensão da formação da pessoa, da
educação e da socialização da criança dogon – estudo realizado por Lelia Pisani
e Babara Fiore.36 A segunda, a partir de uma preocupação lingüística, promoveu
estudos voltados para o entendimento do léxico donno s<<, fulfude e bamanã
(bambara),  no que se refere à expressão dos problemas psicossociais e psicopa-
tológicos, e à expressão das emoções.

O terceiro eixo de pesquisas constitui-se por uma verificação mais
aprofundada sobre o conhecimento de algumas categorias nosológicas da
medicina tradicionista37 na região de Mopti e também sobre os mecanismos de
aquisição e transmissão do conhecimento.

Uma quarta orientação tratou da farmacopéia tradicionista. Catalogaram-
se, classificaram-se e identificaram-se cerca de 640 espécies, realizando-se análises
químicas e toxicológicas de algumas. Coletaram-se, ainda, receitas utilizadas para
tratar vários tipos de problemas.

Entre as principais pesquisas desenvolvidas pelo CRMT–Bandiagara,
podemos citar, itinerário terapêutico, gravidez e parto no Cercle de Bandiagara,
gamma,38 epilepsia, psicologia e psicopatologia dogon; psicologia tradicional do
sonho; problemas mentais e busca de tratamento; psicologia da primeira infância,
além do recenseamento de terapeutas, citado anteriormente.

3 5 Ver na bibliografia os títulos organizados por Piero Coppo (1988b, 1993b); Coppo & Keita (1989).
3 6 Este estudo não foi publicado, os dados coletados encontram-se disponíveis nos arquivos do CRMT–

Bandiagara para pesquisadores autorizados.
3 7 O termo, como foi visto anteriormente, adquiriu uma conotação negativa. Por isso muitos autores  adotaram

o termo ‘tradicionista’.
3 8 Categoria que comporta significações diversas, traduzida como reumatismo e nevralgia difusa.
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Recenseamento dos Terapeutas39

Ainda que novos terapeutas pudessem ser cadastrados, o recenseamento,
iniciado em 1986, cumpriu-se, em sua maior parte, até 1989. Foi conduzido
através da aplicação de três questionários. O primeiro destinava-se a 28 chefes
de subdistritos (arrondissements) dos distritos (cercles) de Bandiagara, Bankass,
Koro e Yauvarou. Visava à obtenção de informações gerais sobre a região e
sobre a prática da medicina tradicionista. O segundo questionário foi aplicado a
terapeutas visando a identificá-los, bem como a caracterizar suas atividades
profissionais. Com a aplicação do terceiro questionário, buscou-se obter
informações sobre as doenças tratadas por cada terapeuta.

Os dois primeiros produziram um número significativo de informações,
viabilizando as pesquisas ulteriores. O terceiro questionário não foi adequadamente
preenchido, o que causou a obtenção de dados dispersos e desiguais. Segundo
Yeyiha, Keita & Diaouré (1989), em fevereiro de 1989, o CRMT de Bandiagara
havia identificado em sua sub-região 312 especialistas da medicina tradicionista

3 9 A diferenciação entre especialistas e adivinhos nem sempre é nítida. Algumas pessoas são reconhecidas por
seu conhecimento em tratar esta ou aquela doença; podem realizar algum tipo de adivinhação ou não. Os
adivinhos (videntes ou não) atuam sobretudo como intérpretes dos sinais de angústias, de infortúnio e de
conflitos; podem tratar algumas doenças ou não. Muitas vezes, são eles que realizam os ritos propiciatórios
que asseguram a chance de uma ação especializada sobre um determinado mal ser bem-sucedida.

CRMT– Bandiagara
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(81 no cercle de Bandiagara). Destes, 58 ocupavam-se de problemas psicossociais
considerados dentro da categoria correspondente à loucura e 13 atuavam no
distrito central de Bandiagara.

É necessário ressaltar que esse levantamento não corresponde à
totalidade do universo, conforme afirmam os próprios pesquisadores, pela
dificuldade de acesso ou pelo fato de as pessoas estarem ausentes quando da
passagem da equipe do CRMT (Yeyiha, Keita & Diaouré, 1989). Soma-se, ainda,
o fato de que uma grande parte dos adivinhos e videntes trata também um certo
número de doenças. Um recenseamento para identificar as atividades destas
pessoas poderia enriquecer os dados atualmente disponíveis.

Saúde Mental

Uma marca do CRMT de Bandiagara é ter incluído entre seus objetivos
a preocupação com a saúde mental. Um estudo epidemiológico40 realizado em
Bandiagara por Coppo, Giovanni e Mounkoro em 1983 (Coppo, 1993b), com
pacientes do CRMT, indicou uma prevalência de problemas psicossociais
distribuídos da seguinte forma: 1,5% de casos psíquicos, 6,0% de psicossomáticos,
2,9% de casos com necessidade de suporte social e 2,7% de pessoas com problemas
somáticos e sociais. Desta forma, os problemas psíquicos e psicossociais representam
6,4% dos casos (30 de 230 casos passaram para a segunda fase da pesquisa).

Um estudo realizado pela OMS (1975) indica que a taxa de prevalência
de problemas mentais graves é de 1% da população. No caso de problemas
mentais menores, a taxa se eleva a 10%, com pouca variação nas diferentes
regiões estudadas.41 Mas, os pacientes diagnosticados como esquizofrênicos em
países industrializados têm maior probabilidade, segundo a OMS (1975), de evoluir
para um quadro de cronificação.

Reexaminando os dados do arquivo do CRMT, em novembro de 1994,
constatamos que 380 terapeutas haviam sido identificados. Entre os terapeutas
dogon da sub-região de Bandiagara, 48 ocupam-se de problemas psíquicos. Este
número foi obtido com o exame das fichas de cadastro, selecionando-se aquelas

4 0 Utilizaram-se palavras-chave e categorias nosológicas locais e como referências o Self-Reporting Questionaire
(SRQ-24), elaborado pela OMS como instrumento de primeiro nível, traduzido para o dogon donno s<<,
fufulde e bamanã.

4 1 Nas últimas duas décadas, a OMS tem realizado uma série de investigações denominadas transculturais,
envolvendo pesquisadores de mais 40 países: International Pilot Study of Schizofrenia – IPSS (1.202
pacientes em nove países); Study on Psychiatric Impairments and Disabilities (250 pacientes em sete
países); Study on Depressive Disorders in Different Cultures (570 pacientes em nove países); Schizofrenia:
manifestations, incidence and course in different cultures (1.379 pacientes em nove países).
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cujos terapeutas afirmam tratar doenças vinculadas a problemas psíquicos.42 Desta
forma, pudemos perceber dois grupos, um que se refere à loucura e outro que
reúne uma série de categorias ou mesmo designações de problemas psicológicos
menos definitivos ou menos graves.43 No primeiro grupo destacam-se:

• Weze44 – loucura; yapilin (ou yapilu).

• Gézé (gédé, jédé ou djeze) – gézé significa vento; trata-se de uma categoria
abrangente que designa diferentes patologias. Através do vento, uma série de
forças pode atuar sobre as pessoas. Um terapeuta dogon fala, por exemplo, de
uma doença chamada sintandu gédé (setane o$o, em t&#e kã), que leva a uma
incapacidade de falar e de comunicar-se. Sintandu é traduzida por diversos
intérpretes e mesmos terapeutas e adivinhos por diabo.

• Yébén tébili – significa atacado pelos yébén, integrantes das sociedades não
visíveis para a maioria dos homens e com quem dividem o espaço terrestre.
Ao referir-se às doenças causadas pelos yébén, os dogon dizem também ogulu
bélén, onde ogulu significa mata e bélén, povo, gente.

No segundo grupo de categorias, foram utilizadas outras expressões
para designar algum problema psíquico ou de comportamento: ku banyi (cabeça
invertida); ku dyin (cabeça mal; todo problema que envolve a cabeça); ku sendye
(cabeça retorcida); né (medo); wagnénwo taana (romper interdição ancestral).

Na sub-região de Bandiagara, entre os 122 terapeutas dogon,45 pudemos
identificar 22 fichas de especialistas no tratamento de weze, wede-wede ou keke
(loucura); 29 fazem referência às outras categorias citadas. Declaram-se animistas
25% (12) dos especialistas em problemas psíquicos; 56,25% declaram-se
muçulmanos (27); 6,25% cristãos (3) e 4,16% não responderam a esta questão.
Quanto à origem do saber, a maioria (22) afirma ser tradição familiar; seis
obtiveram-no por revelação e três por aprendizagem junto a outro terapeuta.
Na tabela a seguir, pode-se observar facilmente a distribuição dos terapeutas
dogon segundo os distritos em que vivem.

4 2 As fichas de cadastro estão preenchidas em diferentes línguas indistintamente. Optamos por utilizar apenas o
donno s<<, buscando as respectivas correspondências quando a informação tenha sido dada em tommo s<<,
toro s<<, t&#e kã ou outras. Ressaltamos também que nossa seleção apreendeu apenas os terapeutas dogon.

4 3 Mantivemos a grafia das fichas e/ou como foram divulgadas nos relatórios técnicos do CRMT.
4 4 Em donno s<< de Bandiagara, diz-se wede. Os sons d e z  são freqüentemente trocados um pelo outro.
4 5 De 380 fichas, sete não foram localizadas. Contudo, sabe-se que quatro das fichas são do distrito central.

Destas quatro, uma é de especialista em problemas psíquicos, residente em Bodio; uma é da sub-região de
Bankass, de especialista numa categoria definida como medo (n&). Sobre as outras duas não foi encontrado
dado algum.
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Tabela 1 – Número de terapeutas dogon da sub-região de Bandiagara, segundo
os distritos em que habitam – 1986-1994

Distritos    No de terapeutas dogon     No de terapeutas dogon que tratam wede-wede

Central 39 22*
Duru 16 3
Kendie 13 7
Kani 20 9
Gundaka 2 0
Sanga 5 0
Uo 9 1
Ningari 18 6

TOTAL 122  48

 * Um outro terapeuta de wede-wede foi identificado, mas sua ficha de cadastro CRMT não
foi localizada.
OBS: Alguns terapeutas tratam mais de um problema.

Ainda que a assistência em saúde mental não fosse considerada prioritária
no Mali, sua demanda é relevante. Dentro desta perspectiva, o projeto inicial do
CRMT previa a promoção de um sistema de atenção em saúde mental que
articulasse a medicina tradicionista e a biomedicina de origem européia. Tal
experiência deveria servir como referência a ser utilizada em outras regiões do
país. Esta proposta de encarregar-se de pessoas portadoras de problemas psíquicos
ainda permanece por construir. O CRMT tem, no ambulatório psiquiátrico, o
cerne de sua ação institucional. Este fato pode ser observado através dos relatórios
de atividades – que são cada vez mais centrados nas estatísticas de consultas,
seja de clínica geral, seja psiquiátrica.

Nos anos iniciais, isto é, em meados da década de 80, diversas pesquisas
destinavam-se a recolher dados antropológicos, sociológicos e epidemiológicos,
mas nota-se uma mudança de direção política e/ou de compreensão do projeto
inicial. Embora a articulação entre sistemas de saúde fosse um dos principais
objetivos iniciais, até 1994 o que se efetivou foram contatos e um certo acompa-
nhamento individualizado com cerca de cinco terapeutas. Construiu-se um saber
sobre o terreno, mas não uma articulação com o sistema oficial de saúde.

No campo da saúde mental, ainda que algumas atividades como
seminários e programas terapêuticos específicos tenham sido realizados junto
com os terapeutas tradicionistas (como no caso da epilepsia), são iniciativas
esporádicas que não se configuram em uma ação programática, deixando entrever
que pelo menos em parte as atividades realizadas eram motivadas por interesses
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externos às necessidades do serviço (como as ações ministeriais ou as vinculadas
ao Programa Nacional de Saúde Mental).

O CRMT, funcionando como um centro de saúde, atende a uma parte
da demanda local e regional em paralelo e não em colaboração com as
medicinas tradicionistas locais (dogon e fula). Entretanto, um importante fruto
dessa preocupação é a organização dos especialistas da medicina originária
em associações.

Depois de verificar a documentação existente na instituição (escrita e
registro magnético de entrevistas), participar de algumas consultas realizadas
pelo Dr. Mounkoro e conhecer as atividades que ali se desenvolviam, iniciamos
nossas atividades no território. O CRMT, que nos recebeu perante as autoridades
locais, apresentou-nos aos terapeutas dogon com quem mantinha relações; assim,
na primeira visita a Ningari fomos acompanhados pelo Dr. Mounkoro. Com o
prosseguimento da pesquisa, distanciamo-nos do quotidiano da instituição de
Bandiagara e realizamos um trabalho bastante independente, contando sempre
com o apoio do chefe da DMT, Dr. Arouna Keita.




