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TECER

A preocupação de promover uma cooperação entre as ciências humanas
e a psiquiatria não é uma novidade, ainda que o caráter e a forma desse diálogo
tenham se modificado ao longo de sua história. Percebe-se a pluralidade de
interesses e de perspectivas ao analisarmos os objetivos, a metodologia, os
elementos e a dinâmica postos em jogo para definir o campo. Com diferentes
orientações e temas de estudo, o debate se estabelece em uma tensão entre
antropologia, de um lado, e psiquiatria, psicologia e/ou psicanálise, de outro.
Foucault, em As Palavras e as Coisas (1992: 385), afirma que existe uma
aproximação topológica no espaço do saber entre etnologia e psicanálise, pois
“nos confins de todos os conhecimentos sobre o homem, elas formam um tesouro
inesgotável de experiência e de conceitos, mas sobretudo um perpétuo de
inquietações, de colocar em questão, de críticas e de contestação daquilo que
poderia parecer, de outra maneira, adquirido”.

O que nos interessa, aqui, é uma tensão de caráter epistemológico e
político entre o universal e o particular no processo de conhecimento e entre o
próprio e o outro. A discussão sobre o que é a alteridade é ferida aberta no campo
da etnopsiquiatria, pois a psiquiatria debate-se com a visão da loucura como o
outro da normalidade desejada, e a etnologia com a herança colonial, na qual o
africano, o indígena e o não-europeu ocupam o lugar de um outro do qual se
quer limites distanciados.

Psiquiatria em Terras Africanas

No final do século XIX e início do século passado, missionários e militares
médicos em missão de exploração e conquista descreveram fenômenos
considerados desordem psíquica, assim como terapêuticas de sociedades africanas,
americanas e asiáticas. Em suas observações, os preconceitos, as categorias morais,
o paternalismo e o eurocentrismo reduziam a diferença ao absolutamente outro e
ao exótico. A religião foi considerada, muitas vezes, como esquizofrenia
organizada; a magia como doença da cultura e o especialista da cura negro-
africano descrito como epilético, histérico ou doente dos nervos.
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Entre 1912 e 1931, Cazenove, médico e major das tropas coloniais,
publicou diversos documentos sobre a situação da assistência psiquiátrica no
Senegal a europeus e africanos. Mas foi Henri Aubin, segundo Coppo (1988a),
que realizou entre 1939 e 1951 esforços para conhecer as manifestações
psicopatológicas e terapêuticas africanas. O início da psiquiatria na África ocorreu
através das administrações coloniais, período em que diversos asilos foram criados.
A Inglaterra construiu 74 asilos para loucos em suas colônias; destes, nove no
continente africano: seis na África do Sul, um em Serra Leoa (1908), um na
Nigéria (1907) e um no Quênia (1910). A França estabeleceu o traslado de
doentes mentais, sobretudo da Argélia e do Senegal, para o asilo de Marselha
desde 1878. O serviço psiquiátrico do Hospital de Fann-Dakar foi inaugurado
em 1944. A loucura vinha sendo considerada, seguindo a orientação francesa,
como questão de ordem pública pelas administrações das colônias. Durante a
administração do general Faidherbe, prevalecia uma ordem para prender as
pessoas consideradas perigosas ou que não estivessem cumprindo as decisões
governamentais (Collignon, 1995/96).

O interesse pela medicina africana cresce no período pós-colonial,
sobretudo com os primeiros psiquiatras africanos (formados na Europa): “tomam
a palavra dando, assim, voz a uma espécie de sincretismo psiquiátrico, produzido
pela formação européia e a tradição interpretativa e terapêutica africana, nunca
completamente negada ou cancelada. Isso produziu formulações originais do
problema da desordem psíquica na África” (Coppo, 1988a: 62). Além disso, os
Estados africanos perceberam a necessidade de oferecer assistência psiquiátrica
mantendo uma atitude de respeito ao sistema terapêutico de origem local.

Somam-se, aos fatores descritos anteriormente, as inúmeras vozes críticas
que se elevaram após a Segunda Guerra, contra o colonialismo e, também, contra
as instituições de segregação e exclusão, entre as quais o manicômio. A psiquiatria
é questionada pelos movimentos de transformação institucionais ocorridos na
Europa e nos Estados Unidos. Os trabalhos de Foucault, Robert Castel, Ivan
Illich, Goffman, Laing, Guattari e Basaglia impulsionam movimentos de luta por
mudanças importantes na vida de usuários e na organização da assistência em
saúde mental em vários países, inclusive no Brasil. Atualmente, o campo da saúde
mental deixou de ser uma prerrogativa do saber médico, tornando-se um espaço
de saberes múltiplos (de diferentes atores sociais) e interdisciplinares (psicologia,
antropologia, sociologia, política, medicina, artes).

Franz Fanon (1979), psiquiatra que havia sido combatente da Frente de
Libertação Nacional da Argélia, publica a primeira análise interna da problemática
da alienação do colonizado. A África vive processos de luta pela independência
e pela descolonização política, econômica e de mentalidades.
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A psiquiatria que se estabelece na segunda metade do século XX procura
caminhos de forma a equacionar a tradição européia e tradições africanas. Ver a
África como sujeito da própria história é uma tarefa complexa, sobretudo para
quem havia adotado padrões, valores e saberes já distantes ou em conflito com
os postulados das sociedades negro-africanas ainda fortes tanto no meio rural
como também nas grandes cidades.

Henri Collomb (1975) afirma que havia três tipos de atitudes presentes
entre os profissionais europeus vinculados à saúde pública e à psiquiatria. Para
muitos, a psiquiatria não é questionada; ela constitui um saber sólido adquirido
sobre bases fisiológicas e psicológicas que deve ser levado para todas as
sociedades. O conhecimento e as terapias negro-africanas são vistos como
desprovidos de fundamento científico e sem eficácia real. Aceitá-los significaria
um regresso à Idade Média européia. Para outros, as sociedades africanas são
objetos de estudo de etnólogos que descrevem e analisam condutas e
comportamentos a partir de uma observação marcada pela não-intervenção e
pela neutralidade. O material recolhido, dessa forma, pode servir à medicina, se
reinterpretado segundo parâmetros psiquiátricos ou psicanalíticos. Há ainda
aqueles para quem prevalece uma atitude de busca de outras formas de
compreensão nas sociedades africanas.

Quanto aos africanos envolvidos na atenção psiquiátrica (psiquiatras,
auxiliares e médicos), Collomb considera mais difícil a análise de seu
comportamento. Destaca, entretanto, dois tipos de atitudes. Para muitos, a
verdade encontra-se no interior da psiquiatria biológica com seus modelos
conceituais, sua terapêutica medicamentosa, seus aparelhos, leitos hospitalares,
roupas brancas. A universidade, a psiquiatria e a medicina lhe conferiram um
lugar na nova sociedade. Entretanto, para alguns, a formação médica não os
separou radicalmente dos modelos de interpretação da própria sociedade, mas
abriu conflitos não superados; estes autores permaneceram vinculados a sistemas
explicativos da psicologia e/ou da psicanálise. A doença mental é concebida
como emergente de conflitos entre os indivíduos ou entre estes e as regras, as
leis e a tradição.

Em meio a esse debate, muitas vezes angustiado e angustiante, constituiu-
se, no Senegal e em outras regiões da África, um corajoso processo de
transformação das instituições psiquiátricas asilares herdadas do período colonial.
Nesse percurso, estabeleceu-se uma busca de mediação entre o conhecimento
médico-psiquiátrico, psicológico e psicanalítico e as proposições das medicinas
locais. Com esta abertura e através de diversas pesquisas, a compreensão do
homem segundo o pensamento negro-africano pôde revelar sua força explicativa.
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Este debate é, contudo, complexo e necessitará, ainda, de um longo percurso
com esforços profundos.

A partir da década de 50 do último século, os trabalhos desenvolvidos em
algumas instituições psiquiátricas e universitárias ganham reconhecimento
internacional pelos estudos e atividades de intervenção em espaços manicomiais,
além de criar possibilidades de atenção comunitária como a Escola de Etnopsiquiatria
de Dakar (Senegal), fundada por Henri Collomb e dirigida por Abdoulaye Bara
Diop, e a Universidade de Ibadan (Nigéria), dirigida por Thomas Adeoye Lambo.
Na República do Mali, onde realizamos nosso estudo, a atenção em saúde mental
é constituída por dois sistemas, a assistência oferecida à quase totalidade da
população pelas medicinas negro-africanas e a psiquiatria de origem européia.

Esta última corresponde a uma estrutura desenvolvida a partir de um
serviço criado durante o período colonial, a fim de recolher os soldados retornados
da Segunda Guerra Mundial e como instância médico-legal com finalidade apenas
repressiva (de contenção). Os cidadãos franceses eram encaminhados a Dakar
ou a França. Entretanto, segundo Koumaré & Coundray (1983), até 1958 sua
população não ultrapassa vinte pessoas, mas, entre 1959 e 1960, a demanda
aumenta após uma maior difusão do serviço através de conferências e
transmissões radiofônicas. O primeiro psiquiatra maliano foi Faran Samaké. Com
sua chegada, em 1964, o número de admissões anuais passa de 86, em 1964,
para 805, em 1974, provindo em grande parte do êxodo rural.

Entre 1978 e 1981, o serviço de assistência psiquiátrica permaneceu
sem a presença de psiquiatra, a precariedade das condições de higiene e de
alimentação levou a uma mortalidade de 15% e havia 564 pessoas em um espaço
previsto para cerca de 130 (Coppo, 1985). Foi nesse período (1977) que os
pesquisadores italianos iniciaram suas atividades no Mali. Realizando-se um exame
dos prontuários dos pacientes hospitalizados entre 1975 e 1977, constituíram-se
dois grupos de cerca de cinqüenta pacientes cada. No primeiro grupo, 53%  do
número de internos, estavam os pacientes cuja atividade anterior à crise era
vinculada à vida na cidade (estudantes, empregados, professores, comerciantes);
o segundo grupo, representando 39% do total de pacientes, compreendia as pessoas
de origem rural (agricultores, pastores).

O serviço psiquiátrico, constituído como uma especialidade do Hospital
Nacional46 de Point G, sofreu, após a chegada do Dr. Baba Koumaré, em 1982,
uma transformação institucional, passando de uma proposta assistencial, centrada
na segregação e exclusão, para uma situação de assistência de tipo comunitária
destinada à nova demanda. Ainda naquele ano, o número de pessoas admitidas

4 6 Trata-se de um hospital vinculado à Escola Nacional de Medicina do Mali.
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era maior que o número de altas; em 1983, essa prática, que vinha desde 1960,
transformou-se: 326 pessoas foram internadas e 700 tiveram alta (Coulibaly,
Koumaré & Coundray, 1983).

Dois programas assistenciais distintos foram instituídos. Um deles foi
destinado à nova clientela, isto é, aos casos agudos, prevendo internações de
curta permanência durante as quais um familiar permanecia junto ao paciente.
Além deste, promoveu-se uma cooperação com os especialistas47 da medicina
africana no sentido de estabelecer projetos de reabilitação para pacientes
cronificados na instituição devido aos longos anos de internação. A nova
proposta48 procurou incorporar as contribuições da cultura bambara – caso do
teatro Koteba – como parte dos recursos terapêuticos.

O setor de psiquiatria do Hospital Nacional de Point G, em Bamako,
tem capacidade para cerca de cem leitos. Em 1994, trabalhavam quatro psiquiatras,
um psicopatologista, um psicólogo e seis auxiliares de enfermagem. Outras
responsabilidades assumidas pelo departamento foram a formação e a pesquisa.

Dois médicos com especialização em psiquiatria trabalham fora da
capital, um deles no Centro de Saúde da região de Sikasso, outro no Centro
Regional de Medicina Tradicional de Bandiagara (CRMT). Depreende-se daí que
a maioria da população é assistida pela medicina de origem africana.

Apesar dos esforços reconhecidos da década de 80, os trabalhos de
transformação da assistência conheceram um forte refluxo. Durante a semana que
ali permanecemos em 1994, as ‘celas-forte’ sempre ocupadas e pessoas nuas
constituíam eventos sentinelas,49 testemunhando a inércia institucional e o abandono
no qual vivia parte dos pacientes – pesada herança da psiquiatria colonial.

Ainda que possuindo origens comuns às práticas curativas, empíricas,
mágicas e religiosas, cabe ressaltar que a medicina ocidental moderna, que hoje
se autodefine como científica, foi formulada com base na separação entre medicina
sacerdotal, portanto religiosa, e medicina laica. Os médicos práticos, chamados
operários do povo e verdadeiros especialistas, diferenciaram-se gradativamente
dos sacerdotes (Castiglioni, 1972). Esta é uma questão crucial assinalada por
Piero Coppo (1993a), pois a psiquiatria, setor da medicina convencional de origem
européia, erigiu seu saber com base na separação entre corpo e espírito, disjunção

4 7 A denominação de especialista difere do uso na medicina ocidental, em que as especialidades são, muitas
vezes, separadas segundo o órgão afetado. Entre os terapeutas tradicionistas, a separação do campo de ação
diz respeito ao diagnóstico, que muitas vezes é obtido através de sistemas de adivinhação.

4 8 Em 1992, um número especial da revista Psichopatologie Africaine – sob a coordenação do Dr. Baba
Koumaré e em cooperação com a equipe canadense do Centro de Pesquisa do Hospital Douglas-
Universidade de McGrill – foi totalmente dedicado à saúde mental no Mali, sobretudo a partir das
atividades do Hospital Point G.

4 9 Sinais estatisticamente insignificantes, mas que, por sua gravidade, devem ser investigados.
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desconhecida no pensamento negro-africano. Verifica-se, assim, um distanciamento
epistemológico profundo entre a medicina psiquiátrica de origem européia e as
medicinas negro-africanas. A África tomada como objeto, destituída de história e
de saber, tem sido, ainda em nossos dias, terreno constante de pesquisadores de
diversas origens.

Entretanto, muitos esforços têm sido realizados no sentido de superar
os obstáculos teóricos e políticos. Pesquisas importantes têm resultado, muitas
vezes, do esforço conjunto de vários especialistas: antropólogos, psiquiatras,
sociólogos, psicólogos, inscrevendo-se no quadro de formulação de uma revisão
crítica da própria constituição do saber ocidental.

Entre os pensadores da África negra, Ibrahim Sow (1977, 1978) ressalta
a importância da noção de pessoa no pensamento negro-africano. O autor afirma
que a concepção africana de loucura inscreve-se em uma perspectiva
antropológica dinamista ancorada em uma noção de conflito no interior das redes
de relações que estruturam a existência da pessoa.

Trabalhando com base na noção de pessoa-personalidade, Sow elenca
dois esquemas que reagrupam, segundo ele, a nosologia negro-africana: o corpo
como sistema vegetativo em ligação estreita com a comunidade determina tipos
de conflitos vinculados a ele: bruxaria e envenenamento que visam a pôr em
causa o princípio chamdo o igicucu bantu (1977); o princípio de vida que Sow
entende ser estreitamente vinculado à família, determinando conflitos (bruxaria)
e problemas mórbidos (doenças psicossomáticas). Afirma que a bruxaria africana
é assunto de família (linhagem) e concerne à circulação, à distribuição e à troca
do potencial humano vital (1977). Assim, no plano psicológico e psicopatológico,
ocorrem angústias agudas, neuroses graves ou surge uma depauperação lenta,
progressiva e aparentemente inevitável; angústia e depressão podem levar à morte.

O autor resume suas análises com auxílio de um esquema que lhe permite
visualizar três pólos permeáveis constitutivos da pessoa, dos quais ela retira sua
coerência e sua força: o ancestral, os significantes culturais e a existência na
biolinhagem. Sow (1977) distingue, assim, três dimensões constitutivas do ‘eu’
que garantem o equilíbrio da pessoa: a primeira, vertical, ou a articulação do
‘ego’ com o ser do ancestral fundador, confere ao existente a dimensão fundamental
e consolida sua continuidade no plano tríplice do ser, da existência e da cultura
(1977); outra horizontal, ou a articulação do ego na comunidade cultural atual,
configura as relações no seio da comunidade, o lugar de cada um na relação com
todos e com as regras, instituições, relações e práticas sociais, além da relação
com o mundo e a natureza; uma terceira dimensão, a existência da linhagem,
confere à pessoa o sentimento de plenitude de existir dentro da segurança da
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família africana e, ao mesmo tempo, propicia que se viva uma solidariedade e um
pertencimento em que as implicações relacionais de cada um são máximas (1977).

Piero Coppo, fotógrafo, psiquiatra e psicanalista formado na Suíça,
iniciou suas atividades nas terras africanas na década de 70 quando realizava
serviços fotográficos, mas seria seu encontro em 1977 com Kasselem Sagara,
especialista dogon no tratamento de keke (loucura), que o levaria a se interessar
e a se dedicar durante anos à etnopsiquiatria, com pesquisas realizadas no Mali e
na Guatemala. Seus trabalhos e os de outros pesquisadores do CRMT são
referências diretas e fundamentais e serão discutidas ao longo deste estudo.

Revisitando Conceitos

Algumas categorias são particularmente significativas devido aos debates
que provocaram ou ainda devido à eloqüência com que surgiram durante a
pesquisa de campo. Trata-se de noções importantes para o entendimento da visão
de mundo e de doença dogon.

Uma noção sobre a qual foi preciso refletir, ainda que não seja objeto
direto de nossa investigação, é a noção de pessoa. O homem negro-africano,
segundo Fábio Leite (1988), constitui-se na síntese de elementos vitais-naturais e
sociais em processo permanente. Os elementos vitais sociais são, segundo o autor:
nome (dar nome significa dar existência real), socialização/iniciação, ritos
funerários (permitem a transformação da pessoa em ancestral). Os elementos
vitais naturais compõem-se de corpo, princípio vital de animalidade e
espiritualidade e princípio vital de imortalidade. Este último está ligado à noção
de destino ou de realização, é possível aperfeiçoá-lo pela ação da sociedade,
sendo fortemente individualizado e indestrutível.

Pode-se dizer, sem temer o paradoxo, que a personalidade do negro é composta de
um corpo, uma alma, um totem e de uma pluralidade de nomes. Seria difícil saber
qual entre os quatro elementos possui um papel preponderante. Na realidade, cada
um representa à sua maneira um aspecto do indivíduo: o corpo é a forma somática;
a alma, o dado metafísico; o totem, o elemento cosmológico; o nome – que os une
a todos com força e coesão – , o aspecto social. (Thomas, 1973: 397)

A pessoa negro-africana é concebida de forma dinâmica, como unidade
em um pluralismo individual e social. Entre os múltiplos elementos que a integram,
encontram-se aqueles que possuem existência fora do eu, os quais são unidos e
integrados pela socialização permanente. Estes elementos devem integrar a
personalidade em uma síntese que se realiza no processo de sua configuração,
que é específica em cada sociedade. Em outras palavras, a socialização e a
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iniciação “são elementos que devem integrar de maneira decisiva a personalidade,
provocando uma síntese entre o natural e o social” (Leite, 1982: 29).

No que se refere à definição de pessoa dogon, exerceram e exercem ainda
enorme influência as proposições desenvolvidas por Dieterlen (1941, 1956, 1993);
por Griaule (1994) e por Calame-Griaule (1965). De acordo com suas pesquisas,
realizadas na região de Sangha, a pessoa dogon (inne) constitui-se a partir de:

1. Um suporte material e pólo de união dos elementos constitutivos, gódu. O corpo
é vivo porque é percorrido por líquidos, portadores de vida e saúde, e em seu
interior se encontram órgãos carregados de significação.

2. Um princípio diretor da pessoa, kindu kindu, com oito grãos vitais (traduzidos
por Griaule como ‘almas’): quatro masculinos e quatro femininos, cada um
deles subdividido em inteligente e não-inteligente. O kindu kindu sáy,
inteligente, princípio que permite o pensamento e a vontade (Kervran, 1993),
possui a faculdade de deixar seu suporte, o corpo, e encontra-se espalhado
nele todo. Ele é o duplo móvel. O kikinu búmone (que se arrasta, difícil de
compreender), sombra, depende do corpo, não pode se separar dele (Dieterlen,
1941). Todos esses elementos constitutivos permanecem em equilíbrio
dinâmico, dando aos indivíduos sua riqueza e complexidade. Pouco antes da
morte, kikinu abandona gódu  (corpo). Após a morte, kindu kindu permanecerá
errante por algum tempo nos lugares onde vivia e depois viajará para o repouso
eterno. Entretanto, durante essa viagem, ele poderá voltar para ajudar os
homens ou para garantir a continuidade de sua linhagem.

3. Símbolos dos alimentos primordiais compostos de oito sementes (de cada um
dos principais cereais da alimentação dogon) que exprimem a
consubstancialidade e que estariam simbolicamente localizadas nas clavículas.

4. Princípio supra-individual, $ama (nyama ou yama), presente em todos os
homens, animais, vegetais, seres sobrenaturais e matérias orgânicas que
poderão servir de proteção contra a ação do $ama de outros seres. O $ama
circula no sangue, é divisível, transmissível, varia tanto quantitativa como
qualitativamente e é sensível à impureza. Uma vez liberado de seu suporte,
torna-se perigoso (Dieterlen, 1993). Para garantir sua integridade, o homem
realiza regularmente sacrifícios e libações a seres dos quais ele provém ou
com os quais está em relação (parente, ancestrais, seres não visíveis). Estes
mantêm um controle sobre o comportamento daquele a quem doaram parte
de seu poder através de interdições (dama). Trata-se de forças que podem
aumentar ou diminuir através de práticas apropriadas, influenciar e interferir
em outros seres mesmo à distância; estão, dessa maneira, sujeitas a processos
de socialização.



67

Em um trabalho posterior, Piero Coppo (1993b) afirma não ter
encontrado, ainda que com a ressalva de que havia trabalhado em outra região e
período (cerca de três décadas depois), definições que corroborassem
completamente com os dados publicados por Dieterlen. Segundo suas pesquisas,
a pessoa disporia de um princípio espiritual verdadeiro, kindu kindu, um duplo
ou sombra (também chamado kindu kindu ou kikinu) que desaparece com o
corpo; assim, Coppo afirma que não encontrou referência alguma à multiplicidade
de almas nem ao hermafroditismo primordial que as caracterizariam conforme
afirma a referida literatura etnográfica sobre os Dogon.

Outra divergência de dados estaria na correspondência cosmológica
dos ossos claviculares, ainda que estes sejam depositários de forte carga simbólica,
importantes sinalizadores do estado geral de saúde da pessoa, e também, porta
de entrada de doenças. Quanto à noção de $ama – que discutiremos a seguir –,
Coppo afirma que não seria um elemento constitutivo da pessoa e tampouco
seria ubíquo a todos os seres animados e objetos, mas pertencente a algumas
categorias de seres.

Quanto às razões dessas divergências, Piero Coppo considera diversas
explicações, entre elas: a transformação do próprio campo após 50 anos, de forma
que certas representações culturais teriam sido modificadas profundamente ou
estariam desaparecidas; as metodologias de coletas de dados (escolha de informantes,
privilégio pelo saber iniciático dos trabalhos de Dieterlen e de Griaule); exigências
e razões filosóficas e culturais próprias ao debate intelectual francês.

Como já foi possível observar anteriormente, além da noção de pessoa, a
noção de ‘forças vitais’, para alguns, ou ‘energia vital’, para outros, é outra noção
a qual os pesquisadores têm recorrido. Esta noção comporta ainda em nossos dias,
um campo aberto de discussões onde persistem grandes controvérsias. Depois de
ser utilizada de forma generalizada (Tempels, 1961; Kagamé, 1976; Griaule, 1994;
Dieterlen, 1993), ela passou a ser alvo de importantes questionamentos por parte
de diversos pesquisadores (Lettens, 1971; McNaugton, 1988; Ciminelli, 2000).

O conceito de força vital foi divulgado com a publicação de La Philosophie
Bantue, do Padre Placide Tempels (1961)50 e de Alexis Kagamé (1976), La
Philosophie Bantue Comparée. Estas obras, ainda que persistam diferenças entre
os autores, se inscrevem em uma perspectiva em que a noção de força vital
corresponde a um universal. Para Tempels (1961) e Kagamé (1976), força
vital seria uma energia inerente aos seres que são de forma inseparável ser-força

5 0 Placide Tempels, missionário belga cuja obra foi referência para alguns filósofos africanos. A primeira
tradução para o francês é de 1945. Ver discussão sobre as obras de Tempels e Kagamé em Hountondji
(1977: 14-37).
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(ou força-ser). O conceito de uma força universal surge dos trabalhos com a
sociedade bantu, onde a raiz ntu é o designativo de ser. Tempels (1961) ressalta
que os bantu vêem no homem a força vivente, a força ou ser que possui a vida
verdadeira, plena e elevada. O homem é a força suprema mais potente entre os
seres criados. A psicologia Bantu está ligada às dinâmicas que envolvem estas
noções, que são do domínio social: em maior ou menor grau, toda pessoa
compreende o significado dessa força no seio da própria existência. A sociedade
deve conhecer e manipular suas manifestações. Assim, Tempels afirma que onde
vemos um ser, os africanos vêem forças inscritas em níveis diversos das relações e
das práticas sociais. A força que uma pessoa possui está referida à possibilidade de
domínio e exteriorização de energias vitais intrínsecas ao ser, que é, contudo, um
ser aberto. Isto significa que a pessoa promove sua existência em um exercício
incessante de busca de força vital e de equilíbrio dinâmico, obtido através de atos
precisos e negociações constantes entre a pessoa e os outros seres (visíveis e não
visíveis, humanos e não humanos) que participam de sua existência e a influenciam.

Depois dos estudos de Tempels, traduzidos para o francês em 1945, a
noção de força vital se tornou centro de um importante debate sobre o pensamento
bantu e negro-africano. Para o autor, a concepção bantu quanto à essência das
coisas não é diferente da dos cientistas, ou seja, as duas são conhecimentos sobre
o Ser: ambas são de natureza metafísica. Entretanto, o Ser, na filosofia ocidental, é
estático, segundo Tempels (1961), ao passo que, para os bantu, a noção de força
não o é. Os ocidentais entendem a força como atributo do ser; para os bantu, a
noção de força é inseparável da noção de ser, ou seja, ser é força e força é ser.

Alexis Kagamé (1976) critica a generalização, segundo ele sem provas,
defendida por Tempels ao falar da noção de vida e de força vital no interior de
uma filosofia bantu. Kagamé,51 que trabalha a partir da lingüística, nega a
formulação abstrata e o estatuto filosófico da noção de força vital, que, segundo
ele, nenhum camponês iletrado desenvolveria. O autor entende que a
significação da vida se constitui por analogia à vitalidade, força econômica e
força social. Viver fortemente, integralmente, vida potente e ser forte significaria
possuir bens materiais e qualidades morais e intelectuais. Ainda que a
advertência quanto ao risco de generalizações apressadas de Kagamé seja
importante, percebe-se que um certo centralismo e uma visão eurocêntrica do
conhecimento emergem de alguns de seus postulados, que afirmam que o homem
bantu “recorre por ignorância a adivinhos e aos remédios mágicos inoperantes”
(Van Avermaet & Mbuya apud Kagamé, 1976: 211).

5 1 Sua tese foi defendida em 1955 e publicada, pela primeira vez, em 1956 (Leite, 1982).
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Acreditamos que o momento histórico seja relevante para compreendermos
os caminhos em que se desenvolve o debate sobre forças vitais. Tal debate se
fortalece no momento em que era fundamental evidenciar as questões africanas
e as aspirações de independência dos povos do continente. Ruy Coelho (apud
Mourão, 1995/96: 9) ressalta que

Dentro e fora da África, o Negro coloca o problema da identidade coletiva, qualquer
que seja o interesse científico que se lhe conceda, como importância vital. Está no
cerne dos debates neste terreno de sua própria existência como homem
particularizado e concreto. Pertencer à humanidade como um todo, e derivar dessa
filiação uma conduta de vida, é atitude filosófica elevada (...).

A noção de forças inerentes aos seres, forças vitais, impregna também,
toda a obra de Fábio Leite (1982), que, entretanto, enfatiza a necessidade de a
considerar como plural e diferencial. É preciso, segundo ele, que o emprego de
categorias abrangentes sejam acompanhadas dos dados diferenciais coletados
com base numa abordagem não periférica da realidade social, procurando recusar,
ao mesmo tempo, as determinações mecânicas ou instrumentais. Segundo Leite
(1995/96: 104-105 – Grifo do autor),

a vitalidade universal, capaz de individualizar-se, é relacionada com aspectos precisos
da problemática que envolve, possibilitando objetivar as relações que estabelecem
entre homem e natureza e aparecendo como elemento pertencente ao domínio da
consciência social (...). Pode ser acrescentado ainda que a noção de vitalidade enquanto
elemento ligado à explicação da realidade desdobra-se mesmo até seu nível empírico
mais imediato, manifestando-se na vida cotidiana (...). De fato, a expressão ele é forte
é utilizada com grande freqüência nas mais variadas situações.

No caso da sociedade dogon, a palavra que serviu de referência aos
pesquisadores para força vital é yama52 (em donno s<<) ou $ama (em t<r< s<<) e
deriva, segundo Calame-Griaule (1968), da língua bamanã (nyama). A noção
aparece desde as primeiras pesquisas e foi definida por Marcel Griaule (1994)
como energia impessoal, inconsciente, que leva a preservar em todos os seres
seu suporte temporário ou eterno, caso se trate, respectivamente, de seres mortais
ou imortais. É uma categoria dinâmica. No caso de lugares e objetos sacralizados,
nyama comunica-se e age no sentido do interesse que levou à realização do rito.
Dessa forma, nyama existe porque existem os sacrifícios (Griaule, 1994), ele
seria um acumulador de forças com qualidades diferentes destinado a fins
diversificados. Precederam a definição de Griaule as de Abbé Joseph Henry (1910),
de Maurice Delafosse (1913), Louis Tauxier (1912) e Henri Labouret (1931).

5 2 O termo pode ser encontrado, também, nas seguintes grafias de acordo com os autores: nyama ou $ama.
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A interpretação que Marcel Griaule deu à noção de nyama em Masques
Dogon – publicada pela primeira vez em 1938 – exerceu grande influência sobre
as pesquisas etnológicas realizadas na área do Mandê. Marcel Griaule (1994),
por sua vez, associou a noção de nyama à de mana, definida por Mauss (1974).
Para Dieterlen (1951: 63), nyama ou yama são “forces agissantes et que libèrent
la parole, certains acts et la mort” (“forças que agem e que liberam a palavra,
certos atos e a morte”).

Segundo Dieterlen (1941), o yama, força e substância de vida, foi
repartido no universo desde sua origem entre todos os seres animados (pode ser
comunicado a seres inanimados), é divisível e transmissível, pode sofrer variações
qualitativas e quantitativas, é sensível a todo tipo de impureza (morte) que
comunica a seu suporte, e é perigoso ao ser liberado dele. O yama de uma pessoa
é composto pelo yama de cada um dos seres dos quais a pessoa participa de
acordo com o estatuto que ocupa na sociedade específica a que pertence, ou
seja, segundo a família, a casta, o sexo e a ancestralidade (Dieterlen, 1941).

As pesquisas de Coppo (1993b), entre os Dogon, e de Ciminelli (2000),
entre os Bambara, representam um importante questionamento à tradução do
termo nyama como energia ou força vital defendida por Marcel Griaule. Para
Ciminelli, a questão que permanece aberta é saber se a noção de energia seria
adequada para compreender a noção de nyama. A autora encontra em meio
bamanã o termo nyama como causa e nome de doença (illnesses). Do ponto de
vista da biomedicina, afirma Ciminelli, nyama corresponderia a várias doenças
(diseases) cuja sintomatologia é caracterizada pela presença de convulsões (como
em febres altas, malária ou epilepsia). Em bamanã, nyama é o agente e o nome
de doenças que são classificadas na ampla categoria de nyamabana (doença de
nyama), que se decompõe em diferentes nomes de acordo com a origem do
nyama. Isto é, kònònyama (nyama do pássaro) ou sonsanyama (nyama do coelho).
O ataque de nyama afeta a integridade do ser e pode ser a causa tanto da epilepsia
como da loucura (Ciminelli, 2000).

Os dados de nossa pesquisa de campo confirmam as inquietações levantadas
por Coppo (1993b). Embora o conceito de $ama seja evocado por um grande número
de pessoas, isto ocorre no sentido de explicar a ação de certos animais (não todos)
sobre um caçador (ou seus filhos), que, por não respeitar certas interdições ou seguir
um pedido do animal, enlouquece. A noção de $ama está associada à ação de mortos
(como no caso de uma mulher morta grávida), à bruxaria, ao medo e ao susto.

Segundo um de nossos entrevistados dogon, $ama manifesta-se no
batimento do coração quando alguém se assusta, isto é, “quando a pessoa sente
medo o $ama a prende”. Para alguns de nossos interlocutores, como >g<p&m< e
Ankonjo Kene, o termo $ama é geralmente usado para se referir a algo negativo
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ou violento. Pode-se dizer que o $ama de alguém é muito forte, mas o termo $ama
referindo-se a um objeto/lugar só seria utilizado quando ‘algo’ sai de um lugar para
outro com finalidade negativa/maléfica. Para falar do poder de um objeto/lugar,
utiliza-se o termo s&mb& (gelu s&mb&) ou abeere (gelu abeere); seria o kadu
(eficácia) de um gelu (objeto/material) que pode neutralizar o $ama que está em
alguém.53 Esta ligação com movimento e metamorfose apareceu, igualmente,
quando tentavam nos explicar como sabem que o cavalo tem $ama: “à noite,
quando tudo está em silêncio, o cavalo pode se transformar numa pessoa e, se
você o surpreende neste momento, ele pode enviar uma coisa, e aí você vai ficar
louco ou vai ocorrer algo muito ruim”.

No dicionário donno s<<, de Marcel Kervran (1993), yamá é termo
traduzido por força vital e está presente nos homens, animais e plantas; fica preso
à alma de um homem mesmo quando esta alma deixa o corpo e entra no mundo
dos ancestrais. Chamando a atenção para a importância dos tons em donno s<<,
observamos que, para Kervran, a palavra yamá deve ser diferenciada de outros
termos como yamà (algo que estraga), yamú (estragada, empobrecido pela doença
ou pobreza), kind& yamà significa se desencorajar ou ainda estar nauseado, yáma
(mal) e yáma-gin& (malfeitor).

A noção de ancestralidade significa, igualmente, uma dimensão
imprescindível para adentrar as sociedades negro-africanas; trata-se de uma
instância decisiva das práticas sociais, que amplia o entendimento das proposições
dessas sociedades. Ela define as dimensões históricas em um tempo não linear e
em permanente reconstrução, exigindo a sacralização do homem. A massa
ancestral se divide em duas ordens: uma ligada ao preexistente,54 à criação
primordial e seus demiurgos ou monitores, ao aparecimento da Terra, do homem
e da sociedade (Leite, 1982). Uma outra ordem, pertencente a uma dimensão
histórica, está ligada aos ancestrais vindos do homem, ao aparecimento e à
continuidade das coisas e à dinâmica dos eventos.

O princípio de imortalidade fornece, segundo Leite (1982: 142), os
fundamentos da noção de ancestral: “imortal em sua dimensão mais histórica,
portador de carga social diferencial que é a da sociedade a que pertence, o homem
pode ser compreendido pela sociedade como ser total que se manifesta durante
sua existência visível – quando é o pré-ancestral – e após ela”. A massa ancestral
em suas manifestações míticas e históricas é constitutiva do ser, e sua atualização
ocorre em cada pessoa, unida profundamente à sua sociedade, formação social
que ela prolonga e justifica (Thomas, 1973).

5 3 Notas de caderno de campo.
5 4 Fonte da criação primordial e de vida de uma sociedade determinada. É dotado de existência (tem um

nome), mas não é entificado (Leite, 1982).
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Medicina Negro-Africana

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera medicina tradicional
a soma de todos os conhecimentos teóricos e práticos, explicáveis ou não, utilizados
para diagnóstico, prevenção e supressão de transtornos físicos, mentais ou sociais,
com base exclusivamente na experiência e observação, e transmitidos verbalmente
ou por escrito de uma geração à outra. Ainda segundo a OMS (1976: 3-4), a
medicina tradicional da África representa “o conjunto de práticas e medidas,
ingredientes e procedimentos de toda classe, sejam ou não materiais, que, desde
tempo imemorial, tenham permitido aos africanos proteger-se contra a
enfermidade, aliviar seus próprios sofrimentos e curar-se a si mesmos”.

Em agosto de 1979, o termo ‘tradicionista’ foi oficialmente adotado
pelos pesquisadores presentes ao Seminário sobre a Civilização Senufo, realizado
em Korhogo, conforme Leite (1982). Questiona-se a denominação corrente de
medicina tradicional,55 uma vez que, embutida neste termo, uma série diferenciada
de orientações, origens e saberes está presente. O termo é utilizado para designar
seja a medicina popular dos países ocidentais industrializados (como medicina
residual, marginal ou resistente), seja as medicinas originárias de diferentes
sociedades, indistintamente. Essa conceituação constitui-se em oposição à
medicina convencional moderna que se identifica com uma outra denominação:
medicina científica, cujo saber se ergue a partir da especificidade do método
científico-positivo, experimental.

Os conceitos fundamentais de saúde e de doença nas originárias medicinas
africanas, segundo Koumaré, são ligados à idéia de equilíbrio e interdependência
dos elementos constitutivos (visíveis ou não) que se influenciam entre si:

desde o nascimento, o ser humano está sujeito ao controle de elementos naturais e
a sobrevivência depende da capacidade de encontrar um equilíbrio em um ambiente
que contém elementos favoráveis e desfavoráveis. O conhecimento destes elementos
confere poder de conservar ou alterar aquele equilíbrio que representa a saúde,
ainda que à distância. (Koumaré, 1988: 24)

No fim do período colonial, em 1960, o Mali contava com um sistema
sanitário constituído por algumas unidades médicas junto às administrações
regionais e serviços itinerantes, que visavam a combater doenças endêmicas.
O plano de desenvolvimento sanitário de 1966 propôs ações de saúde voltadas
para a formação de agentes sanitários locais (dos núcleos habitacionais) e de
parteiras (sage-femmes traditionnelles).

5 5 O termo tradicional tem estado, muitas vezes, vinculado a análises que o remetem à idéia de valores
desprovidos de dinâmica histórica.
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Em 1968, criou-se o Instituto Nacional para a Pesquisa em Farmacopéia
e Medicina Tradicional, incluindo, assim, as medicinas originárias como recursos
locais para a organização de um sistema de saúde acessível à população.
Pensava-se, principalmente, em integrar os terapeutas tradicionistas nas ações
básicas de saúde e na promoção de estudos das plantas medicinais, revalorizando
seus conhecimentos.

Deve-se compreender a busca de revalorização das medicinas originárias
como manifestações de um momento político de afirmação das sociedades negro-
africanas integradas aos processos de libertação e independência nacional.
Segundo Coppo (1992), o saber-fazer tradicional era reavaliado e proposto pelos
intelectuais africanos como uma contribuição do continente ao saber universal.
A sua utilização nos planos sanitários nacionais era vista como uma via de
autonomia em relação à dependência econômica e tecnológica do Ocidente. Para
muitos africanos formados nas universidades européias e que já haviam passado
por um distanciamento do sistema tradicional de pensamento e de práticas, reavaliar
essas práticas significava reabrir o difícil (e em certo sentido doloroso) terreno
do confronto entre África e Europa, tradição e modernização, religião, magia e
ciência. Significava pôr em discussão a própria identificação com o saber-fazer
dominante e fazer perguntas com equacionamentos difíceis, como avaliar e
explicar a eficácia das várias formas de tratamento.

As medicinas, assim como todos os saberes populares, especialmente
aqueles originários de sociedades não ocidentais, foram marginalizadas,
perseguidas e, muitas vezes, criminalizadas, sobretudo até a metade do século
XX. Entretanto, a crise do Estado de Bem-Estar e as críticas dirigidas à medicina
e aos sistemas sanitários dos próprios países industrializados a partir do final da
década de 60 têm provocado uma fissura em sua hegemonia e uma revisão de
postura. Mesmo na Europa, uma série de medicinas estranhas ao espírito científico
tem sido procurada pela população como alternativa ou de forma complementar
(homeopatia, acupuntura, florais de Bach, entre outras). Todas pertencem a uma
tradição, assim como a medicina científica é também fruto de uma particular
tradição ocidental.

Uma literatura médico-antropológica significativa vem apontando os
limites da medicina de origem européia e defendendo um diálogo com sistemas
médicos locais como parte integrante dos sistemas sanitários, cuja utilização e
eficácia dependem da percepção da doença que as pessoas e as sociedades possuem.
Desse modo, a OMS vem incentivando, ainda que de forma ambivalente, a
adoção de recursos locais nas políticas públicas de saúde desde o fim dos anos 70.
As medicinas originárias têm sido consideradas ilegítimas em muitos países e
seus especialistas, perseguidos. Outras vezes, são aceitas informalmente como algo
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que não prejudica, ou toleradas por estarem ligadas à ignorância. Mais raramente,
são reconhecidas de maneira legal, mas, mesmo nestes casos, a dotação de verbas
para pesquisas e a promoção de programas de saúde sofrem fortes resistências.

O Mali, a exemplo de outros estados africanos como Gana, Nigéria,
Zimbábue e Senegal (Bernardi, 1984), tem buscado construir formas de cooperação
concretas seja no campo da medicina geral e materno-infantil, seja no campo da
saúde mental. Seu primeiro reconhecimento oficial, em 1975, veio quando se
definiu o funcionamento do órgão nacional responsável pelo setor de medicina e
farmacopéia do país.

A partir de 1973, realizou-se um esforço no sentido de recensear os
especialistas das medicinas originárias e o campo em que atuam e de identificar
e promover estudos toxicológicos e de atividade biológica das plantas por eles
utilizadas. Uma primeira tentativa de integração jurídica ocorreu em 1982, quando
o Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) distribuiu o
documento de autorização para o exercício profissional aos terapeutas que foram
considerados capazes de exercer uma atividade sanitária. Esta solução mostrou-
se inadequada e, em 1983, foi encerrada. Entretanto, têm-se buscado novas
formas para seu reconhecimento jurídico. A organização de associações tem
assumido um importante papel, deixando à própria comunidade o julgamento
da competência do terapeuta, que passa a ter um estatuto reconhecido a partir
da oficialização das associações. Sem dúvida, a organização das associações
não resolve todos os problemas, e ainda engendra novas questões. Alguns
terapeutas renomados em suas comunidades recusam-se a integrar tais
associações. Deve-se notar que, no contexto negro-africano, o conhecimento é
esotérico e transmitido de maneira parcimoniosa; a manutenção do segredo
pode significar um fator de proteção e uma fonte de poder.

A Assembléia Nacional aprovou, em 1994, uma lei que regulamenta a
abertura de consultórios privados e o exercício da medicina tradicional (como é
por eles denominada), dos herboristas e da unidade de produção de medicamentos
tradicionais analisados pela Divisão Nacional de Medicina Tradicional (DMT).
Sendo assim, a legalização do exercício das medicinas originárias é hoje uma
realidade, o que implicou um novo impulso para a organização dos terapeutas
através de associações. O que se pretendeu foi produzir um salto qualitativo, de
um diálogo individualizado para uma fase de organização coletiva, situação
necessária para que fosse possível pensar em um sistema de saúde.

Por medicina negro-africana ou originária entendemos neste estudo
um conjunto diversificado de conhecimentos vinculados aos valores ancestrais
de uma sociedade, cujo corpus foi organizado segundo parâmetros que se
vinculam à filosofia e à interpretação da realidade que o produziu. Trata-se de
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conhecimentos e de técnicas que se definem a partir desses valores, da
experiência pessoal de quem a pratica e da observação empírica transmitida de
geração a geração. Envolve uma concepção de causalidade, classificação,
diagnóstico e tratamento da doença, entendida como manifestação de um
desequilíbrio entre os diferentes componentes da pessoa, ou de sua relação
com o mundo visível ou não visível.

“Para aprender é preciso esvaziar-se”, ensina um provérbio africano.
Este é o primeiro postulado do método almejado. O terapeuta precisa sair de sua
proteção e condição de normal absoluto; o pesquisador necessita, do mesmo
modo, colocar-se em condição de ouvir. Mas assumir uma postura similar significa
transformação pessoal, júbilo e dor, que não se conquistam em horas ou dias.
Daí a importância de redimensionar o papel do tempo nos estudos qualitativos
para tornar possível a escuta e ativar os outros sentidos. Nos capítulos que se
seguem, pretendemos apresentar os dados da pesquisa de campo, discutir alguns
aspectos aqui apenas introduzidos, buscando percorrer as trilhas do enlouquecer
na sociedade dogon. Trata-se de discutir os fatores mais decisivos e as dinâmicas
que envolvem a noção de loucura e dos fenômenos a ela interligados, guiados
pelas observações de campo, pela palavra enunciada em contos (tu#<), pelas
entrevistas com adivinhos e com especialistas no tratamento de wede-wede
(loucura) e pelo acompanhamento de processos e experiências de pessoas
consideradas loucas (com e sem tratamento).




