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TRILHAR

Nas Trilhas de uma Dor Emissária

As questões que orientaram os caminhos da pesquisa foram
descortinando faces diferenciadas da problemática e abrindo trilhas diversas;
algumas delas nos conduziram à palavra, muitas vezes silenciada, daqueles que
vivem na primeira pessoa o sofrimento psíquico sem encontrar uma ancoragem
que permita superá-lo e reinserir suas vidas na esfera das trocas sociais.

Percebemos, logo nos primeiros meses, que existiam pessoas, nas ruas
e nos mercados de Bandiagara, aparentemente entregues a um destino errante.
Para uma aproximação, seria preciso uma abordagem diversa da adotada para
a coleta das narrativas e para a aproximação dos especialistas dogon. Interessava
estabelecer contatos mais diretos com pessoas – e seus familiares – que, por
várias razões, não estavam em tratamento. Os trabalhos desenvolvidos a partir
dos terapeutas e seus pacientes não dariam acesso às situações mais extremas
de abandono.

Entre as pessoas que vagavam pelas ruas e pelo mercado de
Bandiagara, encontramos Sumaila Karambe, que nos abriu uma porta importante
para o universo da dor e do sofrimento psíquico presentes no seio da sociedade
dogon atual.

Sumaila vem do Pi#ari, zona oeste do Planalto Dogon, de uma localidade
chamada Songo, onde nasceu e cresceu. Vivia em Bandiagara desde que fugiu
de casa, conseqüência de eventos que ele narra expressando seu ressentimento
por ter sido acorrentado. Quando seu filho o libertou, ele ganhou a estrada e foi
acolhido pela família de um comerciante fula, para quem havia trabalhado ano
antes. Vivia lá havia cinco anos quando o encontramos. Nossa relação com
Sumaila foi constante até o retorno ao Brasil. Visitava-nos com freqüência nas
tardes em que estávamos em Bandiagara.

Sua história conta um processo de desagregação familiar, abandono,
sofrimento e fuga. Uma saída sem volta de sua comunidade. Após alguns
encontros com Sumaila, ele próprio sugeriu que fôssemos a Songo. “Se quiser
conhecer minha história vá a Songo e fale com minha família”, disse-nos em sua
maneira de falar que mistura donno s<< e fulfulde, como é freqüente em
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Bandiagara. Com suas indicações, tomamos a estrada para Songo131 e procuramos
seu filho e outros parentes.

Chegar em um núcleo habitacional requer alguns cuidados a fim de
respeitar os códigos básicos do protocolo que a sociedade dogon estabeleceu
para a chegada de um estrangeiro.132 Mohamad Seiba, um conhecido de Somine
(nosso intérprete), conduziu-nos ao chefe de Songo, a quem explicamos nossa
intenção de visitar Mamudu Karambe. Levamos nozes de cola (obi) e sal como
símbolos do nosso respeito e disposição de chegar pela palavra da paz.

Sumaila, filho de Kadija Karambe e Barema Karambe, afirmava ter 70 anos; era
filho único, por parte de mãe, mas tinha uma irmã por parte do pai, que vivia em
Sogodugu. Foi criado por Domo, irmão de seu pai, que morreu quando era ainda
menino. Nessa época, sua mãe, que estava doente, vivia com um irmão.
Seu filho, Mamudu Karambe, diz que o primeiro sinal da doença foi malária; ele tinha
o “corpo quente”, afirmou. Depois de curado da malária, tudo havia se estragado para
ele, mas foram as pessoas do povoado que perceberam primeiro. Sumaila chegava em
casa e não usava boas palavras (ginda y&l& yos< s&n s<yy&l&). Foi um terapeuta de
doenças comuns (jim salan) que o observou bem, percebendo que ele não se
comportava como antes: ele criticava as pessoas, dizendo que esta ou aquela pessoa
não era gente boa ou que não fazia o bem. Disseram-nos que era loucura (wede gin&
gia &mm&n taga) e que quem tratava dessa doença era de Sibo (wede-gin& Sibo b&l&n
j<#<di). Assim, fomos até lá buscar medicamentos.

Com o tratamento, a doença se agravou. Sumaila começou a acusar a família de
haver trazido veneno para matá-lo e se negou a continuar o tratamento, dizendo
que não havia necessidade de medicamentos. Diante disso, procuraram um ferreiro
que o conteve com argolas de ferro nos pulsos. Sem isso, ele batia nas pessoas que
tentassem tratá-lo. Entretanto, ele não melhorava. Uma pessoa sugeriu, então, que
fosse levado para Tanga, onde havia estado outra pessoa de Songo. Lá, foi solicitado
como sacrifício quatro metros de tecido branco e cinqüenta mil francos CFA [cerca
de 70 dólares]. “Nós lhe demos vinte e cinco mil francos, o restante seria entregue
apenas quando Sumaila ficasse bom” (Mamudu Karambe, entrevista).

Sumaila ficou mais de um ano em Tanga. Depois da colheita, levando
cereal e dinheiro para o terapeuta, Mamudu voltou a Tanga e encontrou seu pai
como antes. Disse-nos que achou que a doença não havia nem aumentado, nem
diminuído. Quando chegou, Sumaila estava carregando pedras para uma construção.
Ao voltar para Songo, um parente materno de Sumaila insistiu para que fossem
buscá-lo, pois acreditava que não era certo que um velho ficasse abandonado longe

1 3 1 Songho, em francês, ou So#o em língua kolu-s<< (falada naquela localidade). A grafia que utilizamos
respeita as regras definidas para o donno s<<.

1 3 2 O primeiro contato pode abrir ou obstar os caminhos. A quem se dirigir, em nome de quem falar e explicar
a presença são informações importantes de se obter mesmo antes da primeira visita.
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de seu povoado. Mamudu pegou a bicicleta e trouxe o pai de volta. Desde seu
retorno, sempre que via um objeto de que gostasse, Sumaila o levava para casa.

Foi assim que entre ele e as pessoas do povoado passou a não haver entendimento.
Como ele conhecia uma pessoa importante em Bandiagara, partiu sem nada dizer.
Nunca mais aceitou voltar para casa e a pessoa que o hospedou disse que ele
poderia ficar lá. (Mamudu Karambe, entrevista)

Sumaila tinha uma idéia fixa que retornava continuamente e então
passava a repetir: “Todas as coisas que existem daqui até a Meca me pertencem!”.

Ele contou que um dia foi sozinho para as montanhas na direção de
Tugume, procurando uma vaca perdida, e encontrou os y&b&n; afirmou que os
saudou, mas nenhum deles respondeu. Em seguida, os y&b&n pegaram pedras e,
batendo umas nas outras, cantaram em dogon. Sumaila perguntou o que cantavam,
e eles repetiram a canção. Noutro momento, Sumaila disse que os seres que
encontrou estavam nus e que eles lhe deram leite coalhado e to (tipo de polenta,
base da alimentação dogon, feita com farinha de milhete) com molho de quiabo.
“Eles pareciam seres humanos”, afirmou.

Mamudu conta que seu pai passou a chegar agressivo em casa. El Hadj
Diadie, amigo de Sumaila, com quem viveu, afirmou: “batia em sua mulher e
expulsava os filhos. Antes ele não provocava ninguém”. Em entrevista com o
filho do irmão mais novo do pai de Sumaila, Amu$< Karambe, soubemos que ele
cresceu na família do tio paterno. Desde menino costumava ficar separado dos
outros; teve uma irmã (Dingue) que morreu sem ter filhos e com o mesmo tipo de
doença. A outra irmã vive em Sogodugu. Depois do retorno de Sibo, duas mulheres
da família foram consultar o adivinho de Teguru (Nanbil&n Jigiba). Ele lhes disse
que a doença havia saído de sua mãe (wo na m< ni goe).

A mãe de Sumaila era doente, passava o dia cantando pelo povoado e
batia nas crianças que encontrava; ela teria, segundo o primo de Sumaila, matado
um filho. A criança, que tinha cerca de cinco anos, foi encontrada enforcada em
casa quando voltaram do campo. O pai encontrou seu filho pendurado numa
corda. Ela matou depois outra criança; então, foi amarrada e levada para
Bandiagara, e Amu$< Karante enfatiza: “dizem que as autoridades a jogaram no
rio depois que a levaram para Mopti”. Nessa época, Sumaila tinha cerca de oito
anos. “Dizem que ele tem a doença de sua mãe; dessa forma, ou irá matar alguém
ou alguém o matará”, conclui seu primo Amu$< Karambe, em uma entrevista.

Os primeiros sinais da doença de Sumaila se manifestaram após a morte
de sua esposa. Casou-se com uma mulher de Songo: “minha mulher ficou grávida
doze vezes, mas seis crianças morreram”, contou ele. Mesmo com a perda da
mulher, ele permaneceu com os seis filhos; era sua filha de dez anos quem
preparava a comida.
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Mamudu é o filho mais velho e o único que permaneceu em Songo. As
mulheres casaram com pessoas de outras localidades e os outros dois filhos
migraram. Um deles vive em Bamako, onde trabalha como charreteiro, e o outro,
que freqüentou a escola, está na Espanha. “Todos os anos eles mandam um pouco
de dinheiro para mim e para Sumaila”, declara Mamudu.

Quando ficou doente, Sumaila já havia tratado um outro casamento; ele
era tecelão e comerciante; vendia carne, em Songo e noutras localidades próximas,
e noz de cola, que comprava em Mopti. Tinha também algumas vacas que havia
herdado de sua mãe.

Durante o período em que procurávamos realizar as entrevistas com
Mamudu e com outros familiares de Sumaila, Mohamad Seiba – que havíamos
conhecido em nossa primeira visita ao povoado – decidiu revelar sua própria história
e a de seus irmãos. Depois, fomos procurados por outras pessoas que afirmavam
ter algum familiar ou amigo que poderíamos visitar. Uma rede de pessoas foi se
formando e visitamos diversos povoados da região do Pi$ari. Nossas perguntas e,
sobretudo, a notícia de nossa relação e trabalho com Almami Seiba espalhou-se.
Pensando que traríamos soluções e esperanças novas, um grande número de pessoas
veio pedir para irmos visitá-las e ver o parente ou o amigo que elas consideravam
como wede gin& (loucos). Já quando conhecemos Almami, compreendemos que
não seria possível entrar na casa dessas pessoas, fazer algumas perguntas e partir.

Todos esses fatos nos levaram a questionar os objetivos e os limites do
trabalho. Descortinava-se uma dimensão que havíamos buscado sem, contudo,
antever as conseqüências. Entendemos, então, que uma atividade dessa natureza
necessitaria de um suporte social e assistencial de retaguarda que o CRMT não
estava em condições de oferecer.

Dessa forma, buscando trabalhar as expectativas que havíamos criado,
fomos restringindo as atividades de contato mais profundo aos doentes e familiares
de Songo, que foi incluída como uma das localidades de referência para a pesquisa
na segunda fase. Esse foi o trabalho de maior dificuldade, seja pela complexidade
das questões que tocava, seja pela dimensão aguda dos conflitos pessoais e
familiares que envolvia. Acreditamos, entretanto, que essa experiência se tornou
o núcleo de nosso entendimento da vida dogon e de nossa percepção, não apenas
das interpretações em torno da loucura, como também das dimensões importantes
de seu quotidiano e de seu ‘estar-no-mundo’.

Em meados de 1995, transferimos nossa residência para Songo. Explicamos
nossas intenções e solicitamos ao chefe que nos cedesse uma casa. Depois de
algum tempo, decidiram que deveríamos ficar na família de Mamudu Karambe,
filho de Sumaila que tinha uma casa vazia (do irmão que vive em Bamako).
Embora nossa relação com Mohamad tivesse se fortalecido, Sumaila é, como o
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chefe, um Karambe. Foi o próprio Mohamad quem afirmou que se ficássemos
em sua casa, poderia se tornar mais difícil nossa inserção no povoado; deveria
ser o chefe a indicar o que seria melhor para nós, explicou. Depois de nossa
chegada à família Karambe, Laya, um homem com cerca de 50 anos, conhecedor
profundo da história e das relações entre as diferentes famílias de Songo, foi se
tornando um importante aliado, facilitando, sobretudo, as relações com os velhos;
suas informações foram preciosas. Eles continuam a nos manter informados sobre
os acontecimentos por meio de cartas.

Ao circular no povoado de uma tuga-na (espaço público de reunião e
descanso dos homens) a outra – visitando os doentes e seus familiares, procurando
ir conhecendo os velhos e velhas, os adivinhos e terapeutas –, fomos criando
laços e o estranhamento diante da nossa presença foi cedendo lugar a uma idéia
de que éramos os tubabus133 de Songo.

Trabalhamos lá durante dois anos, visitando os doentes e buscando
conhecer suas histórias e processos familiares. Nosso convívio com a população
de Songo se deu entre julho de 1995 e início de janeiro de 1996, período em que
buscamos, também, informações sobre sua formação, momentos importantes de
sua história e organização.

As informações sobre a história e organização da vida em Songo são
fios de um tear que entrelaça a existência de pessoas cujos processos de
adoecimento e de expressão da dor adquirem sentidos e conhecem soluções pelos
meios de que dispõem sua sociedade. Assim, optamos por apresentar informações
de histórias de vida, reconstituindo, ao mesmo tempo, os processos mais relevantes
da história e da organização social de seu povoado. Em cada localidade134 –
onde vivem terapeutas ou doentes – destacamos aquilo que nos pareceu mais
significativo em suas práticas históricas, possibilitando uma aproximação da
sociedade dogon em sua diversidade e pluralismo.

Songo

So#o Dere é o nome utilizado por seus habitantes, os kolu-gin&, para
fazer referência ao local onde os ancestrais se instalaram após os ritos necessários
de pacto com a terra. O povoado se encontra em meio a uma importante formação
rochosa do Planalto Dogon; e entre enormes rochedos vemos surgir suas casas e
celeiros perfeitamente mimetizados. Situa-se a 5 km da estrada que liga Mopti a
Bandiagara e a 15 km da capital administrativa da região.

1 3 3 Nome pelo qual se referem aos europeus e depois a todos os brancos.
1 3 4 Além de Songo, outras localidades serão apresentadas ao longo deste capítulo.
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Vivem em Songo pessoas dos grupos Yanoge, Karambe, Degoga, Gindo
e Seiba. A terra está dividida a partir de um ponto imaginário que separa o
povoado entre dois grupos que são os mestres da terra, os Yanoge, ao sul, e os
Karambe, ao norte.

Uma certa supremacia parece ter sido exercida pelos Yanoge (cuja
presença é exigida em toda reunião feita em Songo). A purificação da terra é feita
por cada uma das famílias nas terras onde são considerados como os primeiros a
chegar, ou seja, como yalu ba#a (lugar, proprietário) ou ainda yalu b&l&n (lugar,
gente). Os Karambe são os mestres da água, ainda que os Yanoge, antes da aliança
com os Karambe, conhecessem um curso de água di-b<l< (K>).

A instalação atual de Songo é do século XX, mas sua fundação havia
sido feita no topo de uma montanha, que hoje está abandonada, onde o
povoado era chamado de So#<-Kolo. Seus habitantes relatam diferentes
versões sobre a fundação de So#<-Kolo, mas concordam que esta se deu com
base num pacto entre os Yanoge (e seus aliados Degoga e Seiba) e os Karambe
(e seus aliados Gindo).

O ponto de água mais próximo foi encontrado pelos Karambe, e foram
os Yanoge que depositaram a pedra de posse da terra. Considerados como
segundos a chegar, os Gindo vieram com os Karambe; e os Degoga e os Seiba,
com os Yanoge. Afirmam os Yanoge que os franceses chegaram oitenta anos
após a fundação de So#<-Kolo, que dataria, assim, de 1813.

Lugar de atmosfera sugestiva, surpreende e seduz o estrangeiro com
sua luminosidade avermelhada e as formas marcantes dos rochedos que desenham
seu contorno. “Nós vivemos sobre rochas e somos como pedras, duros e secos”,
explicava Mamudu Karambe. A língua local é o ejege donno; eje seria o conjunto
da população vinda do Mandê. Denominam t<mb&ge os habitantes das regiões
de fala donno e tommo, e t&nguge aqueles de fala t&#& kã. Os habitantes dominam
diversos falares dogon, uma vez que o ejege-domu é considerado difícil, sendo
desconhecido de outros Dogon. Conhecem principalmente donno s<<, t&#e kã e
dogulu dom e, como línguas estrangeiras, o bamanã (sobretudo os adultos de até
40 anos), o fulfulde (velhos, jovens e adultos) e o francês (alguns entre aqueles
que freqüentaram a escola ou migraram temporariamente para a Côte d’Ivoire).
Muitas mulheres são da região de mesma língua ou mesmo de Songo, que é grande.
As outras vêm de região de expressão t&#e kã e donno s<<, sendo obrigadas a
aprender a língua do local, bastante diferente das suas. É comum que a mãe fale
em sua própria língua com o bebê, mas os irmãos e o pai, na língua do povoado.

Estima-se que, em 1995, a população era de 2.041 habitantes (Neuhaus
& Neuhaus, 1995), considerando as diferentes localidades vinculadas a Songo.
Quatro bairros principais compõem o povoado: 1. Amiru t<ndo (bairro do chefe),
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com uma subdivisão chamada Nami& li ge t<nd< (bairro da necessidade); 2. T<nd<
Blanga; 3. Ing& dul< T<nd< (com uma parte chamada Jahanama T<nd<135 –

lugar infernal) ou Cheikou Sala T<nd< ou D&mb&nge t<ndo (bairro dos ferreiros);
4. Tanga T<nd< (lugar de passagem). Uma família de ferreiros composta por dois
irmãos de mesmo pai (duas forjas), Mama e Kalif (família Samaseku-Karambe),
vivem ali desde a fundação de Songo.

Não existem artesãos que trabalham o couro morando no povoado, mas
eles vêm esporadicamente de Jigibombo e Bodio. Um griot (mestre da palavra,
músico) de Jigibombo, Adama Kasoge, é chamado quando necessitam. Três
comerciantes abastecem o povoado de mercadorias industrializadas (fósforo, leite
em pó, querosene, gasolina, pilhas etc.) e de grãos suplementares.

Songo entrou na rota do turismo por causa das pinturas rupestres em
uma de suas cavernas; essas pinturas se renovam a cada três anos durante seus
renomados rituais de circuncisão. Durante o inverno, os turistas passam o dia
percorrendo um itinerário fixado pela população que inclui a grande mesquita, a
tugu-na (o termo na expressão de Songo é jawa-bain) do bairro do chefe, uma
das praças de tecelagem e a gruta. Aqueles que resolvem passar a noite podem se
hospedar num albergue erguido e dirigido comunitariamente, diferentemente de
Sanga, onde o turismo se desenvolveu como atividade privada. Em 1995/96,
uma equipe do Banco Mundial propôs uma mudança das condições de hotelaria
(para a qual teriam financiamento) e da forma de seu gerenciamento. O povoado
aceitou o financiamento para infra-estrutura, mas não a forma de conduzir as
atividades, que o Banco Mundial quer que seja atribuída a uma só pessoa.

Songo mantém-se como importante centro de tecelagem dogon, que é
atividade masculina realizada, sobretudo, no período da seca por aqueles que
não migram para as cidades. Além dos espaços domésticos, em cada bairro existem
duas grandes praças públicas para tecelões, completando oito espaços coletivos.
Os homens se reúnem em espaços públicos como a tugu-na ou jawa-bain (um
em cada bairro), numa das três mesquitas136 (sandu g<ndo, cercado de rezar) e
nos espaços de tecelagem coletiva.

As mulheres se encontram nas áreas para pilar os grãos (d<#u tulu) existentes
em cada bairro, nos poços, quando vão buscar água, em suas casas, quando fiam ou
descaroçam o algodão, em reuniões de grupos de idade e em associações.

A excisão é realizada nas meninas de dois ou três anos. Os meninos
fazem a circuncisão dos doze aos quinze anos. O primeiro menino a sofrer a
intervenção é o mais velho entre os Gindo. No ano em que não exista um Gindo,

1 3 5 Alusão ao fato de que Cheikou Sala vinha com muitos homens que ficavam com as mulheres do anfitrião.
Diz-se que os homens do bairro viajam muito e suas mulheres ficam sós.

1 3 6 A primeira foi a de Ing&-dul< t<nd<, construída entre 1945 e 1946.
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a cerimônia se inicia pelo filho do primeiro homem que veio solicitar que se
realizasse o ritual naquele ano. A faca da circuncisão é guardada pelo mais velho
entre os Gindo.

Uma parte das crianças de Songo é levada para a escola pública de
Kori-Kori a cerca de 10 km. Desde 1956, o conselho dos notáveis do povoado
define quantas e quais crianças de cada família devem ser enviadas à escola. Há
três anos criou-se uma escola com três salas no próprio povoado.

Atualmente, a combinação de diferentes formas de poder organiza a
vida local. Por um lado há uma gerontocracia transformada pela presença do Islã
e pela presença da administração, inicialmente ligada ao período colonial, e
posteriormente ao Estado do Mali. Por outro, uma força importante emana dos
grupos de idade, notadamente dos grupos dos adultos.

As decisões importantes de Songo são tomadas principalmente por um
conselho que se reúne para tratar de temas precisos. O chefe nomeia conselheiros
em cada bairro. Estes representantes podem ainda se reunir com os notáveis de
cada bairro para discussão de questões mais polêmicas e de difícil decisão.
Nenhuma reunião se inicia sem a presença do patriarca dos Yanoge ou seu
representante – um reconhecimento formal da importância política que noutros
tempos possuía o <g<n.137 O último <g<n de poder foi Goro Yanoge, substituído,
em 1931, pela figura de chefe da administração colonial. A administração deu a
um Karambe a chefia de Songo, fato que, somado à islamização crescente,
diminuiu a força e transformou o significado e o papel do <g<n. Os Karambe
eram guerreiros e possuíam seus chefes, mas mantinham uma certa subordinação
ao <g<n Yanoge. A chefia Karambe teve início após a invasão dos Tucolor e sua
instalação em Bandiagara. Desde então, um poder político não sacralizado foi se
afirmando de forma que a figura do <g<n foi perdendo seu poder e sua influência.

Os grupos dos mais jovens138 desempenham papel relevante, sobretudo
nos processos de transformação social e de novas modalidades de consumo (luz,
rádio, televisão, mobiletes, vídeos). Estão organizados em associação por bairros
(mesmo na capital Bamako).

As mulheres se reúnem em torno de uma responsável (y< ge) – que, em
1996, era Ambakanu Karambe (cerca de 80 anos) – e realizam diversos trabalhos:
transporte de barro, fertilizantes, comércio de temperos. Para participar do grupo,
é necessário que a mulher já tenha feito o casamento religioso (Laya Karambe,
Mohamad Seiba e conselho de velhos da família Yanoge, entrevistas).

1 3 7 Ainda hoje as questões vinculadas à terra permanecem nas mãos dos Yanoge.
1 3 8 Nenhuma outra iniciação além da circuncisão, pela qual passam todos os meninos, é praticada atualmente

em Songo. Foram abandonadas as iniciações à sociedade das máscaras, assim como à sociedade de
caçadores, e as cerimônias clânicas e familiares.
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O povoado possui quatro escolas corânicas, cada uma com 10 a 20
meninos, que iniciam os estudos por volta de sete a oito anos e seguem até a
circuncisão. Depois desta idade, os jovens começam as migrações para as cidades,
sobretudo durante o período de seca. De qualquer forma, as regras do
comportamento religioso só serão exigidas quando o homem adulto voltar para
o povoado e assumir papéis importantes na família. A região é chamada de Pi$ari,
termo fulfude que significa aqueles que acordaram, alusão ao fato de terem sido
os primeiros, entre os Dogon, a serem convertidos ao Islã. Diz-se que foi Cheikou
Amadou Bari (império Peul do Mancina) quem atribuiu o nome à região.

O Sofrimento Invade a Vida dos Seiba

Por meio das histórias e do contato com Mohamad, Almami e Kamissa
Seiba pudemos observar que a família e as redes sociais de apoio nem sempre
conseguem ser suficientes para reconduzir a pessoa a uma interação social plena.
As experiências vividas pelos Seiba remetem também aos processos históricos e
ao contexto imediato de Songo e da sociedade dogon.

Mohamad Seiba nos conduz, por meio do seu relato, a momentos
dolorosos de sua vida e de seus familiares. Ele fala de uma passagem durante a
qual sentiu perder-se a si mesmo e o domínio do que via e ouvia. No momento
em que o conhecemos, havia conseguido reorganizar a vida e estava bem. “Um
dia fomos semear nosso campo, foi então que uma serpente e um lagarto deixaram
o alto e caíram sobre nós enquanto brigavam. Toda a família estava lá, mas fomos
nós três139 que batemos neles e comemos sua carne. Foi de lá que a doença
começou” (Mohamad Seiba, entrevista).

Nesse fragmento de narrativa, memória, imaginário coletivo e individual
se mostram fortemente interligados. Os sentidos do relato devem ser buscados a
partir da pessoa (indagando a ligação com os componentes que o constituem,
sua dinâmica e sua relação com os relatos históricos constitutivos da sociedade
dogon) e, ao mesmo tempo, indagando possíveis origens exteriores e relacionais
(encontros com seres não visíveis, bruxaria).

A serpente (sandigi ini) é associada à ressurreição e a transformações.
Uma palavra ondulante em movimento (s<< yala) própria às fórmulas dos
terapeutas dogon e à palavra do ‘saber-fazer’ de Jo#u S&ru (Calame-Griaule,
1965). O passeio da serpente pelo campo purifica o cereal (milhete), mas o animal
está associado à bruxaria. A serpente é um animal sagrado ligado a passagens
importantes da história de diversas linhagens dogon. Os animais são mortos por

1 3 9 Refere-se à presença dos irmãos Abdramane e Almami.



148

Mohamad e por seus irmãos que depois comem a carne. Diversas vezes ouvimos
relatos associando as doenças da família Seiba e esse episódio contado por
Mohamad. Ele explica a situação vivida:

Quando dormia eu via coisas, uns ‘diabos’. Eu via coisas e depois, quando acordava
não via mais nada: eu via cavalo, a água grande, o sol. Às vezes, o sol caía diante de
mim, às vezes a lua. Quando acordava, não via mais nada. Durante três meses,
quando eu deitava à noite, eu não conseguia dormir. Naquele tempo, eu era como
ele [referindo-se a Somine, nosso intérprete], era pequeno. Naquele tempo, eu andava
pela mata, eu guardava as cabras. Um dia fui para a mata e foi lá que eles me
derrubaram. Eu chorei, eu implorei a meu Deus. Naquele dia muita coisa aconteceu.
Eu chorei muito e, durante sete dias, a coisa não ia bem. Havia muita gente e muitos
camelos diante de mim. Assim, eu fui encontrar meu marabu em Sibo. É ele quem
cura doentes assim.
Eu mesmo decidi ir [procurar ajuda]. Era perto do meio-dia, eu abandonei meu
trabalho, peguei minha bicicleta e quando cheguei encontrei o velho sentado. Eu o
conhecia, ele é ‘minha mãe’. Quando cheguei ele me perguntou o que houve e eu
respondi que, enquanto estava semeando, alguma coisa me atacou e que eu via
muitas coisas. Então, ele me disse para não contar, que eu fechasse minha boca.
Fumando seu cachimbo, ele soprou sobre mim e eu dormi. Ele era forte. Então, ele
pegou minha cabeça e pediu a Deus, ele fez algo e me deu para que eu tivesse
sempre comigo. Ele me deu muitos medicamentos. Com eles eu me lavei durante
três meses, toda manhã e tarde.
Eram sete plantas. Após ferver você se lava, mas ele põe o nome de Deus. Ele escreve
e põe na marmita [panela] antes de ferver. Você tira a marmita do fogo e pega uma
coberta com a qual se cobre [permanecendo no vapor/fumigação]. Depois você se
lava. Ele deu um pó que você põe no fogo para a fumigação e assim nenhum diabo se
aproxima de você. Ele fez o tratamento e depois eu voltei a ter boa saúde. Depois que
[a doença] partiu nunca mais estive mal. (Mohamad Seiba, entrevista)

Mohamad enfatiza muitas vezes que é uma pessoa que tem seus manãs,140

alguém que transita em espaços e dimensões aos quais nem todos têm acesso ou
nos quais são capazes de manter sua integridade. Esta expressão, freqüentemente
utilizada por Mohamad, remete à distinção feita pelos terapeutas e adivinhos,
entre pessoas de cabeça leve e pessoas de cabeça pesada. São aquelas de cabeça
leve que têm manã, pessoas dotadas de uma sensibilidade e afetividade que as
tornam mais suscetíveis a influências estrangeiras, podendo, a partir daí, tornarem-
se enfraquecidas ou doentes ou, ao contrário, tornarem-se videntes, Binu-kundu-
n& e adivinhos. Mohamad explica essa sua condição:

1 4 0 O termo manã aplica-se ao grupo doméstico, ao conjunto da família que come junto no interior de uma
mesma unidade residencial. De forma metafórica, é utilizado para designar ‘todos os que acompanham’
uma pessoa, alusão aos seres não visíveis e também aos ancestrais.
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Agora, você está lá, mas quando você partir para Bandiagara, pode ser que eu veja
você. Se nós conversamos em sonho, eu acordo e você não está lá. Às vezes eu
monto a cavalo, em sonho, eu entro na água, se eu vejo alguém com quem estamos
sempre junto eu a vejo. Um homem que é doente, se ele vai morrer, às vezes, eu vejo.
Suas coisas vêm sobre mim, mas falar diante do que vejo, isto eu não recebi. Minha
mãe [avó] era assim. Às vezes é em sonho, às vezes eu faço assim [fechando os
olhos]. Eu fecho os olhos e se eu vejo algo, então não posso mais falar. Até hoje eu
sou pequeno [jovem], não tenho a idade dos velhos. Quando você é velho você
pode ver, mas, atualmente, eu ainda sou pequeno. Meus pais são vivos, mas minha
mãe está doente. Minha avó era assim. (Mohamad Seiba, entrevista)

Ele associa y&b&n e bruxaria: “Os y&b&n que provocam doença são
maus, podemos dizer que são ‘gente-diabo’, ‘gente-bruxo’”. Mohamad também
utiliza o mesmo termo significando a ação de pessoas mortas sobre os viventes: “A
gente pode dizer que os y&b&n são os diabos das pessoas mortas que passeiam pelo
mundo. Um homem morre, mas seus diabos, suas coisas e sua respiração, não
morrem. Nós não o vemos, mas ele está lá, vivo. Ele está sempre atrás de você”.

Depois, o significado de y&b&n reassume seu sentido primeiro de ogulum
b&l&n, ou seja, seres da mata:

Quando a gente dorme na mata, existem coisas que se aproximam. Não é todo mundo
que vê. Para mim começou desde a infância. Quando era menino, eu vi um velho na
mata com um bastão e ele me pediu água. Eu disse que não tinha. Ele me pediu
dinheiro (naquele tempo não existia dinheiro), eu disse que não tinha. Então ele me
falou que se eu não tivesse água e quisesse beber, que me aproximasse de uma certa
pedra, lá eu encontraria. Eu acreditava que era uma pessoa, mas, ela aparecia como
homem, como mulher ou como gênio. Durante três anos não contei a ninguém essa
história. Depois contei a meu pai e ele disse que a gente não deve falar coisas
semelhantes. Foi assim que a doença começou. (Mohamad Seiba, entrevista)

Em conversas posteriores, Mohamad contou que depois que voltou de
Sibo, seu pai teve medo que voltasse a fugir, decidiu prendê-lo e isolá-lo numa
casa na periferia de Songo. Não soube dizer quanto tempo passou naquela situação.
Durante o relato disse, com olhos lacrimejantes, que foi a intervenção do seu marabu,
que acabou o liberando. O marabu, ao visitar Songo, perguntou por Mohamad e
solicitou que o levasse até ele; depois, com a permissão do pai, levou-o nas
peregrinações que realiza todos os anos pela planície na época da seca. Quando
regressou, estava bem e conseguiu reorganizar sua vida e constituir família.

Alguns meses depois, Mohamad contou que, um dia, diante da porta da
casa do pai, apareceu um filhote de cachorro. A primeira esposa de seu pai pegou
e cheirou o pequeno animal, então, pegou uma tosse que a levou à morte. Mamudu
Karambe explicou que uma maldição pesava sobre a casa do velho Seiba. Quando
jovem, ele era considerado um homem poderoso (como um bruxo), foi um dos
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líderes do episódio da queima do pegu (lugar sacralizado e marco da fundação
de um povoado) de Songo e da destruição das casas das mulheres menstruadas.
Songo era considerado um povoado forte também no campo da bruxaria e, mesmo
com a islamização, continua sendo uma localidade respeitada e temida. Mohamad
dizia sempre: “as pessoas de Songo não têm o coração aberto, não são transparentes
como outros Dogon”.

As dificuldades e as doenças presentes na família Seiba foram diversas
vezes sugeridas como estando ligadas à participação do velho Seiba nos eventos
que os levaram a abandonar uma parte significativa das práticas sociais dogon.
Pudemos recolher algumas passagens que parecem significativas no sentido de
estabelecer nexos explicativos entre as histórias pessoais e as de seu povoado.

A história de Songo revela transformações importantes ocorridas nas
últimas décadas no processo de absorção de valores e práticas islâmicas. As
transformações, que têm lugar com a chegada do Islã, são profundas e marcam
toda vida de Songo desde sua mudança para o pé da montanha.

Pudemos distinguir dois importantes momentos desse processo. O
primeiro parece ligado às incursões fula na região (período de El Hadj Omar) e à
conversão isolada de algumas pessoas:

1. Kakiglim<n Gindo parece ter sido o primeiro a assumir sua conversão,
mas não exercia grande influência sobre a população, e habitava ainda na
montanha; teria conhecido algumas frases do Alcorão no período que passou no
exterior (provavelmente em Casablanca durante a primeira guerra mundial);

2. Nd<g< Guindo e Anssamba-bain Karambe lutaram contra a tradição
e o animismo. Nd<g< havia sido iniciado por Kakiglim<n. Depois disso,
substituiu o mestre. Durante esse período, ocorreram numerosas incursões fula
para recrutar na região, em nome de Cheikou Amadou, pessoas para fazer escola
corânica que eram vendidas como escravas. Nd<g< era o anfitrião de Cheikou
Sala em Songo. Atualmente, os seguidores de Cheikou Sala são recebidos pelos
descendentes de Nd<g<;

3. Aly Amborko Karambe (dito Aly Buni) foi o primeiro a receber o
conhecimento do Alcorão. Ele era filho do então chefe Amborko, e dizem que,
por ser bonito e inteligente, seu pai teve medo de ser rapidamente superado pelo
filho, que foi entregue a um marabu, de Pi$a, onde viveu 15 anos. Ele se tornou
o primeiro Imã, falecendo em 1975.

Com a volta de Aly Amborko Karambe, inicia-se o segundo momento de
islamização de Songo. Apoiado por seu grupo de idade, ele trava uma luta importante
contra “o atraso representado pela tradição, a oralidade, a sociedade de máscaras”,
afirma Laya Karambe. Os jovens que então desencadearam um movimento radical
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são hoje os homens mais velhos de Songo. Trata-se do grupo de Karambe e Seiba;141

posteriormente, tiveram apoio do grupo mais velho de Ambagana Yanoge (em
1995 era o patriarca dos Yanoge). Diz-se que Aly não trabalhava, eram os jovens
de seu grupo de idade que realizavam, até sua morte, todos os trabalhos para ele.

Encabeçando a defesa da sociedade de máscaras estavam Anl&b& Gindo,
que era seu responsável (mul&n), e D<mb< Gindo, seu braço direito (sibala), aquele
que aplicava suas deliberações. A classe de idade de Patton142 (Ambagana Yanoge,
Yaya Karambe e Nandigiun Gindo) foi a última fazer a iniciação à sociedade de
máscaras. Um grupo de Seiba e Karambe, que vinha imediatamente após, liderou a
destruição dos materiais e objetos sagrados e da casa das mulheres menstruadas (y<
puna debu) de Songo, ou seja, um ataque frontal contra as práticas ancestrais da
sociedade dogon. Naquele período, o povoado atravessava uma forte crise de água,
e Aly, seguindo orientação de Nd<g<, passou a depositar água com a escritura do
Alcorão no poço que secava, isto teria facilitado algumas conversões. Aly Assambabai,
sem que os velhos soubessem, pegou o material das máscaras e queimou, destruindo
ainda seus objetos e materiais sagrados. O que sobrou foi escondido por Anl&b&.
Segundo Mohamad, quando o pegu143 de Songo foi queimado “ele deu um grito e
este se instalou na montanha, por isso aquela montanha não é boa”.

O povoado é cercado por quatro montanhas rochosas, duas consideradas
boas e duas perigosas. Seus habitantes acreditam que forças ancestrais se
refugiaram em suas muralhas rochosas. São depositárias de valores renegados e
nelas se movimenta, inquieta, uma ancestralidade segregada, tão presente quanto
temida. Suas pedras não podem ser utilizadas para a construção das casas, onde
sua sombra toca o solo ninguém ousa erguer sua casa.

Aly Amborko comandaria uma ação de força que mudaria radicalmente
a vida em Songo. Inicialmente, reuniu algumas pessoas e partiu por três meses.
No terceiro ano depois de sua volta, incentivou a queima e destruição de lugares
e objetos sagrados e de proteção familiares e pessoais. No ano seguinte, o grupo
de Seiba quebrou as casas das mulheres, e finalmente, proibiu a fabricação de
cerveja de milhete. É possível que esses eventos tenham ocorrido entre 1930 e
1935, segundo estima Karambe. Até sua morte em Bankas, Aly Amborko vinha
a Songo a cada dois anos acompanhado por um grande número de cavaleiros,
ficando em seu povoado natal uma semana.

1 4 1 Seiba nasceu por volta de 1908 e é pai de quatro filhos que sofreram de problemas psíquicos.
1 4 2 Patton viveu aproximadamente entre 1931 e 1976.
1 4 3 Diz Mohamad Seiba que as pessoas de vários povoados (Songo, Kori-Kori, Tile, Tugume, Sogolo, Golo,)

vinham ‘confiar-se’ a ele. Expressão utilizada pelos Dogon para conotar a co-participação entre a pessoa
que se confia e o pegu, importante para a localidade.
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A atividade ritual que, até algumas décadas, organizava processos
fundamentais de formação das pessoas e constituía a estratégia de reconhecimento
do outro e de si deixou um lugar que não pode ser completamente preenchido
pelos ritos islâmicos. Os processos de mudanças sociais são imprescindíveis e
podem conter em si uma forte afirmação identitária, mas quando se produz um
bloqueio ritual, um déficit simbólico, um enfraquecimento das mediações (presentes
na cosmologia, na dialética identidade e alteridade) sinais de violência aparecem.
“Se a relação com o mundo se cristaliza ou se virtualiza, ela livra a identidade da
prova da alteridade. Ela cria as condições da solidão e ameaça, gera um ego tão
fictício quanto à imagem que ele faz dos outros” (Augé, 1998: 32).

Esses eventos são evocados pelos Seiba e por outros habitantes de
Songo como sendo vinculados ao destino e à presença de vários doentes keege
entre os Seiba. Mohamad conta sobre as outras pessoas de sua família as quais
viveram e vivem ainda com problemas semelhantes aos que o haviam levado a
se tratar em Sibo:

Eu nasci em Songo, como meu pai. Meu avô nasceu em Koporo p&n. O pai de minha
mãe fugiu daqui para o seno (planície); depois de alguns anos eles voltaram. Minha
mãe é de Duru. Tenho quatro irmãos de mesmo pai e mãe. Eu sou o mais velho.
Antes de mim, sete filhos de minha mãe morreram. Eu fui sacrificado (j&m&-gun<),
eles puseram a pulseira de ferra e marcaram minha orelha. Aos 12 anos fizeram a
circuncisão. Depois de mim veio uma menina: Fanta; depois, Abdramane (que está
em Bamako) e Soulemaine (também em Bamako). Meu pai teve outros cinco filhos
com a co-esposa de minha mãe: Dauda, Almami, Saidu, Seku e Kamissa. Os três que
ficaram doentes fomos eu, Abdramane e Almami. (Mohamad Seiba, entrevista)

Abdramane Seiba

Abdramane estava em Abidjã, a doença veio enquanto cortava lenha. Um dia,
quando ele cortou uma árvore, saiu sangue. Ele gritou e começou a falar sozinho e
a insultar as pessoas. Foi despedido. Ao voltar da Côte d’Ivoire, desceu em Sikasso
e entrou numa casa e lá ele apanhou. Mandaram uma mensagem para Yussuf144 que
foi buscá-lo. De volta a Songo, ele insultava pai e mãe e não dormia. Uma vez, eu
bati nele e então ele fugiu a pé para Bamako. Ele vive com Yussuf até hoje, não
trabalha, mas não aborrece ninguém. Às vezes, ele fala normalmente, às vezes, não.
Ele tinha feito escola corânica. (Mohamad Seiba, entrevista)

Tivemos a oportunidade de visitar Abdramane uma única vez em
Bamako. Estava sentado numa esteira onde costumava passar o dia. Bem vestido,
respondeu à nossa saudação e depois voltou a assumir a postura usada pelos
muçulmanos para a prece.

144 Trata-se de seu irmão que vive em Bamako.
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O terceiro irmão que adoeceu após o episódio narrado por Mohamad
foi Almami: “ele fica dentro de casa aqui em Songo. Seu estado é parecido com
o de Abdramane: nós colocamos seu alimento, ele come, dorme e faz suas preces,
mas não pode trabalhar. Ele fala só. Sua doença começou aqui mesmo em Songo,
mas a dele é mais calma que a de Abdramane” (Mohamad Seiba, entrevista).

A história de Kamissa e Almami possibilita uma reflexão sobre os processos
daqueles que, por diferentes motivos, encontram dificuldade em deixar circunscrita,
em um momento de vida, a experiência do sofrimento que se alarga. Neste alargar-
se da dor, a pessoa pode passar a ser vista através dos sinais que a distinguem,
sendo freqüentemente percebida como um outro absoluto. Para protegê-la ou para
impedir os incômodos provocados pelas fugas eventuais, ela poderá ser amarrada,
acorrentada ou aprisionada em uma casa. A máscara do isolamento sobrepõe-se,
assim, ao sofrimento inicial, aos medos que a haviam invadido, resultando nos
sinais de um comportamento lido como doentio. Encontramos situações semelhantes
em inúmeros povoados. Seria um processo irreversível ou haveria brechas para
que se restabelecessem ou se criassem novas redes de suporte social?

As experiências vividas por Almami e Kamissa são particularmente
elucidativas, revelando possibilidades de reconstituir laços, de refazer a vida pessoal
e, ainda, de reverter o isolamento desencadeado a partir de eventos vinculados ao
adoecer e o abandono. Quando os conhecemos, nenhum deles estava em tratamento,
ainda que seus familiares e amigos os considerassem doentes.

Almami Seiba

Como dissemos anteriormente, conhecemos Almami por meio de seu
irmão (de mesmo pai) Mohamad Seiba que, depois de contar sua história, levou-
nos até ele. Era um homem de aproximadamente 38 anos (doze anos do início de
sua doença) que não saía de seu quarto havia sete anos.

Encontramos uma pessoa imersa na solidão, mas que se mostrou ávida
por restabelecer relações. Em nossa primeira visita, o ambiente escuro e o cheiro
de urina e suor nos faziam reviver as sensações e cheiros que se experimentam
ao entrar num manicômio. Durante nosso rápido encontro, um rato passeava
pela cama de fibra de Almami; o animal andava tranqüilamente de um lado para
outro, como em uma visita habitual. Almami, sem se incomodar com sua
proximidade, disse quase sussurrando que tinha pesadelos: “existem uns seres
maléficos que falam comigo e me estrangulam. Isto me impede de dormir, eu
fico com muito medo quando acordo depois desses pesadelos. A doença começou
com uma febre. Quando eu durmo, eles me ameaçam; ao acordar, não vejo
ninguém” (Almami Seiba, entrevista).
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Almami nos contou, depois de alguns meses, que antes de ter os
primeiros pesadelos encontrou uma pequena serpente em sua casa e a matou.
Teve medo do que havia ocorrido: “tendo medo eu pensei muito e então isto
provocou a doença (...). Eu tinha dores no corpo e no coração também, eu chorei”.
Diz a mãe que Almami a procurou durante a noite, falando que “alguém havia
estragado seu conhecimento, alguém o havia estragado”. Ele vivia numa outra
casa ao lado da mesquita e, naquela noite, pegou suas coisas e se transferiu para
a casa do tio (que se encontrava em Abidjã), que fica no pátio da família, ao lado
da casa da mãe de Mohamad.

Os primeiros sinais da doença se manifestaram logo após seu regresso
de Jankabu, onde havia aprofundado seus estudos numa escola corânica, vivendo
na casa de um tio.

“Voltou no início do período das chuvas. Quando estávamos no campo,
ele começou a brigar com todo mundo: antes ele não brigava com ninguém.
Naqueles dias, qualquer coisa o irritava”, explicou Mohamad, em uma entrevista.

Um dia brigou com nosso pai, saiu para o campo e lá matou todos os pés de milhete.
Antes ele não era assim. Almami repetia palavras que nenhum muçulmano diz.
Percebi que seu espírito (hakile) tinha sido queimado (hakile wulila). Depois, mesmo
não insultando ninguém, permanecia dentro de casa, não queria trabalhar. Brigou
com Dauda, seu irmão, porque ele queria obrigá-lo a trabalhar. Até hoje, ele
permanece o tempo todo dentro de casa, mas respeita as horas das preces.

Na família, foi o pai de Almami o primeiro a se converter ao Islã. O velho
Amadou diz que numa noite ele chegou diante de sua porta e jogou suas coisas
e saiu correndo. Fez isso três vezes. Afirma que a mulher de Almami ainda não
vivia com ele quando começaram seus problemas, ela vinha apenas durante a
noite. Almami disse que nunca procurou um adivinho, mas que seu pai havia
feito sacrifícios em seu nome, além de trazer medicamentos para beber e fazer
fumigação. Naquele período, foi tratado sem resultados pelo pai e por seu marabu
(de Songo). Depois, recebeu tratamento em Songo, em Bodio,145 além de ter sido
levado para Soma (seis meses) e, finalmente, para Tanga (dois anos). Sobre o
tempo que passou em Tanga, Almami conta que trabalhava muito e ganhava
pouca alimentação, e que davam a ele a tarefa de bater nos outros doentes; se
recusasse, ele apanharia. Diz sua mãe que Almami conversava antes de ir para
Bodio; depois, quando foram buscá-lo no final do tratamento (o terapeuta havia
dito que estava curado) não falava mais. Dois anos depois, pensando que iria
acompanhar o tio para Jankabu, Almami foi levado contra sua vontade para Tanga,

1 4 5 “O tratamento em Bodio durou cerca de três meses, lá ele me bateu no primeiro dia, depois fiquei amarrado
durante oito dias” (Almami Seiba, entrevista).



155

onde recebeu um tratamento feito da mistura de dois tipos de uma planta chamada
wenje-wenje146 e de fruto de tamarindo.

Lá o terapeuta batia nas pessoas até elas perderem a consciência. Ele bateu no
Almami uma vez e ele fugiu e voltou para casa. Quando voltou para casa, ele nos
acusou de querer matá-lo e não tratá-lo. Por isso não concordava com ninguém da
família. Apenas comigo ele é correto. (Mohamad Seiba, entrevista)

Para a mãe de Almami, sua doença é ação de ogulu b&l&n ou é bruxaria.
Segundo Almami, seus problemas começaram depois que encontrou um fio sobre
seu leito. Disse que sabia que foi uma pessoa que pôs o fio lá. Naquele momento
seu coração bateu forte, e desde então sentia medo e via coisas e não conseguia
mais dormir. A figura da serpente reaparece em seu relato como evento
significativo: “Eu vi uma serpente. Não estava mais contente com a casa, mas
antes que eu a deixasse a doença me pegou”.

Noutro dia, afirmou que sua doença foi enviada pelo ex-noivo de sua
mulher. A mulher, com quem Almami teve uma filha, tinha sido dada ainda
pequena como esposa a um jovem Degoga; foi retirada dele em favor de Almami
porque era a vontade dos dois e por haver uma forte ligação entre suas famílias.

A mãe afirma que Almami teve uma infância sem problemas. A doença
começou durante a gravidez de sua esposa. Segundo a mãe, depois que ele ficou
doente, sua mulher voltou para o povoado paterno em Sibo. Na versão de
Mohamad, foi o velho Amadou quem teria dito para ela partir. A filha de Almami
tinha, em 1994, dez anos e vinha visitar os avós com regularidade.

Almami mostrou-se receptivo ao contato e assim passamos a visitá-lo.
Já no terceiro encontro, seu pai pediu que o levássemos conosco quando
estivéssemos em Songo. Assim fizemos. Ele passou a percorrer conosco as ruas
estreitas de Songo, acompanhando-nos nas entrevistas com os velhos, adivinhos
e outros doentes. Pediu um caderno, disse que gostava de escrever. Durante algum
tempo escreveu algumas suratas,147 depois começou a dizer que queria contar
sua história, mas desistiu rapidamente. Propusemos a ele ir ao CRMT para uma
consulta. Sair de Songo fez suas feições mudarem.

Procuramos discutir com ele como poderia reconstituir um quotidiano
que ampliasse suas atividades e relações. Disse que gostaria de voltar a tecer. Ao
procurar organizar o espaço e os materiais de tecelagem, um amigo se aproximou.
O pai de Almami cedeu seus materiais que já não estavam em uso. Dessa forma,
Almami começou a sair de seu quarto mesmo na nossa ausência. Seu amigo o
ajudou a preparar os fios e a recordar os movimentos básicos; ele percebia que

1 4 6 Não conseguimos identificar.
147 O Alcorão é composto por 114 suratas ou capítulos.
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Almami se confundia, e, com paciência, desembaraçava, os fios e mostrava-lhe,
vez por outra, como era o trabalho. No início, ficávamos lá com eles e Mohamad
trazia o chá e algumas nozes de cola.

Em alguns momentos, Almami quis voltar para seu quarto, e diversas
vezes o fez. Depois aceitava sair e tornava a reconstruir suas relações. Dizia ser
difícil perceber que as pessoas o olhavam como um animal estranho. Ele não
conhecia e não era conhecido por grande parte das crianças, e os velhos paravam
diante dele admirados, demonstrando uma curiosidade que, freqüentemente, era
recebida com sofrimento. Com o tempo, ele foi ficando mais seguro e deixando
de falar sozinho e de rezar o tempo todo. Num primeiro momento, dizia que
continuava a ver e a ouvir coisas, mas que já não sentia medo; depois, passou a
dizer que não via mais nada.

Voltou a trabalhar nas atividades agrícolas, mas só com Mohamad, em
quem confiava. Não se entendia com o outro irmão, Dauda, e a relação com o
pai era tensa. Meses mais tarde, Mohamad cedeu-lhe uma casa próxima à sua.
Foi importante reformar a nova morada, transferir seus objetos e roupas, ter seu
amigo ao lado para o chá durante as longas horas de calor. Muitas noites eram
também compartilhadas com o amigo e companheiro de infância. Participou de
um grupo de jovens que se reuniu para aprender bogolã (pintura em tecido com
argila e sementes, muito apreciada por turistas) e voltou a tecer e a cultivar.

Por volta de setembro de 1995, Almami começou a dizer que queria uma
esposa; depois, que queria de volta a sua esposa (que já havia casado com outro
com quem tinha dois filhos). Esta seria uma passagem decisiva. Mohamad entendia
que seria preciso ajudar o irmão a encontrar outra mulher, mas hesitava. Em meio
a diversas incertezas e receios, Mohamad veio nos dizer que havia uma jovem que
estava retornando a Songo. Ela havia crescido em Wedegele, os pais haviam
entregado a menina a uma mulher da família para que ajudasse na cozinha. Com a
morte da velha, as mulheres da família não queriam que a menina continuasse lá,
pois ela tinha um problema físico no braço direito e, por isso, comia com a mão
esquerda, fato que provoca repugnância em muitos Dogon. A família da jovem
concordou em dá-la a Almami, que a aceitou. A união de duas pessoas marcadas
pela diferença: ela, canhota, e ele, alguém que se manteve isolado durante anos,
permitiu reconduzir os dois a espaços e relações mais amplos e enriquecedores.

Quando deixamos o Mali em 1996, ela tinha começado a encontrá-lo à
noite. Soubemos que tiveram uma menina em maio de 1998, mas ainda não havia
feito o casamento, ou seja, ela ainda não havia se transferido para a casa do marido.
Almami continuou seu processo de reinserção, elaborando as marcas do que viveu.
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Kamissa Seiba

Kamissa Seiba estava, na ocasião em que nos conhecemos, com cerca
de 35 anos, era casada e tinha três filhos. Seu marido estava em Bamako quando
a encontramos em Songo, para onde foi levada em meados de 1994.

Kamissa foi para Bamako acompanhando o marido que trabalha como
cozinheiro na casa de europeus. Depois de algum tempo, ele se casou novamente
com uma mulher bambara, e Kamissa foi transferida de sua casa, que ficava no
centro da cidade, para outra, na periferia. O marido passou a viver grande parte
do tempo com a segunda esposa na casa onde vivera anteriormente com Kamissa.
Ela teve dois abortos seguidos, o que teria dificultado ainda mais sua vida, e as
marcas de seu sofrimento foram imprimindo novas dificuldades em suas relações.
Mohamad diz que depois que ela ficou só, chorava muito; para ele, foi naquela
época que os problemas da irmã começaram a se manifestar. Os dois abortos
aconteceram antes de ter seu terceiro filho, um bebê que trazia no colo quando a
encontramos pela primeira vez em Songo.

Kamissa procurou tratamento no Hospital Geral Gabriel Touré, que
freqüentava desde o início de sua gravidez. Depois, conseguiu medicamentos dogon
(d<g< no), mas parou o tratamento e a doença voltou. Como ela escapava sempre
para a mata, decidiram levá-la para a casa dos pais do marido em Songo. Naquele
momento, ela não podia sentar-se para conversar, estava inquieta, enfatizou a sogra
de Kamissa. Ela não conseguiu mais trabalhar e dizia que tinha sempre a impressão
de que não havia se alimentado, mesmo quando acabava de comer.

Tecelão



158

O marabu de Sibo que tratava Kamissa em 1994 disse que ela tinha adquirido
a doença com satãs da mata (ogulu sitandu). Falando sobre sua situação, ela nos explicou:

Quando a doença se alça, mesmo durante a noite, tenho vontade de correr. Meu
kinde-kindu recebe choques intermitentes, eu tremo. Estava no terceiro mês de
minha gravidez. O aborto e a doença começaram no mesmo momento. Mesmo
presentemente, quando eu deito, eu tenho medo. Durante o sonho, alguém vem me
encontrar. Eu vejo pessoas, alguns querem me apunhalar, outros, me enforcar, mas
se não é noite eu não vejo nada. (Kamissa Seiba, entrevista)

Sua sogra, explica que Kamissa gritava durante a noite: “Ela diz que
alguém quer a apunhalar ou atirar [com fuzil] nela”. Kamissa acrescenta: “Ainda
agora eu tenho medo. Não é que eu veja coisas de fato, mas eu escuto suas
palavras. É como se eles estivessem em mim”.

Ela permaneceu na casa do sogro até que bateu numa velha com o
bastão do pilão. Foi levada para a casa de seu pai. Esse ato grave tornaria tudo
mais difícil para ela, que perdia um laço fundamental com a família do marido.

Em meados de maio de 1995, percebemos em uma de nossas visitas
que ela estava muito silenciosa, arredia ao contato e com o olhar distante. Fiava
ao lado da mãe. Sua volta para a casa paterna a deixava numa situação de grande
dependência, e ela reclamava sempre a ausência do marido, e manifestava o
desejo de voltar para Bamako. Durante dois anos, ele jamais veio a Songo, ainda
que tenha mandado dinheiro para seu tratamento cerca de um ano depois (após
uma solicitação do pai da moça).

A relação com o marido parecia uma peça fundamental do drama no
qual Kamissa estava imersa. Ela era a primeira esposa, e seu casamento é um
símbolo forte da união das duas famílias. A migração para Bamako, há mais de
dez anos, trouxe novos conflitos para as relações matrimoniais: o casamento de
seu marido com uma mulher bambara e a distância do ethos dogon, dos familiares
e das companheiras.

O momento da chegada da segunda mulher é referido, por homens e
mulheres, como delicado e conflituoso. Este fato, somado à idéia corrente de que a
segunda esposa é que é a mulher amada, fez com que a sociedade criasse mecanismos,
muitas vezes sutis, de compensação. O homem deve distribuir suas atenções, além
do que a primeira esposa deve manter a posição hierárquica, tendo um poder
diferenciado na vida doméstica (devendo ser chamada de obi, mesmo tratamento
que se dá às irmãs da mãe). Por isso, do ponto de vista da vida dogon, seria uma
grave falta Kamissa ser transferida de sua casa para que o marido recebesse a segunda
mulher. A rejeição não foi declarada pelo marido que não propôs o divórcio.

Uma situação semelhante viveu uma outra mulher que conhecemos,
Fanta Karambe. Seu marido uniu-se a uma mulher fula e deixou de procurá-la,
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mas nunca assumiu o divórcio que poderia liberar sua primeira esposa. Isto poderia
significar um problema grave na família, uma vez que eram primos. Fanta viveu
anos em silêncio; em 1995, permanecia em sua reclusão na casa da família paterna,
recusando-se a falar, ou seja, a se relacionar.

Kamissa foi levada para a casa do pai, com quem discutia sempre. Um
dia, entrou no celeiro e pegou arroz. Esse incidente fez com que seus familiares
chamassem um ferreiro para acorrentá-la. Foi nesse período que Mohamad pediu
que interviéssemos no sentido de ajudar Kamissa. Ele havia sido contra o
aprisionamento da irmã. Almami estava melhor, ajudava o irmão a refazer o teto
de sua casa e dizia estar preocupado com a situação da irmã. Era início de junho
de 1995. Até aquele momento havíamos acompanhado sua história à distância,
pois a família não permitia nosso contato com Kamissa como havia feito no caso
de Almami. Ela ficou presa cerca de dois meses, período em que passávamos
regularmente para vê-la, levar leite em pó e açúcar que sempre pedia (antes de
ser acorrentada). Foi a maneira que encontramos para estarmos presentes,
esperando que a família abrisse alguma brecha.

Conversando com seus pais, compreendemos que as decisões estavam
com o irmão mais velho, filho de mesmo pai e mãe, Dauda Seiba. Mohamad era
irmão só por parte de pai; assim, embora mais velho que Dauda, não caberia a
ele interceder por Kamissa. Conversamos com Dauda, que se mostrava
desinteressado e distante, mas acabou concordando em buscar ajuda para a irmã.
Entretanto, queria liberá-la na presença do marabu de Sibo e pedia medicamentos
para tranqüilizá-la; tinha receio de sua agressividade.

Procuramos Issa Karambe, o marabu da família, em uma viagem que
realizamos com Dauda. Ele concordou em soltar Kamissa e deu algo para que
fosse colocado na porta da casa, pois isso faria com que ela não saísse. Depois,
procuramos o Dr. Pakuy Pierre Mounkoro do CRMT em Bandiagara, que nos
deu uma receita de diazepan (10mg/dia) e cloropromazina (25mg/dia).
Acreditávamos que tais medicamentos tinham um papel mais relevante para a
família, pois diziam ter medo da revolta de Kamissa por a terem mantido tanto
tempo nos ferros (expressão que utilizam). Deveríamos levá-la para uma consulta
assim que fosse libertada. Infelizmente, tivemos de fazer uma viagem urgente a
Bamako e Kamissa teve uma reação muito forte a tais medicamentos: dormia o
tempo todo. Quando regressamos, cerca de uma semana depois, procuramos o
médico que diminuiu a medicação. O fato corroeu a confiança da moça naqueles
medicamentos tubabus, que provocavam sensação de fraqueza, e em nós. Solta,
ela passou a se alimentar melhor, e depois de alguns dias a levamos conosco para
Bandiagara. Parecia feliz ao sair de Songo, conversava mais desenvolta, deixando
a atitude arredia. Fez sua consulta e depois voltamos.
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Kamissa, diferentemente de Almami, era reinvindicativa com sua
família, queixava-se do pai dizendo que ele não lhes dava cereal suficiente e
pedia insistentemente para voltar para a casa do marido. Contou-nos que, antes
de ir para Bamako, seu marido havia construído uma casa para ela em Songo.
Mudaram para Bamako e nunca viveram nela. Assim, reivindicava a casa a seu
sogro. As pessoas diziam que suas palavras eram corretas, mas que não eram
coisas para se dizer.

Kamissa decidiu abandonar o tratamento do CRMT, pois entendia que
aqueles medicamentos a deixavam sem força e com muito sono; foi apoiada pelo
silêncio do pai e do irmão, Dauda. A família decidira guardar a filha em casa e,
pelo menos momentaneamente, não buscar outro tipo de tratamento.

Cerca de um mês depois, Dauda nos procurou dizendo que eles tinham
decidido levar a irmã para um terapeuta que vivia na fronteira com Burkina
Faso, pois haviam escutado que um parente de Tile tinha ficado bom com ele.
A propaganda que se fazia pelo rádio (transmissão de Mopti) tornara-se o assunto
do povoado naqueles dias. Seria preciso, para a viagem, 50 mil francos CFA (cerca
de 70 dólares). Soma altíssima, sobretudo num ano que não tinha tido colheita
devido à ausência das chuvas. Pediram para o marido de Kamissa uma parte e,
depois de algumas semanas, partiram, dizendo a ela que partiam para Bamako.

Voltaram na semana seguinte. Ao chegar em Mopti, descobrindo o engano,
Kamissa mordeu o irmão, passou a falar sozinha e a criar situações para envergonhá-
lo durante a viagem de ônibus. Contou-nos Dauda que dezenas de pessoas, vindas
de toda parte, estavam lá quando chegaram. O terapeuta chamava todas as pessoas
pela manhã e fazia cada uma passar entre duas plantas, e neste momento dizia o
que tinham e se era o caso de fazer o tratamento. Quando Kamissa passou, afirmou
que ela poderia voltar para casa e que tudo ficaria bem. Assim, eles regressaram a
Songo, mas a situação da jovem era sempre a mesma. Ela reclamava que o irmão
a tinha ‘exposto diante de todos’. O irmão voltou nervoso e desiludido; manifestava
sua mágoa da irmã que, segundo ele, não aceitava sua ajuda.

Dias depois, Kamissa entrou nos aposentos de seu pai e jogou suas
coisas para fora, insultando parentes e vizinhos. A reação não demorou: foi presa
e dessa vez no centro de uma casa, ligada pelos pés ao pilar central, tendo as
mãos atadas com braceletes de ferro. Nós a visitávamos naquela situação penosa.
Passados cerca de dez dias, soltaram-na do pilar, ficando com mãos e pés atados
por bracelete e tornozeleira de ferro. Depois, seu pai decidiu soltar suas mãos.
Ela passou a andar pelo povoado arrastando-se, e ia até a casa do ferreiro para
que ele tirasse os ferros que prendiam seus pés. Foi um período de grande angústia
para todos. Seu irmão Dauda, como a maioria da população de homens e mulheres
adultos, tinha ido para a colheita de arroz na esperança de garantir algum cereal
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para a alimentação, já que a colheita, no planalto todo, tinha sido completamente
perdida. A ajuda do Estado foi lenta e inexpressiva. Apenas os velhos e crianças
permaneceram no povoado, e a situação de Kamissa ficou mais difícil.

Ainda naqueles meses, alguns casos de cólera foram comprovados e
uma série de medidas restritivas foi adotada para evitar a circulação das pessoas.

Já em fins de janeiro de 1996, depois da volta do irmão de Kamissa, o
velho Amadou Seiba veio até nossa casa pedir ajuda para a filha. Era uma situação
muito delicada. Tentávamos compreender as diferentes faces do problema e,
sobretudo, perceber o que ele achava que seria possível fazer e a quem recorrer.
Nesse mesmo período, Almami, irmão de Kamissa, decidiu mudar de casa; estava
reconstruindo seu espaço e isso implicava sair da casa de seus pais.

Parecia-nos que se Kamissa continuasse em sua casa, não demoraria a
ser acorrentada. Queria ir ao encontro do marido em Bamako, mas este não a
queria de volta. Uma separação de fato já havia ocorrido, mas ela não aceitava a
situação, estava com raiva de todos.

Entre os terapeutas dogon que conhecíamos, sugerimos Amadou
Nantume. Ele é de Kunjala, localidade próxima a Songo, e havia assumido, como
os Seiba, o Islã como religião. Assim, Kamissa foi levada para Kunjala e nós
pudemos seguir seu tratamento. Ficou lá cerca de vinte dias. Antes de se iniciar o
tratamento foi necessário, para os ritos propiciatórios: um carneiro, dois sawal
(equivalente a 2 kg, aproximadamente) de milhete, uma roupa usada, 4.500
francos CFA, além de cinco sawal de milhete para sua alimentação.

Estávamos em início de março de 1996. Chegamos um dia depois de
Kamissa e o irmão. Naquele dia, passou a tarde conosco. Ao ser chamada para o
tratamento, deixou-se levar visivelmente contrariada. Falando sempre em bamanã,
ela dizia que vivia em tratamento, mas aquilo “não alimentava ninguém”.

Os gestos de Nantume eram decididos, sua mão caía pesadamente sobre
a cabeça de Kamissa, que não escondia seu aborrecimento, mas submeteu-se em
silêncio. Depois, questionou seu irmão por tê-la trazido ali enganada, pois ele
havia dito que iria visitar parentes de seu marido. Disse que ao chegar tinha sido
amarrada e que havia apanhado e, voltando-se para Nantume, perguntou se eram
maneiras de tratar seus visitantes. Tinha as mãos inchadas pela pressão do tecido
com o qual tinha sido amarrada. No dia seguinte, recebeu suas roupas. Dauda, o
irmão que a acompanhava, sofria naquela situação, sendo alvo constante da raiva
da irmã. Nantume acredita que a doença de Kamissa tenha sido enviada: “não é
doença de Amma [Amba], foi trabalhada com as mãos”, explica.

Kamissa voltou para Songo, ainda que seu pai tivesse manifestado o
desejo de dá-la definitivamente ao terapeuta em caso de cura. Voltou muito mais
tranqüila, mas o terapeuta havia dito que não estava completamente curada.
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Nossa partida aproximava-se e, naquele momento, estávamos trabalhando
em Kundu-Kikinu (cerca de 70 km); íamos visitá-los, mas não vivíamos mais ali.
Kamissa pediu para ir viver na casa que seu marido havia construído, e, desta vez,
seu sogro cedeu. Ela se transferiu para lá, e quando partimos, fazia bolinhos de
milhete para vender, estava melhor, mas ainda muito frágil. Soubemos, por meio
de uma carta de Laya Karambe, que foi novamente acorrentada.

Os casos descritos parecem particularmente sugestivos de determinados
conflitos que indicam a presença de situações que se configuram como nós de
tensão diante dos quais não apenas as pessoas, individualmente, mas a coletividade
parece não saber por onde seguir. Maldição e bruxaria revelam uma interpretação
que vincula sofrimento e conflito, pessoa e sociedade. A vulnerabilidade das
situações de passagem importantes da vida dogon (como nascimento, iniciação,
casamento, maternidade e morte) parece alimentada por um processo (pouco
flexível) de inserção do Islã específico de Songo.

Aprisionamento de
Kamissa Seiba em sua
casa em Songo
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As interpretações da dor aparecem por meio de duas formulações
divergentes, mas igualmente presentes. A doença como manifestação da vontade
de Amba, que é uma teoria de acobertamento e de pacificação, e a hipótese que
liga a doença à ação nefasta de agentes sociais fazem surgir uma noção com base
num conflito que deve ser superado, mas cujo caminho a sociedade atual não
conhece. É possível que os processos específicos de transformação ligados,
principalmente, à migração e à islamização situem os Dogon de Songo em um
momento pungente de mudança de valores e, portanto, do quotidiano e das regras
da convivência. O que tem sido posto em causa são, sobretudo, as alianças
matrimoniais e o papel dos homens jovens na estrutura de poder e de decisão dos
destinos pessoais – fatores que modificam os sentidos do bem-estar e da saúde. A
noção de saúde confunde-se com o processo permanente de formação e socialização
da pessoa, que se realiza na intersecção com seus ancestrais com sua comunidade
e por meio de percursos e elaborações particulares (Sow, 1977). A saúde deriva do
equilíbrio entre imagem de si e papel social efetivamente assumido (Coppo, 1993b).

As interpretações atribuídas ao adoecer se revelam em sua historicidade;
o momento do primeiro evento é preciso assim como a individualidade da pessoa
em sofrimento. Se por um lado, a constituição da pessoa é trabalhada pela sociedade,
por outro, ela pode a qualquer momento (mesmo sem intenção) converter-se em
expressão de contradições, antagonismos e transformações.

São as transgressões e a quebra dos códigos de conduta que fornecem
sinais importantes de desordem que se manifesta pelo desrespeito aos códigos de
conduta interpessoais (gritar com mais velho ou interromper sua palavra, vestir-se
inadequadamente ou ficar nu em lugar público, roubar, agredir sem razão, amedrontar
as crianças, fugir para a mata), pela violação de um pacto ancestral (penetrar em
lugar sagrado, transgressões alimentares) e pela violação dos preceitos que regem a
conduta dos homens com a natureza visível (cortar árvore em lugar sagrado, falta
no cumprimento dos ritos de purificação da mata) e com os seres não visíveis que
representam um pacto de paz no compartilhar do espaço terrestre (penetrar em
locais onde vivem os y&b&n, jinnu sem pronunciar as palavras de proteção).

É preciso ressaltar, entretanto, que estes sinais deverão ser confrontados,
por um lado, com a capacidade ou incapacidade da pessoa em manter suas
atividades cotidianas e, por outro, com explicações possíveis, coerentes com a
visão de mundo dogon. Assim, o fato isolado de uma pessoa ver coisas ou seres
que os outros não vêem ou não ouvem significa que ela está em contato com os
seres existentes, mas não visíveis à maioria dos homens, e deste contato poderá
tirar uma experiência negativa ou positiva. Se a pessoa tem medo (n&) repentino,
poderá se perder (seu kinde kindu escapa) ou poderá se tornar impura, deixando



164

o caminho aberto para que a doença entre. Então, ela poderá estar diante de um
diagnóstico de wede-wede (loucura).

Outro destino é, entretanto, previsto caso a pessoa consiga fazer de sua
experiência um fator positivo ao interpretar esse encontro ou episódio dentro de
contornos sociais pertinentes. Assim, é preciso diferenciar wede-wede da
manifestação do Binu (ancestral protetor), uma revelação ou princípio de atividades
de adivinhação. Esta foi a situação de uma Maraetu, reputada por sua condição de
adivinha. Após perder nove filhos, começou a se comunicar com os seres não
visíveis, o que permitiu a ela reencontrar seu lugar na sociedade. No início, pensou
ser wede-wede, fez diversos tratamentos, rituais de purificação, mas os próprios
seres que a protegem disseram que seu caso não tinha cura, pois não era doença.

O respeito às regras de comportamento, codificadas segundo diferenças
de sexo, idade, castas, famílias e de acordo com os graus de parentesco, define
também os contornos das formas de solidariedade que se criam. Assim, nos
momentos difíceis, a menina ou o menino buscam os conselhos da mãe, mas,
com a entrada na vida adulta, o jovem procura ouvir a opinião dos amigos de
mesma idade, e apenas em situação mais grave recorre ao pai, ou, aos velhos
influentes, a um adivinho ou a um marabu (que poderão lhe fazer bendições e
amuletos). Dos dois últimos, ele receberá, sobretudo, indicações sobre as medidas
preventivas ou protetoras a serem tomadas; o conselho, já em si elemento do
itinerário terapêutico, vem normalmente acompanhado de indicação de oferenda
e sacrifício, “uma via de saída pelo poder do gesto que transforma o desejo,
ainda sujeito à ambivalência que domina o mundo interior, em realidade unívoca,
externa ao indivíduo” (Coppo, 1993b: 63). A doença é percebida como
perturbação do equilíbrio que é preciso reconstituir agindo sobre diversos níveis.
Compõem, assim, os recursos de restabelecimento da ordem: a purificação do
corpo do doente e a reparação da falta como condição anterior e necessária para
que um tratamento especializado possa ser efetivo.

Coppo sugere que a percepção dos problemas mentais pode ser apreendida
em parte por meio de uma série de expressões utilizadas148 que indicam um
progressivo agravamento, indo do mal-estar à doença propriamente dita: “começa
por um ‘coração que chora’, tornando-se incerto e então ele ‘estraga-se’, em seguida
a cabeça levanta, pode revirar-se e finalmente estragar-se. A pessoa encontra-se,
então, às portas da loucura” (1993b: 67). O destino pessoal a partir de então resulta
de múltiplos fatores: papel social, lugar na família, condições e circunstâncias do
nascimento, casamento, sexo, idade, lugar da família na localidade onde vivem e

1 4 8 Ver quadros de terminologia sobre a loucura e expressões a ela vinculada ainda neste capítulo.
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outros ainda mais imponderáveis. Dependendo das condições, a pessoa poderá
reencontrar seu equilíbrio e sua integridade pessoal-social.

Nas próximas páginas, ganhamos distância dos contos e das histórias
singulares de doentes e seus familiares para nos aproximarmos da palavra dos
adivinhos e dos terapeutas dogon, percorrendo parte das noções que fundamentam
seu entendimento sobre a loucura e seu tratamento.

Saberes Tecidos em Conjunto

Adivinhos e terapeutas

O adoecimento e o sofrimento são processos pessoais profundamente
imbricados. Adoecer é um evento individual-social complexo que desencadeia
um conjunto de ações e reações na sociedade.

Para o grupo francês Marc Augé, Claudine Herzlich, Françoise Héretier,
Nicole Sindzinge e Jeanne Pierret (Augé & Herzlich, 1986), cada sociedade apresenta
um leque de interpretações aplicáveis ao corpo individual e aos processos sociais.
A doença tem uma capacidade de evocação da ordem social, provocando uma
redefinição da pessoa. Definida como forma elementar do evento que requer uma
explicação e se insere em um processo de causalidades, a dimensão social da doença
(que não se reduz a uma dimensão causal) constrói-se a partir de uma lógica tríplice:
1) a ‘lógica das diferenças’, de tipo simbólico, que ordena os símbolos uns em
relação aos outros em uma armadura intelectual que permite pensar o social; 2) a
‘lógica das referências’, que estabelece as relações entre ordem simbólica e social;
3) a ‘lógica do evento’ (crono-lógica), que submete as relações de sentido das duas
anteriores à força de uma experiência concreta (força social da pessoa),
contextualizada na história pessoal e social (Augé & Herzlich, 1986).

Arthur Kleinman (1978) analisa modelos explicativos (explanatory
models) por meio dos quais se atribuem forma e sentido a uma experiência de
doença, que pode ser vista como disease (a doença) e illness (como se vive o
adoecer). Em inglês, a diferença de sentido entre disease e illness tem sido utilizada
por diversos pesquisadores para estabelecer conceitos distintos. Em 1977,
Eisenberg definiu illness como a experiência subjetiva do doente. Já Fabrega
(1989, 1990) afirma que illness designa os comportamentos socioculturais ligados
à doença. O termo illness opõe-se a disease, que pertence à concepção biomédica
da doença. Jean Benoist (1996) ressalta um terceiro conceito presente na língua
inglesa, sickness, capaz de conter em si as condições sociais e históricas de
elaboração das representações do doente e do médico. Enfatiza, ainda, que a
cultura não é apenas um meio para representar a doença, mas é essencial para
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construí-la como realidade humana – ela constrói uma ponte simbólica entre
significados culturais intersubjetivos e corpo humano.

Dessa forma, a doença só pode ser conhecida no exercício de uma
atividade interpretativa, sublinhando-se que biologia, significados atribuídos e
práticas sociais interagem na construção da doença como objeto social ou
experiência vivida, vinculada a relações sociais e de poder (Cozzi & Nigris, 1996).

Na sociedade dogon, diversos agentes sociais, especialistas ou não,
interagem a fim de recompor a ordem, atribuir e redefinir sentidos, restabelecer a
saúde da pessoa e o bem-estar coletivo. A existência de uma pessoa transcorre
como continuidade ancestral que só se realiza inteiramente nas malhas de sua
sociedade ao longo de sua passagem pelo mundo visível, no qual é preciso
constituir redes de solidariedade e de convívio.

Os especialistas no tratamento de wede-wede (loucura) são pessoas que
transitam e que necessitam conduzir o doente e seus familiares pelo mundo
vegetal, mineral, animal, pela ancestralidade, e pelas tramas do tecido social,
ressemantizando o acontecimento/contingente, a origem imediata da manifestação
da doença, além de acolher e reinserir na produção e na teia de relações a pessoa
de quem se ocupam.

Quando esses objetivos falham, resta a quem sofre se acomodar ao
fechamento no mundo doméstico reorganizado a partir da diferença, tendendo-
se, nesses casos, à cristalização do papel do doente, o que leva a pessoa a mergulhar
em um esquecimento social. Restam-lhe, então, diferentes modalidades e
expressões de abandono temporário ou definitivo: a separação por período
prolongado ou mesmo permanente da família.

Nesses casos, o doente poderá ser acolhido por um parente ou amigo,
ou pelo próprio terapeuta. A emergência de uma crise individual evoca, também,
a expressão de conflitos nas relações entre os mais próximos. Dessa forma, é
muitas vezes ambivalente a busca de ajuda, sobretudo quando o período em que
a pessoa exige cuidado é longo. Se essa ética da solidariedade se despedaça,
com a perda dos elos e do sentimento de pertença familiar, sem a aceitação
reparadora em uma segunda rede, a pessoa perde a si mesma.

A presença da medicina de origem européia é frágil em toda a região
dogon. O sistema é insuficiente e precário, sendo somente acessível mediante
pagamento em moeda. No campo específico da psiquiatria, um médico realiza
consultas ambulatoriais no CRMT, atendendo a casos particulares dentro de uma
proposta de colóquios clássicos e controle medicamentoso (basicamente, os
neurolépticos: cloropromazina, prometazina; ansiolíticos: diazepan e
antidepressivos: amitriptilina).
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Essa estratégia terapêutica, já insuficiente em nossos meios, é absolu-
tamente inoperante nessas regiões, seja pela abordagem redutora, seja pelo
pequeno alcance das intervenções, que permanecem restritas aos que procuram
os consultórios. Dentre esses, poucos conseguem dar continuidade ao tratamento
proposto. Os especilistas dogon que encontramos reconhecem a força dos
medicamentos da chamada biomedicina européia acreditam que esta não trata a
loucura. Para eles, esses medicamentos podem acalmar uma pessoa agressiva,
mas não a libertam da doença. Alguns terapeutas, como Allaye Sagara, solicitavam
tranqüilizantes ‘para não ter de amarrar seus doentes’, mas ele é enfático em
dizer que acalmar não é tratar.

Os saberes ancestrais que integram o universo terapêutico na sociedade
dogon, inseridos no processo sócio-histórico que lhes originaram, formam uma
tessitura complexa na qual diversos agentes concorrem, começando pelos
conhecimentos familiares em geral e, em particular, pelo patriarca-chefe de linhagem.

Além desse, existem os adivinhos (almaga149 ou kundu-n&), os marabus
e, finalmente, os especialistas que compõem um conjunto de terapeutas (j<n-
j<#u-n&) cujo saber está fundamentado em valores ancestrais. Estes se diferenciam
segundo a doença que tratam.

Diante de uma experiência de dor e crise, um primeiro nível de reações
ocorre no seio da linhagem, de onde se iniciam sejam os mecanismos de
solidariedade e de ajuda, sejam os de rejeição da doença e/ou abandono da pessoa.
Pode-se dizer que em toda linhagem encontramos pessoas reconhecidas como
capazes de fornecer interpretações sobre a situação e providenciar as medidas
consideradas fundamentais, desde a coleta de plantas até a fabricação e
administração de medicamentos. A doença é freqüentemente associada à
transgressão de proibições. Para equacionar essa problemática, forma-se um
movimento de ajuda terapêutica através de parentes diretos ou colaterais, sob
responsabilidade do patriarca responsável pelo abaga familiar.

Não encontramos nas línguas dogon um termo que designe o conjunto
desses aparatos ainda que sejam usados metaforicamente gelu, <m<l< e abaga,
segundo a região onde estivemos; gelu possui uma significação abrangente, sendo
empregado, sobretudo, em região donno. Segundo Marcel Kervran (1993: 150),
gelu significa: 1) ação de guardar, de manter; 2) entidade protetora pessoal; 3)
suporte material da força dessa entidade (altar, amuletos, estatuetas). O termo
<m<l< é utilizado na região de Kundu em uma conotação semelhante. Ele deriva

1 4 9 A etimologia da palavra proposta por Calame-Griaule (1965: 430) é que almaga derivaria de álu mánga,
literalmente petri l’indecision, ou seja, terminar com a indecisão. Outra explicação nos foi dada: alu
significaria aliança e manga, guardar nas mãos, dar forma, criar.
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de <m<, que significa apodrecer, decompor; <m<l< é empregado (principalmente
em zona t<ro) para designar um conjunto de aparatos que, ao sofrerem quebras de
seus interditos, podem provocar até mesmo a morte (Calame-Griaule, 1968: 211),
bem como no sentido de mau-olhado, encosto, embruxamento.

Segundo Tinta (1994), os avós que compartilham as mesmas regras e
proibições totêmicas intervêm no interior da linhagem, e os primos cruzados
matrilineares podem atuar como terapeutas. Muitas vezes, entretanto, faz-se
necessário buscar ajuda fora da família.

Em meio dogon, é possível distinguir, como especialistas da saúde, os
adivinhos, os terapeutas, os vendedores de plantas medicinais e objetos destinados
ao tratamento e rituais terapêuticos, assim como os encarregados de cultos
específicos. Além deles, dependendo se a natureza do mal ou da doença a tratar
for considerada diretamente ligada a transgressões, podem intervir sobretudo
para ritos de purificação do corpo:150 feiticeiro (dugu-n&),151 um  ferreiro, um
artesão de couro ou um dos aliados rituais (aliança catártica ou de troça),
chamados mangu ou dama-ga.

Outra personagem que participa do universo terapêutico é o Binu-kedu-
n&. Por sua sensibilidade e participação simultânea no mundo dos homens e nas
sociedades dos seres não visíveis, ele pode adquirir conhecimentos específicos:
vidência, adivinhação e tratamento de doenças. O Binu não é único e suas
qualidades terapêuticas variam de maneira importante.

Coppo, Pisani & Oumar (1989), em pesquisas realizadas sobre os
itinerários terapêuticos percorridos pelos habitantes da região de Bandiagara,
concluem que a automedicação é praticada pelos avós (isto é, familiares da geração
dos avós) no caso de o doente ser criança ou jovem. Nesses casos, eles procuram
as plantas, produzindo e administrando o medicamento. Pode-se questionar,
entretanto, a aplicação da noção de automedicação que se opõe à medicação
sugerida por quem detém o saber e a autoridade da cura, disjunção ausente no
pensamento dogon. O conhecimento das plantas é sugerido mesmo nos contos,
e um certo número de plantas utilizadas pelos especialistas é de uso recorrente e
está à venda no mercado.

O que caracteriza a ação do terapeuta e marca a diferença sobre os
cuidados de um leigo está no conjunto de sua intervenção: ritos propiciatórios,
encantamentos, uso de medicamentos vegetais, minerais e animais, bem como a

1 5 0 Caso de doenças de <m<l< (mal enviado por alguém) após romper com proibições ou negligenciar os
cuidados para com os ancestrais, wagun; o ferreiro e os parentes do doente pegam um pouco de sorgo e
algodão que será depositado na mata (Ankonj< Kene).

1 5 1 A diferenciação proposta por Evans-Pritchard (1978) entre bruxos e magos/feiticeiros, embora presente,
não é sempre evidente: magia e bruxaria fundem-se com freqüência numa só pessoa (que é, muitas vezes
caçador ou marabu).
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autoridade e qualidade da própria presença como terapeuta, reconhecido como
aquele que acolhe e que tem o poder de curar. A terapêutica não se separa da
autoridade e da pessoa daquele que cura. Toda análise que cinde esse processo
em unidades separadas (ritos, plantas, sacrifícios, adivinhação, mito, relações
sociais) perde a possibilidade de compreensão. As estratégias redutoras do
conhecimento científico têm se mostrado pouco eficazes nestes domínios do
complexo e do incerto.

Os autores revelam, ainda, que a maioria das pessoas é tratada em família
com o auxílio de remédios provenientes da farmacopéia popular e, às vezes,
com auxílio de medicamentos convencionais (principalmente entre os habitantes
de Bandiagara ou de grandes núcleos habitacionais). O recurso aos especialistas
tradicionistas é, geralmente, posterior ao tratamento familiar, à consulta ao
adivinho, sendo, portanto, mais raro, e ocorre em casos graves ou de doenças
específicas, respeitando a suposta origem do mal.

De maneira geral, a decisão de buscar ajuda fora do mundo doméstico
seria tomada pelos pais ou pelo conselho da família (paterna), obedecendo ao
sistema hierárquico que é base da sociedade dogon. A decisão, no domínio do
grupo doméstico, cabe ao pai ou, na ausência ou impossibilidade deste, ao filho
mais velho de irmãos da mesma mãe, quando se trata de doença de irmãos mais
novos. O tio materno pode intervir, buscando novas soluções ou questionando a
decisão tomada. Os conflitos que ocorrem no interior da família paterna são
percebidos como mais intensos e perigosos para a pessoa, de forma que cabe à
família da mãe zelar pela integridade física e moral daquele que adoece ou se
encontra em dificuldades.

O itinerário de busca de compreensão do mal e de sua reorientação não
é linear. O que procuramos descrever são, antes de tudo, elementos de um processo
dinâmico que envolve a dor e, em certa medida, o imponderável dos caminhos
humanos. É nesse contexto que a busca de sentido integra o processo terapêutico
e o diagnóstico integra a terapia, pois ocorrem em um universo de referência
compartilhado pelo doente, a família, os adivinhos e os terapeutas. A ordem e a
diferenciação de busca de escolhas entre terapeutas (familiares e não-familiares)
e adivinhos não devem ser compreendidas de forma estática, definitiva, mas
como um conjunto de possibilidades que pode ser utilizado de múltiplas maneiras
e em seqüências diversas.

O adoecer se configura como momento existencial no qual tanto os
adivinhos quanto os terapeutas agem como delegados da sociedade, de maneira
a reencontrar o equilíbrio da relação entre os diferentes elementos pessoais, sociais
e ancestrais. “As pessoas da pessoa são múltiplas na pessoa”, diz-nos Hampâté
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Bâ (1980: 182), indicando que a configuração da noção de pessoa envolve
múltiplos planos: físico, psíquico, ancestral, totêmico e espiritual. Além disso,
essa noção compreende um grande número de problemas: econômicos, políticos,
de socialização, que se manifestam por meio de um sistema concreto de
compreensão da realidade. A pluralidade constitutiva significa, também, a
possibilidade de desordem que abre novas possibilidades de reorganizações;
implica, portanto, a exigência de cuidados permanentes da sociedade na busca
de unidades na pluralidade e de reestruturação constante de situações entrópicas.

Um dos recursos fundamentais à disposição da pessoa que sofre é o
adivinho, personagem capaz de assegurar um momento de tranqüilidade em que a
vida é risco constante e a sobrevivência só é possível por meio de luta permanente.
A procura por um adivinho parece ser motivada por todo tipo de inquietação,
angústia, problemas familiares, amorosos, ambições, ódios; dessa forma, são
cotidianamente solicitados – um sonho e um acontecimento inesperado são
portadores de mensagens a serem decifradas. Um conhecimento aprofundado
desses espaços poderia consistir um locus privilegiado para observação e
conhecimento de tensões e conflitos produzidos na vida social.

Não um, mas diversos adivinhos são procurados para lerem e oferecerem
sua interpretação dos caminhos disponíveis para a solução ou equacionamento
do problema. Diz-se que, para ter certeza da interpretação proposta para seu
problema, um homem deve consultar três adivinhos e uma mulher, quatro; “mesmo
que atribuam interpretações diferentes, haverá algo em comum”.152

Podem-se distinguir várias técnicas de adivinhação, Calame-Griaule
(1965) classifica os adivinhos em dois grupos: os que estabelecem uma
comunicação direta com os seres não visíveis à maioria das pessoas, manipulando
de maneira ótima a própria sensibilidade, percepção e conhecimento e os que
utilizam objetos intermediários para a adivinhação. No primeiro caso, está o Binu-
kedu-n&, que pode ler, em estado de transe, sinais de acontecimentos iminentes e
suas conseqüências. Calame-Griaule distingue o Binu-kedu-n& do vidente, pois
este tem faculdades para ver os seres não visíveis, mas não tira conclusões de
suas visões (não interpreta). No segundo caso, trata-se de uma série de técnicas,
como jogo de búzios, pegadas da raposa, interpretação de sonhos, pesadelos ou
presságios, batida das mãos sobre a coxa, intuição, estatuetas por meio das quais
se processa um fenômeno de possessão de seu ‘mestre’. A técnica mais renomada
é a das pegadas da raposa, mas, atualmente, em meio donno, é o jogo de búzios
o mais utilizado. É freqüente o recurso a diferentes modos de adivinhação para

152 Relato de Somine Kene, nosso tradutor-interpréte.
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Adivinho Arama

Adivinho Yeja

se tomar uma decisão, buscar o sentido de ansiedades e inquietações, para conhecer
a causa de uma doença ou acidente e para se assegurar que a vida continuará
ainda por algum tempo.153

153 Lembramos que também o especialista de wede-wede ou de yapilu recorre, muitas vezes, à adivinhação
para saber se aquele paciente ‘é para ele ou não’, isto é, se possui a força necessária para curar a doença que
se apresenta diante dele.



172

Técnica de advinhação
pelas pegadas da raposa
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Entra-se, aqui, em um domínio privilegiado da interpretação. Em sua
busca de sentido, a pessoa doente e sua família permanecem envolvidas pela
incerteza. Assim, um sentimento de alívio e esperança pode apaziguar parcialmente
a dor, mas, enquanto a cura não vem, um longo (e às vezes dispendioso) caminho
pode ser percorrido, passando de um adivinho a outro. A adivinhação constitui
também oportunidade de elaborar processos dolorosos e de diálogo, não apenas
entre a pessoa e o adivinho, desencadeando simultaneamente uma rede de relações
que permite compartilhar e redimensionar a dor nas esferas do coletivo.

Ocorre, porém, que a diferenciação entre o especialista no tratamento
de wede-wede e o adivinho nem sempre é nítida e muitas vezes essas duas
atividades se interpenetram. As manifestações mais graves com alterações de
comportamento que cheguem a alterar o ritmo da vida cotidiana são consideradas
casos para o especialista. Muitas vezes, os próprios adivinhos encaminham para
um terapeuta as situações que acreditam não poder assumir. Em nossa experiência
de campo, observamos adivinhos que, além de realizar os ritos propiciatórios
que restabelecem a integridade da pessoa aumentando as chances de cura, buscam
caminhos para solucionar o mal que aflige a pessoa. É o caso de Ambakene
Arama, que, embora mais reconhecido como adivinho e pela sua sensibilidade
premonitória, realiza tratamento de wede-wede.

Esta é também a postura de Yaté K&l&pilu, que afirma tratar casos leves
ou início de wede-wede, g&ze e yapilu. Ela, a única mulher com quem
trabalhamos,154 reside em Songo (onde se casou), é muito solicitada, sobretudo
por mulheres, e recebe em sua casa todos que a procuram; possui laços de
parentesco com os K&l&pilu de Wendegele que cuidam de quem sofre pela
manifestação de yapilu. Encontramos, também, adivinhos que cumprem os ritos
propiciatórios e encaminham os doentes para os diferentes especialistas, atuando
como uma porta de entrada no sistema de saúde. Assim, quando vêem que,
sobretudo devido à gravidade atribuída, o problema ultrapassa sua competência,
encaminham para outra pessoa ou simplesmente dizem que seu conhecimento se
encerra ali. Assim trabalha Hamadi Karambe.

Alguns terapeutas fazem adivinhação para definir ou se certificar das
chances e do tipo de tratamento a seguir. São reconhecidos como especialistas no
tratamento da loucura, sendo procurados diretamente pelos familiares. Incluem-se,
neste caso, Amadou Nantume, Ambajug< Yalkuye e Allaye Sagara. Outros terapeutas
não fazem adivinhação e encaminham a pessoa para um adivinho antes de decidir
se podem ou não tratar dela, caso de Ant&m&lu Dara de Kundu-Kikinu.

1 5 4 Ela recebe os ginaji que a orientam, mas só iniciou este tipo de trabalho depois da menopausa.
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O j<n-j<#u-n& (terapeuta) será procurado não apenas para recuperar
uma disfunção orgânica ou para reparar um sintoma evidente. Seu poder
terapêutico envolve todas as espécies de fenômenos que ameaçam o desenrolar
esperado ou desejado dos acontecimentos; reorganizar os fluxos das forças postas
em jogo no adoecer e na manifestação do mal faz parte de sua competência. O
termo j<ng< significa “tratar, arranjar, reparar” (Kervran, 1993: 227).

O terapeuta dogon deve poder analisar a manifestação do mal como
fenômeno complexo e global. Especialista por possuir um saber que permite o
tratamento de doenças determinadas, o terapeuta conhece a farmacopéia pertinente
e as palavras que dinamizam sua ação terapêutica, ibi s<< (palavra de encantamento);
recorre à sua sensibilidade e pode manejar alguma técnica de adivinhação ou de
comunicação com os seres não visíveis (por meio de sonhos ou vidência), sendo
um mestre de processos de inclusão social. Dessa maneira, deverá definir os
contornos do mal e os caminhos para sua reparação, atribuindo-lhe um nome,
desvendando sua origem e, enfim, fornecendo novos enunciados que reconstituam
ou criem novos sentimentos de pertença e participação.

A terapia dogon parece buscar sua eficácia na reconstrução ou na
instauração de novas modalidades do sentimento de ser-no-mundo, distanciando-
se de interpretações atomistas da pessoa, que não é concebida isoladamente. A
terapia coincide, nesse contexto, com um movimento contrário ao isolamento e à
solidão. Tal movimento ocorre pela ativação de mecanismos que implicam a
presença de familiares e amigos na terapia. Dessa forma, os procedimentos recaem
também sobre o grupo social, e não sobre a pessoa isoladamente. Além disso, em
localidades como Kundu-Kikinu, os processos de afiliação (ao ginu-<m<l< ou
yapilu-<m<l<) constituem o eixo em torno do qual a terapia é tecida, reconstituindo,
ao mesmo tempo, uma rede de suporte que desloca da pessoa para universos
múltiplos a semântica expressa no adoecer.

Com base em anos de pesquisa na quinta região do Mali, Fiore,
Kassambara & Timbiné (1989: 83) enfatizam que, nos dias atuais, encontramos

lado a lado três tipos de personagens: o terapeuta tradicional, cujo conhecimento é
formado por um saber técnico-empírico (concernente às plantas, sinais da doença,
ações terapêuticas sobre o corpo) que pode ser eficaz apenas se complementado por
aquele adquirido através do contato com forças sobrenaturais e por um aparato de
fórmulas e de gestos rituais que devem introduzir e dar ritmo a cada ação terapêutica;
o terapeuta de tradição muçulmana, cujo conhecimento se baseia na escritura, isto é,
no Livro, dentro do qual ‘há tudo’; o terapeuta que utiliza e mescla tradições diferentes.

É possível que, desses tipos, nenhum possa ser considerado puro; seguindo
o saber ancestral dogon ou de origem muçulmana; são todos detentores de um saber
matizado por diversos fatores e reinterpretado de maneira mais ou menos singular.
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O conhecimento pode ter sido adquirido por revelação, dando início a
uma nova geração de especialistas, pois o terapeuta o transmitirá a seus filhos.
Esta é a situação do terapeuta de Kunjala com quem trabalhamos. Seu
conhecimento lhe foi revelado, por meio de sonhos, pelos seres das sociedades
não visíveis que o seguem e com ele se comunicam, informando sobre o paciente
e sobre o tratamento. Nantume utiliza também trechos das suratas do Alcorão.

O saber é algo a ser cuidadosamente protegido e o segredo parece
desempenhar um papel múltiplo: garante parte do poder e prestígio do especialista
na comunidade e o protege contra a ação maléfica de bruxos ou de pessoas que
desejam tomar o seu lugar. Todos os terapeutas dogon que conhecemos concebem
seu saber como um patrimônio a proteger dentro de sua linhagem ou segmento
de linhagem.

A aprendizagem pode ser desigual entre os filhos, ela acontece pela
observação (base do aprendizado) e realização de pequenas tarefas. São estas
tarefas de responsabilidade progressiva que introduzem lentamente a criança
ou o jovem numa esfera de saber construído pela experiência. São os gestos, as
seqüências dos rituais terapêuticos e as regras de comportamento (como não
ter relações sexuais no dia anterior) que devem preceder a coleta de vegetais.
O aprendizado do reconhecimento e a ajuda na coleta das plantas, o
conhecimento da palavra da cura, que fornecem parte do princípio ativo para
que o medicamento seja eficaz, cumprirão uma nova etapa do aprendizado.
Entretanto, o conhecimento será acrescido, também, das experiências pessoais.
Existem certos ritos que dependem da idade; mesmo conhecendo os
procedimentos, a pessoa não pode executá-los antes de ser uma pessoa completa,
madura (ind& pai).

A transmissão do conhecimento é geralmente realizada de uma geração
a outra, e muitas vezes do avô para o neto que vive ao seu lado. No entanto, será
o filho mais velho quem deverá substituir de maneira plena as responsabilidades
do pai, seja no tratamento de doentes, seja nos rituais e cuidados necessários à
manutenção de seu gelu (ou <m<l<). Trata-se de um aparato de composição
múltipla e polissêmica, constituído de maneira sintética por um conjunto de
objetos155 que podem ser fixados em lugares sacralizados, sendo (objetos, lugares)
depositários e acumuladores de potências específicas e de um complexo de ritos
pertinentes que permitem sua continuidade histórica.

1 5 5 Braceletes, cintos, pendentes, vestimentas, colares e objetos diversos fixados (plantados segundo o termo
dogon, pegu) ou não em espaços domesticados no povoado, na casa ou na mata. Cada gelu possui sua
palavra contendo regras de conduta alimentares, de encantamentos e de ritos.
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Marc Augé (1988: 22) refere-se a ‘objetos-deuses’, que mantêm uma
relação de participação ontológica com os homens: “eles têm necessidade uns
dos outros: os homens de sua indulgência, e os deuses das oferendas e sacrifícios
dos homens”. Tobie Nathan (1995), em Médecins et Sorciers, qualifica-os de
objetos ativos, portadores de princípios ativos paralelos à atividade presente nos
medicamentos da biomedicina de origem européia. Formando uma unidade
dinâmica e plural, esses aparatos ativos podem ser individuais ou pertencer a um
grupo de ancestralidade comum, a uma linhagem ou um segmento de linhagem.
Podem ser, ainda, adquiridos em situações específicas por uma pessoa. Mas, ao
passar de uma geração a outra, vão incorporando significados para a família,
para a localidade e para aqueles que adquirem uma participação ontológica pelas
solicitações, sacrifícios e favores recebidos.

Os gelu que conhecemos, considerados capazes de tratar uma pessoa que
enlouquece (tanto o de Bodio, como o de Wendegele e o de Kundu-Kikinu), formam,
em torno de si e dos responsáveis diretos pela sua continuidade, uma comunidade de
adeptos, ocorrendo, então, uma participação essencial e interdependente.

Assim, geralmente a cada duas colheitas, faz-se um cerimonial a fim de
agradecer e de garantir sua continuidade e suas qualidades essenciais, bem como
de manter coesas as relações sociais tecidas em torno ao gelu (materiais, neste
caso, significando ritos e cultos de forma genérica) e seus responsáveis diretos.
Trata-se de uma unidade plural, na qual seus elementos estão vinculados em uma
rede de ações e retroações indecomponíveis. Nesses casos, o terapeuta (j<n-j<#u-
n&) é inseparável do gelu ou <m<l<, um não existe sem o outro. Pelo menos dois
papéis estão implicados: um responsável, literalmente aquele que é o homem
vivo ou o que está à frente, literalmente cabeça, ku-n&, e um guardião da faca
sacrificial, polu g&l&-n&, considerado ine puru (pessoa impura). Entre eles existe
uma série de regras vinculadas, também, às que comandam a relação vida-morte:
um não bebe no recipiente do outro.

O sacrificador é um ine-puru (pessoa impura), pois mantém contato
com a morte. O ine-puru é uma categoria de homens especiais descendentes de
uma linha de nani (o termo designa ao mesmo tempo o ascendente de linha
paterna e o descendente, aquele que recebe as qualidades de um ancestral de
linhagem paterna) dos primeiros iniciados, podendo ter impunemente contato
com as coisas vinculadas à morte. Assim, gelu conota, simultaneamente, proteção,
coesão e comunicação entre os homens, entre homens e ancestrais, entre homens
e seres de sociedades não visíveis, mas que compartilham com estes o espaço
terrestre. Cada gelu ou <m<l< tem um nome, sendo dotado de existência com
dinâmicas, exigências e capacidade (de cura) diferenciadas.
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Os terapeutas dogon que conhecemos consideram e interagem com o
fato de que o saber possui uma dimensão de poder; transmitir uma palavra é um
ato arriscado. Diante disso, a parcimônia de informações e o conhecimento pessoal
do aprendiz são fundamentais (cuidados ainda maiores são, evidentemente,
adotados para proteger seus conhecimentos da curiosidade de um estrangeiro,
como era o nosso caso). Mesmo a transmissão aos filhos introduz uma dimensão
de risco. O aprendizado é concebido globalmente como informação e como
formação, tempo para a observação e a incorporação.

Nem sempre, porém, o saber terapêutico é domínio e poder de uma só
pessoa. Em Kumo-gin&, a morte recente do pai havia deixado um vácuo de
poder que foi sendo ocupado pelos dois irmãos conjuntamente, assessorados
pela mãe. Ambajug<, o mais velho e legítimo sucessor, não poderia prescindir
das qualidades do irmão Ambasana. Juntos, eles continuam o trabalho paterno,156

atendendo a cerca de quarenta pessoas por ano. Em Kikinu, os responsáveis
(Ant&m&lu e Amaing&r&) são guardiões de práticas sociais importantes para a
continuidade de cultos ligados à linhagem dentro de um sistema de sucessão
que transcende a descendência direta. O mesmo ocorre em Wendegele, onde,
de forma ainda mais marcada, as funções são atribuídas como parte da
distribuição do poder entre os três segmentos de linhagem, respeitando o
princípio da anterioridade e da primogenitude.

A origem do gelu permanece de difícil acesso, envolvendo segredos
de família, às vezes, disputas que não devem ser reveladas a um estrangeiro,
mas apenas a determinadas pessoas da família. É possível ocorrer um processo
de multiplicação de um gelu (<m<l< ou abaga), dando origem a um outro.
Aquele que nasce de uma matriz mantém certas obrigações, mas pode ir
adquirindo, com o tempo, independência e características próprias. Ant&m&lu,
o terapeuta de Kikinu, durante uma conversa, perguntou-me: “você já me viu
evocar o nome de oiti&n?”157 Diante do objeto (fixado ou não), é conclamado
o concurso dos ancestrais, dos seres que se tornaram não visíveis à maior
parte dos homens e que se manifestam de maneiras múltiplas. Ele parecia me
explicar que aquele era um ato fundamental de comunicação e de recriação
por meio da palavra.

O conto de Amani$u Kene, que apresentamos a seguir, fala de uma
forma de aquisição de poderes terapêuticos pelo esforço pessoal, a tenacidade
em assegurar a manutenção ritual do objeto que o ressignifica, dotando-o de
qualidades naturais e ancestrais, processo aceito e reconhecido pelo grupo.

1 5 6 Ver sobre seu sistema de registro no item sobre Kumo-gin& ainda neste capítulo.
1 5 7 Importante gelu de Kikinu, canalizador da cura de doenças, inclusive da loucura.
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Conto 16 (C16)

Um jovem que era o único homem entre os filhos de seu pai morava
distante, com os tios maternos. Mas, após o casamento de suas irmãs,
seu pai pediu para que viesse morar na casa paterna. Primeiro, ele se
recusou. Porém, os tios não queriam que continuasse lá na mesma
localidade da família materna. Nesses casos, pensavam, os sobrinhos
dominam e comandam a família. Foi assim que o jovem teve que
partir. Quando deixou a terra materna, seguiu acompanhado por suas
filhas e filhos.
Onde seu pai vivia, todos possuíam seu abaga (objeto de culto), mas
ele não conhecia o que era abaga. Todo entardecer, os homens do
povoado saíam para beber com os amigos depois de dar a parte de
seus abaga. Os jovens também iam beber com seus amigos, e estes
insultavam os filhos do recém-chegado, porque seu pai não possuía
um abaga. O filho mais jovem do recém-chegado revolta-se, não quer
mais sair com seus camaradas, e diz a seu pai:
– abaga não é coisa complicada! Explica a ele que, para obter seu
abaga, deveria procurar na mata algo que amasse, trazê-lo para casa e,
uma vez que se ocupasse dele, fazendo oferendas e sacrifícios
regularmente, poderia obter tudo o que desejasse.
Foi com tal intenção que o pai foi para a mata, passou o dia todo
procurando algo, mas não se decidia, não encontrava nada que lhe
parecesse bom. Até que viu os frutos da árvore de baobá que ficava em
seu campo de cultivo. Pegou um fruto, raspou-o e deixou-o bem negro,
fazendo dele um chocalho, tam-tam. Envolveu com fibras as duas
pontas e, depois, depositou-o no pátio anterior de sua casa, dentro de
um cercado que construiu especialmente para ele.
Foi assim que plantou seu abaga (abaga w< peg&). Esperou, então,
sete dias e disse à sua família que cada um deveria oferecer um frango.
Assim fizeram.
Ao chegar à nova localidade, dois rapazes queriam casar com uma de
suas filhas. Ela preferiu o mais pobre. Mas, o jovem que era rico decidiu
se vingar. O pai do jovem rico possuía um abaga poderoso, capaz de
provocar loucura em seus inimigos. Dessa maneira, a jovem adoeceu.
Todos os adivinhos consultados diziam que apenas o pai da moça é
quem poderia curá-la. Seu abaga tinha se tornado o mais forte dos
arredores, pois, como sua casa ficava próxima a togu-na, a casa da
palavra, todos os velhos vinham confiar-se a ele. Procurou, então, seu
abaga e pediu que curasse sua filha e enviasse a doença de volta ao
culpado pelo mal que causara à menina. Pegou sangue seco e com ele
fez fumigação na doente e lhe deu para beber.
Quando ela sarou, o jovem que era rico ficou louco. O pai do rapaz, ao
consultar o adivinho, ficou sabendo que a doença era o mal enviado
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pelo filho, que, no entanto, retornou sobre ele. Para sua purificação,
era preciso um galo, uma franga e três animais de quatro patas. No
dia do ritual, deveria pedir o perdão ao pai da menina que, então,
permitiu sua cura.
Foi assim que, entre os Dogon, o ‘remédio de abaga’ passou a curar
a loucura!

Narrador: Amani$u Kene

Abaga é um termo utilizado na região denominada Kama para referir-
se ao lugar onde se faz o sacrifício aos ancestrais durante a celebração de au158

(festa do entendimento); a celebração ocorre antes do início da estação das águas
e dura 13 dias, começando após o final dos ritos funerários (danyi). Eric Jolly
(1994), no entanto, chama a atenção para esse tipo de material que tem como
característica ser composto de diversos materiais amarrados entre si. Em t&#u kã,
corresponde ao auga-paga, equivalente ao boli bambara.

No conto anterior, o termo abaga parece ser utilizado de maneira mais
genérica. Como o gelu ou o <m<l<, constitui-se pela ação do homem que
ressignifica um objeto da vida cotidiana e, através de práticas ancestrais, promove
a transubstanciação do fruto de baobá, árvore que se doa completamente ao
mundo humano: o tronco, as folhas, os frutos e as sementes. Transforma-o em
tambor, objeto de comunicação, dotado da palavra de Nommo e capaz de inserir
o homem que o possui em uma nova rede de relações, superando as dificuldades
por ter crescido no povoado materno distante, portanto, da possibilidade de ir
tecendo seus vínculos na morada paterna. Desejamos ressaltar a presença de
uma compreensão que não opera uma disjunção entre sagrado, práticas sociais e
história. Dessa forma, o abaga revela uma característica do ser-no-mundo dogon,
fortemente pragmática e histórica, sendo parte do fundamento do seu humanismo
e da sua cosmovisão.

O relato permite perceber a presença de uma concepção em que pessoas
e objetos concentram em si potências que são formas de unificação dinâmica (de
coesão e de ordem ou de dispersão e desordem) em movimento constante, sendo
alvo de práticas sociais precisas. Uma pedra que resta quando todas as outras
foram retiradas, uma árvore que floresce, quando todas as outras secaram, são
consideradas bem-sucedidas, vitoriosas.

1 5 8 O termo au deriva de agi, aliança entre os chamados Aru-goen (aqueles que passaram por Aru na migração
até as terras atuais). Na mesma época, realiza-se o bulo, que significa ‘reviver’ (festa da semeadura), sacrifício
anual dedicado aos ancestrais ligados à ressurreição (Calame-Griaule, 1968); ocorre na região Dogon
chamada Bombu. Entre os t<m<n, a celebração de ondo-piru assemelha-se à de au ainda que possuam ritos
diferentes (Kervran, Kassougue & Tembely, 1993).
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A organização do conhecimento dogon conhece diferenciações
importantes. A personalidade do terapeuta, sua trajetória pessoal de vida e a
religião que assumiu publicamente desempenham um papel relevante nas
variações encontradas nos elementos do sistema conceitual de referência
(vegetais, animais, doenças, seres não visíveis) e nas terapêuticas propostas
por cada especialista. Dessa forma, ritos, objetos-ativos,159 relação com os seres
e dimensões não visíveis da realidade, encantamento, conhecimento da
farmacopéia local (coleta das plantas e preparo de medicamento), sustentação
psicológica, suporte material (o paciente passa a viver com a família do
terapeuta, às vezes, durante meses), reforço das regras de conduta (norma),
contenção física e a autoridade do terapeuta são recursos que poderão permitir
o reencontro entre a pessoa em crise e sua comunidade.

Conhecemos diferentes especialistas no tratamento de wede-wede e de
yapilu, domínios da manifestação do sofrimento psíquico e social. A singularidade
de cada povoado em que trabalhamos mais demoradamente, entre 1995 e 1996,
foi revelando faces múltiplas e complementares do universo terapêutico dogon.
As reflexões que permeiam este texto estão enraizadas nessa diversidade, e
acreditamos que o conhecimento que conseguimos ir tecendo até o momento
torna ainda perigosas certas generalizações. Dessa forma, optamos por apresentar
os dados sobre a loucura situados no contexto da história e das características de
cada terapeuta e de sua localidade, ainda que os nexos não sejam imediatos.
Partindo, principalmente, da observação de tratamentos que presenciamos e
entrevistas sobre estes processos de tratamentos e sobre cada localidade (Kunjala,
Wedegele, Kumo-gin& e Kundu-Kikinu), apresentamos, a seguir, alguns fios que
interligam história, dinâmicas sociais, terapeuta(s), seus doentes e familiares.

Kumo-gin&

Com cerca de 313 habitantes, Kumo-gin& situa-se no planalto a 55 km
de Bandiagara e é um dos 11 povoados (Dono, K&du, Domogu, Sugi, K<m<j&,
^ndu, K<mb&lu, K<m<giru, Dama-giru, Dara-b&le e Kum<-gin&) que, no conjunto,
compõem Ningari. O termo deriva de Ni#& lu – aqueles que não tiveram medo. É
composta por três bairros dos Yalkuye, seis linhagens,160 gin’na, de descendentes
de Gulie e seus filhos Apa#a, Denje e K<l<m<.

1 5 9 Objetos-ativos: termo utilizado por Tobie Nathan (1995) na mesma acepção de substância ativa da
farmacologia que age sobre um determinado receptor, intervindo em processos psicofisiológicos.

1 6 0 Duas são de irmãos; parece ter havido uma segmentação recente de forma que os dois afirmam ser de
linhagens diferentes embora admitindo o parentesco.
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O conselho do povoado161 reunido nos forneceu essas informações em
meados de 1996, depois de havermos trabalhado com os terapeutas Ambajug< e
Ambasana durante cerca de um ano (em períodos variados de permanência; não
vivemos nesta localidade). Referem-se à presença de três tipos de poderes mais
importantes: o <g<n, chefe dogon; o amiru, chefe administrativo (ligado às
estruturas do Estado do Mali) e o s&ru, líder dos adultos jovens (sagatara).162

Reclamam a descendência do Mandê (sob o nome Keita). Um grande mercado é
realizado em Sugi a cada cinco dias (conhecido como mercado de Ningari), sendo
que os nomes dos dias da semana correspondem aos nomes das localidades de
cada mercado.

O fundador de Kum<-gin& foi Gulie que, quando partia para caçar na
direção do pôr-do-sol, encontrou um bom lugar e começou a construir. Um dia
saiu e não voltou; depois de três dias, seus parentes foram procurá-lo. Então ele
contou que havia feito sua própria casa: kum<-gin&. Deixou mais tarde aquele
lugar para instalar-se no atual.

Os Yalkuye são mestres da terra e da água. A atividade econômica é a
agricultura, principalmente de milhete. Uma grande barragem garante água por
mais três ou quatro meses após as chuvas, e um intenso cultivo de cebola é praticado
e destinado, sobretudo, aos mercados da capital. Apenas dois homens dedicavam-
se, em 1996, à tecelagem durante o período de seca em Kum<-gin&, mas nas
vizinhanças esta atividade é intensa e serve a uma demanda local e também externa
pelo apreciado tecido, que será tingido (a base de raízes e /ou folhas) e pintado
(com uma mistura de argila e sementes que acentuam o preto e fixam a cor) para
ser vendido a turistas em Mopti e Bamako, principalmente. Comerciantes vêm
comprar grande quantidade de rolos deste tecido no período da seca.

Todos os homens residentes em Kumo-gin& são Yalkuye, o povoado
tem uma gin’na e quatro bairros pequenos (Nakelen, Sinju, Abanan-gannu,
Gaadu), uma tugu-na (abrigo de encontro dos homens, casa da palavra), três
áreas públicas para pilar os cereais, um poço de construção dogon e um com
bomba manual doado pela missão católica. A casa das mulheres menstruadas
(pun< gud<) foi abandonada. Tem, ainda, uma mesquita, mas nenhuma escola
corânica, nenhuma igreja. As crianças freqüentam a escola no povoado ao lado,
Sugi, local onde existe um dispensário e um centro de saúde. Os velhos citaram
onze patriarcas-chefes que assumiram a linhagem até 1996.

1 6 1 Ambere, Dur<, Tabaminju, Oumar Sana, Seidou-K<l<m<, Seidou S&g&r&, Amadou S&g&r& e Souleimane,
^nd& todos Yalkuye.

1 6 2 Interessante notar que, embora se digam muçulmanos, eles não citaram o marabu.



182

Quanto ao calendário ritual anual, eles afirmam realizar atualmente: bil&-
nim& (após a colheita, dessacralização do grão), ginan-golo (após a colheita,
celebração do ano novo), age (festa do entendimento, durante a qual realizam o
taala, caça coletiva) e ondo-piru.

Os Yalkuye não praticam a excisão, apenas a circuncisão.
Descendente da linhagem iniciada por ^ndegombog< (filho do irmão mais
novo de Dendie, terceira geração de descendentes do fundador), Kendi&
Yalkuye, falecido em janeiro de 1994, transmitiu a seus filhos Ambajug< e
Amabasana (ou Sana) seus conhecimentos no tratamento da loucura (wede),
doença do vento (wewe) e yapilu. Depois da morte do pai, a gin’na foi assumida
pelo tio paterno que vive em D& e vem regularmente para as obrigações que
Ambajug< não pode assumir.

Incentivado pelo Dr. Pakkuy Pierre Mounkoro, do Centro Regional de
Medicina Tradicional, Dramane Yalkuye registra em um caderno o nome, a idade
e o sexo das pessoas atendidas163 por Ambajug< e Sana desde 1990. Foram,
assim, registradas as passagens de 61 pessoas entre 1990 e 1996.

Afirmam os terapeutas da família Yalkuye que o gelu que utilizam tem
origem na fundação do povoado, quando um caçador encontrou um ginaji
com quem lutou. O ginaji terminou por lhe entregar um saco de couro com
diferentes plantas e uma corrente de ferro e ensinou a ele os encantamentos
necessários. O caçador, depois de tudo ouvir, matou o ginaji e levou para casa
o saco de couro. Desde então eles têm o poder de tratar a loucura (Ambajug<
Yalkuye, entrevista).

A chegada para o tratamento raramente é tranqüila e aceita pelo doente.
Foi num momento assim que conhecemos Hama, à época com 25 anos, do
povoado de Sugi, que teve sua primeira crise após voltar de Abidjã (Côte d’Ivoire),
onde havia vivido alguns anos. Voltara com algum dinheiro, mas nós o
encontramos só, quase nu – apesar do frio trazido pelos ventos de dezembro – e
acorrentado no local onde diariamente o tratamento é praticado.

Sua doença, chamada por Ambajug< de wede kakan, é uma forma
quente e agitada da doença, provocada pelos seitani da cidade. Hama queria
fugir, dizia que precisava andar, ir embora. Foi apanhado na mata e trazido à
força para Ambajug<. Durante dias levou surras, e ficaria acorrentado pelos
pés, urinando e defecando ali mesmo mais dois dias, segundo Ambajug<, até
que concordasse em não fugir e aceitasse o tratamento. Na crise, havia esquecido
seu nome e não reconhecia os laços de parentesco. Hama acreditava que estava

1 6 3 O número registrado diz respeito apenas às pessoas que viveram por algum tempo junto a Ambajug<, as
que foram atendidas, mas retornaram no mesmo dia, não são registradas por Dramane.
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ali sem o conhecimento da família e que o terapeuta era seu inimigo. Ambajug<
nos dizia que após o sétimo dia iria modificando o tratamento até que ele fosse
integrado às atividades do dia-a-dia da casa. Hama voltou para casa no final de
janeiro de 1995.

Fatou Yalkuye, que nasceu em Abidjã de mãe Baole, viveu com um
parente paterno na capital da Côte d’Ivoire até os doze anos, depois foi trazida
para a terra paterna, Kum<-gin&, em 1994. Chegamos a Kumo-gin& pela primeira
vez logo depois dela. Desfilava com suas roupas da capital, bonita, alegre e
gordinha, causando muitos comentários.

Em 1995, quando passamos por lá no mês de setembro, estava muito
magra e com o olhar perdido; nos disseram que estava com malária. Bulom<,
uma velha com quem fizemos um bom vínculo, contou-nos que Fatou havia
pego a doença na mata durante o segundo plantio do milhete: brincando com
um bebê que trazia no colo, ela entrou em um espaço proibido. Ainda que
tenham feito diversas vezes a purificação de seu corpo e do espaço, ela passou
a chorar e a gritar sem motivo aparente. Depois de fazer fumigação com
Ambajug<, acalmou-se. Estava melhor, mas ainda deveria guardar algumas
regras, pois não havia raspado sua cabeça (última etapa entre os ritos de cura
que libera a pessoa, considerada então curada), neste estado desobedeceu à
interdição de entrar no mercado e a doença voltou. Ambajug< diz que é a doença
do vento.

Durante alguns dias, presenciamos seu tratamento ao cair da tarde e
observamos a pequena Fatou irradiar sua tristeza resignada. Conhecemos alguns
dos pacientes de Ambajug<, que são acolhidos em sua casa até o final do
tratamento – tanto o paciente como o familiar que o acompanha. Vários estavam
integrados aos trabalhos quotidianos da família de Ambajug<, tanto domésticos
como agrícolas. Ambajug< afirma que foi muçulmano até substituir o pai em
suas funções rituais, quando foi convidado a se retirar da mesquita. Seu irmão
Ambasana continua declarando-se muçulmano.

O quadro a seguir permite observar a terminologia para classificar a
loucura (wede) utilizada por Ambajug< e Ambasana Yalkuye.
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Quadro 1 – Terminologia utilizada pelos terapeutas dogon Ambaj< e Ambasana
Yalkuye para indicar tipos de wede-wede

wede kã-kã / wede <gu wede-wede quente / rápida, a pessoa fica agressiva, violenta

wede-wede kalalu wede-wede fria, menos violenta que o tipo quente, kã-kã

wede dana que se aloja na cabeça, grave e difícil de curar

wede kind& que se aloja no coração / fígado, menos grave

amba-nan wede wede enviada pelo criador, destino

<mb<lo wede wede que ocorre pela violação de certos objetos sacralizados

odoro padi& (wewe) wewe, a doença do vento mau, categoria alargada que pode
confundir-se com a loucura: “se permanece longo tempo, a
loucura começa” (Ambasana Yalkuye, entrevista )

sintani wede wede provocada pelos sintandi

y&b&n wede wede provocada pelos y&b&n

andumbulum wede wede provocada pelos andumbulum

wede ind& bir& / padi& wede provocada pela ação de outra pessoa

wede moru bir& wede enviada por um marabu

wede dugo wede enviada por um bruxo

yalu yapilu wede wede causada pela violação ao gelu yapilu (nome do gelu
da família do terapeuta de Ningaru)
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Tratamento em Kumo-gin&



186

1 6 4 As informações sobre Kunjala foram fornecidas pelos velhos da associação de terapeutas da localidade,
Aly Karambe, Moctar Karambe, Amadou e Lamine Nantume, e por Youssouf Karambe, o professor que
nos auxiliou diversas vezes; ele atua como apoio dos velhos na relação com os estrangeiros que chegam.

Kunjala

A localidade de Kunjala,164 por onde iniciamos nossa atividade de
pesquisa, situa-se na sub-região de Kenje e encontra-se a cerca de 22 km de
Bandiagara. A língua falada é o dogulu dumo, além do donno s<< e do fulfulde;
quatro pessoas entre as que estavam em março de 1996 no povoado falavam
francês (e um deles escrevia). São 2.124 habitantes pertencentes a cinco grupos
de filiação diferentes: Nantume (originários de Pesunu), Karambe (de Nandolu),
Tapili (de K<m&gu e Tabara), Degoga (Gundaka), Yebeze (do Kama juntamente
com uma família W<l<g&m e outra Jigiba) e uma família Cisse.

Apesar do terreno rochoso, a atividade econômica principal é a agricultura,
mas eles trabalham também no comércio e na tecelagem; um mercado é realizado
aos domingos. Existem três pequenos comerciantes, muitos tecelões, uma família de
ferreiro e uma de artesão do couro e quatro locais de comércio de cabra e carneiro.

Uma intensa migração marca a vida local, com a ausência de jovens (de
18 a 45 anos) em época de seca, período mais prolongado para eles, pois não
possuem nenhuma barragem ou outra maneira para represar a água da chuva.
Alguns agricultores, entretanto, fazem pequenas hortas para o comércio local
entre setembro e dezembro. A água é conseguida em dez poços perfurados,
segundo os conhecimentos dogon, e um poço artesiano.

Em Kunjala, existe uma escola com uma classe, criada por iniciativa da
população, que conta com um professor, Youssouf Karambe, do próprio povoado
(fato que era bastante raro). Com apoio estrangeiro, estavam, entre 1995-1996,
ampliando e reformando suas instalações. Existem cinco escolas corânicas no povoado.

Os Nantume foram os primeiros a chegar, sendo descendentes de seu
fundador, W<num< Nantume. Eles são os mestres da terra (taagu ba#a) e da água
(ingu ba#a). Assumem-se como muçulmanos, existindo no povoado uma grande
mesquita. Kunjala teria sido fundada três vezes, e nas duas primeiras os moradores
foram arrasados por invasões e sofreram muito com a captura de pessoas depois
vendidas como escravos.

O tratamento oferecido encontra sua formulação no diálogo entre
concepções da sociedade dogon e do islamismo. Ainda que a maior parte das
pessoas nem sequer conheça o Alcorão, segue-se uma orientação moral e um
comportamento social visivelmente de inspiração islâmica. Os ritos terapêuticos
substituíram sacrifícios de sangue por doações (sobretudo à escola corânica e
aos meninos que pedem em nome do marabu). O tratamento tem um valor
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estipulado em moeda em torno de 100 dólares. Não existe este tipo de pagamento
em Kumogin&, em Kundu-Kikinu ou em Wendegele.

Tratamento em Kunjala
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Ainda que não tenhamos vivido em Kunjala, fizemos visitas regulares
ao velho Nantume durante dois anos e assim conhecemos vários pacientes e
presenciamos diversos tratamentos. Além da observação, foram importantes as
entrevistas realizadas com o próprio terapeuta e, posteriormente, com seu filho
mais jovem, Aly, ausente nos primeiros meses. Ele nos ensinou sobretudo a respeitar
o tempo, a formular gradativa e parcimoniosamente as perguntas, sendo preciso
buscar um momento oportuno para que a questão seja posta e possa, então,
encontrar eco e resposta; seria inútil insistir com pressa e precipitação.

O convívio com sua família foi sempre agradável, sem sobressaltos.
Foram essas características que nos levaram a acompanhar Kamissa Seiba (de
Songo) até eles, em 1996, quando sua família solicitou nosso concurso.165

Quanto aos ritos, afirmam que foram abandonados os rituais vinculados
aos funerais e ao pegu de fundação de Kunjala, e também os vinculados ao
calendário dogon. Outra transformação significativa está no desuso da casa das
mulheres menstruadas (Ygre Karambe enfatiza que ele, em seus 46 anos de idade,
não conheceu essa casa). Alguns segmentos de linhagem continuam a realizar o
culto aos ancestrais familiares.

Por volta dos anos 50, o culto do juru reuniu um grande número de
adeptos; seus materiais estão guardados em segredo. O juru e o i$a são, segundo
Jolly (1994), variantes dogon de um culto derivado do nya Minianka, uma das
sociedades iniciáticas estudada por Le Moal (1975) e Colleyn (1988) nas regiões
Bambara, Minianka, Bobo e Senufo. Sua difusão entre os Dogon deu-se no final
do século XIX e início do século XX, mas ele conheceu uma enorme difusão por
volta da década de 50. Eric Jolly (1994) enfatiza que este culto, ligado ao controle
da bruxaria e das mulheres, teve um crescimento expressivo nas regiões onde a
sociedade de máscaras, awa (garantidora da ordem social), perdia força. O autor
enfatiza, ainda, que na região Nordeste, ele transformou-se em movimento de
contestação contra os mais velhos, reagrupando sobretudo jovens.

Tanto o juru quanto o i$a (variantes masculina e feminina) podem curar
as vítimas de bruxaria além de destruir os objetos tidos como maléficos. Dessa
forma, alguns dos gelu atuais utilizados no tratamento da loucura absorveram a
vocação terapêutica desses cultos, incorporando partes de seus objetos e poderes.
O líquido de uma jarra contendo também diferentes folhas e raízes é versado
durante o transe sobre os presentes e durante um tratamento. No caso do juru,
uma possessão tem lugar quando provocada pela cadência de uma espécie de
harpa (k<n), e então a pessoa possuída denuncia o bruxo que depois poderá ser
perseguido e morto. No caso do culto de i$a, a pessoa tomada bate em torno de

1 6 5 Ver história de Kamissa Seiba.
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si e começa a correr de um lado para outro até descobrir e destruir os objetos
maléficos (Jolly, 1994).166

Em Kunjala, entrevistamos, em maio de 1994, um velho adivinho, antes
caçador e também responsável pelo culto do juru. Ele, que nasceu em Benjeli,
afirma ter tratado pessoas com wezu (loucura em dogulu domu) com água da
jarra (pote) do juru que dava para a pessoa beber e vertia sobre ela. Explicou que
o juru-ana, masculino, toma o corpo da pessoa e a faz subir em árvores, muros e
celeiros, ao passo que o feminino provoca visões. Atualmente, essas práticas de
cura foram abandonadas.

Reunindo os conceitos básicos expressos nas entrevistas sobre a terminologia
da loucura com Amadou e Lamine Nantume, construímos o quadro que segue.

Quadro 2 – Terminologia utilizada pelos terapeutas dogon Amadou e Lamine
Nantume

Entrevistados Tipologia (dogulu s<<) Português (interpretação)

Amadou e Lamine amba-na weze weze (loucura) envida por Amba

Nantume ogulum b&l&n weze weze provocada pelos seres
(invisíveis) da mata, incluindo os
seitani e y&b&n

yalu dama weze provocada por violação de
lugar sagrado

OBS.: Apesar de a língua do terapeuta ser dogulu domu, em várias respostas utilizou o
donno s<< ou o tommo s<<.

Os terapeutas de Kunjala declaram-se muçulmanos. O tratamento é
geralmente precedido pelo sacrifício de uma cabra ou um animal de quatro patas,
como explica Amadou Nantume. No caso específico de Kunjala, esses animais não
são sacrificados, mas ofertados (sadaka em fulfulde) a um marabu ou a outra pessoa
(pareceu-nos que tais animais ficam com a própria família do terapeuta). A pessoa é
geralmente hospedada em uma casa construída ao lado da casa do filho onde ela
permanece alguns dias. Neste período, não deverá tomar banho ou fazer qualquer
tipo de cuidado corporal, exceto a higiene bucal. Uma ou duas vezes por dia,
geralmente no período da tarde, fará uma parte do tratamento, no qual observamos:

1 6 6 Os dados que obtivemos, seja em Kunjala seja em Bandiagara, com Ank<nj< Kene, confirmam aqueles
publicados por Eric Jolly. Nosso interesse surgiu em função de indicações de sua ligação com certos
tratamentos da loucura (caso de Bodio) e da presença do k<n, instrumento que é parte dos materiais
utilizados nos ritos de tratamento.
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1) o ku aga ou motiu (fulfulde): o terapeuta segura a cabeça do doente em suas mãos,
pronuncia o encantamento e cospe sobre a cabeça; depois, com a mão direita bate
nela; 2) a fumigação, utilizando, sobretudo, plantas de forte odor; 3) pó medicinal
é colocado em pontos determinados do corpo: fronte, nuca, esterno, umbigo, entre
o polegar e o indicador de cada mão, sobre os joelhos e entre os artelhos.

Wendegele

Wendegele é um povoado que pertence à região de Bandiagara,
situando-se a 7 km de distância da vila de mesmo nome. Sua população é de 382
pessoas (95 homens adultos). Na localidade, fala-se quase somente o donno s<<;
o francês era falado por um jovem que se encontrava em Bamako no período em
que lá trabalhamos.

No povoado, vivem quatro gin&-gono (segmentos de linhagem), oito gin&-
godu (reunião de irmãos de mesmo pai e mãe) de três linhagens entre os K&l&pilu.

O povoado está dividido em dois bairros: joy (de baixo) e da (do alto).
Há um mercado de cerveja de milhete (k<njo ibe), respeitando a semana dogon
de cinco dias. Dois jovens vendem alguns produtos básicos que adquirem em
Bandiagara, como açúcar, chá, cigarro e querosene. O cultivo de hortaliças é a
atividade econômica fundamental no período logo após a colheita, e a tecelagem
na época da estiagem quando a maioria dos jovens migra em busca de trabalho
nas cidades. Na época do início do cultivo, um ferreiro vem do povoado de
Kama-Dagabid&. Existe uma casa de mulheres menstruadas (pun< gud<).

Wedegele conta com três áreas para pilar os grãos, que são espaços
coletivos e de encontro das mulheres; um espaço público de reunião dos homens
– togu-na (literalmente, abrigo grande) – e cinco casas de venda de cerveja,
denominadas k<nj<-gin&. Os jovens se encontram no tana don (madeira, lugar)
construído de maneira semelhante a uma togu-na. As crianças vão à escola de
Sibi-Sibi, a 4 km de Wendegele; cerca de 25 crianças freqüentavam os três
primeiros anos em 1995/96. Para qualquer atendimento médico, é necessário
caminhar até Bandiagara. A região é montanhosa e árida.

A população de Wendegele permanecia explicitamente vinculada ao culto
dos ancestrais. A sociedade dos homens, awa, continuava forte mesmo entre os
jovens, sendo todos iniciados (dumbu d<&n, chegou ao rito do dumbu). Fenômenos
de conversão iniciaram-se nas últimas duas décadas entre os jovens, mas parecem
superficiais. As três religiões, islâmica, católica e protestante têm uma adesão recente
e hesitante. A cerveja de milhete, muito combatida pelo Islã, continua sendo a
bebida preferida. Os K&l&pilu são reputados como conservadores das práticas
ancestrais e por continuarem a praticar em grande parte o calendário ritual dogon.
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Os K&l&pilu são conhecidos pela divisa (tige) de K&l&pilu k&l& ium&ba.
Segundo o Groupe de Recherche Culture Dogon (GRCD), essa divisa K&l&pilu
viria de uma passagem histórica: “quando os Aru-goen passaram pela região de
Wazuba, alguns dentre eles viram búzios (K&l& pilu, búzio branco) em Nunu e
retardaram sua partida a fim de consegui-los enquanto os outros se dirigiram
para Pezennu” (Kervran, Kassogue & Tembely, 1993: 16).

Ambadumb< Sana K&l&pilu, cuja origem é de Dagabid&, é considerado o
fundador do povoado. Seu irmão de pai e mãe, Samba K&l&pilu, teria sido o segundo
a se instalar. Os K&l&pilu fundaram seu povoado em terras de Koluntanga, portanto,
em terras Karambe. Assim, os mestres da terra (yayye) são os Karambe de Koluntanga.
Os K&l&pilu são os mestres do lugar (yalu) e mestres da água, mas devem informar o
povoado de origem Dagabid& antes de realizarem o ritual de purificação. As primeiras
instalações do povoado depois do desmatamento e também o pacto com o lugar
foram feitos com a cooperação das pessoas de Koluntanga. O Binu obtido por eles
através dos y&b&n na mata – chamado yak<-Binu – está fixado próximo ao povoado
de Koluntanga. A interdição totêmica dos K&l&pilu é a tartaruga d’água, kire, e uma
aliança damaga ou mangu preside as relações com os Tapilu do povoado de Domo.

Wendegele tornou-se uma localidade importante do ponto de vista deste
estudo, sobretudo porque ali vive uma família de terapeutas reconhecidos pelo
tratamento de uma problemática psíquica yapilu. Possuidores de um gelu poderoso,
tornaram-se referência para a população dos povoados que os circundam.

Lembramos que por yapilu entende-se, em primeiro lugar, uma doença
que produz uma manifestação descrita da mesma maneira por diversos
entrevistados, atingindo principalmente mulheres, que caem, gritam e batem
palmas. Este seria o efeito provocado pela possessão do kinde-kindu de uma
mulher que morreu grávida, ou durante o parto (elemento de desordem por
excelência, pois põe em risco a sobrevivência da sociedade), ou ainda virgem.

Após a morte de uma mulher grávida, uma série de precauções deverá
ser tomada para evitar contágio de mortes; apenas determinadas pessoas podem
ocupar-se do corpo. Trata-se de famílias que possuem o gelu de yapilu a quem
são destinados os pertences da morta. O marido deve passar por ritos de
purificação, caso contrário sua futura esposa morrerá sem procriar.

O abaga de yapilu, com o qual o tratamento da doença de mesmo nome
é realizado em Wendegele, permanece guardado na casa do primeiro proprietário,
mas, atualmente, o abaga de yapilu passou a ser destinado somente aos rituais
necessários ao tratamento e à proteção contra este mal. O abaga foi trazido pelo
ancestral do atual responsável pela gin’na e pelo gelu de yapilu, o qual construiu
a casa. Após a morte do primeiro proprietário, tornou-se um bem da família,
terminando por envolver todo o povoado.
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São três encarregados que coordenam os trabalhos, desempenhando
papéis complementares que promovem a distribuição do poder entre os segmentos
de linhagens.

Algumas interdições devem ser respeitadas por todos aqueles que pertencem
ao yapilu: comer folhas de baobá piladas no dia anterior, comer em uma escada,
soprar o que come, beber água com pedaços de carvão, comer sentado em um pilão,
rir e bater palmas ao mesmo tempo, pôr fibras de vassoura na boca, pôr um pequeno
bastão em seu prato, dar o grito ritual das mulheres. Além disto, uma mulher não
deve subir sobre o teto de uma casa enquanto alguém que teve yapilu está lá dentro.

Descrevemos a seguir um dos rituais terapêuticos que tivemos a
oportunidade de presenciar.

Tratamento Wende
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Em junho de 1995, estivemos em Wedegele, para assistir à fixação de
dois meninos gêmeos, filhos de uma mulher de Bandiagara que tinha tido a doença
de yapilu. Tendo sido tratada pelo gelu da família K&l&pilu, deverá todos os anos
oferecer um frango como sinal de agradecimento. Além disso, seu primeiro filho,
após o tratamento, deveria ser confiado ao mesmo gelu para impedir o contágio
da doença que a mãe havia sofrido. A casa do gelu é lugar destinado aos rituais.
Há um átrio na entrada – onde permaneceram a ex-paciente, suas crianças
(gêmeos) e familiares acompanhantes – e uma sala central – onde estava depositada
a cerveja de milhete e onde permaneceram o mais velho e responsável, seguido
de seu sucessor (M&ba K&l&pilu), seu filho (Igre K&l&pilu), nós (eu mesma e
Somine, o intérprete). A única pessoa a entrar no pequeno recinto em que se
encontra o espaço para os sacrifícios a yapilu foi Tab&m< K&l&pilu, que possui a
faca sacrificial e sobre quem recai uma série de interdições. Os animais trazidos
foram: uma cabra, duas galinhas e um pintainho.

O patriarca inicia com as palavras propiciatórias, ibu s<<, evocando
os ancestrais e pedindo proteção. Tab&m< leva em primeiro lugar a cabra e,
dizendo palavras que não pudemos ouvir, passa a faca no pescoço do animal,
fazendo correr o sangue. Depois, o mesmo ocorre com as galinhas e em último
lugar com o pintainho, que teve o pescoço quebrado, debatendo-se intensamente
antes de morrer.

Yapilu-Gin’na
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Durante esse período, a ex-paciente e seus acompanhantes permaneceram
no átrio de entrada. A cabra foi, então, levada para fora, tendo a pele retirada. Não
saiu por onde entrou, mas por uma comunicação pelo lado direito de quem entra.
O coração e o fígado foram grelhados e oferecidos ao mais velho.

O ambiente é sério. Nossa presença parece provocar um certo desconforto.
Enquanto a cerveja é servida por Tab&m< em uma cabaça partida ao meio, Ygre
pronuncia as palavras que precedem a purificação da mulher que se senta no
pátio anterior da casa. Quatro bambuzinhos de cerca de cinco centímetros, pedaços
da casca de uma árvore, chamada saa, e de carvão são passados em sua boca, na
mesma seqüência, com a mão esquerda, no sentido esquerda-direita. A mulher
mordeu e cuspiu os quatro pedaços de casca de saa e os quatro pedaços de
carvão. Os dois bebês passaram pelo mesmo processo (sem morder).

Em seguida, o sacrificador, sempre com a mão esquerda, passa sobre a
cabeça da mulher os mesmos materiais utilizados, com movimentos da frente
para trás e, depois, da direita para a esquerda. Faz, então, a raspagem da cabeça
das crianças, que consiste em cortar uma porção do cabelo. O líquido retirado do
gelu é oferecido à mulher, que o coloca na boca e cospe após Tab&m< ter, ele
mesmo, ingerido e cuspido quatro vezes sobre a cabeça da ex-paciente.

Uma porção de pó da casca da árvore p&lu (Khaya senegalensis) é
colocada em sua fronte, orelha direita, orelha esquerda, espaço interclavicular,
esôfago, na mão direita e na esquerda (entre o polegar e o indicador, na parte
dorsal), no pé direito e no esquerdo (entre o primeiro e o segundo artelhos) e, por
fim, nas narinas. Tudo se repete para cada um dos meninos, mas o início dos
movimentos inverte-se, agora da esquerda para direita, e eles repetem-se três e
não quatro vezes. As narinas são evitadas, pois o pó colocado é muito forte, fez
a mãe espirrar diversas vezes. O restante das vísceras é levado ao patriarca que
come uma parte e guarda o restante em seu chapéu, b<g<. A carne será partilhada
mais tarde entre todos.

Uma outra localidade que se aproxima de Wendegele por também manter
as práticas históricas dogon é Kundu-Kikinu. Situado entre paredões rochosos,
completamente escondidos no meio das escarpas da falésia, este pequeno povoado
revela, desde o primeiro momento, um encanto particular. Representa a parcela
imediatamente visível de uma comunidade muito maior que migrou para a planície
em busca de novas terras, um lugar sacralizado que mantém vivo o calendário
ritual dogon. Os habitantes de Kikinu são os responsáveis pelo tratamento de
diversas doenças e de cultos aos ancestrais dos Dara.
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Kundu-Kikinu

Conhecemos Kikinu em janeiro de 1996, já nos últimos seis meses de
nossas atividades em terras dogon. Havíamos deixado Sanga a mais ou menos
dez quilômetros quando chegamos na nova Kundu-gin’na, povoado que, com a
cristianização (m<np&ru), transferiu-se para o pé da falésia, onde a missão católica
havia feito um poço com bombas manuais, o que facilitou o acesso à água.

Ali encontramos, na casa de Keneko Dara, uma calorosa acolhida e
conforto. Keneko nos informou que um de seus sogros (ele tem quatro esposas)
era um conhecido teraputa de weje (T>), loucura. Este fato mudaria o rumo dos
trabalhos nos meses seguintes.

Em nossa primeira passagem por Kikinu, não encontramos o terapeuta
Ant&m&lu Dara, mas Keneko nos apresentou aos homens que estavam reunidos
no pé de uma gruta, onde um grande Amba e uma casa-caverna cheia de ossos e
objetos incrustados davam a este espaço uma atmosfera particular. É ali que a
cerveja é compartilhada em dias de k<nj<-bai, quando uma mulher abre sua casa
para a venda da cerveja preparada. É lá também que as reuniões importantes
para a comunidade de Kikinu acontecem. Marcamos, então, nosso retorno para
alguns dias depois.

Ao voltarmos, soubemos por Keneko que havia chegado, naquele
entardecer, uma mulher que subiria para ser tratada em Kikinu. Conhecendo a
dificuldade de poder observar um ritual de tratamento em um local onde não
éramos conhecidos, mas motivados pela oportunidade da situação que se
apresentava, apressamo-nos em subir.

O diálogo com Ant&m&lu e os outros homens que estavam reunidos na
gruta transcorreu sem tensões e nossa chegada foi recebida de forma muito
calorosa. Pudemos presenciar todo o movimento para o ritual que deveria se
realizar em nome de Yaere, a mulher que subiu logo depois de nós. O fato de que
nossa chegada tivesse coincidido com a sua foi interpretado como um sinal que
facilitou a permissão para que pudéssemos acompanhar os acontecimentos,
fotografar e filmar. O tratamento e o conhecimento mais diretamente ligados à
loucura constituem parte do saber dos Dara e inserem-se no processo de sua
formação e história.

Retomamos, assim, alguns elementos desse processo no intuito de situar
os dados sobre a problemática da loucura em contextos mais abrangentes. Kundu-
Kikinu faz parte de um complexo habitacional conhecido por Kundu, composto
também por Kundu-da, Kundu-Dogomo, Kundu-Gin’na e Kundu-Ando. Embora
possuindo laços estreitos, cada localidade guarda história e saberes próprios que
as distinguem uma das outras de forma igualmente importante. Nossas atividades
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concentraram-se em Kikinu e, de forma secundária, em Kundu-da, pois Kikinu
é às vezes considerado um bairro de Kundu-da. A população de Kundu-da e
Kundu-Kikinu era de 450 pessoas,167 aproximadamente, em 1995. Mas, em
Kikinu, viviam cerca de 65 pessoas em 1996. Separados fisicamente por escarpas
altas das rochas da falésia, a movimentação cotidiana é, para o visitante, uma
aventura, sobretudo de Kikinu para Kundu-da e para as terras cultiváveis. A
desenvoltura de mulheres, homens e crianças ao percorrerem estes caminhos é
admirável, e a paisagem, deslumbrante. Kundu-da ressente-se de um
despovoamento. Muitas casas foram abandonadas por moradores que migraram
sobretudo para a planície.

Migraram, também, para Mopti ou Bamako ou para a Côte d’Ivoire.
Duas grandes migrações parecem ter ocorrido na década de 40 e depois, nos
anos 60, segundo Bureimane Dara (nosso principal guia em Kundu-da), devido
à seca associada à situação de ausência de conflitos na planície. Assim, algumas
localidades foram repovoadas por gente de Kundu, como: Berelu, Di&lu, Da#a
Da#at&nu, Kantuma, Y<ru, Amu, Toru, e por uma parcela importante de Madugu
e S&duru.

Permaneceram um ou dois homens de cada linhagem e suas esposas e
filhos, guardiões da história ancestral que zelam pelo bem-estar de todos os
membros na medida em que se encarregam das obrigações principais.

A língua local é o t<r<-s<<, mas há uma variante denominada, por eles,
kundu-s<i. Em Kundu-da, muitas pessoas se dizem muçulmanas, mas não existe
mesquita. Houve uma tentativa de construção por volta de 1968 de uma mesquita
a qual acabou sendo destruída por aqueles que se oponham à islamização.

Em Kikinu “ninguém reza”, proclama Ant&m&lu. No entanto, sabemos
que seu filho, que vive em Bamako, converteu-se ao cristianismo e outros
acabaram migrando por diferentes razões. Muçulmanos ou cristãos continuam a
procurar os responsáveis por diferentes cultos para solicitar proteção e para buscar
ajuda e tratamento de diversas doenças. Assim, pareceu-nos que mesmo quem
buscou uma religião se beneficia do fato de que pelo menos um ou alguns dos
familiares mantenham as práticas ancestrais. Geralmente o patriarca, ao assumir
os deveres da tire-ginu (termo em t<r< s<< que designa casa dos ancestrais), ou
seja, de sua linhagem, deve recusar a religião que havia assumido. Dessa forma,
deve retomar os cultos aos ancestrais em nome da continuidade da família. No
caso de recusa, vários procedimentos devem ser realizados para que alguém
mais jovem possa manter as práticas ancestrais. Estes fatos mostram a pungência
da situação atual e a importância de Kikinu para aqueles que se mantêm fiéis aos

1 6 7 Informação fornecida pelo chefe administrativo de Kundu-da a partir do levantamento realizado em 1995.
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cultos dos antepassados (tir&-ã). Kikinu parece guardar a densidade que transforma
aquele pequeno espaço em um grande lugar onde cada coisa visível aos olhos de
quem passa se desdobra em uma multiplicidade inimaginável.

Os moradores do complexo habitacional de Kundu descendem de
ancestrais guerreiros que se reuniam em torno de um nome de prestígio e de
populações pré-Dogon (Tellem) ou Dogon (Dumbo). Os Dara se dizem Keita, nome
que mantiveram até a chegada a Kani-Bonzon onde ganharam o nome Gindo; em
>m<n, tornaram-se Ogoimba e apenas os que chegaram a Kundu receberam o
nome Dara, que é o nome de uma rocha onde subiram para se instalar. Pertencem
a Ono, uma das quatro grandes unidades sociopolíticas fundadoras da sociedade
dogon. A fundação de Kundu-da é atribuída é Titati Ogoimba, o mais velho entre
os primeiros a chegar e ocupar o lugar (na realidade, o mais velho seria Bamak<ro
Ogoimba, mas ele pertencia à geração posterior à de Titati).

O povoado de Kundu-Kikinu constituiu-se, segundo os relatos de
Amaing&r&, Antandu e Ant&mb&lu, a partir da chegada de dois irmãos caçadores
que ali se estabeleceram. Uma controvérsia instala-se a cada discussão sobre
qual seria o povoamento mais antigo. É provável que os Dara tenham se instalado
primeiro em Kundu-da, expulsando seus antigos moradores, e que o povoado de
Kikinu tenha sido ocupado posteriormente por eles embora já fosse habitado.
Seus antigos moradores partiram (ou tornaram-se aliados assumindo o mesmo
nome), deixando parte de seus objetos sagrados e ensinando alguns dos cultos
dos quais as famílias de Kikinu são os guardiões.168

Os Dara são mestres do lugar, mas não da terra – que pertence aos
Dumbo que vivem em Yug<-piri e no povoado de Kundu-Ando e em Gum<n
(pequena localidade vizinha).

No que se refere ao tratamento da loucura ou problemáticas semelhantes,
dois importantes recursos estão presentes em Kikinu, o culto ao ginu e a yapilu.
Trata-se, no primeiro caso, de seres metade homem, metade vegetal, responsáveis
por doenças e infortúnios (Jolly, 1995). As origens de ambos confundem-se com a
fundação de Kikinu. O yapilu teria sido trazido desde o Mandê por seus ancestrais.

Oiti&n169 é o nome do conjunto do <m<r< ginu,170 elementos e local
consagrados ao culto do ginu. Foi, segundo Amaing&r& e Ant&m&lu, encontrado
por seus ancestrais quando chegaram ao local. Pertencia aos antigos moradores

1 6 8 Alguns cultos, como o da tire-g&m (ou tire-ginu) ocupada por Ant&m&lu, são iniciados apenas com a
presença de determinadas pessoas de Kundu-Ando; eles são Dumbo – família instalada em grande parte em
Yug<-Piri – e considerados descendentes dos T&ll&m.

1 6 9 Oiti&n deriva da elisão de oru-tim&, oru, mata e tim&, árvore. Este local é, portanto, consagrado ao culto da
árvore da mata (Amaing&r& Dara).

1 7 0 Chama-se ginu porque, através dele, o ginu que está sobre a pessoa é expulso (Amaing&r& Dara, entrevista).
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que viviam na gruta171 sobre árvore de kumu (Ficus platuphylla). Eles fugiram,
instalaram-se em uma gruta mais abaixo e depois foram para o que é hoje o
povoado de Kundu-Ando. Passou algum tempo sem que o ginu fosse regado,
mas os novos habitantes de Kikinu buscaram e realizaram uma aliança com os
antigos moradores para retomar o culto.

Diz Amaing&r& Dara (em entrevista) que eles carregaram uma parte do
ginu <m<l< (o sabi, pulseiras de proteção, e objetos pequenos), mas o núcleo
mais importante “foi vendido por alguns búzios, não muitos, pois quem está
fugindo não pode querer muito”. O primeiro responsável foi, segundo Ant&m&lu,
o caçador de nome Nommo, irmão mais novo do responsável pela fundação de
Kikinu chamado Ba-ji<.

Nenhuma referência foi encontrada na bibliografia sobre o tratamento
de weje, loucura (wede-wede/DO), vinculado ao oiti&n, culto do ginu em Kikinu.
Jolly (1995) informa sobre o tratamento de mulheres estéreis e vítimas de abortos
repetidos que se confiam ao oiti&n. Ele é composto de duas unidades que foram
separadas por eles, pois foram encontradas lado a lado, segundo Amaing&re.
Uma delas é masculina (ana) e está situada na mata – no caminho que leva a
Kundu-da –, a outra é considerada feminina (ya) e está ligada ao espaço doméstico,
ficando em uma casa pequena no povoado. Havia uma grande árvore de kumu,
figueira, que morreu e no mesmo lugar brotou aquela que se vê hoje em dia.
Segundo Amaing&r& Dara (entrevista), “se a loucura monta em alguém ou se
uma mulher tem dificuldades no parto, é lá que nos dirigimos para fazer a prece”.

O ginu pode ser encontrado tanto na mata como em casa, pode ser visto
onde se forma o vento e, como o vento, não pode ser definido (Amaing&r&,
entrevista). De forma sucinta, em torno ao ginu podem ser realizados diferentes
processos rituais igualmente importantes. Existem os ritos para purificação por
meio dos quais a pessoa se confia para obter proteção contra infortúnios em
geral. A pessoa pode solicitar, ainda, ajuda contra os problemas de parto ou para
que os filhos recém-nascidos sobrevivam. Neste caso, um vínculo se estabelece
e a pessoa deverá guardar diversas interdições e participar dos ritos coletivos de
agradecimento e fazer sacrifícios com regularidade. Outros dois processos rituais
são para fixação do infortúnio e para agradecer. Faz-se o rito de fixação (das
forças que desprovidas de suporte tornam-se perturbadoras), d&pt&r&, e depois o
rito agradecimento, gana bir& pó. No caso de weje, a pessoa permanece no
povoado até raspar a cabeça (ku kai) e realiza-se, todas as tardes, um tratamento.
O medicamento utilizado é mantido em uma jarra que compõe o ginu.

1 7 1 Eles consideram que a fundação de Kikinu foi realizada pelos próprios Dara, pois aqueles que viviam lá
antes não construíam casas, viviam em grutas (Amaing&r&, entrevista).
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Para Yaere, a mulher cujo ritual de cura acompanhamos, eram necessários
dois tipos de ritos, um destinado ao ginu e outro de purificação do <m<ro de
yapilu, ao qual ela havia se confiado depois de perder três bebês
consecutivamente. Este segundo rito tornou-se necessário porque ela havia
deixado de respeitar suas interdições. Yaere trouxe consigo para Kikinu sua filha
de dois meses, que a irmã amamentou durante o período do tratamento.

A história do sofrimento de Yaere inicia-se, segundo relato dos familiares,
com uma crise, doze dias antes de nosso encontro na localidade onde vive com
seu marido, Orukamu. Ela se havia confiado ao ginu-<m<r< cerca de um ano
antes. Veio trazida por familiares: mãe, irmã, cunhado e um primo da doente que
é, também, parente do terapeuta Ant&m&lu. Os moradores de Kikinu contaram
que Yaere teria acordado muito agitada e estava sentada próximo à tugu-na quando
deu um grito e saiu correndo para fora do povoado, dizendo que ‘coisas’ vinham
em sua direção. Após três dias de tentativas de tratá-la em casa, procuraram um
dispensário médico, onde o técnico lhe aplicou duas injeções e lhe deu
comprimidos para dormir. Depois da medicação, ela não falou mais. Para
Ant&m&lu, os sinais iniciais (como fugir para a mata, agitação e medo frente a
coisas que pareciam querer atacá-la) justificavam sua interpretação de que era
loucura, weje (T>), provocada por ginaji.

Ela é uma jovem mulher com cerca de 25 anos que apresentava uma
hipotonia generalizada, não conseguia se manter em pé ou mesmo articular
qualquer palavra (murmurava com esforço); foi carregada do pé da montanha
até Kikinu e depois até o local do ritual no dia seguinte à sua chegada.

Yaere chega para o rito apoiada pelo irmão do marido, seu primo e pela
irmã enquanto Amaing&r& termina de preparar o lugar. Chega, depois, Ant&m&lu
com seu cajado. O espaço impressiona o visitante por sua beleza singular,
desenhado entre as rochas e por uma figueira cujas raízes se seguram em uma
fenda na pedra. Embaixo, pequenas pedras desenham um espaço que circunda a
planta, onde uma jarra arredondada de cerâmica, forquilha e ganchos de madeira
e uma pequena cavidade fechada com pedras pequenas e arredondadas formam
a parte facilmente observável do ginu-ana.

O ritual tem início com a purificação do corpo enquanto Ant&m&lu recita
o ama-boy, solicitando o auxílio dos ancestrais. A purificação é feita com carvão
que ela morde e cospe na mão de Amaing&r&, que leva para a mata aquilo que é
extraído de Yaere, passando antes as mãos em torno da cabeça da mulher.

Yaere é então trazida e apoiada de forma a ficar em pé diante de Ant&m&lu,
e se iniciam as escarificações: na fronte, sobre a coluna (na altura da cervical e da
lombar), na parte posterior do joelho, no esterno, próximo ao umbigo, sobre o
joelho e entre os artelhos de cada pé. A seguir, nos mesmos pontos e com a
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mesma navalha, é colocado um pó que foi retirado do $a#a-dul<.172 Yaere cospe
e Amaing&r& leva o material para depositá-lo entre os rochedos. Fazem então a
libação com a cerveja de milhete sobre as diferentes partes do gelu. O primeiro e
depois o segundo frango são sacrificados enquanto Yaere permanece sentada
sobre uma pedra. Atim& massageia levemente seu corpo.

A cabra preta é então sacrificada e depois é jogada de um lado para o
outro, passando por cima da cabeça de Yaere quatro vezes. O animal morto tem
as patas cruzadas e sobre elas o pé direito de Yaere é apoiado, então Amaing&r&
corta a unha atrofiada do animal e vai jogá-la em algum lugar distante. Yaere é
levada para fora do círculo central, enquanto Amaing&r& corta os tendões da
cabra e os meninos da família Dara depenam os frangos e preparam a fogueira
para grelhá-los e para cozinhar a carne da cabra.

Atim& tem Yaere em seus braços; é possível observar o esforço dela
para falar, com movimentos buco-maxilares difíceis. Outro homem, Amp&lu, tira
a pele do animal e retira uma membrana (parece ser o peritônio) com a qual
Amaing&r& cobre o $a#a-dul<. O responsável, Ant&m&lu, pega o fígado já
grelhado, corta com as mãos um pequeno pedaço que joga ao lado (a parte do
ginu) e depois come; a seguir, o fígado pode ser repartido entre os presentes.

Inicia-se uma outra parte do rito. Amaing&r& pega o $a#a-dul< e um
pedaço de cabaça contendo um ungüento preto feito de creme de karité e pó
retirado de pequenos $a#a-dul< que escavou com navalha. Soma-se aos dois
primeiros ingredientes a água retirada do cozimento da carne de cabra.

Yaere fica sentada de costas para Ant&m&lu, e Atim&, atrás dela, segura o
$a#a-dul< sobre a cabeça da moça. Inicia-se uma nova recitação, ao mesmo tempo
em que Atim& bate o objeto contra a cabeça de Yaere e Amaing&r& espalha,
aspergindo, o líquido sobre ela. A seguir, ele pega uma foice mantendo a lâmina
deitada e insere o ferro entre o $a#a-dul< e a cabeça. Neste momento, todos gritam:
hei! hei!, batendo pedaços de ferro e madeira sobre pedras e terra. Amp&lu balança
a cabeça de Yaere, que segura entre as mãos, Amaing&r& vai despejando o líquido
da cabaça sobre o $a#a-dul< que Atim& bate contra a cabeça; em seguida, o objeto
é passado pelo corpo da moça. Finalmente, passam o ungüento em seu corpo e ela
é retirada. A carne será distribuída e consumida mais tarde pelos homens.

Ritos como este realizado para Yaere cumprem-se junto ao ginu-ana e
são chamados, por eles, de ginu-d&pt&r& (fixação do ginu). Por este processo, o
mal é fixado e a pessoa, introduzida em um novo grupo, recebendo proteção e
comprometendo-se a respeitar suas interdições e a agradecer seu concurso.
Descrevemos o que conseguimos observar durante o tratamento de Yaere, que

1 7 2  Objeto de culto. Ver discussão sobre gelu e <m<l< nas páginas 175, 176 e 177.
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após seis meses voltou para casa, tendo retomado sua vida cotidiana ao lado do
marido e da filha que havia crescido com saúde.

Se uma pessoa adoece, é necessário, para o tratamento, providenciar
um bracelete de ferro retorcido (s&#&), que ela utilizará durante o período do
tratamento, um pedaço de ferro (in&), além de preparar cerveja, um frango e um
animal (de quatro patas), geralmente cabra ou carneiro. Assim, a pessoa entra, ou
seja, confia-se (ko ni yoi), através do d&pt&r&, fixar, que pode ser entendido como
fixação do mal que, sendo mais potente do que a pessoa, provoca um estado de
desordem do qual a doença é expressão.

Se a pessoa consegue curar-se, faz-se o rito de agradecimento (gana
bir& po), mas ela só será liberada para voltar para casa após raspar a cabeça (ku
kai). Depois, deverá voltar para o grande ritual do ginu (que ocorre em anos
alternados) a fim de agradecer e prevenir-se contra novas doenças ou recaídas,
trazendo um frango, milhete e sal. Se não voltar, diz-se que “sua palavra ruim
recairá sobre ela mesma e a doença poderá retornar” (Amaing&r& Dara, entrevista).

Qualquer pessoa pode vir confiar-se e assim garantir proteção.
Amaing&r& afirma que cerca de vinte pessoas passaram o ano de 1995 em Kikinu
por este motivo. Nestes casos, as pessoas devem trazer dois frangos, sal e creme
feito das amêndoas da árvore de karité (Butyrosperniun parkii) para a purificação.
Os frangos são sacrificados e grelhados; depois, uma coxa é dada à pessoa que
se confia e, no final da tarde, um pouco da água do om<r< do ginu é vertida sobre
a cabeça da pessoa. Ela passa a noite no local e na manhã seguinte pode ir aonde
desejar, explica Amaing&r&. Yaere parecia receber um importante suporte afetivo,
e lentamente fomos percebendo alguns dos componentes de sua terapia que nos
pareceram fundamentais:

• A acolhida, o fato de ter sido assumida pela comunidade de Kikinu e,
particularmente, pelas famílias de Ant&m&lu e Amaing&r&. Durante seis meses
viveria com eles e iria reassumindo as atividades do dia-a-dia, mas sem a
responsabilidade de conduzir uma casa. A experiência da crise transforma-se
em vivência que pode ser comunicada e compartilhada. Uma das características
principais do rito e do tratamento é ligar pessoas entre si, pessoas e coisas,
pessoas vivas e as que já viveram; pessoas, coisas e mundo de seres não visíveis.

• As ações se desenrolam através de atos carregados de sentidos que parecem
separar a pessoa de seu sintoma. Este parece ser percebido como sinal de
desordem e como manifestação de esferas exteriores à pessoa, mas que possuem
uma participação ontológica. Construir uma separação entre a pessoa e seu
sintoma permite fixar o mal no gelu e definir um destino diferente para ela. A
pessoa poderá, assim, reelaborar processos desagregadores e de dispersão
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com a ajuda dos vínculos que vão sendo re-tecidos durante o período do
tratamento, que foi de seis meses no caso de Yaere. Do gelu participam o
doente e muitas outras pessoas que a ele se confiaram, não apenas para curar
um mal presente, mas também para se proteger de outras desventuras e para
favorecer a produção de cereais e realização de desejos.

• A afiliação e a reativação de sentimentos e lugares de pertencimento, portanto,
de possibilidade de reorganização, que reorientam não apenas a pessoa, mas
também seu grupo de referência imediato.

Ficamos em Kundu-Kikinu durante alguns dias depois do ritual. Nos
meses que se seguiram, procuramos nos aproximar do quotidiano do povoado,
participar de suas festas e nos inteirarmos, ainda que parcialmente, de suas
dificuldades e de suas histórias. Foram momentos de sínteses e descobertas, uma
experiência em que se revelava a vida de uma localidade profundamente ligada
aos valores e às práticas ancestrais.

Durante os seis meses em que permanecemos trabalhando em Kikinu,
conhecemos três doentes: Yaere, citada anteriormente, Bagara e Yadommo. Todos
os três considerados doentes de weje por Ant&m&lu e Amaing&r&.

Em Kikinu, a forma de expressão local (em kundu s<i) utilizada
preferencialmente para designar uma pessoa considerada louca é in& ib&la, cuja
tradução literal seria ‘pessoa não amada’, expressão que evoca, de forma alusiva,
a bruxaria ou uma doença considerada grave (como o caso da loucura) de um
parente ou de alguém afetivamente próximo.

A loucura para os terapeutas de Kundu-Kikinu pode ser quente (weje
<gu) ou fria (weje kaaru) e significa a manifestação de uma desordem do todo
dinâmico, isto é, dos elementos que constituem a pessoa. Alguns tipos de desordem
foram citadas por esses especialistas:

1. a pessoa pode ter sido embruxada, in& dawuru daburu. O ginu pode subir
numa pessoa, fazendo que ela fique com a cabeça desarranjada (ku wo gin&
bo) ou revirada (ku $aboi). A bruxaria (dabu) que pode ser classificada como
branca (dabu piru), preta (dabu g&m) ou vermelha (dabu bannu), dependendo
do <m<l< através do qual age o bruxo.

2. a pessoa que tem cabeça leve (ku w< w&i gib<) pode ser montada por um
ginu, yapilu ou por antumbulum e ficar louca. Yapirin, o $ama das mulheres
mortas grávidas, pode subir na cabeça de alguém (in& ku n& u-ur&i), e o ginu
que vive nas árvores (ginu tim&n) pode também gritar e pousar sobre a cabeça
de uma pessoa, deixando-a louca. Através da adivinhação é possível identificar
se foi o ginu ou o yapirin.
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3. a transgressão das regras vinculadas à sociedade das máscaras (emuna) pode,
segundo Amaing&r&, levar à loucura caso a pessoa não pague a multa (cerca
de quatro dólares) e faça a purificação necessária diante do lugar de culto e
objetos sacralizados.

Ainda que diferenças importantes possam ser apreendidas em cada
localidade, percebe-se uma série de valores e práticas comuns ligados à concepção
e ao tratamento da loucura. Aquilo que se irradia na manifestação das doenças
(dores, esperanças, conflitos, incertezas, desejos) movimenta-se em esferas de
saberes que deslocam a experiência individual para a coletiva, a transgressão
para a reparação, buscando reinstaurar o sentimento de pertença e de co-
participação, enunciando uma nova filiação.

Parece-nos difícil precisar os limites de um processo terapêutico em
sociedade de universos múltiplos como a dogon. Nossa intenção tem sido
compreendê-lo como uma das possibilidades que se abrem a quem adoece,
bem como de apreendê-lo na complexidade e dinâmica que caracterizam o
humano e a vida.

Onde começa a terapia? No instante mesmo em que ações de ajuda
têm lugar, quando se inicia uma ação especializada ou desde os primeiros
sinais de manifestação da doença, signo inteligível que deve principiar reações
de solidariedade?

Não seria possível desconsiderar os caminhos que levam à busca de
sentido, o diagnóstico da situação que pode ser dado por um familiar ou, como
ocorre freqüentemente, pela adivinhação. Além de fazer com que o mal entre em
um universo de sentidos conhecidos, ele abre as portas para que a eventual busca
de um especialista seja bem-sucedida. Dessa forma, acreditamos que todos os
processos interpretativos pertencem ao mundo do tratamento propriamente dito.
A significação existencial da doença e a compreensão de suas múltiplas causas,
que agem umas sobre as outras, necessitam ser entendidas dentro de um contexto
interdependente de forças que atuam sobre a pessoa e com as quais ela deve
dialogar para reencontrar seu momento de equilíbrio dinâmico.

Em um contexto em que se concebe a vida como transformação e
recriação permanentes, saúde significa cumprir o próprio destino, absorvendo a
própria responsabilidade e, ao mesmo tempo, adquirir, por meio de escolhas
oportunas de vida, potência e dignidade (Coppo, 1993b).




