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RE-COMPOR

Pudemos constatar, como já haviam descrito vários autores (Coppo, Tinta,
Mounkoro), que a sociedade dogon possui, em suas diferentes línguas, termos
vinculados à designação e à compreensão da doença mental (como reconhecimento
de um estado patológico) e da loucura (como fenômeno humano).

Para definir uma situação considerada patológica (lul<), encontra-se
terminologia própria em diferentes expressões dogon; trata-se de wede-wede,
w&ze (donno s<<); keke (te#e kã); wezi& ou wezenin (toro s<<); wezegi ou nokigu
jonno (dogulu s<<). Além de wede-wede, usa-se uma linguagem figurada, seja
para indicar a loucura (compreendida como uma doença grave), seja para indicar
a presença de uma problemática psíquica menos grave ou definitiva como: ku
kibeli ou ku k&w w< l< (cabeça incompleta); ku bilia d& (cabeça que se inverte/
revirada); ku ginna w< (cabeça que se espalha, que se dispersa e divide).

Wede-wede, loucura, é classificada pelos Dogon entre as grandes
doenças; junto com a epilepsia e a hanseníase (lepra), compõe o grupo das doenças
consideradas mais graves em 16 localidades pesquisadas (Bamia, 1992). Uma
vez assim diagnosticada, as possibilidades de recuperação diminuem
consideravelmente. Decorre daí o cuidado mesmo na utilização da palavra que
designa a doença, que é denominada muitas vezes de maneira metafórica.

Como noutras sociedades negro-africanas, a doença é uma entidade
que se movimenta, isto é, sobe, desce, passeia, viaja, enfim, age. Com relação à
pessoa que ficou doente, diz-se: lul< ku w< m<ra dambe, a doença montou sobre
sua cabeça; lul< won agi, a doença o prendeu; lul< ku m<n& da#a, a doença
sentou em sua cabeça.

Em suas pesquisas sobre a representação de doenças contagiosas entre
os Dogon, Roberto Lionetti (1994: 4) afirma que esta se constrói como “imagem
espacial da doença (contagiosa ou não) que faz dela uma realidade, móvel e
autônoma, fortemente inscrita na geografia do espaço vivido”. A doença má,
ainda segundo o autor, move-se sem repouso até encontrar uma pessoa vagando
inadvertidamente à sua volta para, então, montá-la.173 Assim, a expressão
correntemente utilizada de lul< yala (doença que vaga/passeia) revela um campo

173 A expressão utilizada em donno s<< é ti#& que significa ‘pular, passar por cima’ e ‘atravessar’.
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vasto de representações, pois estar continuamente em movimento é próprio da
doença, do vento, dos seres não visíveis que dividem com os homens o espaço
terrestre, do kindi-kindu  (ou kikinu), dos cães, dos ladrões e malfeitores (bruxos).
Além disso, a expressão ind& yala (pessoa que vaga/passeia) é uma linguagem
figurada para designar loucos, mendigos, prostitutas ou homens que correm (assim
considerados) atrás das mulheres (Lionetti, 1994).

No caso de febre e de loucura, diz-se que essas manifestações montam
ou sobem na pessoa (wede-wede damba), mas wede-wede não ‘monta’ em
qualquer pessoa. Os terapeutas do Planalto Dogon consideram que as pessoas
de cabeça leve, ind& ku wey (donno s<<), kunogoro #&ru (te#e kã), dana wei
(tommo s<<), que expressam de forma marcante suas emoções e têm medo
facilmente, estão mais expostas aos perigos da doença. Entretanto, aquelas
consideradas de cabeça pesada, ku dogozo (donno s<<), dana dogodu (tommo
s<<), estão mais protegidas, menos expostas ao medo, n&, fator desencadeador
da crise; sendo assim, raramente sofrerão de wede-wede. Essas informações
confirmam os dados colhidos por Lionetti a respeito das condições propícias
para a transmissão de doenças contagiosas. A doença contamina mais facilmente
a pessoa frágil; tanto a resistência quanto o contágio são explicados com base
em características pessoais ligadas à qualidade do sangue, à leveza/dureza da
cabeça e ao medo.

Em outras palavras, a doença pode pegar (ind& lul< aga) mais facilmente
a pessoa que possui sangue doce (ni &llu), que é leve (ni wei) e tem cabeça leve
(ku wei). O contrário ocorre se a pessoa possui sangue amargo (ni gallu), que é
também pesado (ni dogod<), como descreveu Lionetti (1994).

Estas condições individuais são consideradas hereditárias, transmitidas
de uma geração à outra, mas existem circunstâncias ou eventos que podem
fragilizar as pessoas, deixando-as mais expostas às doenças.

Às vezes, a designação do problema psíquico respeita preferencialmente
o agente causal suposto ou o mediador da ação deste agente. É o caso dos
termos g&z& (vento); g&z& paz& (vento ruim); ogulu b&l&n (seres da mata); y&b&n
g&ze (y&b&n que viaja através do vento); y&b&n t&bili174 ou y&b&n lagi (apanhar
de y&b&n), y&b&n nindimi (que o y&ben assustou). O vento, g&z& (wewe em
tommo s<), foi alvo de investigação dos pesquisadores italianos, revelando-se
como categoria complexa com sentidos múltiplos; trata-se de uma mediação
(um vetor, segundo a linguagem médica) através da qual se movimentam doenças
diversas e os seres não visíveis que podem transmitir numerosas doenças

174 Além dos y&b&n, diferentes seres não visíveis podem agir, isto é, assustar, bater; trata-se dos ginaji, jinu,
andumbunlun, entre outros.
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(incluindo alguns tipos de loucura), mas constitui ela mesma uma categoria de
diagnóstico independente.

Ainda que convivam, na linguagem corrente, as formas metafóricas
de wede-wede necessitam ser distinguidas de uma série de designações de
problemas de tipo psíquico/psicológico que não são considerados como wede-
wede (por não possuírem a mesma gravidade), mas possuem já um estatuto de
doença. Servindo-nos das palavras de Coppo (1992: 105), “não encontramos
classificações hierárquicas reciprocamente excludentes (...). Existe um modo
de designar os fenômenos que se baseia na acumulação progressiva de
elementos qualificantes, cada um referindo-se a um repertório heterogêneo”.
Tal designação procura, principalmente, nomear o agente em questão, que, por
sua vez, informa sobre o prognóstico esperado, fazendo alusão à pessoa e não
a uma doença como entidade nosológica.

Os quadros a seguir agrupam, em diferentes expressões dogon, essas
categorias divididas em subgrupos de termos e expressões:

1. que indicam a presença de uma problemática identificada imediatamente como
loucura, mas que se refere a ela por metáforas;

2. vinculados a situações atípicas e de anormalidade que podem ser ou não
sintomas de loucura;

3. relativos a doenças que, inicialmente, distinguem-se, mas que podem se
transformar em loucura;

4. relativos à dor e ao sofrimento.

Quadro 3 – Doenças que podem se tornar loucura, em cinco línguas dogon

    Português donno te#e kã dogulu domu kolun don tommos<<

vento g&d& o#o &nn&n yale w&w&

mulher revirada yapilu yapiri yalil& _  yapilu / n’nan
(ya-biru)

 sem tradução b<n<k< b<r<k< b<n<g< _ b<n<g<
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Quadro 4 – Terminologia que indica a loucura em diferentes línguas dogon

       Português donno tommo s<< kolun s<< te#e kã

loucura wede-wede wede/ keke keke
y&m&-y&m&/
yama-yama

louco/casa da loucura wede-wede y&m&-y&m& gin&/ keken ga keke-gin&
gin& wedegi

pessoa que tem seus ind& manan ind& aman inda kabulo na manan le
(seres não visíveis) lé w< le w< bo w<
sobre si

pessoa que não está ind& kew w< l< – Inda kuna nee k&w
completa yamara wo m<
(psiquicamente)

pessoa cuja cabeça ind& ku k&w ind& k&gum& inda kuna na kunogoro
não está completa w< l< <ndu kieliga  k&w w<r<

pessoa de cabeça ind& ku ligeli ind& ku kibeli inda kona kina na kunogoro
incompleta ori  ligeri

pessoa sem cabeça ind& ku s&l& ind& ku s&l& inda ko sanda na kunogoro
sará

pessoa com cabeça ind& ku bilia d& – Inda kuna –
revirada bindele

pessoa que tem ind& ku ginna – inda kona na kunogoro
a cabeça dispersa w< gina w< (k<)

pessoa que não ind& ku w< ind& ku w< inda ko&n& na kunogoro
reconhece sua cabeça m< inn& m< inn&  nindo mi in&

pessoa cuja cabeça ind& k< ku wo – – na kunogoro
não lhe pertence m< wo m< lá  wo ke wo kelo

dia-dia pessoa (que é bai bai ind& – inda yaya kan& nina-nina
inconstante, lábil) n&#&

sua gente voltou manan g< bolia – inda yage andi mãrã na y&y&
(pessoa que tem crises
periódicas)
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A idéia de coração leve ou cabeça leve (como na expressão popular
brasileira ‘cabeça de vento’) opõe-se a kind& dogozo, que se refere à pessoa
(coração) que não reage impulsivamente ou intempestivamente e que não se
amedronta facilmente; diz-se uma pessoa madura, ind& il&. Essas pessoas
dificilmente tornam-se loucas, são mais protegidas.

Quadro 5 – Terminologia que identifica uma diferença ou anormalidade que pode
ser loucura – categorias êmicas dogon

  Português donno te#e kã dogulu domu kolun tommo

pessoa ind& ligeli na ligeri non nigaali inda kieliga –
incompleta
(física e
psiquicamente)

pessoa que sua ind& manan na marã non kureije inda kologi –
gente (seres não ba#na ba#a nujo umbo/inda
visíveis/afins) jama ba#a
estão sob sua
responsabilidade

sua gente (seres ind& manan – non kureije – ind& aman
não visíveis) w< ingili  nãn injigia w< mo
a elevaram ungula w<

kindi-kindu kindi-kindu kin& mãri kindigu maru kindo  kinde-kinde
perdido  maru kin& mãri kindigu maru mare mara

kindi-kindu kindi-kindu kin& s&w kindigo s&mi< kindo  kinde-kinde
degolado  s&mu (sewu) s&mi  s&m&

kindi-kindu kindi-kindu aga kin& à kindigo uyã kindo  kinde-kinde
preso imbi awa

kindi-kindu kindi-kindu kin& tere kindigo tolyã kindo  kinde-kinde
pilado d<ngo telo d<&du

sua gente veio manan wo m< na wo mãrã – – –
(sobre ele)  yela wo y&ra k< – – –
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A discussão relativa às múltiplas causas associadas à manifestação da
loucura que não são exclusivas nem excludentes, mas retroagem umas sobre as
outras e podem estar associadas na origem do fenômeno,175 permite entrever os
nexos entre os sentidos do mal e a organização social. Quanto à causa, wede-
wede pode ser:
1. vinculada ao destino ou a causas indeterminadas – Amba lul< ou Amba wede;

2. provocada por uma transgressão – Dama lul< ou Dama wede-wede;

3. enviada por outros através de sortilégios, bruxaria – Dabile lul< ou Dabile
wede-wede;

4. provocada pelo encontro, muitas vezes involuntário, com os seres não visíveis
que dividem com os homens o espaço terrestre – Ogulu b&l&n lul< ou Ogulu
b&l&n wede-wede;

5. vinculada a um conjunto de processos e problemáticas que são associados à
religião, à migração, à pobreza ou a eventos graves de vida.

Amba Wede-Wede

Amba, categoria discutida na análise dos contos, é de apreensão difícil e
de sentidos e nuanças múltiplos e complexos, assumindo conotações diferenciadas
segundo a forma e a situação nas quais é utilizada. Segundo Marcel Kervran (1993:
18-19), compreende: “1) o princípio criador único, Amba; 2) os espíritos inferiores
ao criador; 3) altar176 em pedra, terra, receptáculo de força vital”. Os ritos e aparatos
de consagração são mediações necessárias à comunicação dos homens com os
ancestrais, com os seres não visíveis; através deles é possível dialogar (e procurar
interferir) com as forças motrizes do universo. Entretanto, evocar Amba para se
referir a um adoecimento significa assumir uma certa idéia de destino, de ordem e
de desígnio da natureza contra os quais o homem se sente impotente.

Amba lul< significa doença enviada por Amba. Assim, neste estudo, a
categoria Amba wede-wede reúne situações de crise freqüentemente atribuídas a
Amba. Esta designação é utilizada normalmente quando não se reconhece a causa,
quando a doença é considerada grave e incurável e para se referir a problemas

175 O pensamento dogon não parece operar através de hierarquias causais excludentes. Ao serem questionados
sobre as possíveis origens da loucura, eles mencionam diferentes motivações para uma mesma manifestação
que podem se somar ou interagir. Como em um quebra-cabeça com suas peças espalhadas, as explicações
não são oferecidas de maneira linear (uma peça seguida de outra próxima), elas formam um conjunto cujos
elos, muitas vezes, não são perceptíveis imediatamente, necessitando de muitas mediações e de ligações
para permitir o entendimento.

176 Do francês, autel entendido como mediação entre o homem e o objeto ao qual se entrega (se liga), a fim
de obter proteção ou outra solicitação.
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psíquicos decorrentes de situações ou eventos de vida particularmente difíceis
(como em situações de perda) que são percebidos como fator principal ou
preponderante para o surgimento da problemática que a pessoa vive.

Dama Wede

O termo dama recobre, igualmente, um campo semântico amplo,
significa interdição, proibição; designa um lugar sagrado onde não se pode
penetrar, salvo em situações e condições específicas, como ficar nu ou não ter
relações sexuais na noite anterior. Diz-se dama kundo, colocar uma interdição,
ou ainda endy an a tu dama, as formigas não são proibidas aos galos; dama nyue,
ele entrou num lugar sagrado, proibido. “Dama significa interdição ou tabu e,
também, totem” (Kervran, Kassogue & Tembely, 1982: 79). Além disso, é o nome
atribuído à cerimônia de celebração de mortos.

Neste estudo, utilizamos a expressão dama wede lul< para designar a doença
(lul<) psíquica adquirida após quebra de um pacto ancestral, violação de lugar sagrado.
Corresponde a uma categoria que reúne em si uma série de fenômenos, resultado de
transgressão cometida, consciente ou não, pela pessoa ou familiar. Essa transgressão
provoca a perda de uma proteção pessoal/social e a impureza do transgressor e/ou do
lugar sagrado, dando origem a diferentes processos mórbidos e infortúnios.

A idéia de dama liga-se a existência de objetos e lugares depositários de
força que podem ser perturbados em seu equilíbrio pela transgressão de regra de
comportamento ou alimentar e exigem a ação do homem num processo continuado
de participação e reconfirmação de um pacto que é a um só tempo ancestral-social-
pessoal, compondo um complexo processo de formação da pessoa e da sociedade.

Uma série de objetos e lugares dotados de nome envolve a problemática
das doenças tanto no sentido de provocá-las quanto por possuírem qualidades que
os transformam em agentes intermediários da cura. Transgressão, abandono,
descuido, roubo ou outro tipo de desordem (provocada por ação voluntária ou
não) podem desencadear diversos eventos que põem em risco a pessoa, a família e
até mesmo a sociedade. A maior parte desses aparatos é destinada à proteção, mas
indica a possibilidade de agressão também. A ética de sua utilização está nas pessoas
e grupos, os objetos possuem em si a possibilidade da defesa ou do ataque,
diferenciação que é socialmente imputada. Os ritos juntamente com o local e os
objetos que os integram, compõem o processo de socialização. Alguns deles atuam
diretamente na formação da pessoa dogon, num movimento permanente e dinâmico
que pode envolver desordem ou harmonização dos elementos que a constituem.
Um exemplo é o jab& – quando nasce uma criança, este será seu primeiro locus,
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destinado a garantir sua proteção pessoal. Seu pai corta pedaços de unha das mãos
e dos pés, cílios e cabelos que se depositam em um ninho de passarinho chamado
j&mb&-saguru kuru. O ninho deve ser, então, colocado sobre uma pedra e esta
recoberta com argila. No caso de violação do jab&, sua força pode se voltar contra
a pessoa provocando algo ruim (Kervran, 1993).

Em cada povoado, podem coexistir aparatos diversos com variações
significativas, é o caso pegu de fundação, do taba-amba (destinado à proteção
da comunidade, é freqüente na região donno). Determinados rituais possuem
um significado fundamental na constituição de uma idéia de unidade dogon.
Embora conhecendo grandes variações locais, eles integram e, ao mesmo tempo,
formam parte importante do ethos dogon, sendo cultuados pelo conjunto da
sociedade. Este é o caso tanto do Binu-amba (ligado à identidade profunda de
um grupo de mesma ancestralidade concedido pelos seres da água ou pelos
seres da mata) quanto do L&b& p&gu (destinado a L&b&, um arquiancestral que

Colar de proteção
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representa a força da terra que nutre). Esses objetos e lugares compõem formas
de ação do homem sobre a natureza e sobre as relações dos homens entre si;
depositários de desejos e angústias, oferecem proteção pessoal e social, assim
como permitem agir sobre os desequilíbrios de diferentes tipos e origens. Podem
ser fontes importantes para formação e manutenção da coesão e da solidariedade
e, ao mesmo tempo, armas contra inimigos. São, também, associados ao
adoecimento, devido às transgressões para as quais se exigem reparações, e
também à bruxaria, como doença enviada (dabile lul<).

Dabile Wede-Wede

Dabile lul< significa, em donno s<<, doença enviada (lul< dabile). A
ação ou a interferência de um ser sobre outro pode ser exercida de múltiplas
maneiras, mas existem pessoas, a quem os outros recorrem em caso de
necessidade, que possuem um conhecimento específico. Embora a leitura e
solução de má sorte ou o mau-olhado possam constituir saberes do domínio de
diferentes pessoas, são os bruxos (dug<), do conhecimento ancestral dogon, e os
marabus (mori), no terreno do Islã, os personagens considerados mais poderosos
nesse campo. Estes últimos (os marabus) utilizam as palavras e a escritura do
Alcorão para desenvolver suas atividades.

Existem três tipos de bruxaria segundo as informações obtidas:
1. dug< banu, bruxaria vermelha que faz sair sangue da boca e derruba a pessoa

atingida;

2. dugo pilu, bruxaria branca, que pode provocar o emagrecimento, tosse e
diferentes doenças. O material é depositado em um lugar de passagem e atinge
a pessoa que passa por cima dele;

3. dug< g&mu, bruxaria preta, envenenamento, atua no ventre (intestino, estômago).

Pulseiras de proteção
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A loucura por bruxaria, dugum wede-wede, pode ser enviada por outra
pessoa através dos três tipos de bruxaria. Para se referir a dug< wede, utiliza-se
freqüentemente um eufemismo como dabile paze (dabile, meio; paze, mal), wede
num< (num<, mão; wede, loucura) ou dugum, bruxo. Se a pessoa que deseja
fazer algo contra uma outra e ela mesma não possui tal capacidade, poderá procurar
um bruxo, um marabu ou alguém cujo abaga tenha tais poderes.

Os dugum (bruxos) são pessoas consideradas más, que passam a noite
na mata à procura de vítimas descuidadas, pois se alimentam delas. O marabu
tem um papel ambivalente. O sentido de sua ação depende daquilo que lhe pedem,
pode tratar ou adoecer, utilizando as palavras e/ou a escritura do Alcorão em seu
trabalho; diz-se: morin be kani, isto é, feito pelo marabu. Entretanto, a diferença
entre feitiçaria e bruxaria177 não aparece sempre bem delimitada. Algumas pessoas,

Rito para atribuir
capacidade de proteção à
pulseira Senje

177 A magia, bil&-bil&, é diferenciada da bruxaria, pois não atua nas outras pessoas; diz-se que é a capacidade
de transformar objetos, cores, aparecer, desaparecer.



215

por seu conhecimento, estão em condições de agir sobre outros, mas não são
consideradas dugum; são os gelu bulum (ou que possuem um abaga, depositário
de poderes específicos de bruxaria e contra-bruxaria) que podem ser caçadores,
terapeutas, tecelões, ferreiros, responsáveis de máscaras, chefes de família,
adivinhos, Binu-kedu-n&, entre outros.

A idéia da ação estrangeira provocando a loucura é muito freqüente, sendo
uma das primeiras hipóteses sobre sua origem. Geralmente, após uma consulta ao
adivinho ou Binu-kedu-n&, buscar-se-ão outras explicações dentro das etiologias
possíveis. Nesses casos, para que o tratamento seja eficaz, é necessário que o malfeitor
retire o mal por ele enviado. O adivinho poderá indicar a pessoa responsável e,
então, um mediador (amigo ou parente, aliado, pessoas de casta) da pessoa atingida
irá pedir desculpas por eventual falta cometida, solicitando que o mal seja retirado.

Ogulu B&l&n Lul<

Uma série de doenças e problemas de ordem afetiva e psicológica
aparece associada a efeitos do encontro dos homens com os seres das sociedades
não visíveis. Eventos particulares da história e características de cada sociedade
definem os contornos dessas relações. A bibliografia, muitas vezes, informa a
esse respeito, sobretudo, sobre os ogulu b&l&n (gente da mata): andumbulum,
y&b&n, jindu ou ginu (Griaule, 1994); di-b&l&n (gente da água) ou Nommo.

Obi – noz de cola
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Para Marcel Griaule (1994), andumbulum deriva de antumbulum, isto
é, an (homem) tummulu (baixo, pequeno). Andumbulum seria, assim, uma
referência a pequenos homens que ocupavam a região antes dos Dogon; possuem
cabeça larga e barba longa e vivem nas montanhas e grutas. Embora estes últimos
tenham desaparecido, considera-se que continuam em suas terras, mas tornaram-
se invisíveis aos homens e deixaram traços de sua presença. Exemplo disso são
os objetos que se encontram na mata e dos quais não se compreende a razão de
estarem ali, tal como pedras coloridas ou pedaços pequenos de madeira bem
dispostos e ordenados, que seriam a lenha que as mulheres andubulum usam
para cozinhar e cujo cheiro é possível perceber.

No plano do mito, eles foram os primeiros seres humanos criados;
transformavam-se em serpente ou em jindu quando envelheciam, e estão
vinculados à aparição da morte. Podem causar diversas doenças aos homens e,
nestes casos, é preciso oferecer certos cereais, sob orientação de um caçador ou
um terapeuta (j<n-j<#-n&), seja no lugar de sua moradia, seja no lugar onde se
presume que a doença foi contraída.

Os y&b&n são considerados como ancestrais diretos dos Dogon. Eles
são pequenos, magros, de forma humana, cabeça grande, habitam sob grandes
árvores e no fundo das cavernas e vivem em família como os homens. São eles
os proprietários da terra e dos animais selvagens; os homens teriam ocupado
lentamente suas terras, devendo destinar oferendas e sacrifícios em lugares a eles
reservados, onde não se pode cultivar. Quando se estabelece um campo para o
cultivo, deve-se oferecer a eles uma cabaça com os diversos cereais, gesto que se
repetirá de forma simbólica quotidianamente: quando estão no campo, antes de
comer, o mais velho deposita uma porção sobre uma pedra ou sob o solo. Sua
manifestação ocorre, principalmente, através de possessão, ou ligado ao Binu
(com o qual se estabelece uma aliança, duge), ou a certas pessoas a quem ensinam
técnicas de adivinhação. Os y&b&n podem trocar seu filho doente por uma criança
humana com saúde, origem de diversas doenças entre as crianças de colo; podem
mesmo vir a trocar o feto de uma mulher grávida por um dos seus. Uma forma de
proteger a criança é deixar sempre uma faca ao seu lado.

Os y&b&n, ainda segundo Griaule, são também denominados m&l&g&n&
(tomo s<<) que corresponderia à contração de m&l&g& inn& (homem m&l&g&).
Para alguns de nossos entrevistados (como Moussa Jigiba), y&b&n e m&l&g& não
se confundem. Estes últimos possuem o corpo como o dos homens, mas a cabeça
diferente; têm asas e podem voar, e são eles que Amma (criador) envia para
retirar o kinde-kindu da pessoa, que então morrerá. Diz-se que eles farão o
julgamento após a morte.



217

Considera-se que os y&b&n (como o Nommo) podem ajudar a pessoa
tomada pelo Binu a encontrar os materiais necessários; trata-se aqui de uma
revelação que interessa a todo o grupo. Eles podem conferir a uma pessoa que
aprecia qualidades como vidência ou conhecimento de técnicas de adivinhação.
Aparecem em diversos contos, ajudando pessoas em dificuldades.

Segundo Griaule (1994), os jindu (gyonou) foram criados pelos y&b&n,
tendo sido colocados sobre as árvores. Cobertos de cabelos e folhas verdes, eles
mimetizam-se principalmente nas árvores chamadas togodo, <r<, jun e kede cujos
troncos sólidos podem suportá-los; passeiam principalmente ao meio-dia e à noite,
provocando um barulho como de folhas que se movem.

Os Nommo dividem com os y&b&n a propriedade dos animais selvagens.
Seres da água, têm por habitat o céu e manifestam-se através das tempestades e
dos raios, descendo à terra com a chuva pelo caminho traçado pelo arco-íris;
vivem dentro da água, são os di ba#a (mestre da água). Os Nommo vivem em
cada fonte de água, rio ou mar, mesmo na cabaça na qual bebemos. A eles
pertencem os peixes e os animais aquáticos. Podem transformar-se segundo seu
desejo: em seres humanos, animais domésticos, objetos. Podem ter um papel
importante no culto do Binu, pois alguns deles enviaram a pedra sagrada (duge)
de um Nommo por meio da chuva. Estas pedras, que os Binu-kedu-n& carregam
no pescoço, são símbolos da aliança com os homens.

As informações obtidas (de adivinhos, Binu-kedu-n&, terapeutas
tradicionistas, contos) a respeito dos seres não visíveis são, muitas vezes, imprecisas
e contraditórias. As interpretações individuais dos perigos e também das interações
possíveis destes seres com os homens têm, ainda em nossos dias, um papel
fundamental seja na vida quotidiana da pessoa dogon, seja na idéia de origem do
mal. Alguns destes seres são responsáveis pelo adoecimento e também pela loucura.

A relação entre seres não visíveis e os homens não é linear, constitui-se
segundo suas características e de acordo com o comportamento de cada pessoa diante
deles. Tanto podem ser importantes aliados como inimigos perigosos. Nos relatos,
eles dificilmente provocam os homens, mas respondem a uma ação destes, como a
violação de sua habitação, o ferimento de mulheres e crianças (como são invisíveis,
pode-se passar por cima deles ou pisoteá-los sem saber). Alguns batem ou sobem
sobre as pessoas com as quais cruzam pelo caminho. Conscientes de sua existência
e hábitos, os homens devem organizar-se de forma a não os encontrar, evitando os
horários nos quais eles circulam e lugares reconhecidos como de sua preferência.
Além disso, poderá ser prudente dar-lhes de comer e beber com certa regularidade.

O medo, n&, é considerado um elemento desestabilizador e motivo
imediato da perda de si, deixando espaço para a ação estrangeira (y&b&n, espíritos
de mortos, bruxaria); pode vir no sonho, num encontro com os espíritos, na
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transgressão; é freqüentemente relacionado à eficácia da ação dos y&b&n (ou
outros seres não visíveis). Trata-se de uma das principais vias para que a ação
estrangeira seja eficaz, pois é um momento em que a pessoa se torna frágil,
facilitando a interferência negativa de outros seres. Pelo que conhecemos, até o
momento, dos outros seres, podem agir através do vento (g&z&, j&z& ou g&d&),
categoria que indica a presença de seres invisíveis que atingem o homem
provocando seu adoecimento e mesmo morte imediata. O vento ruim, g&z&-paz&,
pode ser habitado por um morto ou outros seres invisíveis que vagam com ele.

A lista desses seres é variada, não encontramos uma homogeneidade;
alguns como ginu, Nommo, y&b&n, ginaji, andumbulum e mesmo sintandu são
citados pelos diversos entrevistados. Destes, ginaji e ginu parecem sincretizados
com a tradição árabe muçulmana que, no caso dos Dogon, chega através da
influência fula e bambara. Outros aparecem irregularmente nas entrevistas, como
é o caso dos kolo way, kulumo to#o, lalya p&l&, y&n&n, y&m&n. Outros ainda,
embora sejam citados pela maioria, são descritos de forma diversificada, às vezes
como doença, como seres não visíveis ou mesmo como nome do lugar dos ritos
a eles destinados. Este é o caso de wewe, que é o vento, as doenças provocadas
por ele e os seres que circulam com o vento. Da mesma forma, em região tommo
s<<, é o caso de yapilu, nome atribuído a um ser não visível, a uma doença que
atinge preferencialmente as mulheres e também o nome de um lugar sagrado.

Bund< – potes dos
ancestrais
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Expomos a seguir o que nos parece ser uma síntese das idéias de um de
nossos entrevistados, filho de um responsável pelo culto do Binu, Binu-kedu-n&
reputado como adivinho. Moussa Jigiba é um Binu dankandu, auxiliar e
responsável pela faca sacrificial de kedu Nanbil&n de Teguru (10 km a leste de
Bandiagara), renomado Binu-kedu-n& e adivinho em região donno. Ele afirma
que os ginu, seitani, y&b&n, kulumo to#o, wewe, yapilu são todos não visíveis
aos homens, mas pertencem a raças diferentes (t<gu den-den).

Segundo Jigiba, os ogulu b&l&n provocam medo ao usarem suas máscaras,
b&d& (b&d& ou b&z& significa aqui máscara ou gelu, materiais do ogulu b&l&n); já
os ginu assustam por sua fisionomia, têm uma crista no alto da cabeça. Os kulumo
to#o têm cabeça grande, ombros largos e quadril estreito; entre eles, existem
homens e mulheres, e eles habitam em vilas como os humanos e comem berinjelas
e frutas. Se alguém pisa em seus filhos ou mulheres, poderá ser transformado em
ymulu-gin&, imbecil.

Os andumbulum são os mais velhos, pequenos e de barbas longas;
habitam nas grutas e carregam consigo flechas. Deles, os homens receberam a
flecha e com eles aprenderam a tecer. São anteriores aos Tellem, habitantes da
região encontrados pelos Dogon quando de sua chegada, atualmente desaparecidos.

Seguindo os andubulum, por ordem de criação, estão os wewe, que são
um pouco maiores e se encontram em lugares limpos (clarões) na mata; onde as
ervas não crescem, eles constroem suas casas, por isso não se deve urinar ou
defecar nesses lugares. Os wewe podem, ao passarem as mãos sobre os olhos de
quem lhes violou a moradia, causar uma doença que impede a boa visão. Apenas
os videntes conseguem vê-los.

Vivendo sob as árvores encontramos os lalya p&l&. Entre eles, as
mulheres são mais numerosas; elas depositam porções de madeira na beira da
estrada e, se uma mulher as carrega, os filhos que nascerão, morrerão ainda
pequenos: este é o próprio sentido da palavra lalya p&l&, criança (parto) cortada,
interrompida. São mais altos que os wewe, têm sempre os cabelos trançados,
podem ser vistos durante o sonho. Podem, ainda, estragar um casamento e, quando
uma pessoa sonha com ato sexual, caso tenha mesmo havido relações, a criança
assim concebida será morta pelo lalya p&l&.

Os ginu encontram-se sobre as árvores que nunca foram cortadas e nas
grutas; não se aproximam das pessoas; possuem cabelos longos e têm a capacidade
de crescer repentinamente para assustar. Entretanto, caso gostem de uma pessoa,
poderão ajudá-la.

Ank<nj< Kene, terapeuta de fraturas e luxações, explica que koloway
significa morrer bruscamente em plena juventude; kolo é cru, verde, e waye, morrer
rapidamente, bruscamente. Sendo assim, dá-se o nome ao agente (ser não visível)
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deste tipo de morte. O kolowaye provoca a contração muscular, principalmente na
região do pescoço, levando à morte imediata. Entretanto, se aquele que possui o
gelu de yapilu (yapilu gerin em te#e kã), que é um gelu pesado, forte (gerin dogu),
jogar sua água sobre a pessoa em crise, poderá salvar-se. Kedu Nanbil&n Jigiba
afirma que eles habitam grutas e grandes árvores e são divididos em homens e
mulheres, mas têm poucos filhos; não se deve cortar seu caminho; gostam de se
movimentar ao meio-dia, momento do sol alto, à meia-noite e pela manhã (cerca
de cinco horas) quando surgem os primeiros raios de sol.

Segundo Kedu Nanbil&n Jigiba, são os andumbulum, sintandu, koloway
e y&b&n os que podem levar à loucura. Para Amadou Yalkouye, terapeuta que
trata wede-wede (loucura), os andumbulum, seitani, wewe e yapilu provocam
doenças que podem levar à loucura se não forem tratadas em tempo.

Adoecimentos Vinculados a Wagun, à Migração,

à Pobreza e a Eventos Graves de Vida

Os processos de transformação sociais acelerados parecem desenhar
uma zona de hibridismos diversos, alterando o perfil sócio-histórico e
desestruturando as formas de adaptação e processos de socialização que afetam
particularmente algumas categorias de pessoas. Os percursos individuais sofrem
impactos pelas modificações dos códigos de comportamento e pela desestruturação
dos mecanismos de adaptação; a pessoa deve ser capaz de se movimentar entre
raízes históricas (kid& &mm& t&mb&n, a coisa que encontramos), valores ancestrais,
presença de religiões estrangeiras (islã, cristianismo), de projetos internacionais
de desenvolvimento e do Estado moderno. Esse conjunto de fatores termina por
provocar, muitas vezes, um afastamento entre expectativas sociais, projetos
pessoais e o que é efetivamente vivido e alcançado pela pessoa e sua família.

É nesse contexto que algumas categorias de problemas psíquicos têm
encontrado explicação no interior de novos modelos. Todos os terapeutas dogon
entrevistados afirmam que houve um aumento de casos se comparados com “os tempos
de seus pais”. Eles precisam que foi entre os jovens que o fenômeno se intensificou,
sendo associado diretamente à migração: “os seitani de Côte d’Ivoire são mais fortes
que no Mali”. A migração é intensa principalmente no período da seca. No ano de
1995, de pouca chuva, já no mês de setembro partiam toda semana levas de jovens
com destino a Bamako e a Côte d’Ivoire. Ainda que a migração represente um fator
de fragilização (confusão de sistema referencial, isolamento, falta de trabalho, distância
da família), segundo diversos autores, é a distância entre aspiração e o acesso aos
recursos que intervém decisivamente no surgimento de problemas mentais.
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Outros elementos citados pelo conjunto de terapeutas tradicionistas
entrevistados são a pobreza extrema e, principalmente, a perda repentina de bens
materiais. Diz-se que a pessoa nestas condições pode perder seu kinde-kindu
(kinde-kindu maru), abrindo as portas para a loucura. Nesses casos, diz-se que a
recuperação financeira, ainda que parcial, faz parte do processo terapêutico.
Também a perda de filhos, cônjuges, amigos pode levar à doença.

Nos quadros apresentados a seguir, foram reunidas diferentes
denominações e tipos de wede-wede (loucura) de acordo com as informações
fornecidas pelos terapeutas dogon Ambakene Arama, Igre Kassoge, Allaye Sagara
e Ambayend& T&mb&n&.

Quadro 6 – Tipologia da loucura segundo Allaye Sagara

Tipologia Português Observações
(te#e kã)

keke kellu keke fria – pessoa que fala em voz baixa, ri, mas não agride; Especialista
não aceita trabalhar de Bodio.

Declara-se
keke <gu keke quente – pessoa que agride, injuria, joga pedra nas crianças animista. As

categorias
seitani keke keke causada por seitani, é do tipo quente, a pessoa torna-se não se

agressiva, dança, canta, profere injúrias excluem
necessaria-

seitani m<#u devido ao mal seitani, acentua a manifestação imediatamente mente.
acima

ginaji keke keke causada pelos ginaji, tipo frio, a pessoa ri sozinha,
fala muito, mas não agride

y&wen keke causada pelos y&w&n tipo acentuadamente frio, a pessoa
chora sem razão aparente, permanece sentada, calma

dãwãi keke keke por transgressão, pessoa que entra em lugar sagrado

dawuru keke keke causada por bruxaria

d&gu keke keke provocada por perda repentina dos bens, portanto,
ligada à pobreza

dege keke keke provocada pelo roubo de estatuetas sacralizadas

awaga keke certos awaga podem provocar loucura

<mb<r< keke keke provocada pela influência de <m<l<, que tendo sido
abandonado (por conversão à religião, abandono da tradição),
apodrece o gelu (materiais) provocando a doença
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Quadro 7 – Tipologia da loucura segundo Ambayend& T&mb&n&

Tipologia Português Observações
(tommo s<<)

wede-wede annã wede masculina, que agride. Mais fácil de Especialista de Ondu-
ser tratada Ondu-dono bã. Filho

de um Binu-kedu-n&
wede-wede yãn wede feminina, que não insulta, não bate, mas renomado em sua

não consegue conciliar sua cabeça região. Diz que o
transe do Binu

wede kalalu wede fria, semelhante a yãn (bini s<and&) pode ser
confundido com a

wede-wede padi& wede má, semelhante a annã loucura (wede-wede)  e
também que, se os

wede yalu wede causada por entrar em lugar os rituais necessários
daman sagrado ou por roubo não forem realizados,

a pessoa que é
sintandu wede causada pelos seres não visíveis sintandu possuída pelo Binu

poderá ficar louca.
amba wede wede enviada por Amba, criador (noção de destino)

wewe causada pelo vento (seres que vagam através
do vento)

yapilu violação de interdições pela mãe

Quadro 8 – Tipologia da loucura segundo o terapeuta dogon Ambakene Arama

Tipologia Português  Observações
(donno s<<)

keke mumu keke surdo-mudo

keke nan keke mãe, tipo mais grave

keke num< keke quente

keke kellu keke fria

y&b&n keke keke causada por y&b&n

ginaji keke keke causada por ginaji

kolo way keke keke causada por koloway

sintandu keke keke causada por sintandu

yapilin são os y&b&n que provocam yapilin

Especialista de Kasa, utiliza a
palavra keke, te#e kã, e não wede-
wede, donno s<<. Quando fala,
utiliza indiferentemente donno s<<,
te#e kã e tommo s<<.
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Como pudemos observar, o sistema de classificação da doença mental
à disposição dos especialistas dogon, segundo a bibliografia disponível,178 e nossa
verificação de campo, permitiram agrupar categorias que revelam, em parte, sua
compreensão do problema da loucura. É importante assinalar que a classificação
que utilizamos é uma inferência dos dados recolhidos, não se trata de
sistematização fornecida diretamente pelos terapeutas. Estes, espontaneamente,
ao mencionar a tipologia dos problemas psíquicos preferem fazer alusão à
gravidade e ao comportamento do doente, e não à causa da doença; enumeram
as causas que conhecem aparentemente sem preocupação em agrupá-las ou
hierarquizá-las. A compreensão do mal tem, na história da doença, uma
significação secundária. Parece ser no conjunto das relações e dos momentos
(situação, momento, lugar onde a doença se declara) que se constrói o eixo de
explicação do problema colocado pelo adoecimento.

Encontramos, assim, quanto ao comportamento durante a crise, wede-
wede ya (mulher considerada como forma fria, kellu) e wede-wede ana (wede-
wede masculina considerada como forma quente, numo). Coppo afirma que esta
tipologia está ligada à idéia de gravidade do evento, sendo a forma ya menos
efusiva, porém de tratamento mais difícil, e a forma ana, menos grave quanto ao
prognóstico. Segundo o autor (1994b: 53-54):

As características gerais da loucura são como as de todas as doenças. As frias/
femininas são mais lentas e insinuantes; elas têm menos calor, menos sangue, menor
impetuosidade em sua manifestação e evolução. As quentes/masculinas são mais
rápidas, barulhentas, mais fáceis de tratar e apresentam melhora mais freqüente. A
dicotomia masculino/feminino sublinha sobretudo as características dos sintomas
e a dicotomia quente/frio, aquelas da evolução.

Adotar categorias para o entendimento do adoecer, segundo o mesmo
autor, significa:

dispor de uma rede feita de laços associativos móveis, que não se desenvolve
verticalmente e hierarquicamente. Entretanto, estruturando-se por analogia e por
implicação mútua, atribuem formas e recobrem de sentido, horizontal e
transversalmente toda existência e, portanto, a experiência. Atribui continuidade
antes que descontinuidade, um sentido de conjunto antes que uma organização
hierárquica. (Coppo, 1994b: 52)

178 Ver a respeito da classificação das doenças em geral, Lionetti (1994), Fiore (1994) e, especificamente sobre
o campo psiquátrico, Coppo (1994b).




