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PERMANECER
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Fonte: Dieterlen & Griaule (1991: 12).
Tratamento da imagem: Elisabeth Fromm Freire Gaspar

Região Dogon: estradas e localidades do planalto
e da falésia
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Rochedos, paisagens urbanas e a presença imponente da árvore
baobá, seu fruto e flor
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Falésia Dogon – continuidade entre natureza e habitat
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Espaços de cultivo e moradia
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Tugu-na
casa da palavra dogon

Gin’na
moradia do patriarca da linhagem
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Águas da chuva represadas entre os rochedos permitem
o cultivo de cereais e hortaliças
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Sociedade agrícola – o milhete é a base
da alimentação cotidiana
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Águas da chuva represadas entre os rochedos permitem
o cultivo de cereais e hortaliças
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Recriação do Conto (C4) por Allaye Kéné Atô,
desenhista dogon



239

Recriação do Conto (C9) por Allaye Kéné Atô,
desenhista dogon
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Os nomes dos mercados mais próximos à localidade em que
a pessoa dogon está morando definem os dias da semana
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Nos primeiros anos de vida, as crianças permanecem muito próximas
e sob cuidados diretos de suas mães
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A construção de instrumentos respeita condições
que envolvem a manifestação da palavra
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Momentos de um processo de cura realizado por Amadou
e Lamine Nantume – Kunjala, 1996
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Terapeutas – Ambakene Arama, sua esposa,
Ingre Dara, Amey Tapily




