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PREFÁCIO

Neste livro, Denise Dias Barros apresenta inúmeros aspectos da
problemática da loucura e métodos de tratamento tal como se apresenta entre os
Dogon, sociedade negro-africana da África do Oeste. O texto não contém
complexidades forçadas: sua densidade e concreção aparecem como qualidades
naturais do discurso, que é sólido e preciso, chegando ao que deseja expor por
caminhos que muitas vezes fogem da convencionalidade dita científica para fazer
aflorar fatores insuspeitados.

Diria que, além de seu interesse para certas áreas médicas – que travarão
contato com realidades desconcertantes para elas –, trata-se de um trabalho do
campo da sociologia, em formulação diferencial, porque estabelece relações entre
fenômenos de uma determinada sociedade tendo por base ações e relações sociais
ancoradas em valores históricos extremamente precisos e internalizados. Assim,
a loucura aparece como fato indissoluvelmente ligado às práticas sociais,
ocorrendo certamente a individualização dos problemas, mas com relacionamento
estreito com a questão do equilíbrio e desequilíbrio, da ordem e da desordem,
sempre ao nível interdependente da pessoa e da sociedade.

Porém, não fica o trabalho relegado apenas a estas instâncias, o que já
seria percurso de fôlego – pois que é repassado da crueza da dor humana e da
tentativa de compreendê-la e situá-la. Deixo ao leitor o gosto de ir desvelando
método, realidades e emoções, situações e soluções, bem como o prazer de ir
ao encontro de uma rica galeria de tipos humanos com os quais vale a pena
travar contato.

Ao tratar de tão delicados assuntos – desconhecidos em nosso país sob
tais formulações e abordagem, como tantas outras realidades da África negra –, a
autora serve-se de indicadores de reflexão do maior significado, todos presentes
de alguma forma no interior do texto, com a vantagem de o método estar mais
presente no discurso do que no seu enunciado.

Em primeiro lugar, Denise procura abordar a África negra e os
problemas em que desejou penetrar a partir de uma visão que trata as questões
de dentro para fora, chegando ao que chamo de ‘África interna’, onde os fatos
se concretizam a partir de práticas sociais originárias. É a ‘África-Sujeito’. Com
isso, contrapõe-se ao método que tenta a penetração nos fenômenos de fora
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para dentro, chegando ao que denomino ‘África-Objeto’, tão difundida e tão
consagrada na bibliografia enganosa.

Uma outra trilha que a autora percorre é a da palavra em sociedades
negro-africanas. De fato, excluídos aqueles momentos em que se tornou necessário
usar bibliografias, esse caminhar se fez no trabalho de campo – sim, Denise foi
viver entre os Dogon para melhor conhecer o homem, a sociedade e o assunto a
tratar – e no belo material obtido em narrativas e outros testemunhos junto ao
grande número de depoentes, adivinhos, notáveis de cultos, terapeutas especialistas
em problemas psíquicos, familiares, doentes etc., material esse que lhe trouxe
sólidas instâncias empíricas que permitiram chegar a abstrações justificadas.

Não se deve esquecer que na África negra de que se trata aqui, estamos
diante de sociedades da palavra, nas quais esta não se confunde com a emissão
articulada e inteligente da voz. Nestas sociedades, mais apropriadamente, a
oralidade configura-se como dimensão da personalidade profunda que deve
obrigatoriamente casar-se com a proposição segundo a qual essa palavra aparece
como um conjunto de respostas a um determinado assunto, sempre compatíveis
entre si, ainda que possam ser conflitantes. A palavra negro-africana não é meio
de comunicação apenas, ela confere existência. Nesse sentido, é possível
concordar que este é um trabalho referido à palavra dogon sobre a loucura, suas
formas de manifestação, diagnósticos, impactos e métodos de tratamento, o todo
sempre referido a valores e práticas sociais ancestrais.

Ao adotar a palavra dogon, Denise conquistou verdades inestimáveis
sobre a loucura entre eles e cresceu muito em sua figura de pesquisadora, pois
que, bastante não fosse tal esforço, junta-se ao pequeno grupo de estudiosos que
sabem não estarem diante de sociedade de analfabetos – como geralmente se
quer para a África negra –, mas de sociedades da palavra.

Aqui, convém abrir um espaço para apontar o nobre significado do
conjunto de contos em que a loucura aparece entre os Dogon de uma ou outra
maneira, recolhidos pela autora pela palavra das pessoas que identifica e que
forneceram precioso material diferencial. O problema da loucura é tratado com
desvelo pelos Dogon, que, diante de seu significado social, criaram temáticas –
algumas de grande complexidade – inerentes às práticas sociais referidas ao
fenômeno. Estes contos, além de sua beleza e de sua condição de mecanismo
revelador de valores e conhecimentos, transmitem grande solidez ao discurso,
permitindo chegar a uma compreensão mais real e honesta. É um dos momentos
mais fortes do texto e base de uma série de reflexões.

A autora perpassa sua obra com referências, às vezes extremamente
sutis e difíceis de serem percebidas, à complexa questão das forças vitais, pois
reconhece que os negro-africanos encontram nessa proposta os fundamentos de
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grande parte de sua filosofia, de explicação do mundo, bem como respostas para
algumas das mais importantes instâncias definidoras da natureza e dos seres,
inclusive da noção de pessoa, que envolve de certa forma todo o trabalho. De fato,
são essas forças passíveis de serem aumentadas ou diminuídas, provocando os
respectivos resultados que, em última instância, regem os fatores de equilíbrio,
desequilíbrio, ordem e desordem no homem e na sociedade, sendo a loucura
manifestação de ruptura, de quebra da ordem natural ou da ordem social, o que
precisa ser recuperado. O insucesso traz conseqüências dolorosas, como se verá.
Adotando tais conceitos, a autora trouxe concreção e humanidade a seu trabalho,
conferindo-lhe ainda mais africanidade às dimensões que o ligam à realidade dogon.

Não se pode nem se deve em pequenos espaços como este, discutir as
propostas do trabalho, até por uma questão de não revelar aspectos a serem
descobertos pelo leitor. É preferível com as poucas observações a serem logo
esquecidas, ir diretamente à fonte que faz vislumbrar um mundo soberbo e de
tamanha dignidade, mostrado com rigor científico, honestidade e amor em seus
tão difíceis caminhos.

É a África profunda, à qual quantas vezes Denise, aqui, me fez voltar...

Fábio Leite

Centro de Estudos Africanos

da Universidade de São Paulo




