
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BARROS, DD. Entreabrir. In: Itinerários da loucura em territórios Dogon [online]. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2004. Loucura & Civilização collection, pp. 13-19. ISBN 978-85-7541-332-6. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

    Entreabrir 
 

 

Denise Dias Barros 



13

ENTREABRIR

Escrever, reescrever, modelar, remodelar foram movimentos constantes
para que conseguíssemos chegar à atual composição deste livro. Da pesquisa à
tese, da tese ao livro ocorreram transformações importantes com sucessivas
revisões de linguagem, forma e conteúdo. Itinerários da Loucura em Territórios
Dogon pôde ser concretizado pelo esforço de muitas pessoas e instituições, tornou-
se, já no final do processo, uma co-edição entre a Editora Fiocruz e a Casa das
Áfricas, que é um espaço cultural e de estudos sobre sociedades africanas sediado
em São Paulo.

Momentos Iniciais

Em 1991, com uma idéia ainda mal formulada, mas um forte propósito
de vencer as dificuldades e realizá-la, procuramos o Professor Dr. Fábio Leite do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Faculdade de Filosofia Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que nos abriu, então, as primeiras
portas para a África negra.

Interessava-nos, sobretudo, conhecer as proposições de sociedades
negro-africanas sobre o entendimento da loucura e as possibilidades que nelas se
apresentam para a pessoa considerada louca. A definição de que a pesquisa de
campo seria realizada entre os Dogon, na República do Mali, veio posteriormente,
após um levantamento de possibilidades e das condições para sua efetivação. No
momento do ingresso formal no programa de doutorado em sociologia, o projeto
inicial havia ganhado forma e uma certa consistência graças, sobretudo, às valiosas
orientações e indicações de leitura do professor Fábio Leite. O intuito de continuar
a percorrer os fios que ligam a pessoa e as práticas sociais na manifestação da
loucura terminou por levar-nos ao Mali.

Através da bibliografia, pudemos entrar em contato com programas de
psiquiatria e saúde mental no Senegal, na Nigéria e na Guiné-Bissau. Mas era a
experiência do Centro de Medicina Tradicional da República do Mali o programa
que parecia levar-nos ao coração da África negra, distante de grandes centros
urbanos e de hospitais psiquiátricos, contando, ainda, com uma trajetória de
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pesquisas importantes e recentes, inclusive no âmbito da saúde mental. Escrevêramos
para diferentes instituições; foi justamente o Dr. Piero Coppo quem respondeu
informando sobre um seminário que teria lugar em Bandiagara, onde se reuniriam
os notáveis da medicina de diferentes sociedades que dividem o espaço do
território nacional do Mali. Estivemos, assim, no Mali, entre agosto e setembro
de 1993, realizando um estágio junto ao Centro de Medicina Tradicional de
Bandiagara com supervisão de Roberto Lionetti (antropólogo) e Piero Coppo
(psiquiatra e psicanalista).1 Tivemos oportunidade de discutir as linhas gerais do
protocolo de pesquisa com eles, bem como de acompanhar suas atividades junto
aos especialistas em tratamento de problemas psíquicos da região.

O Seminário-Ateliê sobre Medicina Tradicional foi organizado pelo
Centro Regional de Medicina Tradicional (CRMT) de Bandiagara, a Divisão
Nacional de Medicina Tradicional (DMT) e as Associações de Terapeutas
Tradicionais. Contou com a participação da Divisão de Saúde da Família, do
Programa Nacional da Luta contra a Aids e do Programa Nacional de Saúde
Mental. Esta possibilidade de participar das discussões, interagir com os terapeutas
de diferentes regiões do país e ouvir suas reivindicações e propostas permitiu
uma inserção relativamente forte num prazo curto de tempo.

No Mali, o Professor Dr. Arouna Keita, responsável pela DMT, recebeu-
nos de forma carinhosa, permitindo a concretização da pesquisa proposta. Os
estudos conduzidos pelo Dr. Piero Coppo e pelos pesquisadores que trabalharam
no CRMT forneceram as bases para a pesquisa de campo realizada. Dessa forma,
o apoio da Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute (Oriss), associação
italiana com sede em Pisa, sobretudo do Dr. Piero Coppo, de Roberto Lionetti e
de Lélia Pisani (psicóloga), desempenhou um papel fundamental na viabilização
deste estudo.

A decisão de realizar a pesquisa tomando como referência a sociedade
dogon foi, portanto, resultado de um levantamento preliminar da bibliografia, de
projetos assistenciais locais e de possibilidades de apoio institucional na região
onde se desenvolveriam nossas atividades. Pareceu-nos que o Mali, a partir da
DMT e do CRMT de Bandiagara, ofereceria as condições fundamentais e necessárias
para nossas atividades. Para tanto, recebemos, além da cooperação decisiva do
Dr. Arouna Keita, a do Dr. Chiaka Diakité e a do Dr. Pakuy-Pierre Mounkoro.

1 Um importante debate sobre o trabalho da equipe italiana em Bandiagara foi publicado na revista
Psycopathologie Africaine. Ver Bibeau & Charland (1994) e também Beneduce et al. (1995, 1996).
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Tema(tha)

Os percursos que precederam e que se condensam neste texto traduzem
uma inquietação (como um tematha)2 diante da fragilização à qual fica exposta
uma pessoa que enlouquece. As manifestações da dor e do sofrimento dão lugar
a interpretações e a reações que envolvem e põem em discussão as relações
sociais e as formas de sua reprodução, criam redes de solidariedade e busca de
saberes, instituem lugares de poder e compõem parte das maneiras através das
quais uma sociedade ocupa o espaço e desenha as formas do seu existir. Nesta
trajetória, importa percorrer (em sua dinâmica e em seu movimento) os elementos
que constituem as dimensões polivalentes e complexas dos entendimentos a
respeito dos fenômenos conexos à loucura.

A discussão sobre as maneiras através das quais a sociedade dogon
constrói a vida de quem nela existe permeia todo este estudo. Discutimos as formas
pelas quais os conhecimentos e os sentidos atribuídos a wede-wede e yapilu (formas
de manifestações da loucura) são organizados, as possibilidades de tratamento ou
de abandono que se abrem na sociedade dogon – África do Oeste – à pessoa
considerada louca, bem como as inter-relações existentes entre essa problemática
diferencial e práticas sociais originárias dessa sociedade negro-africana.

A análise é realizada a partir de contos coletados pela pesquisadora,

cujos temas são vinculados à loucura, da observação, do convívio e de entrevistas
com especialistas da medicina originária dogon no tratamento da problemática
psíquica, com adivinhos, com familiares e com doentes (alguns em tratamento,
outros não). A pessoa considerada louca poderá conhecer destinos diferenciados:
será acolhida, tratada e reinserida nas esferas das relações sociais ou será tratada
sem conseguir uma reinserção total, permanecendo aos cuidados de um parente
ou amigo. Ela poderá, ainda, ser aprisionada em casa ou ser deixada errante,
sendo nestes casos encontrada nos mercados, nos povoados e nas estradas.

O que significa wede-wede para os Dogon? Como se organiza e que
elementos participam de sua formulação? Como circula na sociedade o
conhecimento a respeito do que seja wede-wede? Que ocorre com a pessoa dogon,
que, rompendo a barreira do mal-estar em sua civilização, passa a não ter suas
atitudes, palavras, gestos tolerados pelos seus? Quais as possibilidades que se
abrem quando uma pessoa passa a ser considerada louca (wede-wede gin&) pela
sociedade dogon? Foram estas algumas das questões que conduziram nossa busca
da palavra dos diferentes agentes sociais que interagem naquela sociedade e que

2 Edgard Morin (1987) desenvolve a noção de tematha para discutir a presença de temas que carregam em
si opções pulsionais/existencias (pulsões cognitivas) vinculadas à pesquisa e à busca de conhecimento.
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desempenham papéis relevantes nos processos vinculados ao enlouquecer. Buscar
contextualizar tais questões faz parte desta que é a aventura intelectual e pessoal
na qual nos inserimos.

Preocupamo-nos em apreender quais as possibilidades que a sociedade
dogon dos dias atuais permite aos seus doentes, percorrendo, com atenção, as
contradições nas quais a pessoa dogon se encontra imersa, os caminhos de seu
entendimento e do que entra em jogo para sua delimitação. Assim, além das
relações que pudemos estabelecer com terapeutas e adivinhos dogon da região
de Bandiagara, esta motivação conduziu-nos a um contato estreito e doloroso
com pessoas, familiares e suas histórias. A maneira pela qual se exprime e se vive
a experiência da loucura na sociedade dogon é apreendida através de pessoas-
chave e da observação e participação na vida cotidiana de determinadas
localidades. Em outras palavras, a discussão a respeito de como se organiza o
pensamento dogon sobre os problemas psíquicos realiza-se com base em:

1. Contos (palavra esotérica)3 – a partir de noventa narrativas, coletadas
por nós no Planalto Dogon, selecionamos quinze para construir uma reflexão e
assinalar nexos fundamentais entre loucura, mito e práticas históricas.

2. Observações e entrevistas com os especialistas (palavra exotérica)
envolvidos nos cuidados da pessoa que enlouquece. A seleção dos terapeutas,
adivinhos e responsáveis de cultos clânicos (Binu-kedu-n&), feita inicialmente a
partir do recenseamento do CRMT, foi modificada posteriormente; entre os quatro
terapeutas selecionados para a segunda fase de observação, dois não eram
conhecidos do CRMT. Numa primeira fase, visitamos e entrevistamos os
especialistas recenseados pelo CRMT e aqueles que foram sendo sugeridos por
diferentes pessoas. Para um estudo mais aprofundado, elegemos quatro localidades
(Kunjala, Kumo-gin&, Wendegele e Kundu-Kikinu) entre aquelas em que vivem
terapeutas que tratam wede-wede (loucura) e yapilu (problemática psíquica para
o qual não encontramos um termo correspondente em português).

3. Observações e entrevistas com familiares e pessoas que estavam em
tratamento, encontrando-se, naquele momento, sob a responsabilidade dos
especialistas que conhecíamos.

4. Visitas e acompanhamento de pessoas consideradas loucas pela família
e pela população da localidade onde estavam, mas que se encontravam sem
tratamento. Depois de realizar diversas visitas em diferentes localidades e observar
as pessoas nas ruas e no mercado de Bandiagara, decidimos aprofundar nosso
estudo circunscrevendo as atividades ao povoado de Songo.

3 ‘Esotérica’, de esoterikós (conjunto de ensinamentos abertos, sem restrição de público) vs ‘exotérica’, do
grego exoterikós (ensino restrito aos iniciados, aos discípulos).
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O conjunto desses procedimentos permitiu reconstituir processos e
histórias singulares dialeticamente vinculadas à maneira pela qual a sociedade
dogon organiza suas bases e constrói suas práticas sociais e sua história. Tanto
na coleta como na análise, procuramos trabalhar com base em uma metodologia
que privilegia a compreensão de processos sociais diferenciais específicos
atinentes à sociedade dogon e aos seus valores, a fim de colher suas proposições
para o entendimento dos sentidos do adoecer e para a compreensão do homem
e da sociedade.

A dimensão da dor e do sofrimento permite uma abordagem da loucura
como fenômeno individual e coletivo que emerge no interior de redes sócio-
históricas, como fenômeno que promove reações diferenciadas (de solidariedade,
de apoio, de medo, de recusa ou de exclusão) e ativa a busca de sentidos. A loucura
é entendida como ‘existência-sofrimento’ (Rotelli, 1989), ou seja, como
manifestação individualizada de um processo que constrói e define seus contornos
e mecanismos no interior das tensões e conflitos que se produzem nas tramas das
relações, valores e história de uma sociedade específica, e pelos paradoxos
provocados pelas escolhas históricas que realiza, isto é, pelas próprias soluções
preferenciais que cada sociedade adota para essas tensões e conflitos. Os processos
de formação da pessoa adquirem configurações singulares através de constantes
negociações, manipulações, escolhas e decisões que cada pessoa faz diante de
uma realidade normativa. Permanece a dificuldade de definir as margens (por
mais estreitas que sejam) da liberdade garantida a uma pessoa pelas brechas e
contradições dos sistemas de normas que a governam.

O estudo sobre a dimensão social da doença pode constituir ocasião
para a reflexão sobre os modos de viver e pensar o mundo. Trata-se de partir da
análise de dados diferenciais do fenômeno, buscando um substrato comum,
condição de sua unidade, que seja fundamental quer em relação aos processos
de interpretação, quer em relação aos modelos locais. Trata-se de um problema
fundamental para a sociedade humana, envolvendo um desafio prático, pois é
preciso encontrar soluções, e teórico, pois necessitamos explicar o que aconteceu,
como se originou e qual é sua história. A doença provoca, portanto, uma busca
de sentidos que para serem reconhecidos devem ser interpretados (Augé, 1986).

Interpretar não significa inventar uma explicação, recorrendo
arbitrariamente à imaginação, nem classificar e etiquetar os fenômenos (Augé,
1986). As interpretações da doença devem conferir significados que encontrem
correspondências com as maneiras através das quais se pensa a realidade e, ao
mesmo tempo, devem satisfazer as exigências particulares do indivíduo. Na
interpretação, é preciso estar atento à particularidade, adentrando no contexto
local sem esquecer a universalidade que nele se abriga, movendo-se entre o
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universal e o particular, o individual e o social (Augé, 1986). É neste desafio que
inscrevemos este estudo.

A loucura é vista aqui como uma manifestação das possibilidades do
humano que é sapiens e demens, envolvendo esferas inseparáveis da pessoa e da
sociedade. “Sapiens, a dimensão sistemática do ser vivo, animal, primata,
homínida, racional, e demens, a dimensão incerta, inconstante, híbrida,
desregulada, descomedida” (Carvalho, 1990: 11). Sua manifestação traduz um
momento adverso à unificação, momento de naufrágio da unicidade flutuante
que é a pessoa. Revela-se ao mesmo tempo singular, como acontecimento
particular na vida de uma pessoa, e coletiva, pois exige sentidos compartilhados.
Não se trata, no contexto deste estudo, de discutir o que ela é, mas como é
compreendida e vivida na sociedade dogon. O adoecer é uma das dimensões da
manifestação do enlouquecer, e os saberes dos especialistas acolhem em si apenas
uma parcela da problemática da doença e do adoecer.

Nossa preocupação central é situar as maneiras pelas quais os
conhecimentos e os sentidos atribuídos às manifestações da loucura são organizados.
Além de observar as possibilidades de tratamento ou de abandono que se abrem
na sociedade dogon à pessoa considerada louca, as inter-relações existentes entre
essa problemática diferencial e suas práticas sociais.

Ainda que o processo da escrita seja solitário, este estudo está ancorado
em um trabalho de campo que é seu centro vital. Sendo assim, gostaríamos de
agradecer àqueles que participaram da equipe de pesquisa realizada na República
do Mali entre 1994 e 1996. Trabalhar em equipe foi fundamental, mesmo que
tenha sido um desafio constante afinar nossa comunicação para alcançar uma
linguagem comum e para que as relações fossem tecidas com as pessoas que
conhecíamos, superando, ainda que parcialmente, os limites impostos pelo nosso
desconhecimento das línguas presentes na sociedade dogon. Somine Guindo, a
cuja sensibilidade e talento devemos muito, criou oportunidades e possibilidades
para que nossa comunicação pudesse ser estabelecida. Seu trabalho de
interpretação e tradução seqüencial teve continuidade nas transcrições e traduções
das entrevistas e dos contos feitas por Boulkassoun Ouologuem e Nouhoun
Guindo. Amadou Ouologuem auxiliou-nos em muitos momentos e de formas
variadas, sempre com imenso sorriso e alegria.

Conseguimos formar uma significativa documentação fotográfica e
também videográfica graças ao apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e da parceria com Gianni Puzzo, que permaneceu em
terras dogon, acompanhando e registrando uma parte relevante das entrevistas,
ritos e atividades da vida cotidiana. É de Gianni, companheiro de todas as horas
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e profissional cuidadoso, as belas imagens que podem ser apreciadas em preto e
branco no corpo do texto, principalmente, no capítulo intitulado Permanecer
composto de fotografias realizadas entre 1994 e 1996. Uma pequena parte do
acervo de imagens foi incorporada ao texto do livro já no final de sua composição.
Dois contos recriados em desenho constam também do capítulo Permanecer.
Eles foram realizados por Allaye Kéné Atô, jovem desenhista dogon a quem
entregamos algumas narrativas recolhidas e registradas por nós em fitas de áudio.

A execução deste estudo foi compartilhada com os interlocutores dogon
cujos nomes evocamos neste momento ainda que o leitor só possa conhecê-los
ao folhear o Anexo 2. Foram horas de discussões, em que as pessoas ali citadas
dividiram generosamente conosco uma parcela de seus conhecimentos ou seus
percursos existenciais. Durante a pesquisa, algumas pessoas facilitaram contatos,
orientaram nossos passos, deram indicações preciosas, ou seja, foram
imprescindíveis por diversas razões: Ank<nj< Kene, Amadoum Ouologuem, André
Ambere T&mb&n&, Laya Karambe, Mamadou Seiba, Keneko Dara, Youssouf
Karambe, Allaye Ant&m&lu Kene Teme.

Foram valiosas as colaborações, em momentos distintos, de Edgard de
Assis Carvalho, Ceiça Moura, Vânia Gico, Josildete Consorte, Liana Trindade,
Paulo Amarante, Eda Tassara, Fátima Corrêa Oliver, Sylvia Caiuby, Roseli
Esquerdo Lopes, Isabel Ghirardi, Maria de Lourdes Beldi de Alcântara, Cristina
Xavier, Elisabete Mângia, Priscilla Ermel, Eddy Gozzani e de Gianni Puzzo,
Giselle Barros, Komoé Yao, Otacílio Nunes, Ana Paula Malfitano. Agradeço
também o apoio do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia
Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Finalizo fazendo um agradecimento especial a Paulo Amarante, João
Canossa, M. Cecilia G. B. Moreira, Janaina Silva e Angélica Mello, da Fiocruz,
pela competência e gentileza, e também a Daniela Moreau, amiga, companheira
de muitos sonhos e coordenadora da Casa das Áfricas.




