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OUVIR

A Palavra em sua Errância

S<<: a palavra

Em nossa pesquisa de campo, não foi possível investigar em profundidade
a noção de palavra. Desta forma, retomamos os estudos da lingüista Geneviève
Calame-Griaule com o objetivo de situar a noção de palavra e introduzir as
problemáticas que nos interessam nos contos.

A palavra que se exterioriza nos contos revela modos de pensamento,
valores e processos que ocorrem nas práticas históricas. Permite, assim, entrever
como a sociedade se confronta com seus problemas, seus próprios impasses e
reforça modos do conviver daqueles que compartilham as mesmas proposições,
os mesmos mistérios,56 dos quais ele, o conto, é expressão. Como na metáfora,
elementos aparentemente distantes nele interagem, desenhando um caminho que
permite contemplar o inefável, o abstrato, o indizível, num importante processo
de comunicação ao qual se atribuem sentidos compartilhados à existência; eles
permitem entrever as conseqüências possíveis das escolhas que se realizam em
sociedades como a dogon, em que todos os domínios da vida são percebidos em
uma interação permanente.

Os Dogon, segundo Calame-Griaule (1965), dividem os seres entre os
que falam a palavra (kíde s<< s<<y) e os que não a falam (kíde s<< s<<l&). Fábio
Leite (1992: 89) define palavra como

universo concreto revelador das principais proposições históricas de uma dada
sociedade, sendo capaz de explicar a organização do mundo e da realidade, bem
como as práticas sociais globais, a captação e o exercício, acúmulo e transmissão do
conhecimento, segundo valores civilizatórios próprios, nascidos de sua identidade
profunda (...) designa-se, dessa forma, sob o termo geral de palavra, o conjunto de
enunciados históricos vitais existentes, referentes a uma dada sociedade, que a
explica no tempo e no espaço.

Assim, universo simbólico, gestos, oralidade (humana e não humana),
socialização típica e práticas cotidianas integram a palavra ‘exotérica’, ao

5 6 “(...) é o que se compartilha com alguns e que serve de cimento, reforça o sentimento de pertença e
favorece nova relação com o ambiente” (Maffesoli, 1995: 17).
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passo que conhecimentos mais profundos são do domínio da palavra
‘esotérica’, cujo acesso se faz por meio de processos de iniciação e socialização
atípica (Leite, 1992: 92).

Atos, materializações da palavra, fala, técnicas e obras (cozinha,
agricultura, forja, procriação, tecelagem) estão imbricados no pensamento dogon,
na medida em que são manifestações da pessoa.57

De acordo com os estudos de Calame-Griaule, s<<,58 a palavra, é vida
(sopro, respiração: kinu). É composta pela água (di) – líquidos corporais –, a
terra (min&), o esqueleto, o ar (o$õ) – sopro –, o fogo (yau) – calor animal – que
formam um conjunto dinâmico expresso pelo som (mi).59

A palavra tem odor, sabor (é nutritiva pela presença de óleo, água e
grão), sexualidade, beleza, calor em quantidades e intensidades que definem sua
particularidade e seu caráter. Ela é vida, morte e renascimento constantes. Sua
morte ocorre quando o kinde-kindu, componente imperecível, separa-se do todo.
A palavra é úmida, a água devolve vida à palavra; assim, ocorre uma renovação
toda vez que se troca a água do pote da casa. O elemento terra define seu sentido,
seu peso (Calame-Griaule, 1965). A palavra poética pertence à palavra agradável,
cuja elegância é conferida pela quantidade de óleo que contém.

A humanidade foi criada sem palavra (Calame-Griaule, 1965). Ao descer
do céu por um arco (cordão umbilical e placenta), o homem não era dotado de
palavra, exprimia-se por gestos, sons inarticulados, nutria-se de frutos, carnes cruas
e bebia a água estagnada pela primeira chuva que foi provocada pelo arco quando
este tocou a terra. Dos pares de gêmeos: Amma S&ru, Binu S&ru, L&b& S&ru e Jo#u
S&ru, foi Binu S&ru o primeiro entre os casais de arquiancestrais a perceber a
importância da palavra guardada na água estagnada. Sua emotividade e
sensibilidade, que é associada à feminilidade, facilitou a emergência de um transe
semelhante ao que acontece aos representantes do culto do Binu quando este se
manifesta em um descendente. Ao receber a palavra que “veio como o vento,
entrou no ouvido, desceu ao fígado, sentou-se e saiu pela boca” (Calame-Griaule,
1965: 97), os pulmões e outros órgãos de Binu S&ru começam a funcionar, tornando-
o homem completo.

A primeira palavra era rudimentar, mas possuía em si todas as línguas, e
seu aprendizado foi lento. Ela foi repartida com cada ancestral que a articula
segundo suas características psicológicas. Amma S&ru é o mais velho e inteligente,

5 7 Ver Leenhardt citado por Calame-Griaule (1965). A autora discute as relações simbólicas e significados de
um sistema de classificação que estabelece uma rede de correspondências entre partes do corpo humano,
números, plantas, animais, enunciados históricos, circunstâncias da vida social e características psicológicas.

5 8 Os termos dogon, neste parágrafo, estão em língua t<r< s<< e respeitam a grafia proposta pela autora.
5 9 O termo mi significa também, o campo afetivo e perceptivo presente na palavra.
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e é porta-voz de todos os outros. Binu S&ru torna-se guardião dos princípios
espirituais, da água e dos cereais juntamente com L&b& S&ru, que é o chefe religioso
e também guardião da terra e dos vegetais. Nele, a afetividade feminina está
marcada por negatividades: ciúme, rancor, intrigas e querelas. Jo#u S&ru, o fogo,
encarna a violência, a morte, a medicina e awa, a sociedade iniciática dos homens.

A palavra conhece, segundo a autora (Calame-Griaule, 1965: 98), 48
famílias ou tipos (t<gu), divididos em duas séries de 24, uma delas regida por
Nommo e outra, por seu irmão Yurugu (metamorfoseado em Vulpe pallida, raposa).
Ou seja, pelo princípio da vida gêmea, criação harmoniosa e da ordem, e pelo
princípio da vida ímpar, da desordem e da morte. O Yurugu é a humanidade que
fracassa, retorna à sua animalidade por uma falta, sendo a dimensão transgressora
do homem, ao passo que Nommo é fecundidade e triunfo.

O Yurugu sai precipitadamente da placenta original sem permissão de
Amba, o criador, e carrega um pedaço de placenta que se transforma na terra.
Ao nascer, é um peixe como seus irmãos. O homem (e cada criança) precisa
superar o Yurugu para assumir as manifestações mais elevadas de Nommo: a
palavra e a procriação (Calame-Griaule, 1965). Para isto, é preciso um longo
aprendizado. A palavra do Yurugu pode ser interpretada, atualmente, por certos
iniciados como Ambakene Teme, com quem tivemos vários encontros em
Bandiagara, onde reside. O velho adivinho é de Yenduma Ato, povoado situado
na falésia (região t<r<), e pai do jovem que recriou, por meio de seqüências de
desenhos, alguns dos contos coletados.

Saindo de Bandiagara em direção à vila de Sikarma existe, entre os
arbustos salpicados em terreno rochoso, um espaço consagrado ao culto ao Yurugu
(raposa). Ao entardecer, Ambakene, após agradecer, dar de beber e solicitar a
ajuda de Yurugu, desenha a tábua de sinais que servirá de espaço aonde a raposa
irá, durante a noite, sem que ninguém presencie, deixar as marcas de suas patas
por meio das quais exprime sua palavra. Uma longa recitação é feita durante a
construção dos sinais gráficos deixados na areia; cada pergunta exige três espaços
para que uma análise do passado, do presente e do futuro seja feita. A estes
códigos nem todos têm acesso. Pela manhã, Ambakene revela sua interpretação
da resposta de Yurugu dada à pergunta que havíamos formulado no entardecer
do dia anterior: “nosso caminho para o povoado de Kikini estaria aberto, mas
deveríamos aguardar, não seria imediato”.

A palavra é expressa, também, nas regras sociais que possibilitam a
vida em sociedade. O conhecimento é transmitido oralmente de geração a geração
pela palavra antiga (s<< p&y), que é ininterrupta e constitui o conjunto dos relatos
históricos e ancestrais com as interpretações do mundo, incluindo o modo como
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o homem está situado nele. Nada é acaso, tudo é signo no mundo. É preciso
decodificá-lo e interpretar seus sinais.60 Marcel Griaule afirma em seu artigo “Le
savoir des Dogon” (1952: 27-28) que o conhecimento entre eles é alcançado em
quatro estágios: giri s<<, benne s<<, bolo s<< e dayi s<< (T>). Correspondem,
respectivamente, ao saber primeiro e simples sobre os personagens míticos e
coisas, atos e materiais corriqueiros; a explicações mais aprofundadas sobre certas
partes dos ritos; ao saber completo que domina de maneira sintética conjuntos
vastos de temas e ao saber completo que domina os temas em sua complexidade
e ordenação histórica.

Tu#<: o conto

Passados quase dois anos de nossa partida do Mali, o conto e as narrativas
dogon confundem-se com o ‘conto que emoldurou os outros’: a nossa vida
transcorrida ali.

O ato de contar coloca no primeiro plano as sensações, os sentimentos,
além de processos, histórias e valores. É, também, um saber dizer a partir de códigos
muito precisos de uma sociedade. O conto permite dizer sem tudo revelar, criando
algo fundamental: a interpretação que cada um pode colher de um ensinamento
dialeticamente ligado às possibilidades e ao momento do aprendiz. Nesse sentido,
o conto está vinculado à formação da pessoa-dogon que não é dissociável do ser-
no-mundo-dogon, estabelecendo uma comunicação polissêmica. É a sociedade,
que não apenas prevê, mas também articula a comunicação como estratégia de
aprendizado e as interpretações múltiplas segundo os graus diferenciados de
iniciação de quem ouve. Ele apresenta, em sua narrativa, conflitos e paixões e
realça relações sociais, indicando normas e valores que são decodificados segundo
o conhecimento e as capacidades de quem ouve.

O conto é apreendido, neste estudo, como narrativa que desenha
momentos singulares da vida dogon em sua dinâmica, permitindo entrever
algumas das questões cruciais que envolvem a loucura. As narrativas discutidas
nas próximas páginas foram selecionadas entre os noventa contos colhidos com
base em um critério que procurou cobrir situações várias em que a loucura é
enunciada. Cada conto esconde e revela parte da compreensão que a sociedade
desenvolveu sobre esse momento humano pungente, para o qual ela destacou
especialistas e produziu um léxico rico.

6 0 Parte dessa observação minuciosa da realidade construída pelos Dogon pode ser apreciada nos trabalhos de
Dieterlen (1952) e de Marcel Griaule (Classification des Insectes).
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No conjunto das produções literárias orais, o conto é uma prosa com
caráter ficcional que possui um termo correspondente em diferentes expressões
dogon: tu#o em donno s<< (DO), elum& em t<r< s<< (T>) e &nnu em t&#e kã (T^).
Os relatos ancestrais e históricos são classificados como palavra antiga (s<< p&y),
ainda que seus limites sejam, às vezes, tênues. O conto não é palavra secreta,
mas é palavra escondida, s<< ba#uru, ou s<< d&un s<<, palavra do quarto.

Os contos dogon foram estudados por Denise Paulme (1976) e Calame-
Griaule (1958, 1961, 1965, 1987, 1991). Ambas trabalharam na região da falésia,
sobretudo na localidade de Sanga, portanto, em língua t<r< s<<. Paulme estudou
a morfologia dos contos e Calame-Griaule, o estilo oral e a gestualidade. Quanto
aos temas trabalhados, as autoras realizaram seus estudos com enfoque na
fecundidade e fertilidade, na sexualidade, na alimentação/devoração, nos destinos
das mulheres e, ainda, nas narrativas sobre animais e árvores.

A narração dos contos tem um papel importante tanto para as crianças
como para os jovens e os adultos, uma vez que a socialização não é deixada ao
acaso; a sociedade dogon investe de maneira continuada e permanente na
formação da pessoa. Desta forma, pensar sobre a importância das narrativas que
coletamos para a compreensão da fenomenologia da loucura, conforme as noções
e percepções que se apresentam na sociedade dogon, movimenta, em paralelo,
outra questão: qual o lugar que nós poderíamos pretender ocupar como ouvinte
(ou leitora) destas narrativas específicas? Parece ser necessário fazer uma viagem
de volta, buscar na memória as lembranças e as sensações e rever aquele clima
do qual participamos como estrangeiros que ‘se sentam’ (expressão usada para
indicar alguém de quem se reconhece a constância e persistência, que permanece
sem sair de seu povoado, sem viajar por longo período).

As narrativas escolhidas relatam situações em que a loucura participa
de alguma maneira. Elas são compreendidas como fragmentos, momentos
compactos da vida, acontecimentos intensos, essenciais e fortemente simbólicos.
A procura de sentidos nelas enunciadas evoca as delícias e os dramas humanos,
formas do espaço e do tempo, da geografia e da história. O que propomos é
colher fragmentos de uma paisagem onde nada reivindica inocência ou virgindade,
mas insinua, sem as revelar, as marcas de sua história milenar.

Fomos buscar nessas narrativas ligações entre a manifestação da loucura
e diferentes episódios estruturadores da vida de uma pessoa: nascimento, casamento,
iniciações, processos de socialização, ritos voltados para as necessidades de uma
pessoa (ou grupo), relações com ancestrais, com a natureza, desejos de realização
e sentimentos de fracasso, sua condição de homem, de mulher, de mais velho ou
mais novo no interior das relações; enfim, a dinâmica das ações sociais, das práticas
históricas e da emergência da loucura. Tivemos grande dificuldade em encontrá-las
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durante os primeiros meses da pesquisa. Uma oportunidade importante foi dada
por Ank<nj< Kene, nosso vizinho em Bandiagara e pai de Somine, o intérprete que
nos acompanhou. Ank<nj< nos relatou os três primeiros contos que confirmavam a
hipótese da existência de narrativas em que a loucura estivesse presente.

O conto não se compartilha facilmente com um estrangeiro, é expressão
de vida em família, de intimidade de relações. São contados sempre à noite, em
casamentos, cerimônias de imposição de nome, durante a vigília antes de conduzir
o corpo à gruta (ou enterro) ou, ainda, na vida cotidiana quando alguém o solicita.
São principalmente crianças que pedem às mães ou aos avós, ou jovens que
pedem aos genitores do mesmo sexo. Associado à sexualidade e à fertilidade,
contar é manter relações de grande intimidade e compartilhar as mesmas regras
sociais que estão presentes no matrimônio. A mãe não relata contos a um filho
solteiro em idade de se casar, nem o pai à filha; isso seria como cometer incesto.
No dia em que os noivos ficam juntos, seus amigos se reúnem para trocar contos,
propiciando a fertilidade da união.

Além disso, no conto se evoca o sagrado de maneira fortemente lúdica.
Como recriação, o conto carrega a ambigüidade de ficar entre ‘verdade’ e ‘mentira’,
segundo a explicação de Musa Jigiba (terapeuta de Teguru). Ele organizou um
grupo de narradores que fizeram diversas noitadas de contos. Estas reuniões
adquiriram as feições de festa no povoado e chegavam a durar até duas, três horas
da manhã, sempre com muita cerveja de milhete, café e risos. Isto ocorreu só
depois de vários meses de trabalho em que entrevistamos tanto seu pai – o velho
Binu-kedu-n& – como ele próprio. Ambos forneceram informações sobre temas
diversos como tipos de loucura, processos de adivinhação, relação entre homens e
seres de sociedades da mata e da água não visíveis à maioria dos humanos.

O entendimento dessas narrativas não pode prescindir de uma busca de
sentidos que se desvelam, ainda que parcialmente, a partir dos relatos referentes
à criação do mundo, s<< p&y, que é objeto de conhecimento, mas não de
divertimento como nos contos. Ainda que o narrador desconheça seus sentidos
esotéricos, personagens e episódios, reportam-se a passagens do conjunto de
enunciados e proposições de fundação do universo dogon.61

Segundo Calame-Griaule, os relatos de origem pertencem à categoria
s<< p&y (palavra antiga), ao passo que as narrativas sobre a loucura, que buscamos
analisar, devem ser classificadas como tu#< (conto). No centro do humanismo
negro-africano, a ‘palavra antiga’ é o conhecimento que situa a pessoa em espaço
e tempo de sua sociedade e de sua história e filosofia. Os contos, por sua vez,

6 1 O leitor encontrará, em anexo, a tradução de uma passagem de uma das versões do relato de criação do
mundo dogon, estudado e publicado por Dieterlen em 1956, base para as discussões das narrativas sobre
a loucura que coletamos no Planalto Dogon.
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colocam os homens em cena em um espaço e em um tempo mais próximos onde
o conhecimento se deixa apenas entrever.

Trabalhamos de maneira sistemática no registro de contos nas localidades
de Bodio e de Teguru. São povoados particulares. Em Bodio, reside um especialista
no tratamento da loucura, Allaye Sagara, filho de um terapeuta conhecido em
todo o Mali, falecido alguns anos antes de nossa chegada e com quem trabalhou
o Dr. Piero Coppo. Em Teguru, vive um Binu-kedu-n&. O transe do Binu aparece
nos contos (e em outros relatos) como manifestação diferente, mas próxima à
loucura. Outros contos foram registrados com pessoas de Y&nduma, Kani-Goguna,
Bandiagara, Jigibombo, mostrando sua presença em diferentes localidades, mas
não em todas. Trata-se de uma temática que não parece ter interesse generalizado,
nem ser de domínio de narradores de todas as localidades.

Depois de gravadas, ouvíamos as narrativas junto com o intérprete e
fazíamos uma primeira classificação, regravávamos aqueles que se referiam à
loucura e então a fita era transcrita e traduzida por Nouhoum Guindo ou
Boulkassoun Ouloguem. O interesse nuclear desta discussão foi tecer, através de
momentos da narração, o que nos pareceu mais relevante para ir estabelecendo
nexos entre sociedade e manifestação da loucura.

A abertura das reuniões e também das rodas de contos era realizada
pelo mais velho entre os presentes, saudando os ancestrais, os seres da mata e da
água, como nas duas Amba boy (palavra de Amba ou Amma, traduzida
freqüentemente como prece) proferidas por Ba Dommo Jigiba e Musa Jigiba em
agosto de 1995, como segue:

1. PALAVRA-AGRADECIMENTO E LOUVAÇÃO DE BA DOMMO JIGIBA
Que Amba62 nos dê a noite boa
Aos ancestrais, masculinos e femininos, nós passamos um dia bom
Que Amba nos dê a noite boa
Àqueles da umidade, nós passamos um dia bom
Que Amba nos dê a noite boa
A K<lba,63 nós passamos um dia bom
Que Amba nos dê a noite boa
Àqueles da cerveja, nós passamos um dia bom
Que Amba nos evite os males
Aos quatro cantos da terra, nós passamos um dia bom
Que Amba nos dê a noite boa
Que ele evite o desentendimento e a má palavra

6 2 Amba, neste caso, significa uma referência ao preexistente, ao criador.
6 3 Ancestral histórico considerado como fundador da localidade de Teguru.
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Que Amba nos evite o mal que possa vir
Amba, nós estamos sentados (para falar)
Que Amba nos permita levantar em paz

Alguém presente comenta:

– Falar muito não é comparável a muito ter
– É verdade! [risos]

2. PALAVRA-AGRADECIMENTO E LOUVAÇÃO DE MUSA JIGIBA
Estas palavras são certamente de valor
Faço minhas as suas palavras
Que Amba receba estas palavras (amba boy)
– Amina!
Quer sejam para os pegu, os L&b&, os gidu da vila, os moro que

protegem a vila
Quer sejam para os m&l&g& e os jindu, são as mesmas palavras
Da mesma maneira com que Amba nos permitiu passar o dia
Que ele nos permita passar a noite em paz
– Que seja assim!
Que Amba retire de nós todos os males para enviá-los para a mata
– Que seja assim!
Que Amba atraia para nós todas as coisas boas/todo o bem
– Que seja assim!
Que Amba evite as querelas
– Que seja assim!
Que ele permita que o levantar do dia nos encontre com vida
Amba permita que o levantar do dia nos encontre com vida e reunidos
Que Amba evite as querelas
– Que seja assim!
Hoje estamos em harmonia, Amba permita que o dia nos encontre nesta

mesma harmonia
Que Amba atraia para nós todo o bem
– Que seja assim!

A evocação do nome de Amba ou Amma e, também, do Nommo (primeiras
criaturas vivas e animadas, delegados e monitores de Amba) e dos ancestrais de
cada linhagem ocorre em todas as cerimônias coletivas e com fins pessoais. Sua
recitação é feita pelo patriarca da linhagem ou pelo homem mais velho entre os
envolvidos ou ainda por um responsável designado para tal fim.64 Assim, nossas

6 4 Em um texto intitulado Amma boy, Germaine Dieterlen (1965) apresenta e discute uma versão.
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reuniões em Teguru eram abertas por este tipo de evocação. No exemplo anterior,
foram evocados: pegu65 (de fundação de cada localidade, o que traz estabilidade),
L&b& (que garante a fertilidade da terra cultivada), gidu (proteção contra epidemias)
e moro (da justiça, o que expulsa todo tipo de malfeitores). Evocam, também, os
seres da sociedade não visíveis à maioria dos homens, mas com as quais se mantêm
relações importantes: m&l&g& (ar) e jindu66 (habitantes das árvores).

Ao tomar a palavra, o narrador eleva o tom de voz, e isso mais sua
postura corporal provocam a atenção imediata; todos concentram-se para o que
virá. A cada frase a eloqüência se intensifica, sendo sempre acompanhada pelo
auditório que responde: Amina! É comum que três ou quatro entre os homens
presentes façam sua evocação antes que alguém, já meio exaltado, exclame:

– Mi turu b&l&n! (Eu trago um!)
Em coro, o público responde:
– Amba u j&l&! (Que venha em nome de Amba, ou seja, bem-vindo)
Ou, ainda, numa seqüência mais detalhada:67

narrador: – Mi s&g&l&w! (Eu conto minuciosamente).68

público: –Wedew! (Que ele seja bom).
narrador: –Mi bola y&l&n. (Trago um do início ao fim).
público –Amba u j&l&! (Seja bem-vindo).

O narrador anuncia o tema e começa sua história. Seguem algumas das
narrativas, depois de transformações e reduções que não pudemos evitar ao passar
da linguagem oral para a escrita, e da transcrição das línguas originárias para o
francês e, finalmente, para o português. Adama, Ginug<, Dommo, e Anjengu são,
em Bodio, as pessoas que nos ofereceram seus relatos entre meados de 1995 e
julho e 1996. Uma cumplicidade foi estabelecida, sobretudo com Adama, Pilum<,
Ginug< e Anjengu, sendo este quem nos hospedava. Tocados pelo vento seco e
constante daquele período, envolvidos pela luz das noites do povoado de Bodio,
registramos cada serão de contos organizados para nós. Finalmente, em companhia
dos narradores Ginug< Kene, Adama Sagu Sagara, Ank<nj< Kene, Ant&m&lu Teme,
Nim& Bannu e Dommo Jigiba, iremos tentar contextualizar narrativas e desenhos

6 5 A palavra pegu indica a ação de entregar-se, confiar-se ou mesmo de fixar; deriva de peu, o que torna
estável e o que é essencial. Diz-se pegu kor& para o pegu que se tornou impuro, estragou-se, e a pessoa
responsável, pegu tumogati, conhece um enfraquecimento devido à transgressão de algum tipo de pegu.
Todos os tipos de pegu podem provocar a morte daquele que roubar alguns dos materiais que os constituem.

6 6 Também chamados de jinu, jinaj&. Do árabe, jinn.
6 7 Calame-Griaule (1965) traz outra interpretação a partir dos dados colhidos na região de Sanga. O termo

que anuncia a narração do conto é &lume que seria uma deformação de &mmey, somos nós. A resposta
coletiva é mad&, compreendida como manan<, não perca [a palavra].

6 8 Traduções de mi s&g&l&w e de wedew propostas por Ambaere T&mb&n& (1992: 2-3).
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(em sua polilógica histórica, social, simbólica e mítica) na busca de nexos que
auxiliem na tarefa de situar a loucura na sociedade dogon, ainda que parcialmente.

Por meio da narrativa que segue a loucura, juntamente com as outras
doenças, chega ao mundo dos homens e abre nossa discussão.69

Conto 1 (C1)

Todas as doenças que estão hoje nos corpos, antes viviam na mata.
Naquele tempo, elas vinham durante a noite comprar cerveja na casa
de uma velha.70 Cada doença comprava um pouco.
A febre chegava tendo o corpo quente. Ela não podia comer e, ao
beber a cerveja, o calor de seu corpo transformava-se em suor.
O resfriado vinha beber e depois ia embora.
Todas as doenças criadas por Amba vinham beber, mesmo a loucura
que depois saía saltitando como fazem as gazelas.
Todas as doenças vinham beber na casa da velha, mas não ficavam
no povoado.
Certa vez a Saúde fez uma aliança com os sintandu.71 Ambos vieram
durante a noite quando a cerveja ainda fermentava e furaram o fundo
do pote. A velha conseguiu salvar apenas quatro litros.
Acontece que quando as doenças ficam sabendo que alguém vai preparar
cerveja deixam seus recipientes ainda na véspera, reservando sua parte.
Naquele dia elas haviam feito como sempre: deixaram seus recipientes
na casa da velha no dia anterior ao anunciado.
Antes que as doenças chegassem, a velha repartiu o que havia sobrado,
mas a Saúde chegou mais cedo e quis ficar com tudo:
– As doenças já souberam que a cerveja foi derramada e não virão
mais ! Dizia.
Insistiu dizendo que sua filha era esposa do resfriado. Quanto ao
reumatismo, apostaria seu rim como ele lhe daria sua parte; ele cederia
facilmente, pois aquela quantidade não lhe seria mesmo suficiente.
A Saúde continuava:
– Ah, a irmã mais nova do resfriado casou-se com o gamma72(cansaço)
e, se a dor de barriga chegar, irá logo embora...

6 9 A classificação dos contos mantém a numeração referente à apresentação, ou seja, de C1 a C16.
7 0 Muito frequentemente são mulheres que fabricam e vendem cerveja de mileto (k<nj<), as chamadas

dolomitières. Sobre a importância da consumo de cerveja entre os dogon, ver Jolly (1995).
7 1 O termo deriva do Alcorão, é associado ao ar (Kevran, 1993). Neste relato, é possível que se sobreponha

por influência islâmica e católica aos ogolu b&l&m (nome genérico de todos os seres que povoam a mata),
Encontra-se também referindo a jindu (seres vinculados ao ar e que vivem em árvores). O termo é utilizado
na linguagem corrente para referir-se a seres não visíveis à maioria do homens e às entidades islâmicas
católicas, satã e diabo.

7 2 O termo que significa ‘fatigado’ indica, na classificação dogon das doenças, dores musculares, ósseas,
algias difusas, reumatismo. Ver o estudo de Coppo, Fiore, Konté (Coppo & Keita, 1989).
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A Saúde acabou bebendo a parte de todas as doenças e depois foi
deitar-se em sua casa.
Quando as doenças chegaram, a velha não tinha nada mais para
oferecer.
– O que aconteceu ? Perguntavam. Todas nós reservamos nossa parte
e não encontramos nada?
A velha contou sua conversa com a Saúde.
A Loucura, indagando a opinião das outras, não se conformava. As
outras poderiam tolerar aquilo, pois a Saúde era parente delas. Mas
ela, Loucura, iria tirar satisfações. Chegou à casa da Saúde e num
gesto rápido tentou prendê-la, mas não conseguiu. Saiu correndo
para alcançá-la.
A Saúde gritava: – Não fui eu ! Assim gritando, começou a bater as
mãos. Então o gamma segurou-a pelos rins. Ela não conseguia ficar
em pé. Não tendo quem a defendesse, enlouqueceu.
Um homem veio inteirar-se do que ocorria.
Contaram-lhe que a coisa estava fervendo e que a Saúde tinha ficado
louca depois de beber a parte da cerveja de todas as doenças.
O homem disse que a responsável era a velha que não havia preparado
cerveja suficiente. Depois, ele deu um medicamento e a Saúde
acalmou-se.
Ainda hoje podemos ver os modos da loucura nas maneiras e gestos
de velhos e crianças.

Narrador: Dommo Jigiba

Dommo Jigiba nos conta como as doenças, que viviam na mata, chegam
aos povoados, e como wede-wede e as outras doenças ali se instalam. Iniciam-se
os processos permanentes de busca e de atribuição de sentidos para dores e
sofrimentos. Da mesma forma, existe a busca de um saber capaz de negociar sua
volta, ainda que temporária, ao mundo inculto e não domesticado pela história e
pelas organizações que os homens desenham continuamente. Com a mudança
das doenças da mata para o mundo dos homens, iniciamos nosso percurso pelas
trilhas suscitadas pelas narrativas.

Conto 2 (C2)

O conto que vou começar é sobre uma mulher, seu filho, um porco-
espinho e uma gazela. Sobre todos quatro.
Uma mulher pôs uma criança no mundo.
A criança cresceu. Então, a mulher lhe disse para ir caçar.
O menino tornou-se caçador.
O caçador teve uma criança que também se tornou caçador.
Não havia animal que ele poupasse: matava a todos!
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Um dia, ele cruzou com um porco-espinho (kim&n) e quis matá-lo.
O porco-espinho pediu que não o matasse e avisou:
– Não me mate, pois mesmo que você escape, seu filho não escapará.
O caçador não quis ouvir e atirou. Depois, tirou sua pele e levou a
carne para casa.
Eles comeram bem. Seu filho e ele foram dormir.
Durante a noite, o filho pegou uma faca e foi apunhalar o pai.
– Por que faz isto? Perguntou.
– Ontem, quando o porco-espinho pediu que não o matasse, você
o matou apesar de seus gritos, e nós o comemos. Por isso vou
apunhalar você.
O pai perguntou se ele havia ficado louco.
Ele afirmou que não.
Como o jovem repetiu [a ameaça], eles o contiveram e o levaram para
outra casa.
Permaneceu louco por longo tempo.
Não se encontrava medicamento em nenhum lugar.
O pai, que não havia deixado a caça, saiu um dia e encontrou uma
gazela (yodu).
Quando ia atirar, ela pediu que não o fizesse, pois, em troca, lhe daria
uma coisa.
Ele tinha um doente na vila.
Se não a matasse ela lhe daria algo...
O caçador respondeu que se ela lhe desse, ele não a mataria.
O animal trouxe o medicamento, eram as plantas polo, te$e e s&lu-pilu.
– Devem ser queimadas juntas; as cinzas devem ser dadas ao rapaz
sempre que a doença voltar. Explicou.
Disse também para fazer fumigação dentro de casa.
– Quando fizer isto, seu filho estará curado, [afirmou ela],
O caçador disse que aceitava o acordo.
Quando a gazela entregou o medicamento, o caçador atirou.
– Por que me mata? Perguntou.
– Para que não me retire o medicamento!
Assim dizendo, carregou o animal para casa.
Fez o tratamento ensinado pela gazela e seu filho sarou.
Depois, ele abandonou a caça.
Foi este o lugar que eu encontrei!

Narrador: Ambanu T&mb&n&

Ambanu T&mb&n& é um jovem de cerca de 25 anos originário de Kani-
goguna, região Tommo s<<, situada no Planalto Dogon. Atravessávamos Kani
todas as vezes que íamos a Kumo gin&, povoado onde reside o especialista no
tratamento de loucura, Ambajug< Yalkuyie. O narrador é filho de um terapeuta
da doença do vento, w&w&. Nós os conhecemos através de Gilles Holder, um
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pesquisador francês que ali vivia há cerca de um ano, realizando um estudo
sobre as chefaturas e o sistema político Saman.73 Ambanu é um jovem caçador
que conhece muitos contos envolvendo animais. Ele nos forneceu alguns contos
de forma individual, pois preferia trabalhar longe dos olhares e ouvidos do
povoado. Assim, visitou-nos em Bandiagara diversas vezes e pudemos
acompanhar os desdobramentos de sua luta para conseguir uma esposa numa
localidade marcada pela presença da administração do Estado e divida por duas
facções (Dogon e Saman) em conflito aberto.

O conto de Ambanu traduz a ligação profunda que se estabelece, na
sociedade dogon, entre homem e vida animal e vegetal, uma teia de continuidade
que conduz a comunicação entre seres que participam de uma mesma ordem
cosmológica. A observação possibilitou ao homem pensar a natureza, pensando
em si próprio. A loucura aparece aqui como resultado de interferência entre seres:
o filho do caçador, desprovido de proteção e conhecimento, torna-se alvo
da ação do yama do porco-espinho, que toma o jovem e conduz suas ações.
A importância da noção de yama ou $ama revela sua força explicativa na
atribuição de sentidos ao infortúnio. É um elemento dinâmico que organiza as
correspondências e a interpenetração essencial entre pessoa (corpo e psique),
natureza e sociedade.

O $ama é, no contexto da narrativa de Ambanu, a manifestação do
duplo-animal que é socializável, sendo alvo dos processos iniciáticos dos
caçadores, nos quais um dos objetivos fundamentais é o domínio da manifestação
do duplo. O conto de Ambanu nos mostra um homem caçador que sabe como se
proteger contra a força do $ama do porco-espinho e um homem não iniciado, o
jovem filho do caçador. Este, em sua fragilidade, oferece oportunidade para a
ação do porco-espinho através de seu $ama (sua animalidade, sua própria força
entrópica, desorganização que engendra formas de organização) que deve ser
socializado pela iniciação. A loucura associa-se aqui à manifestação da
incapacidade do não iniciado para harmonizar os elementos naturais e sociais
que o constituem.

No imaginário dogon, os porcos-espinhos – kim&n – são homens que
vivem sob a terra, adquirindo forma humana quando a penetram (Kervran, 1993).
No sistema classificatório, pertencem à palavra de purificação do Nommo Amma
S&ru (Calame-Griaule, 1965). Vivem em falhas profundas das rochas que recordam
o dilu (T>), fendas de onde sai um vapor quente considerado emanações dos
ancestrais. Do intestino do porco-espinho, faz-se um medicamento amargo (sabor
que possui valor de purificação) usado para acalmar as dores do parto.

7 3 Assim como os Fula, os Saman vivem em terras consideradas dogon. No caso de Kani, os mestres da terra
são os T&mb&n& por direito de anterioridade.
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O tratamento do mal, nessa fusão descontrolada entre homem e animal,
vem mediado pelo conhecimento da gazela (yodu) sobre o poder de diferentes
plantas e da forma de sua administração (pela fumigação).

A yodu é um tipo de gazela que pode correr rápido e por longo tempo;
é associada à velocidade do sonho e a vários tipos de adivinhação, principalmente
a uma forma inteligente de adivinhação, no qual se ‘vê com a cabeça’. Isto é, o
adivinho sem suporte material explica a partir ‘do que vê sua cabeça’. É associada,
também, à adivinhação da palavra da raposa e à explicação de sonhos. Diz-se
que onde a gazela aparece será possível ver, em sonho, os mortos e os vivos
daquele povoado. Ela é, assim, associada ao enigma e ao caráter premonitório
que pode ter o sonho. A palavra do sonho é interior, está associada ao pâncreas.74

A morte da gazela sugere, de um lado, a força do segredo e os perigos
que envolvem o saber que não é definitivo; é preciso manter certos cuidados e
dar atenção a quem e a quando ele é revelado. De outro, sugere uma íntima
ligação entre saber e pessoa; o saber aumenta as qualidades de quem o recebe,
mas deve ser preservado e protegido. Assim, o enigma que é a doença pode ser
desvendado. Entretanto, esse processo implica transformação profunda: o caçador
abandona sua atividade e pode-se supor que se torna terapeuta, uma vez que
guarda consigo o segredo da cura revelado pela gazela.

O terapeuta (j<nj<#u-n&), como o caçador (dannana), conhece os
segredos das plantas da mata, pode fazer o remédio que cura ou o veneno que
leva à morte. Calame-Griaule (1965) diz que a palavra do terapeuta pode servir à
vida ou à morte. No sistema classificatório, pertence à palavra da raposa, Yurugu.
Ela vem de Jo#u S&ru, cuja esposa é Yasigi (gêmea do Yurugu). Ele foi o filho
sacrificado, sendo o primeiro ancestral que conheceu a morte por haver tomado
a defesa do Yurugu, portanto, por haver defendido a desordem e ter quebrado as
regras ancestrais. Seu corpo foi guardado numa caverna, dando origem à sociedade
dos homens (awa – trata-se de sociedade iniciática, conhecida também como
sociedade das máscaras, pois participam do ciclo de rituais funerários dos homens
iniciados). Renasce, depois, sob forma de serpente, que é o terapeuta dos animais.

A atividade terapêutica, que é associada sobretudo ao estômago75 (que
consome o alimento sacrificial), traz em si a problemática da metamorfose do
ancestral Jo#u S&ru em serpente e depois em y&b&n, que ocorre no relato do
caçador em terapeuta. O relato identifica o valor terapêutico de três plantas: polo
(Sansevieria), s&lu-pilu (Boscia angustifolia); ten$e (Euphorbia sadanica).

7 4 O sonho de um homem deitado sobre o lado direito espelha o que será realizado; para a mulher, o sonho
que se realiza é aquele que acontece quando ela dorme sobre seu lado esquerdo (Calame-Griaule, 1965).

7 5 E, também, ao fígado e ao coração (Calame-Griaule, 1965).
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Polo (DO) é um planta nativa que fornece as fibras das máscaras.
Distingue-se o polo ana, masculino, e o polo ya, feminino. Segundo Dieterlen
(1952: 140), o nome significa, em t<r< s<<, ‘partir em dois com as mãos’; em
donno s<<, significa ‘quebrar’, ‘cortar’. A autora afirma que esta família de plantas
está associada à respiração e aos movimentos do corpo; costuma-se plantá-la
num campo de cultivo para que se tenha sucesso. A sua forma masculina, ana,
marca os lugares proibidos (dama), destinados aos cultos do Binu e do L&b&. Em
outras palavras, onde só é permitida a entrada, em estado de pureza, de algumas
categorias de pessoas. Marcel Griaule, em Masques Dogon (1994: 403), refere-
se ao uso das longas fibras de polo ana na confecção das saias, parte da
indumentária ritual. Afirma o autor que polo ya é tóxica, sendo utilizada para
atordoar os peixes na pesca. Está associada ao remédio e à morte. S&lu-pilu (DO)
é uma árvore de savana que chega atingir oito metros de altura e suas folhas são
usadas por diversos terapeutas para o tratamento da loucura, wede-wede, e da
doença do vento, wewe. Sua fumaça produz um vapor picante e de cheiro
considerado repulsivo.

A planta saheliana ten$e (Euphorbia sadanica) é um arbusto espinhoso
que atinge de um a dois metros de altura e solta um líquido irritante. Suas partes
aéreas carbonizadas são citadas no tratamento de feridas, para cicatrizá-las (Keita
& Coppo, 1993), e no tratamento de gamma, doença do sangue e dos ossos, dores
articulares difusas, reumatismo, neste caso, inalado (Coppo, Fiore & Koné, 1989).

Uma das plantas citadas, s&lu-pilu, é referida por diversos terapeutas
como eficaz no tratamento da loucura, sendo parte de um conhecimento ancestral
cujo acesso pleno se dá pela iniciação. O conto revela o conhecimento popular
de seu valor terapêutico. As duas últimas espécies de plantas são administradas
pela fumigação, na qual o cheiro é elemento importante. Observamos que polo é
também utilizada pelo terapeuta Ambajug< no tratamento da loucura e durante a
recitação do ibu s<<,76 batendo levemente contra a cabeça do paciente. Além
disto, um de seus pacientes, afirma que, ao chegar, apanhou com aquela mesma
planta, que fica presa à parede externa bem próximo ao pequeno cômodo onde
ele se encontrava acorrentado quando o visitamos.

A respeito da terceira planta (ten$e), não obtivemos maiores informações
quanto à simbologia a ela associada e nenhuma referência foi feita pelos terapeutas
dogon que conhecemos sobre sua utilização no tratamento da loucura.

Os dois contos seguintes de Adama Sagara abrem nossa discussão sobre
a relação entre loucura e a manifestação do Binu, uma das quatro grandes

7 6 Literalmente ‘palavra da boca, encantação’, significa a materialização dos elementos de cura pela
fala sacralizada.
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instituições que contribuem de maneira central para a composição de unidade da
sociedade dogon. O Binu é, como discutimos anteriormente, um termo utilizado
para se referir seja ao ancestral Binu S&ru, seja ao culto a ele dedicado, sendo que
o responsável em cada grupo descendente de um mesmo ancestral é denominado
Binu-kedu-n&. Sua manifestação por meio de um descendente, bem como alguns
de seus significados, possui laços com o entendimento da loucura.

Conto 3 (C3)

Havia um homem cujo pai morreu quando a mãe estava no sexto mês
de gestação.
Desde que nasceu não bebeu o leite materno, pois foi entregue a uma
outra pessoa.
Era leite de vaca que bebia e foi assim que cresceu.
Ainda menino, ele tornou-se um vaqueiro.
Quando levava as vacas para o pastoreio, passava o dia fora e não
voltava para casa.
Foram os seres da mata que o alimentaram. E assim cresceu.
Quando atingiu a idade necessária, foi levado a fazer a circuncisão.
Todos os seus camaradas estavam então se casando.
Quando estavam juntos, ele ficava sem palavras.
Mesmo sozinho não falava. Por isto, as pessoas pensavam que era louco.
Assim viveu por muito tempo, tornando-se sem valor.
Seus camaradas tinham se casado e ele nem se interessava por
casamento.
–“Isto não está certo” – disseram seus parentes.
Seu pai morreu ainda no sexto mês de sua gestação, e sua mãe morreu
sem ver seu rosto.
São os efeitos desses fatos que subiram em sua cabeça.
Era preciso tratá-lo.
Um tio materno não poderia deixar seu sobrinho entregue à própria sorte.
Eles queriam amarrá-lo para que fosse tratado. Naquele dia, ele
levantou-se bruscamente e fugiu para a mata. Durante sete dias não
voltou para casa.
Quando caminhava pela mata, falava sozinho.
As pessoas se dividiram para consultar adivinhos. Depositaram então
os ingredientes, de forma que se fosse caso de ginaji  [seres não
visíveis] estes se retirariam. Neste caso, foi necessário depositar os
ingredientes numa moita de kambu.77

Mas era proibido misturar o grão de põ (Digitalia exilis) aos
ingredientes que seriam depositados sob a planta chamada kambu.

7 7 Seu nome científico é Saba senegalensis gabiflora, segundo Marcel Kervran. Em t<r< s<<, existe a planta
chamada kumu (Ficus platyphylla) que parece se aproximar mais da descrição da planta presente neste conto.
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O mais velho é quem foi depositar, mas, quando voltou para casa, a
loucura tomou-o.
Haviam deixado põ entre os cereais.
A água de um lugar rochoso e plano o havia perseguido, foi isto que
provocou seu mal.
Buscando ajuda para o mais velho, foram depositados os ingredientes
em seu nome e ele ficou bom. Então voltaram a se ocupar do sobrinho.
Novamente, levaram os ingredientes e deixaram no pé da planta de
kambu. No terceiro dia, o Binu desceu sobre o jovem.
Era um Binu-m&&l&; feminino, chamado Amba-m&&l&. Para o Binu
feminino, quando se depositam os ingredientes, ele se manifesta.
Quem é possuído por Binu não é um louco. Se cumprir os rituais,
começará a encontrar riquezas.

Narrador: Adama Sagu Sagara

Adama Sagara inicia seu conto definindo a situação de uma criança do
sexo masculino cujo caráter excepcional é anunciado já pelas condições de seu
nascimento: perde o pai durante a gestação e, além disso, não pode beber do leite
materno. Cresce e passa o dia no pastoreio, o que significa viver na mata e fora do
povoado. Trata-se, portanto, do drama de uma criança sem paternidade socialmente
definida, deixando, ao mesmo tempo, uma incerteza sobre sua condição humana.
São os seres da mata que a alimentam, adquirindo um papel de substitutos maternos.
Uma criança que não conhece o leite materno tem poucas chances de sobreviver,
e uma criança sem pai terá sua inserção nas redes sociais dificultada.

O órfão é freqüentemente apresentado como frágil, sendo negligenciado
e exposto a riscos nos relatos. Aqui ele aparece ‘sem palavra’ e, portanto, incompleto,
‘sem valor’. Após sua circuncisão, observando que o jovem não se casa como os
outros da mesma idade, o tio materno decidiu intervir. Suspeitando de que se tratasse
de loucura, o tio decidiu amarrá-lo para que o tratamento pudesse ser feito. Mas a
condição de escolhido do Binu (ancestral paterno) revelada pela adivinhação só se
realiza pelos ritos de purificação, levando-se os ingredientes para depositar no pé
da árvore de kambu (Ficus platyphylla). Esta planta é associada à menstruação, e
também ao primeiro Binu dos Dogon, Dewa (Dieterlen, 1952). Possuindo um valor
purificador, ela é freqüentemente cultivada nos povoados.78

A primeira tentativa de tratar o sobrinho leva à loucura o mais velho,
que carrega sem saber grãos impuros de põ (Digitalia exilis) e os deposita para
Nommo. Assim, ele se perde e fica louco, ‘a água de um lugar rochoso, seco e
plano o persegue’. Como veremos no próximo conto, as águas são os habitats de

7 8 Em Kundu-Kikini, na árvore de kumu (onde vivem os ginu ) se fixa (d&pt&r&, ponta de ferro) o mal da
pessoa após o tratamento de loucura ou de quem não consegue ter filho. Para o tratamento da loucura e da
doença de yapilu, se faz recurso a ela que é parte do gelu chamado Oit&n.
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Nommo, que exigem o cumprimento rigoroso de certas regras. Após realizar
corretamente o sacrifício, o tio do jovem sara. Desta forma, voltam a fazer o
mesmo para o sobrinho que havia desaparecido na mata, onde ele permanece
sete dias. Foi assim que o Binu manifestou-se no jovem, fazendo com que ele
ganhasse uma condição social nova; na narração que se segue, a manifestação
do Binu e alguns de seus significados poderão ser percebidos melhor, assim
como as ligações e diferenciações que se estabelecem com a loucura.

Conto 4 (C4)

Noutros tempos não existiam interdições ligadas à água para a mulher
menstruada.
Essas interdições começaram assim...
Um homem estava sentado ao lado de outras pessoas, quando, de
repente, uma coisa como a loucura veio ao seu encontro.
Ele se levantou e se pôs a gritar e a correr pra cá e pra lá.
Antes mesmo que as pessoas compreendessem [o que se passava], ele
entrou n’água e lá ficou durante três dias [desaparecido].
Depois ele saiu, trazendo muitas coisas consigo.
Aquilo que chamamos Binu veio da água.
É algo dos y&b&n, mas daqueles da água.
Haya! Dizem que ninguém deve aproximar-se da água de onde ele
recebeu as coisas.
Se ele entrou, é porque conhece seu caráter. Ele conhece diferentes
tipos de água nas quais pode entrar.
Assim ele pegou daquela água e a despejou numa pedra [com uma
parte côncava] esculpida.
Disse que dali em diante não teria nenhum contato com o põ
(Digitalia exilis).
E assim fazendo, ele obteve progressivamente seu Binu.
Reuniu seus irmãos e lhes disse que havia se tornado um Binu-kedu-
n&, responsável pelo Binu do grupo.
Mas as pessoas se perguntavam se era mesmo Binu ou se era loucura...
É o Binu!
A água que ele trouxe é pura e exige que se obedeça a certas regras.
Da água que ele bebe, uma mulher menstruada não deve beber.
Ele explicou, também, como se deveria fazer seu ritual.
E assim foi feito.
O homem era casado e, com o ocorrido, a esposa foi visitar sua família
paterna para lhes contar que seu marido possuía uma coisa daquele
tipo, muito exigente: ele não bebia mais com outra pessoa (no mesmo
recipiente), ele não mais comia o que ela preparava.
E, naquela água sagrada, nem todos podiam entrar.
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Quando ela contava, seu irmão mais novo, de mesmo pai e mãe, exclamou:
– Tudo isto são palavras sem valor! Eu irei com certeza entrar nessa água!
A irmã insistiu para que ele não o fizesse, pois senão encontraria a
mesma doença que seu marido; até aquele momento ele ainda estava
convalescente. Para este tipo de doença, ele devia se esforçar para ter
chance, caso contrário não se curaria mais.
Chegando à casa da irmã, o jovem saudou a todos e lá ficou durante
algum tempo.
Certo dia, ele levantou-se subitamente e correu para a água onde
passou uma noite e um dia.
Na noite seguinte, eles ainda o esperavam e, quando apareceu, veio
em grande velocidade.
Perguntaram ao jovem:
– Não foi lá naquela água que você entrou?
– [Sim], eu entrei numa água que nem me cobre!
– Quando entrou ela não o engoliu?
– Entrando novamente na água, exclamou:
– Venham, não vêem? Não era esta a água [perigosa]?
Durante a noite, enquanto ele dormia, alguma coisa entrou para lhe
assustar.
Ele teve muito medo e seu corpo tremia. Levantou-se bruscamente e,
lá onde estava, gritou:
– Kaai! Kaai!
As pessoas vieram perguntar o que não estava bem.
Ele gritava:
– Ele vem! Ele vem!
Ele ficava gritando lá na casa onde morava a irmã.
Seus irmãos de mesmo pai foram procurar saber por que isto estava
acontecendo.
Ele defecava, urinava nas calças e fazia outras coisas. Todos os produtos
para fumigação que lhe deram não fizeram efeito, não acalmavam a loucura.
Eles fizeram tratamentos em vão...
O Binu-kedu-n& – marido da irmã – explicou que o jovem havia
deixado impuro seu Binu. Sem que lhe dessem um carneiro [e um
frango] e sem que ele lhe pedisse, o jovem não iria sarar.
Dito isto, a mulher que havia causado o conflito deu um carneiro para
a purificação do Binu.
O guardião da faca sacrificial, dankad<, fez seu trabalho, purificando
o Binu.
Eles pegaram daquele líquido e derramaram sobre a cabeça do jovem,
batendo levemente.
Foi então que a loucura acalmou-se.
Nós dizemos ainda hoje: quaisquer que sejam os bens materiais que
um homem encontre, sua esposa pensa sempre em sua família paterna.
Ela desejaria que fossem eles a ganhar...
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Ela não deseja que seja você ou sua família a ganhar.
A mulher do Binu-kedu-n& foi encontrar sua família paterna e avisou-
a de que a interdição da água era verdadeira e pediu que ninguém da
família entrasse lá.
Ainda em nossos dias, a água [do Binu] é proibida às mulheres
[menstruadas].
Foi a partir deste fato que nasceu a proibição.

Narrador: Adama Sagu Sagara

Os últimos dois contos de Adama Sagara introduzem a palavra ligada a
Nommo (água) e um conjunto de relações que se estabelecem a partir da sua
presença e participação nas esferas sociais. A referência a Nommo deve ser sempre
indireta, realizada por meio de figuras de linguagem, pois pronunciar seu nome
é se arriscar excessivamente.

Nommo, mestre da água, habita o céu, mas desce à terra pela água da
chuva. A ligação entre o Binu e Nommo é explicita: “Aquilo que chamamos
Binu veio da água. É algo dos y&b&n,79 mas daqueles da água” (Calame-Griaule
& Ligers, 1961: 111).

Nommo é, ao mesmo tempo, a dualidade do ser humano e a
complementaridade do masculino e do feminino, unidos para procriar, ele é o
mestre da água, do verbo, da fecundidade e das técnicas; representa a vitória da
cultura sobre a vida selvagem.

As manifestações do Binu chamaram nossa atenção porque são
associadas à loucura pelos atributos daquele que é escolhido para ser seu
representante: sensibilidade (considerada feminina), mobilidade, intuição,
capacidade perceptiva desenvolvida, características que são também do Nommo
Binu S&ru. Sua manifestação é similar à loucura, faz com que a pessoa realize
coisas estranhas e improváveis: permanecer imerso na água durante longo tempo,
subir no celeiro ou numa árvore com um só impulso, pular de lugares altos sem
se machucar. Cabe ao Binu-kedu-n& dar nome ao recém-nascido, e este é o nome
que o vincula ao seu grupo (Dieterlen, 1941).

A manifestação do Binu é momento caracterizado pela luta de dois
princípios que regem a pessoa e que são ao mesmo tempo antagônicos e
complementares; mais precisamente, entre seu kinde-kindu inteligente masculino
(da razão, estabilidade) e o feminino (da afetividade). Mas, o Binu verdadeiro
deve ser confirmado pela socialização e iniciação de seu representante, o Binu-
kedu-n&. Ele necessita encontrar as coisas80 de Nommo (como o colar, duge; um

7 9 Muitas vezes o termo y&b&n é usado tanto para os di-b&l&n, seres da água, como para os ogulu b&l&n, seres
da mata.

8 0 Pode acontecer que sejam indicadas de forma velada.
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cajado de madeira, dommolo;  um gancho de ferro, gobo), que o último
representante vivo do Binu daquele grupo de mesma ancestralidade tenha
escondido antes de sua morte, e realizar seu culto.

Além disso, uma série de procedimentos e ritos deve ser cumprida pela
família para que o escolhido não se torne definitivamente louco. É preciso construir
e sacralizar o lugar onde se fixará o Binu. De tempos em tempos, o $ama sai e se
aloja temporariamente na pedra do colar que seu representante porta; neste instante,
ele entra em transe. O ritual de fixação, Binu duguru (T>), acontece durante os
ritos de fertilização das sementes. O ancestral está presente, é a própria essência
do espaço destinado a seu culto, ele é presença no corpo do homem e na pequena
casa erguida em seu nome.

Durante o transe, o representante do Binu (Binu-kedu-n&) torna-se capaz
de ver os seres da mata e da água, e pode, ainda, perceber quando certos
componentes (como o kinde-kindu) de uma pessoa deixam seu corpo: durante o
sonho, pela ação dos bruxos, ou pela aproximação da morte. O Binu-kedu-n&
deve observar uma série de regras a fim de impedir o contato com impurezas:
ninguém deve penetrar em seus aposentos; ele não raspa a cabeça, não bebe
água com outra pessoa e, sobretudo, não bebe água da casa paterna; não vai a
cerimônias funerárias; não pode ter relações sexuais tendo o colar no pescoço
(deve tirá-lo antes do pôr-do-sol e colocá-lo antes que o sol se levante); não pode
caçar animais considerados pertencentes a Nommo (macaco vermelho, cegonha,
rato, carneiro, vaca, cachorro, coelho, porco-espinho, sapo, entre outros); e só
tem relações sexuais com sua mulher de casamento ya-biru (que possui também
uma série de interdições). O põ (Digitalia exilis – considerado o cereal mais antigo
do oeste da África), um dos grãos primordiais, foi o primeiro a germinar e foi
fertilizado pelo sangue da placenta que formou a terra, tornando-se alimento
impróprio para o Binu; seu nome não deve ser mencionado em sua presença.

O Binu difere segundo o grupo. Cada um possui sua peculiaridade,
permitindo o acesso a diferentes conhecimentos. Assim, alguns deles conferem a
possibilidade de tratamento de certas doenças, sobretudo aquelas vinculadas à
transgressão de regras ancestrais como a do ba-Binu.81 A ruptura dessas regras é
muitas vezes lembrada como elemento desencadeador de manifestações de loucura.
Observamos um nexo entre loucura e incapacidade da pessoa para harmonizar os
elementos que a constituem, os quais se tornam desarticulados na transgressão. A
loucura emerge como rompimento do todo, conflito dos múltiplos elementos
naturais-sociais que devem encontrar equilíbrio dinâmico permanentemente.

8 1 Ancestral protetor paterno.
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O cunhado do Binu-kedu-n& que violou a água sagrada não pode
controlar o ‘caráter da água’ e perde-se no medo provocado por ela. A manifestação
da loucura é mediada pelo medo provocado por algo aterrorizante. Como no
conto de Ambanu T&mb&n& (C2), ocorre uma disjunção fundamental. O medo
pode estar vinculado a uma solidão: a solidão da raposa na busca do par, a solidão
de quem não pode compartilhar o que vê e o que vive. A pessoa nessa condição
conhece uma regressão à animalidade da raposa ao ser banida do convívio social
e da palavra agradável, ativando comportamentos socialmente inadequados
(urinar ou defecar nas calças).

Mas o caos engendra nova ordem. A solidariedade, como movimento
orgânico de reorganização, surge dos irmãos de mesmo pai e pela ação reparatória
da irmã (que havia desencadeado os eventos dramáticos com sua desconfiança
do marido ou, ainda, em razão do desagrado pelo prestígio conseguido por ele).
A irmã fornece o carneiro para a purificação do Binu, abrindo caminho para a
cura do rapaz. Para que o tratamento tenha êxito, é preciso que sejam purificados
tanto o Binu quanto a pessoa.

Considerando-se que a sociedade dogon é patrilinear e que a mulher
não é jamais integrada à família do marido, o antagonismo entre esposa e marido
sugerido neste relato permite entrever contradições peculiares do matrimônio
entre eles. A mulher deve assumir as proibições da família do marido sem
abandonar as próprias (de seu pai). Sobre ela permanece sempre uma suspeita.
Na casa do pai, ela é alguém que irá partir; na casa do pai do marido, ela
permanece estrangeira. No relato, a esposa do Binu-kedu-n& ativa a competição
entre as duas famílias. A esposa não aceita que o marido tivesse recebido algo
extraordinário, como sugere o narrador, e incomoda-se com as novas regras
impostas pela nova condição do marido.

No relato que se segue, de Nim& Bannu, a loucura não é personagem,
mas, como no conto 2, de Ambanu T&mb&n&, o caçador e os seres da mata (os
y&b&n) interagem, evidenciando, assim, que o conhecimento necessário à vida é
fornecido na relação (ao mesmo tempo complementar e antagônica) entre o espaço
inculto e selvagem da mata e o espaço domesticado da sociedade, onde o caçador,
assim como os terapeutas (e a doença) são elementos de mediação. A possibilidade
de incursionar neste mundo pleno de ambigüidades cria condições de experiências
extraordinárias e enriquecedoras. É a aventura do conhecimento, a aquisição dos
gelu (materiais ou aparatos destinados a cultos), que em donno s<< significa
materiais, suporte e forças, símbolo e referente da presença irredutível do ser,
“objeto-deus”, segundo a definição de Marc Augé (1988).
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Conto 5 (C5)

Havia um caçador experiente que vivia assim.
Certo dia, ele foi a um lugar onde existia um espaço de mata fechada
que não era bem freqüentado. Ele queria ver o que havia naquela terra
escondida. Quando ele chegou, ouviu palmas e som de tambores que
soavam forte.
Ele contornou [a mata]. Eles cantavam alto. Lentamente, o caçador
entrou na mata fechada de wolo.82 O centro desse lugar estava nu!
Quando chegou, viu os y&b&n reunidos cantando. Então, mirou e
disparou seu fuzil. Os y&b&n fugiram tropeçando uns nos outros e
abandonando um tambor e uma corrente.
A corrente e o tambor existem até hoje na [região] do Gondô. O lugar
se chama Tabitongo do Gondo.
Todas os tipos de loucura (keke) ou yapilu ou ainda [a doença do]
vento (w&w&), até nossos dias, é com esta corrente que se trata. Oferece-
se um frango e bate-se sobre a cabeça [do doente], ainda hoje em dia,
imediatamente a pessoa fica curada.
A vocês, a verdade: foi assim que antes, na mata, os caçadores se
fizeram seguir de materiais (gelu). Dizem que os bons materiais vieram
com eles.

Narrador: Nim& Bannu

Nim& Bannu é originário de Teguru e participou de algumas das noites
de conto. Nesta narrativa, ele apresenta nexos importantes entre as sociedades
dos homens e a dos y&b&n, seres que forneceram uma série de conhecimentos,
entre os quais certos instrumentos para o tratamento de diferentes doenças e
também da loucura. Eles são associados, neste conto, aos proprietários da terra
antes da chegada dos Dogon. Os homens cultivam em seus campos, devendo
reservar uma parte para as oferendas, sacrifícios propiciatórios e agradecimentos.

Os y&b&n são invisíveis para a maior parte dos homens, mas podem ser
vistos pelo Binu-kedu-n&, outros videntes (kumogu) e meninos e meninas virgens.
Os animais selvagens pertencem a eles, estando assim em estreita ligação seja
com caçadores, seja com aqueles que buscam, na mata, medicamentos tanto
para o tratamento de doenças diferentes quanto para o combate de medos e
inquietações. Possuem normalmente uma relação positiva com os homens, mas
que pode se tornar perigosa quando as interdições ligadas a eles são interrompidas.
Em alguns relatos, eles aparecem trocando uma criança humana, ainda no ventre
ou recém-nascida, por uma criança y&b&-n& (y&b& inde, homem y&b&n). Eles

8 2 Arbusto espinhoso.
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podem fazer revelações aos homens, manifestam-se sobretudo através do Binu-
kedu-n&, mas podem se manifestar a uma outra pessoa do mesmo grupo. Podem
transmitir conhecimentos, permitindo que as pessoas adquiram capacidades de
adivinhos. Acredita-se que eles conduzem o Binu-Kedu-n& durante a busca dos
objetos ancestrais, que, na narrativa anterior, é uma corrente de ferro. Encontramos
este tipo de material em Kundu-Kikinu e em Kumo-gin&, integrando os materiais
sacralizados (gelu) que compõem o tratamento da loucura. Os y&b&n são cultuados
em diversas situações – ritos agrários, funerários, familiares, de caçadores – e a
eles são dirigidas preces e solicitação de proteções das mais diversas (Griaule,
1994). Um dos espaços próprios aos y&b&n são as áreas limpas que surgem nas
estepes arborizadas, savanas ou clarões na mata. Calame-Griaule (1965) afirma
que a presença de nomes, de pessoas ou lugares indica um tipo específico de
narrativa tida como relato histórico. Discorrendo sobre algo que se acredita que
tenha ocorrido, estas narrativas são classificadas pela autora como palavra
surpreendente, enigmática, s<< ta:nie, e não como tu#< (DO) ou &lum& (T>).83

O conto a seguir, narrado por Ginug< Kene, conduz à discussão através
da demarcação, nem sempre muito nítida, dos territórios da loucura, wede-wede
(DO), e da manifestação de yapilu, conseqüências nefastas da morte de uma
mulher durante a gravidez ou durante o parto. Os terapeutas dogon referem-se
ao fenômeno como sendo uma problemática que, embora tenha características
próprias, possui fios de ligação com a loucura. Se não for cuidada a tempo, pode
tornar-se loucura, que seria, assim, uma situação mais grave.

Conto 6 (C6)

Havia uma mulher que perdia todos seus filhos. Desta vez também seu
filho morreu. Os homens da família fizeram a inumação do corpo.
– Eu, dizia a mulher, eu não posso mais deixar isto à Amba (Criador).
Dizem que é a vontade de Amba.
Ela chorava, chorava, chorava... Dizem que a morte do filho é trabalho
de Amba.
– Eu, eu não posso deixar isto à Amba! Dizia a mulher.
Então, como ela insistia que não podia deixar à Amba, aqueles que
inumaram o corpo foram desenterrá-lo para devolvê-lo. Assim que
puseram em suas mãos, ele reviveu. Amba trouxe seu filho vivo para
pô-lo em suas mãos. Assim que o teve nos braços, a mulher olhou

8 3 Em nosso trabalho de campo, solicitamos contos em que aparecessem wede-wede ou yapilu ou fossem
entendidos como ligados à sua manifestação. Não realizamos um estudo sobre os significados e interpretações
dessas narrativas, o que entendemos ser uma limitação para a análise.
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longamente o filho vivo. Ela havia dito que não podia perdoar Amba
e ele trouxe de volta seu filho e pôs em suas mãos.
Mas, o filho emagrecia. Como sal marinho, ele se dissolvia. Tanto
emagreceu que finalmente nada mais existia. Ele não mais existia
em suas mãos... Ela ficou completamente silenciosa e, subitamente,
começou a rir.
Eles haviam inumado o corpo de seu filho, mas ela não estava de
acordo. Seu filho sumiu de suas mãos como sal marinho.
Lá sentada, onde estava, ela ria (kede, kede!!). De seus olhos as lágrimas
corriam. Ela ria e dizia haai! E as lágrimas corriam.
Bom, é por isto que se diz que ela se afogou. Afogou-se em suas
palavras. O yapilu surgiu assim. Ela afogou-se no que disse. O yapilu
surgiu daí. É o que dizem. Não existe doença.
O yapilu é diferente, é separado da doença.

Narrador: Ginug< Kene

Ginug< Kene nos fornece elementos para a discussão sobre a manifestação
do yapilu associado à morte de uma mulher que se afoga em suas próprias lágrimas
depois que o filho desaparece de suas mãos.

A mulher do conto de Ginug< e a esperança de procriação que ela
representava são, então, verdadeiramente perdidas para seu grupo. Uma mulher
que assim se perde não encontra paz, seu kinde-kindu (ou kikinu) vaga pela
mata e poderá influenciar outras pessoas pela ação do seu yama nefasto, podendo
levar à loucura ou à morte. Constitui um perigo imediato para outras mulheres
grávidas até que seu yama seja fixado através dos ritos próprios.84 Seu funeral é
silencioso, realizado durante a meia-noite sem a presença de outros. O marido é
considerado responsável por não a ter fecundado com bons grãos, não recebe
nenhuma palavra de conforto, a ele não é permitido choro ou lamento.

A primeira yapilu foi a esposa de Jo#u S&ru que, quando grávida, morreu
afogada (Calame-Griaule, 1965). Segundo as pesquisas de Denise Paulme (1988),
a primeira mulher morta durante a gravidez teve seu corpo carregado por outras
mulheres. Nenhuma delas sobreviveu ao parto. Através da adivinhação foi
possível saber o que ocorrera. Um dos maridos levou suas roupas para a mata e
verteu sangue de cabra sobre elas, dando origem à sacralização de espaços e
objetos destinados aos ritos de purificação e tratamento, o yapilu <m<l<. Definiram,
então, que somente seus descendentes, nani, seriam qualificados para os funerais
desse tipo de morte.

Tudo aquilo que ela possui não pode ser tocado e deverá ser destinado
aos responsáveis pelos ritos de yapilu, considerados inn& puru, pessoas impuras

8 4 Solange de Ganay (1941) sugere que esses ritos foram originados em práticas de bruxaria e que os homens
também seriam susceptíveis ao ataque de yapilu.
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e protegidas contra a ação nefasta deste tipo de morte ou por aliados damaga85

ou mangu de um outro povoado. Alguns terapeutas dizem que podem escolher o
que querem para uso próprio ou de sua família, mas de ninguém mais, restituindo
o que não lhes serve (Ambajug< Yalkuye) ou queimando o que não usarão
(Ambayend& T&mb&n& e Ing&r& Dara, entrevistas).

Após a morte da esposa, o marido torna-se impuro e poderá contaminar
outra mulher a quem se unir. Assim, deve liberar-se. Para isto, deverá abrir o
corpo da esposa, retirar o feto e deixar o povoado para voltar semanas mais tarde
(Paulme, 1988). Durante este período, sua casa deverá ser purificada pelos
responsáveis e aliados chamados de inn& puru. Para purificar-se, o homem deverá
ir acompanhado por sua mãe a um formigueiro e morder três vezes um pedaço
da casca amarga de p&lu, passar em torno a seu corpo um pintainho e depois uma
pequena tartaruga (que tenha sido usada para purificar sua casa); por fim, deixar
os animais sobre o formigueiro pedindo a Amba, a L&b&, aos andubulun86 e aos
y&b&n para lhe protegerem contra o mal.

Encontramos, nos dados publicados por Calame-Griaule (1965: 339)
bem como em nossa pesquisa de campo, um processo diverso para a purificação
do marido. Ele deve permanecer na mata até que consiga liberar-se violando
uma mulher. Precisa realizar uma dupla transgressão, manter relações sexuais na
mata e tomar à força uma mulher, trazendo consigo a prova de seu ato (diz-se
iru-k&d&, cortar o seio, geralmente de uma estrangeira e desconhecida do
povoado). A mulher atacada costuma reagir, podendo matar seu agressor.

o homem considerado culpado de ter provocado a morte de uma mãe (sua esposa
grávida) rompeu o equilíbrio social. Para reestabelecê-lo, ele deverá operar uma
espécie de regressão à natureza (à mata) e aos instintos primitivos do ser (a violência
e o incesto). Assim fazendo, ele se identifica, momentaneamente, com o personagem
mítico que encarna este estado do homem, e reproduz simbolicamente seus atos
desordenados. Depois, ele é como que liberado e pode aceder uma nova vida.
(Calame-Griaule, 1965: 341)

8 5 Aliança que comporta uma série severa de interdições e de regras nas relações, geralmente resultado de
algum episódio histórico importante.

8 6 Termo derivado de antunbulun, homens pequenos, considerados como os primeiros seres humanos
criados. Às vezes confundidos com os T&ll&n, ocupantes da terra que os Dogon encontraram ao
chegar.
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O termo yapilu recobre um campo semântico complexo,87 assumindo
diferentes conotações:

1. doença provocada pelo $ama de objetos pertencentes a uma mulher
morta grávida, de aborto ou durante o parto;

2. nome atribuído à mulher morta na situação descrita anteriormente;
3. pessoa doente, freqüentemente mulheres, mas podendo ser também

homens e crianças;
4. nome atribuído a um ritual terapêutico e ao espaço e objetos destinados

à manutenção e equilíbrio da pessoa e, conseqüentemente, de toda sociedade.
Afirma-se que tem origem em período anterior à migração do Mandê;

5. doença provocada pela quebra de regras ou interdições ligadas ao
culto/ritos de yapilu (as pessoas se vinculam e passam a pertencer a uma espécie
de associação e devem anualmente participar – ou mandar alguém em seu lugar
– dos ritos de agradecimento pela cura e/ou pela proteção obtidas);

6. transgressões que podem assumir dimensões de calamidade coletiva;
7. doença conseqüente de morte de pessoas que nunca tiveram relações

sexuais ou que não tiveram filhos (fala-se de koloway para o caso de homens).

Algumas hipóteses sobre a etimologia da palavra yapilu foram
levantadas. Literalmente tem sido traduzida por mulher branca (ya, mulher; pilu,
branca) devido ao pano branco que recobre as mulheres mortas durante a gravidez.
A tradução por mulher afogada parece, ao nosso ver, mais convincente, ainda
que menos imediata. Existe uma possibilidade sugerida por Calame-Griaule (1965)
que pilu derive do termo pilie (T>), cujo significado é afogar-se. Ambere T&mb&n&
sugeriu uma possível derivação de bilu-balu, em que bilu significa revirado, ou,
de binne, que significa revirar-se. Ou seja, yapilu (ya-bilu) significaria mulher
revirada, alusão à manifestação eloqüente associada a ela. É freqüente a descrição
da manifestação da doença em que a pessoa repentinamente começa a rir, bater
as mãos, correr de um lado para outro e gritar.

Outra situação na qual a loucura aparece associada, ao mesmo tempo,
ao mundo feminino e à morte é o conto de Ginug< Kene sobre yasigi-n&, a irmã
das máscaras.

8 7 Roberto Beneduce (1995), psiquiatra que trabalhou no CMTR, discute o tema retratado a seguir com
profundidade. As informações reportadas aqui são dados de campo; com exceção do item 7, não encontramos
referências sobre koloway, no sentido fornecido pelo autor. A restrição geográfica sugerida por Beneduce,
como circunscrita à região oeste de Sanga, não corresponde aos nossos dados. Encontramos uma família
de terapeutas responsáveis pelo tratamento e ritos ligados à yapilu na localidade de Wendegele.
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Conto 7 (C7)

Entre os Dogon, uma mulher pode ser integrada à [sociedade dos
homens] awa. Existe a introdução ao sigi88 da yasigi-n&.89 Se o dia do
nascimento da menina coincidir com o dia principal do dan#i,90 ela
deverá ser iniciada. Antes era assim...
Enquanto criança, a yasigi-n& não pode apanhar.
Se ela é iniciada no sigi, pode se aproximar dos lugares dos homens.
Se a mulher começou a observar as interdições, seu marido não tem o
direito de bater nela.
Se a mulher for iniciada ao sigi e seu marido bater nela, perderá os
sentidos ou irá se tornar louca.
Se uma mulher, que nasceu para o sigi, dormir com um homem antes
de ser iniciada, morre.
Uma mulher saiu após sua reclusão. Todas as máscaras vinham, em
turnos, fazendo gestos de reverência diante dela. O mul<n, chefe das
máscaras, e as yasigin observam reclusão na gruta e permanecem
juntos por longo tempo.
No tempo em que era assim...
Uma máscara-caçador que trazia um machado, uma faca, um rabo-de-
vaca e uma lança, gritou [ameaçando] com a yasigi-n&. Ele fez assim:
hû! hû! Ela teve muito medo. A loucura levantou-se nela e ela se pôs
a gritar. Ela gritava como as máscaras: hû! hû! e corria.
O chefe das máscaras, o mul<n, não pôde alcançá-la. Eles correram,
correram muito para conseguir alcançá-la.
Depois o mul<n aproximou-se do formigueiro e disse a ela para
ajoelhar e falar às formigas:
– Seja noite ou dia, que vocês não abandonem seu caminho. Que eu
possa obter a graça.
Pegou a terra do formigueiro e disse à yasigi-n& para empunhá-la.
Ela o fez. E então sarou. Por causa desse fato, a máscara-caçador fica
atrás de todas as outras e só depois que ela passa é que a yasigi-n&

assume seu lugar na fila.

Narrador: Ginug< Kene

Neste conto, o narrador faz uma longa introdução com explicações sobre a
presença da mulher na sociedade dos homens. Embora muito curto, o conto contém
uma série de elementos sintetizados que falam do aparecimento da morte, primeiro

8 8 A cada sessenta anos cumpre-se um ciclo vital na sociedade dogon e durante sete anos uma série de
cerimônias é realizada a cada ano numa localidade diferente. Inicia-se em Yug< e sua última etapa se faz,
sete anos depois, em Songo.

8 9 A irmã das máscaras.
9 0 Cerimônias dedicadas aos mortos.
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entre os andumbulu91 e depois entre os homens. Assim, para desvendá-los, é necessário
retomar as práticas históricas associadas à morte: o culto ao primeiro ancestral a
conhecer a morte (depois estendido aos outros homens), o sigi; os ritos funerários,
dama, e o culto aos ancestrais, wagum. Todos eles são destinados a regular a sorte
daqueles que perdem seu suporte material e as relações entre eles e os viventes.

A socialização dogon prevê (ainda que atualmente seja uma prática social
abandonada em diversas localidades), para os homens, iniciação na sociedade das
máscaras, que é muitas vezes denominada sociedade dos homens. Apenas as mulheres
que se tornam yasigi-n&, que literalmente significa mulher do sigi, têm acesso a essa
sociedade. Considera-se que as mulheres yasigi-n& possuem o $ama das fibras
vermelhas e das máscaras. Uma mulher Yayemme foi quem se apossou e vestiu as
fibras vermelhas, a máscara e os objetos que pertenciam aos andumbulu, e, com elas,
impôs sua autoridade. Mas os homens conseguiram apoderar-se das fibras e dos
objetos, retirando o poder das mulheres. Entretanto, com o surgimento da morte, os
homens reconheceram simbolicamente o antigo direito das mulheres, permitindo à
yasigi-n& (podem existir em cada localidade várias mulheres) comparecer às cerimônias
do sigi e aproximar-se das máscaras. Além disso, as máscaras prestam homenagem à
yasigi-n& durante os ritos funerários realizados em seu nome.

Diz a narrativa dogon que, quando habitavam no Mandê,92 duas mulheres
escutaram sons de tambores e de danças e então foram olhar o que acontecia.
Perceberam que eram os andumbulu que dançavam. Lá estava um velho de nome
Albarga, e em torno dele outros andumbulu dançavam, vestidos com fibras
vermelhas e com uma máscara de madeira com a forma do rosto de um velho.
Eles celebravam o rito de Sigi em honra a seus mortos e cantavam agradecimentos
ao velho Albarga que havia fornecido a cerveja. Orientada pelo marido, uma das
mulheres joga uma pedra que atinge o velho que então não consegue fugir como
os outros. Torna-se impuro. A mulher veste as roupas e carrega consigo os objetos
deixados lá. Ao vê-la, todos os homens e crianças fogem. Ela esconde tudo em
seu celeiro e volta a seus afazeres sem nada dizer. Um dia, quando o marido
havia saído para a mata, um velho lhe diz para verificar, pois sua mulher esconde
no celeiro algo com que ela provoca medo nele. Fazendo isto, o marido veste-se
e vai esperar sua mulher no caminho pelo qual ela entraria no povoado. Com o
bastão ele a persegue batendo forte, a mulher corre e busca a proteção de uma

9 1 Segundo Marcel Griaule (1994), os andumbulu foram os primeiros seres humanos criados – an, contração
de ana (homem), e dummulu ou tummulu (curto). Os Dogon acreditam que eles vivem ainda na falésia e
estão sempre presentes, ainda que não sejam visíveis à maioria das pessoas; seriam eles os primeiros
habitantes da falésia que ensinaram os T&ll&m (população que já habitava a região quando da chegada dos
Dogon) a construir suas casas nas escarpas rochosas.

9 2 Transcrevemos aqui as passagens mais importantes para nossa discussão do relato publicado por Marcel
Griaule (1994: 52-78) e Dominique Zahan (1969: 41-43).
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árvore, ele continua sua perseguição. Ela corre para a casa da família (gin’na),
mas ele continua, e então ela se refugia na casa das mulheres menstruadas e o
marido desiste e volta para casa. Assim os homens retiraram das mulheres os
materiais dos andumbulu.

Depois os homens escondem tudo num abrigo onde aprisionam o velho
andumbulu que os instrui sobre o mundo e sobre as fibras. Eles passaram a se
reunir lá para beber e dançar. Mas, esta conduta era imprudente. Chegando seu
momento, o velho metamorfoseia-se em serpente; quando ela seguia para a mata,
cruzam seu caminho os jovens mascarados que desciam para o povoado.
Enfurecida com a atitude dos jovens, a serpente os repreende em língua dogon e
isto provoca sua morte imediata. Tornando-se impura para o mundo dos y&b&n,
não poderia assegurar um lugar entre estes, e impossibilitada de retornar a viver
entre os homens, morre. Seu kinde-kindu e seu yama errantes tornam-se fontes
de desordens. O corpo da serpente é levado para a caverna, onde os homens
choram sua morte e pedem seu perdão. Pouco tempo depois, nasce um bebê, que
chora constantemente, vermelho como as fibras. Consultando os adivinhos,
souberam que eram o kinde-kindu e o yama do velho que haviam encontrado
um novo suporte. O bebê torna-se seu nani,93 seria ele o responsável por realizar
os sacrifícios regularmente, em nome do velho, assegurando-lhe um lugar. Três
anos depois, esculpiram uma máscara de madeira e o menino, junto com dois
outros, foi conduzido ao abrigo da Grande Máscara que toma o nome de Abaga
como o velho andumbulu. Os iniciados (olubaru, mestres da mata) ornamentam a
máscara e os sacrifícios em nome do velho morto são realizados. Este lugar torna-
se o ponto de fixação de seu yama. Ao final de três meses nos quais três crianças
ficam reclusas (o nani do velho e dois outros meninos escolhidos pelos velhos do
povoado), os homens, depois de nomear a Yasigi-n&, dançaram o primeiro sigi.

Ainda em nossos dias, além das mulheres que nascem durante os ritos
funerários, também as filhas de uma yasigi-n& (após sua morte) e as meninas
nascidas durante as cerimônias do sigi ou durante os três meses precedentes
devem ser iniciadas. A manifestação do $ama das máscaras pode se dar através
de febre elevada ou mesmo provocando a esterilidade. Para obter a cura é preciso
que a mulher seja iniciada; a morte ou a loucura pode ocorrer caso a iniciação
não se faça. As mulheres não iniciadas que ficarem doentes ao infringir regras
próprias da sociedade de máscaras e, depois de diversas tentativas, não conseguirem
curar-se, devem ser iniciadas para que possam liberar-se da doença.

9 3 Literalmente, nani (T>) ou lal&n (DO) “designa seja o ascendente da linhagem patrilinear que delega uma
parte de seu $ama a um descendente, seja a criança que o recebe (o $ama do ascendente). Uma mesma
criança pode ter dois nani. Pelos processos de adivinhação, é revelado o nome do ancestral a quem a
criança deverá cultuar (Calame-Griaule, 1968: 194).
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No imaginário dogon, as máscaras estão ligadas à transfiguração, à
metamorfose, à luta contra a morte. Além disto, revelam parte da elaboração que a
sociedade desenvolveu acerca da relação homem-mulher. À mulher parece ser
atribuída uma força que deve ser controlada, sua submissão ao homem é apresentada
como parte do processo histórico na própria narrativa ancestral. As mulheres foram
as primeiras a obter as máscaras e suas fibras e a conhecer seu poder; entretanto, os
homens organizam-se para retirá-lo e devem preservá-lo cuidadosamente, definindo
seu papel perante a mulher, e o papel desta na sociedade. Ela é vida e morte. Desde
o surgimento da morte, as mulheres se tornaram impuras diante dos imortais. O
termo innepuru, pessoa impura, opõe-se a inneomo, pessoa viva, aquela que não
foi afetada. Mas a impureza parece significar uma proteção quando se tem contato
com cadáveres, mulheres menstruadas, máscaras.

A concepção de impureza (puru) é relativa ao contato com a morte;
assim, todos os homens tornam-se, pela morte, impuros (qualidade que se transmite
aos descendentes) diante dos seres imortais. Na sociedade humana existem seres
em estado permanente de impureza e outros em estado temporário. As relações
humanas são reguladas de forma a preservar o $ama de cada um. A pessoa deve
se proteger do $ama de um outro, pois a impureza é essencialmente contagiosa.
Em muitos casos, a infração pode ser reparada pela purificação.

A pessoa, desde o nascimento até a morte, cumpre obrigações e respeita
interdições de seres com os quais possui uma participação ontológica através de
seu $ama. Assim, um homem deve observar proibições de seu pai e de seu nani
ancestral, de seu Binu, do L&b&, dos y&b&n, Nommo, Amba e de todos lugares e
objetos sacralizados aos quais ele oferece seus sacrifícios.

No conto, a loucura da yasigi-n& é mediada pelo medo e manifesta-se
nos gritos e na sua corrida desenfreada. Ocorre uma perda momentânea de seu
kinde-kindu, desencadeada pela ação da máscara-caçador. Seu reequilíbrio,
purificação, faz-se através da formiga, animal que, como o cupim94 e a raposa,
possui o dom da adivinhação, pois conhece o que se passa no íntimo de Amba.

Noutros tempos, os andumbulu metamorfoseavam-se quando atingiam uma
idade avançada, em serpentes, yurugu, ou em seres chamados gyinou (jindu),
dependendo da família. Um jovem andumbulu ouviu a voz de um outro que, já
transformado em serpente, falava a língua reservada àquele mundo. Ele quis aprendê-
la e pediu ao outro que lhe ensinasse. O andumbulu concordou, mas advertiu que
essa imprudência acarretaria graves conseqüências. O jovem ensinou seus
companheiros e então eles a utilizaram na casa do <g<n (chefe) onde o mais velho
transformava-se em gyinou. O comportamento dos jovens provocou a morte do patriarca.

9 4 Insetos da ordem dos isópteros, do latim termite, verme.
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Entre aqueles que se transformavam em serpente, a morte surgiu de
forma diversa. Amba deu uma vaca a uma mulher em troca da morte, o que ela,
ignorando o que fosse, aceitou. Logo depois, apesar de seus esforços em devolver
a vaca à Amba, seu marido morreu. Foi assim que a morte se espalhou entre os
andumbulu (Dieterlen, 1941: 9-23).

O relato sobre o aparecimento da morte entre os andumbulu, publicado
por Marcel Griaule (1954: 52-55) e discutido posteriormente por Dominique Zahan
(1960: 22-24), fornece detalhes que permitem perceber o lugar que a formiga
ocupa no imaginário dogon.

Amba tinha três mulheres: formiga, cupim e raposa. Ele deu a elas fibras vermelhas
para usarem como roupas e adornos. O cupim as comeu, a raposa deixou que
apodrecessem e a formiga as escondeu no fundo de seu buraco. Um dia que havia
chovido, Amba pegou sua enxada e foi semear. Vestida com roupas de fibras a
formiga o seguiu, levando as sementes de milhete. Amba disse à esposa cupim:
– Saia e venha conosco!
– Não tenho nada para me vestir!
– Onde estão as fibras que eu dei a você?
– Eu as comi!
– Saia, disse Amba colérico, eu me separo de você!
A formiga escondeu suas fibras no fundo de seu buraco. Mas, um dia a chuva entrou
e ela precisou estender as fibras do lado de fora para secar. A raposa percebeu e,
pensando que serviria para um luto que havia previsto, aproximou-se do formigueiro
e começou a gritar. A formiga saiu e perguntou:
– Por que grita?
– Eu vejo algo vermelho, é fogo, o sol ou algo surpreendente?
– Não, não é o sol, nem o fogo, é fresco como água.
– O que é, então? – Pergunta a raposa.
– É minha roupa, não queima ninguém.
– Meu pai morreu, empreste-me para que eu vista em seu funeral.
A formiga emprestou e a raposa, tendo realmente perdido seu pai, pôs a roupa, os
braceletes e subiu no terraço [teto] da casa do morto e chorou. Numerosas mulheres
que dançavam para o morto fugiram ao vê-la, os cachorros correram para a mata. A
raposa desceu e depositou sua roupa numa caverna. Mas um pássaro descobriu
aquela coisa vermelha e, pensando que fosse carne, levou-a. Ao perceber que eram
fibras, ele as soltou, e elas caíram sobre uma árvore onde uma mulher andumbulu
que procurava lenha viu o vermelho, aproximou-se e gritou surpresa. A raposa saiu
e ela perguntou:
– É sol, é fogo?
– Não, não é o sol, nem o fogo. É uma roupa que a formiga me deu.
A mulher pediu emprestada e a raposa entregou. A mulher subiu na árvore, pegou as
fibras e vestida voltou ao povoado. Seu marido e os outros homens assustaram-se
ao vê-la e correram. Ela guardou suas roupas no celeiro.
Mas um velho que era vizinho viu, chamou o marido e disse:
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– Desde ontem eu tenho fome e nada tenho para comer.
O marido lhe deu creme de milhete e o velho falou:
– Eu ensino o que você ignora. Esta tarde, quando sua mulher sair para buscar água,
venha me ver.
À tarde, depois que sua mulher saiu, ele foi encontrar o velho.
– Tem uma coisa dentro do celeiro de sua mulher, é uma roupa.
O homem foi ver e vestiu as fibras.
– Pegue um bastão, disse o velho.
O homem pegou um longo bastão de madeira. Na chegada de sua mulher, ele se foi em
sua direção, então ela gritou e, jogando a jarra no chão, correu para a gin’na [casa do
patriarca chefe de linhagem]. Ele a seguiu. A mulher correu para uma árvore, mas o
marido a seguiu. Ela se protegeu dentro da casa das mulheres menstruadas. O homem
parou, ajoelhou-se e retornou a sua casa. Foi assim que fez o homem.
Depois destes eventos a raposa declara que todo pedido à Amba deveria passar
pela formiga.

Considerada mulher de Amba, a formiga destrói a vida ao devorar as
sementes. Entretanto, ela possui também a vida, seu corpo não apodrece, ele se
resseca; é um animal marcado pela metamorfose em seu ciclo biológico. Segundo
Griaule (1965), o formigueiro é percebido simbolicamente como o sexo da terra
e o cupinzeiro como seu clitóris. As fibras dadas por Amba são a matéria-prima
para que a formiga possa tecer suas vestes, s<<y; ela guarda a palavra de Amba,
diferentemente da esposa cupim que a devora. Ela é quem tece as fibras, tecendo
ao mesmo tempo a palavra que surge do mais profundo e secreto do ser. A formiga
fornece, também, um modelo de construção de habitação. A palavra, diz o velho
Ogotemeli em Dieu d’Eau (Griaule, 1965: 149), “saiu do formigueiro, isto é, da
boca do Sétimo Nommo, isto é, de um sexo de mulher”, a primeira palavra foi
pronunciada por Nommo diante de sua mãe. Em diferentes situações, o formigueiro
recebe os materiais que purificam as pessoas. O homem que se torna ind&puru,
ao perder sua esposa grávida ou durante o parto, deve purificar-se antes de seu
retorno ao povoado. Acompanhado de sua mãe, procura um formigueiro que se
encontre numa encruzilhada, deposita no formigueiro a casa de p&lu, o algodão,
o pintainho e a pequena tartaruga (kir& /DO).95

Pode-se pensar que a yasigi-n& contamina-se no contato com a máscara-
caçador, a morte, algo que nem é morto, nem é vivo, como ocorreu ao L&b& no
momento em que este ancestral não tinha ainda seu $ama fixado, isto é, ainda
não havia encontrado um lugar. Cada família possui um certo número de pessoas,
definidas através da adivinhação, que são seus membros impuros; sobre eles não
recai uma série de interdições impostas aos outros.

9 5 Dieterlen (1941) descreve procedimento similar para a purificação da terra quando algum ato sexual
(proibido fora das casas) ocorre na mata.
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Após a cura da yasigi-n&, cuja loucura pode ser interpretada como um
estado de impureza temporário frente à sociedade de máscaras, há uma nova
ordenação para as máscaras durante sua manifestação ritual, preservando-a da
máscara-caçador que desde então segue na sua frente.

O conto que apresentamos a seguir, de Adama Sagu Sagara, retoma a
discussão sobre a temática da morte, sobre yapilu e a manifestação da loucura
provocada pelo contato de uma mulher com uma máscara. Ele sintetiza diversos
elementos discutidos anteriormente e introduz a questão da socialização das
mulheres. Por volta dos 12 anos, a menina deve procurar uma mulher mais velha
a quem pede alojamento, inicia-se sua separação do espaço de sua infância e
prepara-se para o casamento que a levará para a casa da família do marido, não
raras vezes em outro povoado. As meninas se organizam em grupos de idade do
mesmo bairro quando o núcleo habitacional onde moram é grande.

Conto 8 (C8)

Sete moças do mesmo grupo de idade nomearam, para chefe, uma velha
(naana). Para os homens existe o amiru, para as mulheres, a naana.
Elas buscam lenha para a naana. Quando chega o momento da colheita,
elas colhem seu feijão e as folhas de anju.96 Além disso, vão ao mercado.
Fazem todas essas coisas.
– O algodão de nossa naana não foi fiado. Vamos fiá-lo! – dizem elas.
Elas fiam o algodão. A naana, querendo aconselhar as jovens, disse-lhes:
– Toda jovem que marcar encontros deve evitar entrar no cômodo do
fundo da casa do seu futuro marido (prometido). Se seu marido não
disser para entrar, não entre! No cômodo ao lado do quarto de um
homem, se você não é convidada, não deve entrar. Se seu marido não
disser para entrar no celeiro, não entre.
Uma das meninas não estava convencida das palavras da velha. Seu
[futuro] marido era daquele mesmo povoado. ‘Na casa de seu marido,
não entre’. Será que isto existe?, perguntava-se.
– Eu certamente entrarei!
As outras nada diziam. Juntas fiaram o algodão.
Quando a festa do bil&97 se aproxima, as jovens dão suas roupas aos
noivos para que eles as tinjam e as desenhem.
A jovem foi à casa do marido para pedir que preparasse suas roupas.
Ele fez os desenhos e as colocou sobre um bastão. Na noite marcada
para que ela viesse buscar, a jovem estava com outro.

9 6 Hibiscus abelmoschu, esculentus; groselha ou quiabo azedo.
9 7 Realizado após a colheita, início de um novo ciclo do ano dogon.
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Pela manhã, ela foi pegá-las, mas o noivo não estava. Então, ela entrou
até o fundo de sua casa. Lá ela viu uma coisa [estranha]. Aquilo não
foi bom para ela, que deu prova de coragem e saiu.
Ela foi buscar água. Carregava a jarra quando, de repente, alguma
coisa estranha veio sobre ela, murmurando: sum<, sum<i! Ela começou
a rir, kede, kede! Ela batia as mãos, pegava a jarra, ela corria, ela
gritava, ela cantava, ela dançava e falava a língua das máscaras. Ela
fazia muita coisa, cantava o ya-olle.98

As pessoas vieram correndo, perguntando-se que tipo de doença seria
aquela. Um homem aproximou-se e disse:
– Eu conheço esta doença! Ela chora o choro de yapiri,99 chama-se
yana piriya,100 quer dizer que uma máscara surpreendeu essa mulher.
– O que é preciso fazer? Perguntaram.
Com coragem ele purificou seu corpo e lhe deu muito karala.101 Aquilo,
que chamamos yapilin ou yana piriya, desce de repente. É isto o
yapilu, é desta forma que surgiu o yapilun.

Narrador: Adama Sagu Sagara

O relato a seguir estabelece laços entre loucura e organização social
(este conto foi recriado nos desenhos de Allaye Kéné Atô e pode ser apreciado
no capítulo Permanecer). Conta-nos o narrador:

Conto 9 (C9)

Nós, naqueles tempos de casamento de parentesco, esperávamos que
os filhos de irmãos de mesmo pai e mesma mãe se casassem.
Ao beber  cerveja, um homem pede em casamento a filha da irmã para
seu filho. Durante anos o menino serve sua tia. Ela exige dele todo
tipo de trabalho: desde consertar sua casa até ir ao mercado. O menino
dedica-se tanto aos afazeres atribuídos pela tia que acaba ficando
pobre.
Um dia, já moço, convida sua prometida para ir encontrá-lo na casa
dos jovens.
Ela se nega dizendo que não o quer já que ele nada possui de seu. Ele
continuou esperando. E espera até que ela se casa com um outro.
Muito envergonhado, o jovem fecha-se em sua casa durante sete dias.
Após a primeira chuva, ele sai para semear durante a noite.
Certa vez, encontra um velho que lhe pergunta por que trabalha à
noite. Conta-lhe que está arrasado, pois cumpriu cada uma das

9 8 Lamento das mulheres sobre o morto.
9 9 O sentido atribuído a este termo pelo narrador é mulher surpreendida.
100 Mulher que foi surpreendida.
101 Medicamentos à base de plantas.
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exigências e trabalhou toda a vida para a família de uma jovem que
disse que não o queria e que não foi encontrá-lo na casa dos
companheiros de idade. Tamanha era sua vergonha que não havia
maneira de ir para casa ainda de dia.
Após ouvir a história do rapaz, o velho aconselha-o a voltar para casa
e pensar sobre o que deveria ser feito. Depois de dias de inquietação,
ele procura o anda pegu.102 Sua força é tão grande que nem é necessário
degolar o frango, basta jogá-lo lá que ele morre. Assim, pede que sua
prometida sofra uma vergonha como a dele e promete um carneiro.
Imediatamente a jovem sente-se mal e a loucura monta sobre ela.
Ela corre e pega o caminho da mata onde encontra uma velha que
lhe pergunta:
– O que faz aqui?
– Meu pai pediu que eu viesse colher a lua para ele, respondeu. Não
vê aquele brilho? É a lua!
A mulher, procurando levá-la para casa, segue na frente com uma
tocha na mão. Chega à casa do pai, levando a garota pelas mãos. O
marido da moça doente decide pedir perdão ao ex-noivo, solicitando
que sua esposa seja liberada do mal enviado. O ex-noivo diz que tem
outra esposa e quando amanhecer irá agradecer ao anda pegu. Só
então poderá liberar a jovem.
Mas, nesse mesmo dia, morre seu pai. No dia da inumação do velho, o
filho senta-se e encosta-se no muro de pedras sobrepostas de sua casa.
A moça, que estava presa, escapa e, sem saber direito o que faz, dirige-
se para a casa do ex-noivo. Ao tentar pular o muro, faz rolar as pedras
que caem sobre o jovem, matando aquele que a enfeitiçara.
Foi assim que deixamos de realizar casamentos de parentesco. Ela era
parente por descendência materna, sem o que não iria entrar na casa
[pular o muro da casa do ex-noivo].

Narrador: Adama Sagu Sagara

O casamento aparece como uma aventura plena de dificuldades e riscos
para o menino, o acordo familiar pode ser rompido, assim a jovem preferiu deixar
a condição de ya-biru (a primeira esposa ou a esposa antiga) de seu primo para
tornar-se ya-kedu de seu escolhido.

A loucura manifesta-se como resultado da reação do jovem diante da
rejeição sofrida. Pode ser lida, também, como busca de restabelecimento da ordem
social quebrada (a recusa em aceitar o casamento acordado na família). Aliás, o
conto parece ser tecido numa rede de, pelo menos, dois planos. Um relato do
drama pessoal e familiar e um outro sobre um drama social, abordando uma crise
do mecanismo pelo qual se estabelece a rede de alianças, fundamental, sobretudo,

102 Lugar sagrado, o mais antigo local (yalu pay) de proteção de seu povoado, seu marco de fundação.
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numa sociedade estruturada com base em relações de parentesco. Vêm à tona,
conflitos, dificuldades, ambigüidades de mudanças sociais em curso.

O casamento entre primos cruzados (com a filha do tio materno ou da
tia paterna) parece ter sido regra noutros tempos, mas atualmente é praticado
com restrições (Paulme, 1988). A recusa dos jovens é freqüente, embora ainda se
mantenha de forma mais acentuada entre os ferreiros ou tintureiros. Se a união
com a filha do tio uterino pode ser autorizada, a união com a filha do tio paterno
é absolutamente proibida (Paulme, 1988). Ambaere T&mb&n& (1985: 2) enfatiza
que o casamento entre membros de uma mesma gin’na é proibido, embora venha
ocorrendo atualmente pela influência de valores islâmicos.

Para o matrimônio, diversas regras e interdições orientam as escolhas dos
familiares e dos próprios interessados. Não é possível a união em linha paterna, ou
seja, de um jovem com a filha de um irmão do pai, pois pertencem à mesma grande
família, gin’na. São proibidas relações sexuais entre agricultores dogon e ferreiros,
artesãos do couro, tintureiros ou griots e entre meninos e meninas que passam,
respectivamente, pela circuncisão ou excisão num mesmo ano (são considerados
irmãos). Além disso, disputas entre famílias, interdição de união entre certos grupos
(chamada dama-ga, grande interdição) motivada por fatos históricos103 e união de
irmãs com um mesmo homem são fatores presentes na decisão.

A loucura, como a morte, não conhece aqui solução. “Foi assim que
deixamos de realizar casamentos de parentesco”, afirma o narrador. No conto, o
jovem liberta-se da vergonha sofrida pela ação que exerce sobre aquela que o
recusa publicamente recorrendo às forças ancestrais para restabelecer uma ordem
também ancestral, pois o pegu é símbolo maior da fundação de um povoado, da
vida em sociedade e de sua continuidade. Assim, ao recusar o marido estabelecido
pelos familiares, a jovem recusa também certos pactos e proposições históricas e
sofre, abrindo caminho para influências estranhas ao ser, à integridade de sua pessoa.

A loucura, que é dotada de mobilidade, ‘sobe’ na menina, expulsando
seu kinde-kindu (diz-se: “aquela pessoa se perdeu”, ou melhor dizendo, perdeu
este elemento imperecível: ind& kinde-kindu maru). Localizada no lado selvagem
da vida, a loucura é ligada a um espaço não domesticado pelo homem; assim,
vemos a jovem fugir para a mata.

Outros significados conexos à loucura podem ser entrevistos quando
ela se manifesta no intuito da jovem de colher a lua. Neste ato, uma disjunção se
opera entre a vivência da jovem e a percepção e experiência dos que a cercam.
A sua expectativa de colher a lua não é percebida apenas como algo extraordinário,
mas como algo impossível. Essa passagem é fundamental na linha que transita

103 Também entre Dogon e Bozo são proibidas as relações sexuais.
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entre o incomum e a loucura, como momento em que as sínteses individuais de
interpretação do mundo não são compartilhadas pelo Outro, ainda que ele trabalhe
com as mesmas chaves socioculturais de práticas históricas específicas.

O incesto entre os Dogon parece estar fortemente vinculado à idéia de
uma geração que se sobrepõe a outra. Acredita Calame-Griaule (1965) que o
sentimento de confusão de gerações teria origem no incesto de Ogo (depois
transformado em raposa, Yurugu) com sua placenta.104 A terra que surge da placenta
é considerada mãe, uma vez que nutre o feto; entretanto, ela seria ao mesmo tempo
sua gêmea, pertencendo às duas gerações. A falta de Ogo foi ter tomado por sua
gêmea o que era sua mãe-irmã, sofrendo, como conseqüência, a volta à animalidade,
à castração simbólica e à privação da palavra. A punição da mãe, involuntariamente
culpada, foi o apodrecimento da placenta, ou seja, esterilidade e morte. O
rompimento do compromisso estabelecido pelas famílias, ya-g<b<,105 reservar uma
mulher, é trabalhado nesta narrativa de forma indireta. Tudo se passa como se
fosse apenas a vergonha do jovem, o sobrinho explorado pela mulher de seu tio,
que está em discussão. Mas a tragicidade da conclusão, na qual o pai e o próprio
jovem (duas gerações) perdem a vida, fornece a dimensão da gravidade do momento
e das problemáticas envolvidas nos conflitos abordados no conto.

No contexto da sociedade, a relação com o tio materno reveste-se de
grande importância (Griaule, 1954). Denise Paulme (1988) relata que noutras
épocas o sobrinho poderia ser o herdeiro do tio uterino, inclusive tomando como
esposa a mulher desse tio depois de sua morte. Isto o colocaria na geração do tio,
sendo, portanto, pai (classificatório) dos filhos e filhas do tio. Pode-se supor que
esta é a armadilha fundamental proposta no conto anterior, pois ele parte de uma
situação de confusão de gerações entre a jovem do conto e o marido escolhido
pela família (que é, também, seu pai classificatório).

A loucura manifesta-se também pela fuga da casa do pai onde a jovem
estava presa e “não sabe bem o que faz”. A loucura a leva a tentar saltar o muro,
ação de conotação fortemente negativa, mas ela não pula um muro qualquer. Ela
realiza um ato transgressor, pular o muro (utilizado para transporte do corpo de um
morto ou de objetos, ligados à morte) que é parcialmente justificado por ser o muro
de sua casa; isto é, ela pretendia ir à casa do ex-noivo, que é também a casa de seu

104 O recurso às proposições fundadoras da sociedade permite discutir fundamentos não conscientes do
comportamento.

105 O termo ya significa ‘fêmea, feminino’; yana significa ‘mulher’. No caso de ya-g<b<, ya é contração de yana
e g<b< significa ‘enganchar, puxar’. Paulme (1988) descreve o mesmo tipo de aliança em Sanga, cujo nome
é ya-biru. Boujou (1984) afirma que os Karambe de Sibi-Sibi reconhecem diferentes formas de aliança
matrimonial: ya gobu (mulher reservada, prometida desde a infância por acordo entre as famílias), ya gobu
kundu (mulher cuja promessa de reserva foi quebrada, ou seja, cujo matrimônio não se realiza com o
escolhido/a pela família), ya kedju (mulher raptada) e ya pandu (mulher viúva, durante o período de interdições).
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tio materno. Uma casa deve ter uma única passagem que conduz ao pátio comum,
passagem entre o que somos nós e o que são os outros. E aqui, neste conto, a
delimitação do nós e dos outros é um dos elementos centrais em debate.

A orientação ao rapaz vem de um velho, personagem que configura a
reflexão e o agir segundo as práticas históricas. Mas é uma mulher que leva a
jovem pelas mãos à casa paterna, ela sugere um sentido de reparação e continência.
Ambos fazem relembrar, de maneira sutil, que a sociedade possui guias seguros
para os equacionamentos dos problemas pessoais.

A reparação do dano é algo a ser negociado. Para que a jovem se cure
seria necessária uma outra aliança, um outro compromisso, e, neste caso, é o marido
quem intercede pela moça. Sua presença havia definido o rompimento definitivo
do acordo de casamento, tornando inúteis todos os esforços realizados pelo
personagem que é a âncora da trama. Agora, caberia a ele desenhar uma outra
forma de paz social, redefinindo papéis, pois sua presença instaura a exogamia.

A doença foi enviada pelo ex-noivo através do pegu do povoado.106 O
primeiro pegu foi erguido enterrando-se a cabeça do Nommo sacrificado e
simboliza a própria ação civilizadora, o surgimento da sociedade. A morte do
velho pode indicar a crise de uma prática histórica (o casamento entre membros
de uma mesma gin’na), e a loucura da menina, assim como a morte do jovem, as
conseqüências perigosas dos processos de mudanças.

Relações familiares e regras matrimoniais, dinâmicas de relações entre
esposas de um mesmo homem, impureza, ruptura de interdições e a manifestação
da loucura reencontram-se ainda uma vez no próximo conto.

Conto 10 (C10)

Havia duas mulheres que ainda não eram casadas. Uma delas era ainda
menina, mas já era noiva; a mais velha, já era moça, mas não tinha noivo.
A mais velha disse que amava o noivo de sua irmã. Seus irmãos lhes
disseram para lembrarem que eram parentes. Disseram-lhes, ainda, para
não se tornarem co-esposas e que a mais velha não retirasse o noivo
prometido à sua irmã menor. Mas ela insistiu que iria se casar com ele.
Os desentendimentos continuaram até que a mais velha casou-se. A
menina que já era noiva afirmou que não deixaria seu prometido. E
insistiu até que se casasse.
O campo [de cultivo] da família do marido ficava em frente à praça do
povoado. Era campo muito grande. Quando as pessoas da família iam
cultivar, mesmo após uma semana, não terminavam o trabalho.

106 Uma discussão mais detalhada sobre este monumento histórico sacralizado será realizada no capítulo Re-compor.
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Existe uma proibição de pisar aí usando coisas vermelhas. Se o
trabalho é realizado respeitando todas as suas interdições, aquele
campo produz muito.
Então, por causa da rivalidade entre as duas mulheres...
Um dia, na ausência do marido, que havia viajado, elas saíram para
o campo.
A jovem que havia se casado por amor tinha muitas roupas por causa
da riqueza de sua mãe. Nesse dia, ela saiu para o campo usando objetos
vermelhos. Sua co-esposa a interpelou:
– Obi!107

– Hã? Disse ela.
– Você está usando lenços, pulseira [e roupas] vermelhos? Não disseram
a você que isto é proibido àquele campo?
– Ah, me deixe! Você com suas falsidades. Diz isto porque nada possui,
se tivesse não iria usá-los? As pessoas falam porque não têm, ah! obi,
tome cuidado!
– Eu não tenho mais nada a dizer...
Mas a outra continuou:
– Você e suas falsidades...
Elas partiram e só após atravessar o rio é que chegaram ao campo.
Depositaram seus cestos e depois desceram ao rio para lavar mãos e pés.
A jovem que usava o lenço vermelho, aquela que veio por amor, disse:
– Obi!
– Hã? O que há?
– Não vê? O que é aquilo sob a árvore, na moita sob aquela árvore lá?
Ela respondeu que não havia nada, e voltou para o campo. Os homens
da família que cultivavam eram quatro. Ao chegar, a jovem olhava e
via uma multidão como se fossem pessoas chamadas para o dia de
trabalho coletivo.
– Hoje é dia de trabalho coletivo? Ela se pôs a perguntar.
A outra perguntou admirada:
– Obi, que palavras são estas?
A jovem que usava vermelho depositou a comida e começou a gritar:
hu! hu! hu! Depois ela ajoelhou-se diante de seus maridos e gritava
hu! hu! hu!
– O que é isto, brincadeira? Perguntaram.
– É loucura que veio da mata!
Não era mais possível cultivar, eles a contiveram e voltaram para casa.
Ela se debatia. Seus irmãos a amarraram com tecido. A novidade se
espalhou por todo território. Consultaram muitos oráculos.

107 Forma de tratamento usada entre esposas de um mesmo homem, o mesmo termo é usado para a irmã do pai
(equivalente a tia).
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– É proibido ir com coisas vermelhas ao campo. Como ela foi assim
ao campo será difícil que se cure, caso fique boa não poderá ter
filhos. É preciso que se façam todas as coisas necessárias para a
purificação do campo.
– Bom, como fazer isto?
– Para seu y&#&n&n,108 é preciso sete dias. Pegue uma tartaruga e vá
para a mata para depositá-la no lugar de seu y&#&n&n. No gelu109 de
seu pai, que fica dentro de sua casa, leve um frango. Após ter se
confiado,110 pegue a água do gelu e, durante alguns dias, verta sobre a
doente. Se fizerem isto, a doente fica curada. Mas será difícil que ela
possa ter filhos.
A mãe da jovem afirmou:
– Se minha filha ficar boa, isto é tudo [que conta]!
A mãe chorou sem parar durante sete dias.
Então, eles depositaram o y&#&n&n e realizaram os sacrifícios, uma
vez, outra vez, muitas vezes. Finalmente, eles depositaram a tartaruga,
o y&#&n&n, fizeram o que era necessário para o gelu paterno e verteram
água sobre a cabeça da doente. Então, ela sarou.
A esposa que havia avisado sobre a proibição, cujas palavras tinham
sido recusadas pela outra, teve muitos filhos. A jovem [que veio por
amor] estava com vinte anos e não tinha filho. Sua mãe disse:
– Eh! A co-esposa de minha filha já tem muitos filhos e ela não
engravida?
E, novamente, dizendo que tinha um remorso, começou a chorar outra
vez. Curar era o que importava, ela havia dito, mas, estava arrependida
e chorava. Seu marido decidiu fazer tudo para que sua filha pudesse
ter filhos. Finalmente, ela ficou grávida, teve uma menina.
Quando a menina começou engatinhar, ia bater nos filhos da outra
mulher. Mas esta nada dizia, pois pensava que sua co-esposa não
havia tido filhos, tinha uma única filha em quem seus filhos não
deveriam bater.
Mas acabaram acontecendo brigas na família. O marido, que observava
o que a filha estava fazendo, teve medo que a situação prejudicasse
sua família. Suas esposas viviam numa mesma casa. Assim, decidiu
fazer uma outra onde acomodou separadamente a mãe e a menina.
Assim foi. Noutros tempos, as esposas viviam numa mesma casa.

Narrador: Adama Sagu Sagara

108 Conjunto de ingredientes necessários para oferendas ou para purificação de uma pessoa, um objeto ou
lugar sagrado.

109 Termo genérico utilizado para indicar um objeto sagrado sem especificar seu tipo. Neste caso, refere-se ao
ba-Amba, que é relativo aos ancestrais da família paterna e, portanto, parte integrante da própria pessoa.

110 Culto que estabelece um pacto inicial de pertencimento, a pessoa entrega-se a seus cuidados e proteção.
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O vermelho é o símbolo das fibras das máscaras, do sangue da
circuncisão e da menstruação, remete ao episódio do incesto de Yurugu com a
terra e ao surgimento da morte. O vermelho das fibras é o da menstruação, antes
de serem tocadas por Yurugu elas eram brancas; depois, tornaram-se púrpuras
(Griaule, 1965).

A loucura aparece como resultado da ruptura de interdições e do pacto
de sacralização com a terra fértil. Ao violar a terra, a mulher enlouquece, torna a
si mesma e ao campo impuros e estéreis. O longo processo do tratamento passa
pelo restabelecimento da vida à terra violada. A loucura manifesta-se por
impressões de algo estranho que se aproxima e depois por visões de coisas que
os outros não viam, como a visão da multiplicação dos homens trabalhando. Os
irmãos a amarram com tecido. Ambayend&, terapeuta de Ondu-Donoban,
explicou-nos que, quando uma pessoa tem contato com o ferro (é presa com
ele), tem menos chance de se recuperar, a doença se agrava.

A mulher precisa passar por um rito de purificação,111 no qual a pessoa
deve se dirigir a um formigueiro (k&y-guru),112 levando um pintainho (ou um
ovo), uma pequena tartaruga d’água (kire-jin-pizu), tiras de tecido de algodão
(feitos no tear dogon), pedaços de cascas de p&lu (ou carvão), um punhado de
algodão sem as sementes, p&di$& de sete grãos (tempero dogon), búzios. Esses
ingredientes podem ter uma certa variação; respeita-se, segundo Hamadi Karambe,
a indicação de cada adivinho consultado. Compõem os ingredientes, além dos já
citados, diversos cereais: sorgo (branco e vermelho), gergelim e arroz.

Após depositar os cereais nos pontos cardeais tendo o formigueiro no
centro, diz-se: “Eis a parte daqueles do leste, eis a parte daqueles do oeste, eis a
parte daqueles do sul, eis a parte daqueles do norte. Eis a parte daqueles da terra
seca, eis a parte daqueles da água (umidade), eis a parte daqueles de baixo, eis a
parte daqueles do alto” (Hamadi Karambe).113 Na seqüência, a pessoa que vai à
noite, só ou acompanhada por um aliado damaga/magu, tira as roupas, mastiga
as cascas amargas e cospe em seguida (três vezes o homem, quatro vezes a
mulher), enxuga com o algodão o rosto, as axilas, as plantas do pé, as palmas das
mãos, o ânus e joga pelas costas sobre o formigueiro. Depois, ajoelhada, passa o
pintainho e a tartaruga entre as pernas, abandonando tudo lá. Deve, então voltar
para casa sem olhar para trás e sem falar com ninguém.

111 Descrito por Paulme (1940: 65-78).
112 Que deve, segundo o adivinho, encontrar-se numa encruzilhada, no caminho ou próximo a um veio d’água.
113 Hamadi Karambe, adivinho de Bandiagara (Entrevista). Estes ritos, muito freqüentes, são diversas vezes

simplificados.
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A pequena tartaruga114 que vive à beira da água de chuva estagnada,
nas fossas dos rochedos, “vem do céu com as chuvas”, simboliza as primeiras
águas (ana-bazu) que a cada ano são esperadas com ansiedade. Para quem
depende da agricultura, elas garantem a vida. O valor de purificação do pintainho
poderia vir da associação galinha-morte. Este animal adoece e morre com
facilidade por epidemias, mas poderia ser associado ao ovo, como germe do
mundo, fechado e completo (Calame-Griaule, 1965). O pintainho e a tartaruga,
considerados entre os animais mais inofensivos, tornam-se mensageiros da
impureza, provocada por faltas, rupturas de interdições e erros dos homens, que
deverá ser tecida pela formiga para conferir nova reorganização. A purificação é
parte do tratamento, etapa necessária, mas nem sempre suficiente.

No caso do tratamento da loucura, outros ritos e procedimentos devem
ser observados. Neste relato, o tratamento é reforçado pela ação do líquido
(contendo água, sangue sacrificial, vegetais, minerais) do gelu paterno, renovadas
constantemente no ba-amba.

Chama atenção, no relato, a rivalidade de duas irmãs (de mesmo pai).
Dificilmente um homem recebe em casamento duas mulheres da mesma gin’na.
A rivalidade e os conflitos entre as esposas são o eixo em torno do qual se
constrói o relato.

A esposa ya-biru, a mais nova, assinala a figura da mulher persistente
e cumpridora das regras sociais, que é então recompensada por muitos filhos.
A esposa “que veio por amor” é voluntariosa, rompe intencionalmente as regras
estabelecidas (casa-se com o noivo da irmã) e o pacto com a terra, estabelecido
pelos ancestrais do marido. Torna-se louca e depois de muitos esforços recupera
a saúde, mas permanece estéril. Uma outra mulher, sua mãe, intercede e garante
a ela uma filha. Mas os conflitos intermináveis entre os irmãos de mães diferentes
indicam ao marido a necessidade de estabelecer limites nesta proximidade; ter
uma casa para cada mulher é percebido como a maneira de estabelecer domínios
para cada esposa e seus respectivos filhos. A relação mãe-filho organiza dinâmicas
no processo social e na vida cotidiana. A mãe significa a possibilidade de uma
defesa incondicional dos filhos, sobretudo quando pequenos, mas são eles que
fornecem e fornecerão, ainda mais decisivamente quando crescerem, seu estatuto.

As dificuldades do menino que perde sua mãe são uma temática
freqüente nos contos; sua desventura pode ser compensada pelo trabalho,
paciência e a perseverança; características muito valorizadas. No próximo relato

114 A tartaruga da terra, an-gunguru é freqüente em cada gin’na (Kervran, 1993). Na ausência do patriarca,
ninguém pode comer antes que ela receba sua parte. É considerado um animal de predições exatas, sincero,
seu fígado grelhado é muito saboroso (Calame-Griaule, 1965).
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de Ant&m&lu Teme, a loucura mistura-se com a perda de si, a perda da figura
materna e a incapacidade de respeitar a ordem e o tempo dos procedimentos
que se fazem necessários.

Conto 11 (C11)

Havia duas jovens, as duas tinham filho. O filho de uma delas é que
pastoreia as cabras. O marido possui cabras, e o menino de uma das
mulheres é quem as conduz. Enquanto o filho de uma delas pastoreava,
a mãe dele morreu. Quando morreu a mãe, seu pai lhe disse:
– Ah, sua mãe morreu.
E, então lhe diz para deixar de conduzir as cabras. Ele retirou do
menino as cabras para confiá-las ao filho da outra mulher, a que estava
viva. Então, como havia muitos banquinhos de madeira em casa, o
pai do menino que perdeu a mãe e de quem havia retirado as cabras
para dá-las ao filho da mulher que estava viva, tendo amarrado uma
corda a um banquinho, deu-lhe ao menino e lhe disse para ir pastorear.
Agora, como sua mãe morreu, ele não pode pastorear as cabras.
Todos seus companheiros saíram para levar suas cabras para o campo.
O filho da co-esposa de sua mãe também se preparou para sair. O
menino começou a chorar, tendo a corda com o banquinho na mão,
pois lhe deram para conduzir...
Ele se dizia: antes era ele que se ocupava das cabras; por causa da
morte de sua mãe, as cabras foram confiadas ao filho de sua madrasta.
Quanto a ele, amarraram uma corda num pedaço de madeira e mandaram
levá-lo. Se é assim, está bem, pensou.
Chorando, o menino foi para a mata, até o lugar onde havia enterrado
sua mãe. Lá, ele chorava.
– Mãe! Disse. Diante da tumba, era assim que dizia:
– Mãe, mãe, o pai me disse para pastorear um banquinho, mas o
banquinho não é uma cabra, o banquinho não um é carneiro, o
banquinho não é uma vaca e me dizem para pastorear um banquinho!
– Oh! Ela respondeu. Limitando-se à cabeça, ela apareceu.
Quando apareceu, olhou fixamente para o filho. Só a cabeça de sua
mãe apareceu, mas, nesse momento, o menino teve fome e voltou para
casa. No dia seguinte, ele voltou e repetiu sua canção:
– Mãe, mãe, o pai me disse para pastorear um banquinho, mas o
banquinho não é uma cabra, o banquinho não um é carneiro, o
banquinho não é uma vaca e me dizem para pastorear um banquinho!
Sua mãe apareceu até a cintura.
Quando ela saiu, novamente ele teve fome e voltou para casa. No
terceiro dia, fez a mesma coisa:
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– Mãe, mãe, o pai me disse para pastorear um banquinho, mas o
banquinho não é uma cabra, o banquinho não um é carneiro, o
banquinho não é uma vaca e me dizem para pastorear um banquinho!
Assim, foi progressivamente, até que sua mãe apareceu inteira.
Ela perguntou se ele tinha brigado com o pai. Ele explicou que não
houve briga, mas, por causa de sua morte, ele lhe retirou as cabras para
dá-las ao filho de sua madrasta e lhe deu um banquinho. Ele foi com
sua mãe até a casa.
As pessoas gritavam: – O menino volta com sua mãe! Todos os
rodeavam para olhar a mãe do menino, que estava morta, voltar. – Ele
foi buscá-la!
Diziam: – Eh! Ela voltou!
Nunca um morto havia retornado. Mas o menino trouxe de volta a
mãe. Agora todos os meninos e mulheres os circundavam. Disseram
para ir informar o chefe da vila.
O primeiro que foi levar a notícia, ele, acreditando que fosse mentira,
mandou prender e matar. Outros foram avisá-lo, até que ele se
perguntou: – Será verdade? Pediu para que trouxessem a mulher diante
de seus olhos. Ela veio, e ele não pôde dizer mais nada. Três dias
depois, a outra mulher morreu. Seu filho perguntou ao menino como
tinha feito para ter de volta a mãe.
– Ah, disse ele, é fácil.
Como ele pastoreava as cabras quando sua mãe morreu, seu pai, tendo
dito que ela estava morta, lhe retirou as cabras para lhe dar um
banquinho. Ele amarrou uma corda num banquinho e lhe deu no
lugar. Ele fez isso e foi até o lugar onde sua mãe tinha sido enterrada
dizendo que ela tinha morrido e que tinham lhe retirado as cabras para
dar ao outro e haviam dito a ele para ir pastorear o banquinho. Foi
assim que a mãe dele começou a aparecer, disse. Ele fez isso duas, três
vezes, até que ela, progressivamente, saiu e eles voltaram para casa.
– Ah, é assim?
– Sim, disse o menino.
Ele o viu correr para o local da tumba de sua mãe. O menino diz ao
outro que ia muito rápido. Ele correu para ir à tumba de sua mãe e
chegando lá, após chamá-la diversas vezes dizendo que seu pai havia
lhe dado um banquinho para pastorear, ela apareceu. Mas só até o
pescoço.
No caso do primeiro menino, demorou quatro dias; um dia ela saiu até
a cabeça, outro até a cintura, depois até o joelho, foi progressivamente.
No caso do segundo, apressado, no mesmo dia em que apareceu a
cabeça de sua mãe ele a pegou bruscamente e a cabeça se rompeu.
Chorando, ele levou a cabeça da mãe até sua casa. As pessoas lhe
perguntavam como tinha feito aquilo? Dizia que não iam enterrar um
morto duas vezes, então que ele voltasse e recolocasse a cabeça no
mesmo lugar onde tinha encontrado.
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Assim ele enlouqueceu e começou a dançar com a cabeça de sua
mãe, dizendo:
– Vejam a cabeça de minha mãe!
Como ninguém queria ficar vendo aquilo, eles o contiveram e levaram
a cabeça da mulher para enterrar no mesmo lugar. Dizem que o menino
que puxou e quebrou a cabeça de sua mãe nunca mais sarou.

Narrador: At&em&lu Teme

A temática da esposa bem-amada em oposição a uma outra mal-amada
é constante no mundo dogon; considera-se que os filhos das esposas mal-amadas
são tolerados com dificuldades pelo pai e pelos familiares.

A morte da mãe traz graves conseqüências, sobretudo para as crianças,
que podem ser assumidas por uma mulher da família paterna (avó, tia), mas não
raras vezes permanecem com o pai, sendo alimentadas por sua madrasta. As
crianças, inclusive os meninos, passam a infância profundamente ligadas ao
mundo das mulheres.

Com a morte da mãe, o menino do relato de Ant&m&lu perde seu lugar
na organização dos papéis familiares. O pai o destitui da atividade de pastor de
cabras e atribui a tarefa ao irmão, filho da esposa viva. O menino sofre, mas
aceita com resignação a lei do pai, a humilhação pela destituição de seu lugar de
pastor, e por lhe ser oferecido, em contrapartida, um banquinho que poderia ser
um brinquedo de crianças pequenas, um substituto que revela a perda de seu
estatuto. Diante da tumba da mãe, o menino cantava e solicitava sua volta,
devolvendo, assim, a vida a ela. A necessidade mútua e os laços profundos entre
mãe e filho os tornam uma unidade.

A cabra (&n&n b&r&) é o representante de Yurugu entre os animais
domésticos. Ela vagueia pela mata e os rochedos; é dotada de grande malícia; o
esterco de seus excrementos é considerado melhor do que o de carneiro (animal
ligado à água e a Nommo), sendo utilizado, no campo do Binu, como adubo. As
cabras ficam presas à noite e saem acompanhadas de garotos pastores; no caso
de chuva, eles as conduzem para as grutas.

Ainda que no relato a atividade de pastor de cabras (b& gir&)115 apareça
como alvo do desejo do menino, seu significado social mais freqüente evoca os
processos de socialização e formação da pessoa em contextos plenos de perigos
e conflitos, de palavras não ditas na relação pai-filho. Os pastores de cabras
vivem muito tempo na mata e são associados ao Yurugu, ao qual dedicam ritos.
Permanecem nessa ambivalência, são solitários e vivem freqüentemente à margem

115 Jolly (1995) indica, também, o uso do termo &n& giru em t<r< s<<, fala da região de origem do narrador
deste conto. Em donno s<<, &n& giri-n& (plural: &n&-gin).
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da sociedade. Chegam tarde ao povoado quando todos os meninos já jantaram;
nem sempre levam comida de casa, comendo frutas e pequenos animais que
encontram, além do leite de cabra.

Em algumas localidades, como em Kundu, esta atividade é organizada
e os meninos do mesmo povoado ou do mesmo bairro saem juntos. Mas os
garotos esperam o dia em que um irmão menor virá substituí-los, devolvendo-os
à participação plena e à vida de seu povoado. Trata-se de uma sociedade infanto-
juvenil importante em algumas regiões, como em Kikinu. Lá, onde trabalhamos
mais pausadamente, tivemos a sorte de beber leite de cabra que os meninos traziam
para nós pela manhã. Eles pastoreavam todos os dias, saindo de casa muito cedo
e voltando à noite.

No período da maturação do fruto de sa (Lanea acida, chamada ‘uva
selvagem’ pelos europeus que ali passam), fazem um delicioso suco com o saco
de couro que carregam, alimentando-se apenas à noite quando regressam a suas
casas. Presenciamos a ansiedade do pequeno Dagalu, quando, no dia de algum
ritual, deveria partir, deixando para trás toda a movimentação no povoado, além
da chance de beber e comer um pouco da carne do ritual em questão. Seu pai,
Amaing&r&, às vezes mandava o filho mais velho, Dommo, para revezar com o
menor. Dagalu e seus camaradas nos levaram por passeios pela linda paisagem
rochosa entremeada de vales férteis que circundam Kundu. Ali, há antigas
habitações T&ll&n, lugares históricos e belos.

A vida solitária, mas livre dos olhares dos adultos,116 destes garotos
intrigou-nos muito. Em alguns casos, os filhos mal-amados são designados para
esta tarefa; é o caso do garoto que encontramos em tratamento na localidade de
Kumo-gin&. Ele havia ficado louco na mata117 e dizia que não voltaria para casa,
pois não era amado e teria de retornar à vida de antes como pastor de cabras.
Assim, havia preferido permanecer na família do terapeuta e ainda estava lá na
última visita que fizemos, mais de um ano depois de nosso primeiro encontro.
Eric Jolly (1995: 430) refere-se aos pastores de cabras como uma “comunidade
de bebedores de leite”, alusão ao fato de ser uma atividade realizada por meninos
muito jovens, geralmente antes da idade de circuncisão.

No relato de Ant&m&lu, o sentimento de abandono pela morte da mãe,
que perpassa toda a narrativa, parece associado a sentidos imbricados à própria
atividade do pastoreio. A mãe que parte poderia ser compreendida também como
a necessidade antecipada de assumir uma vida autônoma, de se nutrir e se

116 Michel Leiris (1948) refere-se à existência de uma língua própria dos pastores de cabra. Sobre a vida dos
pequenos pastores de cabras, ver Griaule (1938).

117 Existe uma alta taxa de mortalidade entre meninos de 8 a 14 anos nas zonas rurais do Mali.
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desenvolver. A mãe poderá retornar se evocada corretamente, isto é, ele poderá
ressurgir fortalecido. Contudo, existe também o risco de que ele se perca.

O primeiro menino tem a ‘cabeça pesada’ (ind& ku dogod<); o contato
com a morte não o apavora como acontece com o segundo, que, ao ver a mãe,
desespera-se e, impaciente, arranca-lhe a cabeça, provocando a morte definitiva
da mãe e sua própria loucura. Ele possui a ‘cabeça leve’ (ind& ku wey) e perde-
se ao ser posto à prova pelo pai e ao encontrar a morte da mãe que é, ainda que
parcialmente, a sua. O menino não consegue manter a dinâmica dos elementos
que o formam, o todo se desfaz, despedaça-se e não conhece sua ressurreição
como Nommo. Ele nunca mais sarou.

A paciência, a coragem e a sabedoria do primeiro menino possibilitaram
sua passagem ao mundo dos homens e à vida adulta.

Ank<nj< Kene, nossa bússola no universo das informações que colhíamos,
contou-nos algumas narrativas além de recitar a migração dogon de seus ancestrais
até a chegada a Kã. Aqui, nos conduz ao ‘domínio da marabutagem’, passando
pelo campo das rivalidades presentes nas relações amorosas.

Conto 12 (C12)

Dois jovens queriam a mesma mulher. Eles a procuraram, ela amava um
deles mais do que ao outro. O jovem não amado, ao ver que ela queria
ir com o outro, procurou uma pessoa e pediu que ela fizesse algo.
– Fazer o quê? Perguntou a pessoa.
– Deixe-o louco senão ela irá com ele.
A pessoa concordou e fez algo para lhe entregar. Quando entregou, o
jovem perguntou como deveria utilizar a coisa. A pessoa disse que
deveria dar a um asno que tivesse seis anos. Ele deveria mastigar o
objeto. Quando o asno começasse a zurrar, o outro ficaria louco.
O jovem concordou. Ele deu ao seu asno, que tinha, mais ou menos,
seis anos. Antes de terminar uma semana, o rapaz ficou louco. Seus
parentes tentaram tratá-lo, mas não conseguiram. Ao consultar
adivinhos, souberam que era mal enviado (dabile) por alguém.
– Não importa quanto dure, enquanto ele não matar alguém não irá
ficar curado. Ele vai matar alguém antes de se curar [afirmou o
adivinho].
Era já quase fim do Ramadã e todos esperavam para ver a lua. Todo
mundo olhava o céu para vê-la [surgir]. O louco estava de passagem e,
ao chegar perto das pessoas, foi o primeiro a ver a lua. Ele exclamou:
– Vejam a lua lá embaixo!
Todos olharam e viram que era verdade. Disseram:
– É verdade, é verdade!
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– Olhem outra lua, lá no meio do céu! Disse o louco.
Ninguém respondeu.
– Se não disserem nada, eu vou socar vocês, disse ele.
– É verdade! Responderam então.
Um rapaz, filho do marabu,118 que havia feito o serviço contra o jovem,
estava ali e retrucou:
– Vocês escutam a palavra de um louco? Vocês costumam ver três luas
quando sabem que só existe uma?
Ao lado do jovem louco, tinha um homem que carregava um punhal
na cintura. Rapidamente ele empunhou a faca e apunhalou o jovem.
Ele caiu; foi socorrido, mas morreu.
Após o enterro, o marabu, que tinha dois filhos, disse àquele que
havia procurado.
– Fui eu quem enviou a loucura porque você me pediu para torná-lo
louco, e agora ele matou meu filho. A coisa que eu dei a você, é
preciso acabar com ela amanhã mesmo. Não sei se ele vai matar o filho
que me resta.
– Você me mandou dá-la a um asno. Eu dei a ele.
O marabu lhe disse para matá-lo, mas sem ser notado. Então, o
jovem matou seu asno. Cerca de dois meses depois, o outro jovem
[que estava louco] ficou bom. Subitamente, a loucura o deixou. E
assim foi.
O asno foi morto e o filho do homem também. Se você não o recebe, o
mal contorna. Se, ao contrário, você está de acordo, amanhã ele retorna
e vem até você.

Narrador: Ankonj< Kene

Uma ressignificação de fragmentos do mundo islâmico aparece neste
relato envolvido na temática da bruxaria, que é quase sempre a primeira hipótese
que uma pessoa costuma buscar para explicar seu sofrimento (mal-estar ou
dificuldades) na sociedade dogon. Muitas vezes, parece surgir mais como parte
de um desejo de justificação, e assim a pessoa e/ou familiar logo parte para outro
tipo de explicação, que poderá se somar à primeira sem, contudo, excluí-la. Noutras
situações, a bruxaria adquire uma capacidade explicativa de maior peso. O
adivinho, mestre da palavra escondida, é o intermediário entre os diferentes
domínios do tempo e da ancestralidade. É muitas vezes um grande conhecedor
das inquietações humanas, sensitivo e sensível ao outro. A ele cabe buscar
compreender os sentidos para o mal que é polissêmico e dinâmico. Recoberto
com vestes islâmicas, usando o Alcorão, a tinta da escritura dos versos sagrados

118 O marabu (do árabe marabit, eremita) designa a pessoa que se consagra à prática e ao ensino do Islã, dotada
de virtudes (baraka) particulares (benéficas ou maléficas). Referia-se originalmente aos combatentes da
guerra santa.
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(do qual muitas vezes não conhece o significado, e às vezes nem mesmo lê o
texto árabe), o marabu é procurado dentro do mesmo quadro referencial do
adivinho dogon por aqueles que assumiram de alguma maneira a religião de
origem árabe.

Assim, é procurado pelo jovem como alguém que tem a possibilidade
de influenciar um outro ser, portanto, identificado como bruxo, o marabu do
conto de Ankonj< Kene faz seu trabalho. Atua através de um asno. Animal muito
numeroso no Planalto e na Planície Dogon, é ligado ao nascimento da criança, à
palavra anunciada por Yurugu. Tudo o que diz respeito ao nascimento é
considerado impuro (puru)119 até a imposição do nome à criança que lhe confere
seu estatuto social (Calame-Griaule, 1965). Em região T&#&, são os sobrinhos
uterinos ou os homens de casta que fazem o papel de intermediários entre vivos
e mortos. A qualidade de impuro não se transmite de pai para filho, mas de nani-
ancestral a nani-descendente (Jolly, 1995).

O asno é, para os Dogon, um animal importante para garantir que a
colheita possa ser levada do campo de cultivo até as casas a tempo (evitando, por
exemplo, que os animais comam os grãos). Ele possibilita também levar até os
mercados cebolas e hortaliças; com sua venda, compra-se o cereal necessário
para completar a colheita e garantir a alimentação anual. Parece estar, neste sentido,
associado à abundância de alimento, sendo um multiplicador de alimento (Calame-
Griaule, 1965). No relato, é o elo da ação do marabu120 sobre o jovem, o qual
fica louco depois que o animal mastiga o material entregue pelo marabu. Desenha-
se uma íntima ligação entre o marabu em sua capacidade de influenciar e
manipular (participar de) um outro ser, a ingestão do asno e ‘prender’ o kinde-
kindu do jovem. Os Dogon referem-se à possibilidade de que o kinde-kindu de
uma pessoa seja degolado (kinde-kindu s&mu), pilado (kinde-kindu <ngo), ou
preso (kinde-kindu aga). Nas duas primeiras situações, a pessoa morre se a ação
for completa, mas na terceira, quando a pessoa tem seu kinde-kindu preso, ela se
torna incompleta (ind& ligeli), o que indica uma forma de loucura por ação alheia
intencional. Para referir-se a ela, preferem a fórmula indireta como mal enviado

119 Eric Jolly (1995) discorda de uma oposição simbólica rigorosa entre homens impuros (ine puru) (impuru)
e homens vivos e puros (ine <m<), termo usado para indicar as pessoas que respeitam a interdição do po#o
ou põ como o Binu-kedu-n&. O autor defende a existência de uma relação de complementaridade,
afirmando que há um terceiro termo, ine pere, outros homens. Um homem passa de uma categoria a outra
quando se torna o patriarca chefe de sua linhagem.

120 Outras possibilidades estariam à disposição do jovem que desejasse provocar a loucura no adversário, além
da marabutagem (morin be kani, feito pelo marabu): bruxaria (dug<) e diversos tipos de abaga, <m<l< ou
gelu de propriedade de uma pessoa, família, de uma corporação.
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(dabile paze), ou [loucura] feita pela mão (wede num<), à fórmula em si mesma
perigosa de loucura por bruxaria (dugum wede-wede).121

Como no conto C2, de Ambanu T&mb&n&, a ação retorna sobre o filho
do marabu que é assassinado pelo louco. Assassinato que, segundo as previsões
do adivinho consultado pela família do jovem, seria condição para que ele pudesse
recuperar seu kinde-kindu e a plenitude de sua pessoa parcialmente roubada.
“Não importa quanto dure, enquanto ele não matar alguém não irá ficar curado.
Ele vai matar alguém antes de se curar”.

O asno, um bem importante para o jovem enciumado, foi morto para
devolver a ordem. A loucura foi-se subitamente.

Na manifestação da loucura, novamente a lua aparece: o jovem louco
vê muitas luas, os outros homens apenas uma. Mas foi ele quem viu a primeira
lua, que significa o fim do período de jejum para aqueles que assumiram o Islã e
que esperam ansiosos a confirmação do final do Ramadã. Uma experiência
compartilhada e outra não, esta última define sua situação ou sua impossibilidade
de partilhar a vida em comum, é uma experiência ímpar, solitária, estranhada
pelos que lhe são caros. Mas, matar justamente o que o levava ao sofrimento
(o filho foi atingido pela ação do pai) significou o enfraquecimento deste e criou
as condições para seu retorno à sociedade.

Musa Jigiba conta os abusos de um marabu que enlouquece pela revolta
dos jindu (seres do ar), conta o que consideravam ser abusivo.

Conto 13 (C13)

Este conto é sobre um marabu e os jindu.122

O marabu era muito renomado por conseguir enriquecer as pessoas
que o procuravam. Era sempre igual. Os jindu vinham e eram obrigados
a trabalhar pelo marabu: carregar, transportar cargas e cultivar [para
ele]. Todos os dias eram assim...
Em reunião, os jindu queixavam-se. Decidiram que seria preciso
libertar-se do marabu, pois não seria possível continuar assim. Eles se
dispersaram e o marabu começou a chamar o wirdi,123 e os jindu  vieram
lhe provocar medo.

121 Magia (bil&-bil&) é diferenciada da bruxaria, pois evoca a capacidade de transubstanciação, de transformação
de objetos, cores, animais, pessoas, de aparecer e desaparecer, de se movimentar instantaneamente e de se
tornar invisível momentaneamente.

122 Ou jinnu, seres de sociedades ligados ao ar (Kervran, 1993) e, segundo Griaule (1994), às árvores (seres
chamados gyinu). É possível que se entrelace com noção de jinn islâmico em sua característica assimilada
às forças maléficas (Jolly, 1995).

123 Repetição dos versos do Alcorão com o colar de contas nas mãos para conseguir algo dos seitani.
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A coisa vinha e o marabu virou-se para ver. Ele ficou apavorado e foi
assim que os jindu tomaram sua cabeça e a loucura subiu nele.
Eu fui para voltar.

Narrador: Musa Jigiba

Teguru, localidade onde vive nosso narrador, fica a 10 km a sudoeste
de Bandiagara e sua população define-se como muçulmana; não possuía mais,
quando a conhecemos, a casa das mulheres (ya-pun<n-gin&), um dos marcos
emblemáticos da sociedade dogon. Musa é nome muçulmano e ele é um
dankanda, aquele que guarda a faca sacrificial do culto do Binu dos Jigiba; ele
não fazia cinco orações diárias, não jejuava nem ia regularmente à mesquita,
mas era socialmente muçulmano.

A narrativa é expressão de uma interação ativa na qual saem transformadas
tanto as práticas ancestrais quanto aquelas de origem árabe. Para muitos Dogon,
marabus e bruxos são realidades que se interpenetram. Cabe retomar, neste
momento, alguns elementos sobre os processos que confluem para a presença de
valores e práticas de origem islâmica na sociedade dogon.

Ainda que a introdução do Islã na África do Oeste remonte ao ano
1000, sua progressão foi lenta até meados do século XIX, permanecendo restrita
aos comerciantes e a alguns dirigentes. Desta forma, até o século XVII a população
do Planalto Central Nigeriano (região dogon) permaneceu fora desse processo. A
penetração pacífica do Islã daria lugar às guerras santas (jihad) a partir da instalação
da Diná124 por Cheikou Amadou Bari em 1818. O aumento do poder Fula
inscreve-se num movimento de renovação do Islã durante os séculos XVIII e
XIX, os Fula e Tucolor insurgem contra as autoridades locais de maneira rigorosa,
sobretudo, em face do que chamavam idolatria, procurando substituir o direito e
os valores negro-africanos pelo direito canônico muçulmano (sharia).

Apesar das ações militares, os Dogon resistem às incursões dos Fula e
depois dos Tucolor, e a difusão do Islã parece ter se restringido à zona oeste do
planalto, região do Pi#a (ou Pi#ari). O início da islamização da região do Pi#ari
(onde habitam os Kolun) data, portanto, de um século.

Os desdobramentos que ocorreram com o estabelecimento de um
período de paz relativamente prolongado, com aumento das atividades comerciais,
com a preocupação sistemática das áreas planas, com o abandono de lugares
eminentemente defensivos, altos e sobre rochas contribuem para estabelecer um
período de mudanças sociais intensas. Além destes, concorrem para a difusão do
islã, no século XX, a migração temporária dos jovens para centros urbanos e

124 Sociedade teocrática.
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para a planície (Jolly, 1995). Pouco a pouco, o Islã se implanta, constituindo, por
sua vez, um dos fatores mais importantes de mudança da sociedade dogon atual.
O Islã confunde-se com as estruturas de poder no Mali e é a religião das elites. A
população associa a conversão ao Islã às atividades comerciais e a uma idéia de
civilização que se opõe ao mundo selvagem e pagão dos valores originários
dogon, conceito incorporado a partir de valores do colonizador (árabe e, depois,
francês) que minimizam a auto-imagem e os valores ancestrais (Csordas, 1990).

No conto de Musa, expressa-se uma crítica irônica à ganância do marabu
que não resiste à prova de coragem que os jindu lhe impõem. Estes são seres errantes
os quais podem entrar no povoado e vivem entre céu e terra e nas árvores, sobretudo
em tamarineiras e figueiras. Ensinaram aos homens a tecelagem, numerosos ritos,
a língua secreta das máscaras, o sigi s<< e a cerveja de milhete (Jolly, 1995).

A associação da prática do wirdi à emergência de crises foi relatada por
diversas pessoas, sobretudo em Songo, principalmente por jovens que, iniciados
nas práticas corânicas, não estavam suficientemente amadurecidos para suportar
as horas seguidas de jejum e a repetição ritmada dos versos que os seres não
visíveis exigem. Vimos homens que permaneciam uma grande parte do dia com o
rosário (chapelet) nas mãos e, ao passarmos por eles, nossos amigos de Songo
explicitavam seu estranhamento diante de práticas religiosas consideradas
excessivas – “enlouqueceu pela religião”, diziam.

A loucura que toma a cabeça do marabu é resultado da ação dos seres de
cabeças múltiplas. Espalhados por todo corpo dos jindu, eles se metamorfoseiam,
provocando medo. O medo é também aqui uma mediação relevante entre saúde
e doença, entre integridade e fragmentação da pessoa.

É novamente Ginug< Kene quem conduz nossa discussão sobre nexos
entre o aparecimento da loucura, os conflitos familiares e a relação entre os homens
e os y&b&n. A cerveja, aliada da descontração num mundo intensamente
controlado, está ligada também ao descontrole de atos e palavras.

Conto 14 (C14)

A palavra de alguém que é dado à bebida não é confiável por causa da
[ação da] droga.
Um homem era casado com duas mulheres. Uma engravidou quatro
vezes. A outra, três.
Uma das mulheres teve quatro meninas. A outra teve três meninos.
Acontece que ele não amava de jeito nenhum a mãe das meninas que
estava grávida novamente.
Numa noite, quando dormia na mesma casa, o homem, que não
amava sua mulher, disse que não a queria mais e que ela deveria
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partir. A mulher perguntou o que teria feito contra ele. Se tivesse
violado algum de seus tabus, que ele dissesse para que ela pudesse
fazer o que era necessário para a reparação. Mas o marido a expulsa de
casa sem explicações. A mulher pede que a deixe dormir ainda uma
noite. Ele recusa, diz para ela sair com todas as suas coisas. Ela insiste:
– Como está armando chuva, se sair imediatamente, não conseguirei
chegar à casa de meu pai; permita que eu passe a noite somente.
Ele recusa e manda embora a mulher sob chuva. Ela diz:
– Se quiser, jogue minhas coisas, pois eu não o farei, poderão ser úteis
às meninas quando crescerem.
A casa de seu pai ficava a uns 5 km, como daqui a Dukombo. Enquanto
ela caminha, as dores a surpreendem na mata. A criança nasce e ela a
abandona ali mesmo. Amba protege a criança sob um abrigo. Amba
faz nascer, na mata, um menino.
Quando a mulher chega à casa paterna, não conta a seu pai que estava
grávida e que havia deixado o bebê onde nascera. A doença a havia
surpreendido na mata. Desde que seus familiares viram um dos seus
chegar doente durante a noite, tentavam tratá-la. Eles não sabiam
como havia chegado.
Os animais encontram a criança. São os seres da mata, os y&b&n. Seu
chefe, o y&b&n&, decide levá-la.
A mulher fica curada, mas as esposas de seus irmãos não gostam dela.
Para alimentar-se, ela recolhe alguns grãos que sobram no lugar onde
as mulheres pilam o milhete e revira os restos que encontra. Torna-se
miserável.
Passam trinta e cinco anos desde que ela pôs aquela criança no mundo.
Então o ginazu (y&b&n&), que conduzia os leões e que havia levado o
menino para cuidar, decide contar-lhe sobre sua mãe para que possa ir
procurá-la. Os y&b&n reúnem todo tipo de riquezas e dizem ao jovem:
– Bom, antes de seu retorno, faremos uma coisa... Se partir e encontrar
sua mãe nós daremos todas essas riquezas para você.
[Para o jovem] isto significava que sua mãe ainda vivia.
– Chegando, eis como poderá reconhecer sua mãe... E lhe dizem para
se aproximar para que possam falar (sussurrando)...
– Alguém que pôs uma criança no mundo sem ver sua face num outro
dia não a reconhecerá. Sua mãe não é louca, mas está como louca. Não
se aproxima das pessoas.
Quando ele chega à casa da família paterna, pergunta por sua mãe.
Eles dizem que não a conhecem. E não foi com uma criança que ela
partiu da casa de seu marido? Perguntaram-se.
Então, ele foi à casa da família paterna de sua mãe. Ao chegar, saúda as
mulheres que estão pilando. Antes de viajar ele tinha se arrumado,
levava consigo todo tipo de roupa e possuía uma mala de mão como
jamais se tinha visto. Parecia um rico.
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Ele diz que procura uma pessoa perdida e que estava há trinta e cinco
anos no exterior. Agora, procura sua mãe. Uma mulher que puxava
água se dirige a ele e lhe diz:
– Ó! Eu saúdo o chefe da casa que volta da mata. Se beber minha água,
aceitará o parentesco que tem comigo, se não a beber, estará negando-o.
Frente a isto ele pergunta:
– Quando foram feitos nossos laços?
– Aconteceu antes que partisse, fui eu quem cuidou de você.
– Onde me deixou depois do parto?
Ela responde, então, que não sabe. Assim todas as mulheres fizeram.
Uma mulher fica mais longe. Sua orelha está tapada, não ouve facilmente.
Ela pergunta o que se passa. Contam-lhe que se trata de um jovem. Ao
tentar se aproximar, uma das mulheres lhe dá um pontapé e lhe diz para
sair. Mas, uma outra aproxima-se e a incentiva, fala que ela mesma não
tinha tido sorte, mas que a velha pegue água e tente a sua.
O jovem permanece em pé na área onde as mulheres pilam o milhete.
– Ó! Eu saúdo o chefe da casa que volta da mata. Se beber minha água,
aceitará o parentesco que tem comigo, se não a beber, estará negando-o.
Frente a isto ele pergunta:
– Quando foram feitos nossos laços?
– Aconteceu antes que você partisse, fui eu quem pôs você no mundo.
– Onde me deixou depois do parto?
A velha conta que o depositou e o abandonou entre as rochas.
– É a verdade, exclama o jovem.
“O rei não pode passar sem restabelecer seu parentesco”. Ele diz que
ela deve ser mesmo sua mãe.
Naquele momento ele tira roupas novas de sua mala e entrega a ela.
Ela banha-se, troca de roupa e ali mesmo lavam e cortam seus cabelos.
São conduzidos até a casa do tio do jovem.
Todas as mulheres estão tão admiradas que deixaram os asnos comerem
todo o milhete que elas estavam pilando. Cerca de trinta mulheres
que lá estão deixam os seus afazeres do dia para os escoltá-los até a
casa do tio.
Depois de três dias, o jovem volta para onde está o y&b&n que conduz
os leões. Desta vez eles lhe dão muita coisa para que leve para a
mulher que ainda vive com seu pai. Ela ouvira boatos de que o filho
da outra esposa de seu marido havia nascido na mata e que viria com
presentes, mas não acredita. Ele, que fez trinta e cinco anos na mata,
chega um dia, trazendo muitos presentes. Vem acompanhado por cinco
mulheres e cinco homens. Ao chegar, eles a saúdam.
Ela [a esposa que permanece ao lado do marido] vira-se para olhar. As
pessoas acompanhavam a outra que agora se torna importante (rica).
Ela exclama:
– Ah, essa pessoa ruim retorna?!
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Nesse momento batem em sua boca. Ela grita e, antes mesmo que o
grito acabe de soar, torna-se louca. Como se trata de loucura, os três
filhos saem procurando sua mãe até o meio da mata, mas voltam sem
conseguir alcançá-la.
Depois que voltam, comem e bebem durante uma semana graças à
mãe do jovem recém-chegado. Este reúne os irmãos para lhes dizer
que são filhos de mesmo pai. Explica que, no dia em que seu pai
mandou embora sua mãe, ele nem havia nascido e que viera ao mundo
na estrada.
Durante trinta e cinco anos viveu nas mãos da mãe de um outro.
Mas, [não pode dizer mais nada sobre ela, pois] a pessoa que o criou
morrerá se ele revelar sua identidade. Portanto, ele não o fará. Diz que
sua mãe é também a mãe deles.
Foi então que decidiu ir procurar a madrasta que havia desaparecido.
Ele, que tinha passado trinta e cinco anos na mata, sabia que se um
louco estiver na mata será visto por um y&b&n&. O chefe deles saberá
onde a encontrar.
Eles se reuniram para procurá-la. No povoado, organizam um grupo
de jovens [de mesma idade] que preparam cerveja de milhete como no
dia da festa do Bil&. Beberam muito.
Um jovem, que havia se tornado seu amigo, tendo bebido muito, pede
para que diga onde esteve durante os trinta e cinco anos de sua
ausência. Ele responde:
– Meu amigo, se eu falar provocarei desgraças!
– Não pode ter mal algum em dizer. Se não puder contar a um amigo,
isto é já uma infelicidade.
Então o jovem decidiu que este seria o dia em que iria revelar sua
história.
[Imediatamente] na casa dos y&b&n, o chefe, percebendo o que se
passava, exclama:
– Se o jovem falar a mais alguém, ele morrerá.
Durante a noite, o jovem levanta-se bruscamente, grita e sai correndo.
As pessoas vão até lá, mas não encontram ninguém. Durante sete dias
ele permanece desaparecido.
O y&b&n&, que conduz os leões, queria devorá-lo. Pergunta ao jovem
o que o levou a falar seu segredo.
– Foi por causa da água de três dias! Aquilo que os Dogon chamam de
k<nj<, justifica.
O y&b&n& pergunta como ele tinha conseguido aquilo.
– Se alguém bebe fica assim, explica o jovem.
– Ah, é?!...
Como os y&b&n que provocavam sua loucura eram pequenos, ele o
cura. Fixam um dia para ir à aldeia, e o jovem organiza para que seja
preparada a cerveja na quantidade de trinta medidas de cereal, o que
enche um pote.
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Quando os leões chegam, os jovens lhes dão a bebida. Os leões bebem,
bebem...
Um deles raspou a garganta. O jovem pede para não fazer aquilo, pois
as pessoas podem ter medo. Ele voltou a raspar a garganta e deu,
então, um forte rugido.
Nesse momento, a loucura montou no chefe da casa e nunca mais
desceu. Antes, a loucura vivia na mata. Uma mulher, ao dar a luz, na
mata foi seguida pelos leões, trazendo a loucura para a aldeia. Até
então a loucura estava na mata, nas árvores e com os animais selvagens.

Narrador: Ginug< Kene

Este conto de rivalidade (éle &lum&), longo e complexo, reúne e acrescenta
peças importantes a esta tentativa de compor nosso entendimento de movimentos
expressivos e sucessivos da concepção da loucura entre os Dogon (Calame-
Griaule, 1965). A problemática da mulher não-amada (ya-kole) e rejeitada
(juntamente com os filhos desta união) pelo marido em ambiente poligâmico é
contundente, e, em nossa passagem, algumas vezes mulheres (em Songo e Kikinu)
falaram destes seus desatinos. A situação é delicada. Lembramos que o casamento
entre primos cruzados, recorrente noutros contos, é praticamente insolúvel, pois
significaria a dissolução da própria família; podendo levar, eventualmente, a
situações de sofrimento de tal ordem que se torna motivo importante de isolamento
e adoecimento.

Expulsa pelo marido bêbado e grávida do quarto filho (que seria o
primeiro do sexo masculino), a mulher do conto desejava refugiar-se na casa
paterna, mas seu filho nasce ainda no caminho, na mata; ela enlouquece após
abandoná-lo, sob um abrigo formado pelas rochas. Consegue chegar à casa
paterna onde novos sofrimentos a aguardam, pois, apesar de a família procurar
tratá-la, é mal recebida pelas esposas dos irmãos. Assim, pobre e sem apoio,
recolhe-se em sua solidão por trinta e cinco anos, quando seu filho volta. A
maternidade lhe devolve a identidade e um lugar na sociedade.

O filho abandonado havia sido criado pelos leões que com freqüência
são y&b&n, mas em sua maturidade seria preciso que ele retomasse a condição
humana. Os leões assumiram o papel dos genitores, mãe e pai, educando e
alimentando o bebê, o menino e depois o jovem, até a vida adulta. Veronika
Görög-Karady (1997), a propósito de um conto bambara,125 associa a figura da
leoa à materna, sugerindo que o personagem materno ficaria cindido em dois,
um ligado à mata e o outro à sociedade, ainda que de maneira muito frágil.

125 Sociedade sudanesa que habita a região da atual capital do Mali, Bamako, até a cidade de Segou. Ver estudo
de Dominique Zahan (1960). Lembramos a existência de relatos dogon que reivindicam uma origem
histórica Bambara-malinquê.
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Isto explicaria o envio do filho ao povoado quando já crescido. O leão ocuparia
assim no imaginário bambara-malinquê um lugar de nutriz além do papel na
socialização do menino. A mãe leoa é símbolo do conhecimento sereno que forma
a base da educação. O leão (dyara, em língua bamanã) representa uma das
subclasses da confraria das máscaras (k<r&)126 e é símbolo do saber do criador
proposto como modelo aos homens (Zahan, 1960).

A volta triunfante da mulher ao povoado do marido faz com que sua
co-esposa se perca; ela enlouquece e foge para mata. Apesar das tentativas e
intenções de buscá-la e trazê-la de volta, os eventos que trariam os leões ao
povoado terminariam por levar também o patriarca da família (possivelmente o
próprio marido) à loucura. Nenhum deles se recuperou.

Outra problemática que transparece no conto de Ank<nj< Kene, ele
mesmo um descendente de um certo Badi e sua esposa Ya-kole (mal amada), é o
prestígio que se encontra imbricado ao poder. O filho retorna da mata – possível
alusão aos processos de iniciação – enriquecido pelos dons dos y&b&n, riqueza
que transfere à mãe que passa a nutrir também os filhos da co-esposa. Abundância
e distribuição aparecem como valores fundamentais. Os leões, ansiosos para
degustar a cerveja127 e curiosos com os efeitos que ela exercera sobre seu protegido,
embriagam-se, ficam agressivos e provocam medo, e este, a loucura.

Esta última narrativa selecionada redimensiona a loucura associando-a
à personagem da raposa Yurugu.

Conto 15 (C15)

Um homem caçava muito. Foi anunciado o dia do taala.128 Naquele
dia, ele voltou para casa e, em plena noite, os antílopes129 bateram em
sua casa com as patas. Quando o caçador levantou-se, eles lhe disseram:
– Somos nós, os antílopes (kaa)! Anunciaram o taala, todos estão
reunidos, eles saem para o taala. Nós vivemos nesta mata, viemos
procurá-lo. Nós viemos para confiar a você a guarda de nosso filho.
– Eu? Sou eu quem os procura e vocês vêm se confiar a mim? Pergunta.

126 Uma das seis classes suscessivas (n’domo, komo, nama, kono, tyiwara e k<r&) do conjunto de instituições
iniciáticas Bambara (dyo).

127 Sobre a embriaguês dos animais selvagens, do leão e da hiena, presentes nos contos, ver Jolly (1995).
128 Rito pertencente ao mooro (região donno), no qual se expulsa tudo o que ameaça o povoado; é realizado

no período da seca após o bil&, festa da colheita e início de novo ciclo do calendário dogon.
129 Kaa /T>: Hippotragus equinus (Calame-Griaule, 1968). São mamíferos ruminantes da família dos bovídeos,

de porte pequeno e médio, chifres permanentes, longos e voltados para trás (Ferreira, 1986). Sobre a
máscara que os representa, ver Griaule (1994).
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– Sim, dizem eles. Amanhã se fará o taala, é preciso que você faça o
possível para proteger nosso pequeno.
O caçador aceitou. Não é qualquer um que parte para a mata para
pegar animais.
A mulher do caçador entrou na casa para pegar um pedaço de pau e, ao
encontrar o pequeno antílope, acertou-o. Mais tarde, o marido
perguntou:
– Você viu um antílope?
– Sim, respondeu.
O marido não poderia dizer a ela que falava boca-a-boca com os
antílopes, pois ela morreria. Esses animais são magos.
Era noite avançada quando chegaram:
– O que vocês me confiaram me escapou. Ele está morto. Declarou o
caçador.
– Ele está morto?
– Sim, é verdade.
– Ele foi posto num pote?
– Não, não foi.
– Verteram nele cinza de potássio?
– Não.
– Se é assim, traga-o.
O caçador o trouxe. O antílope tirou um medicamento chamado karala,
um remédio vermelho. Quando colocaram nas suas narina o pequeno
antílope mexeu o rabo e levantou-se. Então, ele começou a mamar em
sua mãe.
– Da mesma forma que fui salva, que Amba nos mostre o amanhã,
disse ela.
– Se é assim, dê-me desta coisa. Solicitou o caçador.
Ela lhe deu e explicou:
– Quando uma pessoa morre, ela reviverá se você colocar esse remédio
em suas narinas.
Desde aquele dia ele passou a ser chamado em todo lugar, se alguém
morria, ele ressuscitava. Tornou-se um Wali (profeta).
Ele explicou a sua mulher:
– É proibido colocar potássio em minha mochila e também não é
permitido colocar o remédio que uso para ressuscitar as pessoas em
um pedaço de jarra impura.
Um dia, ela brigou com o marido. Depois, ele saiu para a mata. Assim
que ela ficou sabendo que a filha do <g<n< (chefe) estava morta, despejou
potássio sobre ele e colocou-o num pedaço de jarra quebrada para grelhar.
O caçador chamava-se Ampurolu. Se Ampurolu chegar, ela irá reviver,
esperavam todos. Ampurolu chegou. Eles colocaram a morta numa
esteira para que ele soprasse em suas narinas. Ele soprou, mas a filha
do chefe não se levantou.
Hoje Ampurolu soprou, mas nada aconteceu, a morta não se levantou.
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– O que é preciso fazer? O que faremos? Perguntavam-se. A esposa do
caçador falou:
– Eu avisei a tempo. Se Amba mata, Ampurolu pode ressuscitar. Mas
se é ele mesmo quem mata, como poderia ressuscitar?
A filha do chefe era alguém de renome. Todos se levantaram:
– Prendam Ampurolu!
Eles queriam prendê-lo. Ampurolu correu para a mata para procurar os
antílopes. Estes lhe perguntaram o que estava acontecendo.
– É o chefe, explicou. Antes, se uma pessoa morria era eu quem a
ressuscitava. Minha mulher disse que se é Amba quem mata, eu posso
reanimar. Mas se sou eu mesmo que mato, o remédio não funciona.
Assim as pessoas me perseguiram.
– Se é por isso, ninguém vai matar você. Agora, você deve partir.
Ele se foi.
O cadáver não tinha se reanimado. Os habitantes da aldeia pegaram
Ampurolu e o surraram até a morte. Depois o enterraram.
Ao saber do ocorrido, um dos antílopes disse aos outros:
– O homem que nos ajudou foi morto ontem.
Os antílopes desenterraram o caçador com suas patas durante a noite.
Puseram o medicamento em suas narinas. Ele levantou-se e disse:
– Agora, no lugar de voltar a viver entre as pessoas, façam de mim o
que quiserem.
Eles o transformaram numa raposa (Yurugu).
Hoje em dia a raposa faz adivinhações, ela faz coisas estranhas e, como
um louco, não fica entre as pessoas. Depois, ela cavou um buraco na
mata para lá morar. É por esta razão que não comemos carne de raposa.
Entre as pessoas nos é dito que, neste mundo, se existem interdições
de nossos pais, é preciso respeitá-las. A cólera põe o homem em apuros.
Dizem que foi assim que se passou.

Narrador: Ginug< Kene

Ginug< Kene apresenta neste relato a problemática da metamorfose do
caçador. Retirando seu conhecimento da mata, ele é associado à vezes ao bruxo
e outras, ao mago (Leite, 1991, 1992). O conflito presente na relação homem-
mulher desencadeia os eventos trágicos ao tornar impuro (puru), portanto, morto
e sem seus princípios ativos, o medicamento que devolve a vida. A esposa atua
de forma intencional (como vingança) para sua destruição (uma imagem
invertida do mito em que o Yurugu persegue e viola a terra-mãe, uma das
transgressões que leva Amba a transformá-lo em animal). O antílope é considerado
a vaca do mundo selvagem; esta, por sua vez, é o animal dos ancestrais do
grupo (wagun), é a presença materna, seu leite nutre tanto os órfãos como os
velhos (Calame-Griaule, 1965).
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Pode-se, assim, pensar que o triângulo que se estabelece entre homem-
caçador, sua esposa e os antílopes está ligado à questão da formação do homem
que permanece entre duas figuras femininas, a esposa e a mãe, sendo que a
esposa, como a mãe, possui o papel de nutriz. Uma série de etapas e precauções
é tomada até que a esposa recém-chegada à casa do marido (gin’na) possa preparar
a comida (Paulme, 1988).

A traição da esposa e, sobretudo, o tratamento recebido, sem direito à
defesa, faz com que o caçador opte pela vida inculta. Ele pede para os antílopes
que lhe devolveram a vida que o transformem no que quiserem.

Os antílopes iniciam o caçador nos segredos da morte, permitindo a
ele transitar pelos caminhos da terapêutica, revelando a proximidade entre o
terapeuta e o caçador.

Como um louco, ele torna-se esquivo e solitário ainda que estabeleça
contatos esporádicos (e através de uma palavra que poucos podem entender,
pois seus sinais só podem ser decodificados por iniciados) com os homens através
dos adivinhos: “Hoje em dia, o Yurugu faz adivinhações. Ele faz não importa o
quê, como um louco, ele não fica entre as pessoas. Depois, cavou um buraco na
mata para lá morar”. Em sua errância ontológica, o Yurugu, homem incompleto
e louco, promove, juntamente com Nommo, a caminhada da vida e do mundo.

A referência à loucura nas narrativas dogon ocorre de diferentes
maneiras: ora ela é personagem, ora surge vinculada ao medo, ao encontro com
seres não visíveis, à bruxaria, ao conflito, à pobreza e ao ciúme.

A loucura pode ser expressão da desordem provocada por ruptura de
regras sociais e ancestrais; outras vezes, aparece vinculada à influência de um
ser sobre outro como no conto em que a loucura ‘sobe’ na jovem que rejeita o
noivo ou, como naquele em que o filho do caçador enlouquece devido ao $ama
do porco-espinho que seu pai havia matado. Freqüentemente associada à mata e
ao território inculto, a loucura invade o espaço domesticado dos homens,
provocando desordem. Ela se revela como fenômeno humano, como manifestação
de uma face demencial do homem e também como manifestação de um mal, de
uma dor, de uma tensão nas relações que necessita encontrar sentidos e tratamento
adequados. Possui sinais precisos expressos através de comportamentos que
impedem a pessoa de cumprir as atividades cotidianas.

Como será possível observar, as noções vinculadas à loucura presentes
nos contos aproximam-se da visão dos especialistas – terapeutas e adivinhos. As
narrativas discutidas anteriormente permitiram dar um passo nas trilhas multiformes
e entrelaçadas que nos conduzem aos saberes dogon. Saberes que são trabalhados
em conjunto por diversos agentes sociais nesse tecer permanente de busca de
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entendimento da dor que se manifesta individualmente na loucura, expressão ao
mesmo tempo singular e coletiva.

O conto fala da vida do homem na história, num processo permanente
entre passado, presente e futuro. Não se concebe um homem vivendo um presente
autônomo. Não são mentiras, o conto é desses momentos em que a relação entre
sonho e pensamento é primordial, momentos em que ‘a sociedade pensa e sonha
em si mesma’.

As fórmulas que abrem e encerram um conto delimitam a linha que o
separa do quotidiano, convidando para que se entre noutras dimensões do vivido
em que os sentidos são tecidos em redes dialógicas que revelam a poética do social
e a concretude do mítico – realidades interdependentes da organização viva. Assim,
a linha que separa o conto do mito, como a que separa o sério do riso, é tênue e às
vezes a mesma linha conduz um ao outro.

Para compreender o conto, é preciso saltar para fora dos muros que
aprisionaram, em lados distintos, razão e emoção, inteligível e sensível, homem e
natureza, bem e mal, ciência e magia, ideal e real, em que o primeiro termo
pertence ao logos, presença superior da racionalidade, e o segundo, ao domínio
do demens, expressão absoluta de negatividade. São, todavia, construções
complexas em relação e em movimento. A desordem em sua própria entropia leva
à reorganização, afirma Edgard Morin (1987).

O conto é exteriorização e forma de socialização da palavra, reatualizada
a cada vez. Ele revela a sinuosidade de um pensamento que não se inquieta
diante da repetição, cada repetição contribui e aperfeiçoa o quadro proposto.130

As temáticas ligadas à loucura desenvolvem-se permitindo entrever nexos entre
loucura e sociedade, entre loucura e os conflitos fundamentais. Ele proporciona
uma ponte entre a pessoa que sofre e sua experiência singular, entre a autoridade
do saber (dos especialistas no tratamento, adivinhos e familiares) e a sociedade.

130 Característica fundamental das sociedades que, segundo Maffesoli (1995), não separam sagrado e profano,
ideal e material em esferas autônomas.




