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CONTINUAR

A palavra não termina em um só dia.

Os percursos trilhados durante a pesquisa de campo e, posteriormente,
na trajetória da reflexão e da escrita não nos conduziram a conclusões; eles abrem
caminhos e levantam questões. As concepções vinculadas à loucura e a seu
tratamento revelam sua riqueza e complexidade quando apreendidas no contexto
e nas dinâmicas das práticas históricas nas quais se originam.

A palavra de terapeutas, de adivinhos, de narradores e de doentes converge
no sentido de indicar que a pessoa que trilha os caminhos da loucura pode conhecer
destinos diversos. Os recursos que são postos em ação pela família, amigos, adivinhos
e terapeutas tornam possível reconduzir a pessoa a si mesma e à sua coletividade
em um novo momento de equilíbrio, retomando suas atividades e realizando os
itinerários e o destino que dela se espera. Entretanto, o sofrimento expresso na
manifestação da loucura pode cristalizar-se. Nestes casos, a pessoa perde-se em si
mesma e poderá ser acolhida pela família e pelos moradores de uma localidade ou
poderá ser abandonada ou escondida entre os muros da casa de sua família.

A manifestação de comportamentos que separa a pessoa do projeto
existencial coletivo e a inscreve no mundo de wede-wede ou de yapilu assume,
por vezes, novos sentidos. Ela poderá adquirir forças e conquistar o saber
necessário para redefinir seu espaço nas relações sociais, tornando-se um adivinho
e/ou terapeuta. Revela-se, dessa maneira, uma outra face do adoecer: a de ser
uma experiência transformadora.

A loucura não é apreendida como mal de um corpo inerte a ser extirpado.
As proposições enunciadas pelos terapeutas, adivinhos, doentes e narradores que
conhecemos informam um sistema complexo de compreensão da problemática.
Nelas os nexos – entre manifestação da loucura e sociedade, entre processos
terapêuticos e práticas ancestrais, entre real e imaginário, entre religiosidade e
organização social – não podem ser separados para serem conhecidos. Do mesmo
modo, passado e futuro interpenetram-se no presente, pessoa e grupo permanecem
indissociáveis ainda que em relações ao mesmo tempo complementares, concorrentes
e antagônicas. Foi, sobretudo, esta maneira dialógica de aceitar os desafios e os
riscos e de tecer uma trama de interpretações da loucura que procuramos reconstituir.
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A saúde é percebida pelos Dogon como “um estado de equilíbrio entre
o indivíduo e seu meio (visível e invisível, animado e inanimado). Em particular,
ela parece envolver a participação plena e satisfatória do indivíduo na comunidade
presente, passada e futura do qual ele é membro” (Coppo, 1993b: 67). O homem
está no centro de tudo.

O homem completo – ana kiba –, elucida, ainda, o autor, é aquele que está

em boa condição física, tem seu papel na sociedade e na família, sendo capaz de
fazer face às obrigações que seu estatuto implica. Ele trabalha, faz visitas e as
recebe com a cortesia e hospitalidade necessárias, demonstra respeito e é respeitado.
Ele não se enerva sem razão, não briga, não insulta, não fala além do necessário,
cuida-se (vestes, cabelo) convenientemente. (Coppo, 1993b: 60)

Na loucura, momento de rompimento e de perda dos fatores de proteção,
a pessoa perde ou vê enfraquecida a relação entre seu kinde-kindu e seu corpo,
vê seu n<l< (caráter) comprometido, e suas relações (pessoal e social) dissolvem-
se, despedaçam-se. O trabalho da cura e do tratamento busca a reunificação das
partes, busca reencontrar seu movimento e suas interações. “Todos os homens
possuem o corpo dividido do Nommo sacrificado (Izard, 1979: 46)179 e a vida
humana consiste num permanente esforço em recolher e unir as partes do corpo e
da sociedade em seu movimento e história. O kinde-kindu é um princípio errante,
é ele que faz o pensamento e a vontade de viver; pode deixar o corpo e, para seu
retorno, são necessários ritos específicos. Os sacrifícios mantêm a relação do corpo
com seu kinde-kindu (Tinta & Pairault, 1990: 56), ou seja, eles conservam a vida.

Os processos de tratamento (ritos, acolhimentos, medicamentos,
encantações) são antes de tudo espaços sociais de negociação, de reinscrição
da pessoa à vida coletiva e ao sentimento de pertencimento e não podem ser
compreendidos através de separações e disjunções. A ação terapêutica parece
ser, ela mesma, viva e em movimento permanente. Trata-se de um projeto que
é desenhado a partir de diferentes práticas (que revelam e ao mesmo tempo
ocultam o saber nelas presentes) através das quais as relações familiares e
comunitárias com a pessoa que sofre serão redefinidas. Os medicamentos são
“objetos ativos que tornam sensível/concreta a teoria que a comunidade professa
sobre a natureza da desordem” (Nathan, 1995: 89-90). A aplicação dos
medicamentos é ato sacralizado.

A palavra é dotada de força intrínseca, é objeto de conhecimento e
manipulação; através dela os elementos constitutivos do objeto ou lugar sagrado
adquirem um momento dinâmico propício para a expressão/solução da

179 Citado a propósito de uma passagem do ritual de sacralização da semente quando o animal é sacrificado
sobre o Binu.



227

necessidade de quem a pronuncia; pode transformar, por exemplo, um conjunto
de plantas em medicamentos. São palavras de encantamento, ibu s<<, que, em
sua capacidade de proteção, podem atuar em várias situações da vida quotidiana
(contra inimigos, mau-olhado, atrair a aceitação na chegada a uma localidade
estrangeira) contra a ação dos seres não visíveis (se são pronunciadas as palavras
corretas, eles deixam a pessoa passar sem problemas caso cruzem pelo caminho)
para potencializar a ação medicinal das plantas.

A atividade ritual institui processos identitários e representa um recurso
fundamental nos processos de cura. Durante o tratamento, cria-se também “uma
instância de referência externa (outro) em relação à qual eles [os participantes] se
identificam como mesmos (interior e idênticos). Além disso, uma especialização
ritual é um fator de identificação e de reconhecimento para aqueles que não são
associados a ela” (Augé, 1998: 19). A constituição de um quotidiano do paciente
em tratamento junto à família e ao povoado do terapeuta representa, também, um
importante recurso para o tratamento. Os rituais de agradecimentos periódicos e/ou
de solicitação de proteção significam um momento importante tanto de tratamento
como de prevenção das doenças. Nessas ocasiões, a pessoa agradece a recuperação
da saúde e confia-se à proteção de forças específicas.

Uma vez que a doença é afastada, torna-se necessário fechar os
caminhos para que o mal não retorne. Ritos específicos são realizados a fim de
fixar a doença à terra ou em determinadas árvores. Em 1993, presenciamos os
trabalhos de Seydou T&mb&n& nas proximidades de Bandiagara. Depois de tratar
a pequena Anta, o terapeuta levou a menina para a mata e fez com que o mal
transitasse de seu corpo para diferentes objetos (ferro, algodão) e destes para
uma árvore e para um formigueiro.180

A harmonia entre os diferentes componentes organiza o equilíbrio da
existência e marca os destinos. A criança nasce com tudo o que compõe o Humano,
mas inicia um processo permanente que irá fazer dela pessoa.

A ação constante da sociedade na construção da pessoa conhece
momentos de síntese (morte e renascimento) como a circuncisão. Esse processo
cumpre-se através de rituais como a iniciação à sociedade das máscaras para os
meninos e de sua apresentação a alguns receptáculos sagrados e sacralizantes,
como o ezegele, que é individual e atesta o fim da infância; o jab&, também
individual e que representa a prosperidade e a honra; o jemmele, rito de fertilidade
realizado sobre o bund< (pote) dos ancestrais depois da circuncisão, mas antes
do casamento; o taba, que se obtém após o casamento e conserva o lar e a união.

180 Acompanhávamos o Dr. Piero Coppo que havia trabalhado com este terapeuta em suas pesquisas para o
CRMT.
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A solidez e a integridade de cada existência depende também do destino
(bana bi&d&) e dos eventos de vida. A noção de destino recobre sentidos
diferenciados e faz emergir o problema da individuação e da noção de pessoa.

Amba é o início da vida e substância criativa. Entretanto, no mito dogon, o
criador é imanente à criação, ele é a própria placenta original. Segundo Michel
Izard (1979: 7), trata-se de um “deus cativo”, submetido ele próprio à lei da criação.
Ele se distingue na placenta original apenas pelo movimento que cinde para formar
um casal de gêmeos Nommo – a primeira unidade perfeita. Entretanto, gera também
um ser único e imperfeito, Ogo, que permanecerá preso à busca incessante de sua
gêmea. Os quatro pares de Nommo são considerados agentes da ordenação. Nommo
S&ru e sua gêmea são associados aos parentes paternos, ao pai e sua irmã,
representando a ordem e a lei. Agente da desordem, porque vinculado à união com
sua placenta, e que é, ao mesmo tempo, parte do corpo da mãe e sua irmã (a placenta
é considerada gêmea da criança), Yurugu (Ogo, o ser nascido único e depois
transformado em raposa) é associado aos parentes maternos (à mãe e a seu irmão).

No mito, a união é a gemelar, não existem alianças até a quinta geração.
O incesto ocorre pela falta e como compensação da gêmea perdida por Ogo. Mas
Ogo em sua indisciplina pode ser considerado como o primeiro agente de
individuação – sem o qual os homens seriam completos e imortais mas, também,
anônimos – e de possibilidade de sair do seio de Amba (Izard, 1979: 43).181 A
pessoa dogon inscreve-se nesse movimento incessante de geração, de desordem e
de busca permanente de ordem. No plano existencial, ela permanece entre a busca
de equilíbrio dinâmico “das pessoas na pessoa”, para usar uma expressão de
Hampâté Bâ (1980), ou seja, entre os elementos que fazem da pessoa um todo.

“A palavra não termina em um só dia”, alerta a sabedoria dogon,
indicando a continuidade histórica da sociedade, isto é, de suas narrativas e de
seus narradores, intérpretes incansáveis do movimento e da realidade social; de
seus saberes terapêuticos erguidos na observação incessante da natureza e do
homem; da loucura como expressão da dor e manifestação do sapiens-sapiens –
em sua dimensão sapiens-demens.

“A palavra não termina em um só dia” conduz também à compreensão
de que este trabalho abriu portas, tangenciou caminhos que precisam ser
continuados. Os sentidos mais profundos dos ritos terapêuticos, as possibilidades
de reinserção para os abandonados de diferentes tipos, as relações entre sagrado
e espaços de individuação e cura, as errâncias das narrativas produzindo
interpretações e elaborações sobre o adoecer e a loucura são exemplos de campos
abertos que outros estudos deverão percorrer.

181 Ver também sobre a questão da transgressão, Addler & Cartry (1971).




