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ANEXO 1

Uma das Versões da Criação do Mundo182

A origem do mundo é a palavra de Amma (ou Amba). Esta palavra cria um grão

infinitamente pequeno que, desenvolvendo-se, forma uma vasta matriz chamada aduno tal

(mundo) contendo duas placentas das quais deveriam nascer dois pares de gêmeos monitores,

protótipos da humanidade.183

Mas, os desígnios do criador foram contrariados. De uma das metades surge

precipitadamente um ser masculino e único chamado Ogo (que significa riqueza). Ele arranca

um pedaço de sua placenta, formando um arco através do qual desce no espaço vazio. A

placenta arrancada transforma-se na terra.

A solidão deste ser foi o começo da desordem no mundo. Na busca da gêmea, ele comete

um incesto ao penetrar na terra, que ainda se encontrava úmida e ensangüentada. Ele caminha em

todos os sentidos, fazendo doze buracos que definiriam os limites de sessenta parcelas que

compreenderiam os primeiros campos agrícolas.

Tendo sua busca frustrada, Ogo volta ao céu, sempre com a mesma intenção de

encontrar sua gêmea. Mas Amma a havia confiado ao outro par da outra metade do ovo. Ogo

rouba, então, oito dos grãos criados, dentre eles o põ (Digitalia exilis/fonio), germe do mundo.

Transportados em uma cabaça, Ogo os semeia no buraco a nordeste da terra. Porém, a formiga

leva sete e os abriga em seu buraco, deixando apenas o põ, que, fertilizado pelo sangue da

placenta, germina. Entretanto, torna-se vermelho e impuro por causa do sangue.

A intervenção prematura de Ogo, o incesto e, sobretudo, o roubo das sementes

perturbam definitivamente a criação. Incompleto e impuro, Ogo foi transformado em animal,

Yurugu (Vuple pallida) e comunica à terra sua impureza, tornando-a seca e estéril.

Seria preciso uma reparação, o que só é possível com sacrifício. Assim, Amma faz a

circuncisão e, depois, o sacrifício de um dos dois monitores Nommo (que significa “dar de

beber”) cujo reino é sobretudo a água, fonte de toda vida. O sangue dos grãos claviculares do

Nommo sacrificado, princípios vitais e futura fonte de subsistência humana, purifica o universo.

De seu sangue, nascem duas árvores: kilena (Acalypha ciliata) e p&lu (Kahya senegalensis). À

exceção dos braços, os pedaços de seu corpo, dividido em sessenta partes, foram jogados nos

quatro pontos cardeais do espaço, dando origem a diversas espécies vegetais: sa (Lanea acida),

<r< (Adansonia digitata), mi$u (Acharas parkii), yullo (Parkia biglobosa), símbolos da ressurreição

vegetal e da purificação. Em seguida, Amma o ressuscita, utilizando a casca da árvore p&lu

depois de reunir as partes desmembradas do corpo em forma de homem, rebocando-as com a terra

de sua placenta.

182 Publicada por Germaine Dieterlen (1956: 107-147) no artigo Parenté et mariage chez les Dogon. Tradução
livre da autora.

183 A regra da criação instituída por Amba é, portanto, a gemelaridade.
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Amma fez descer sobre a terra do Yurugu um arco retangular feito da segunda

metade do ovo, transportando no centro o Nommo masculino ressuscitado (mestre do verbo,

do céu e da água) ao lado dos vegetais kilena e p&lu e quatro pares mistos (gêmeos) criados da

mesma placenta e ancestrais dos homens. Cada um dos gêmeos vinha ao lado de uma árvore:

à oeste do arco Amma S&ru e sua gêmea (elemento ar) com se#e (Acacia albida) e o baobá; ao

norte, L&b& S&ru e sua gêmea (elemento terra) com gobu pilu (Guiera senegalensis) e gobu

banu (Combretum micranthum ); à leste, Binu S&ru e sua gêmea (elemento água) com sa e

yullo; ao sul, Jo#u S&ru e sua gêmea (elemento fogo) com saselu (Boscia salicifolia oliver) e

bozo kubo (Terminala sp).

O arco que simboliza uma segunda terra pura traz também todos os minerais, animais

e vegetais, e em sua descida surge a luz solar. Até então, o reino do Yurugu só conhecia a noite,

a seca, a esterilidade, a impureza e a morte. Com a descida do arco e a primeira chuva, a criação

torna-se reino do Nommo, caracterizado pela luz, fecundidade, pureza e pela vida. Os dois

princípios em sua interação permitem a continuidade do mundo.

No quarto dia, após a descida do arco, ocorre um eclipse do sol durante o qual

desce, só e sob forma humana, a gêmea do Yurugu, cujo nome é Yasigi. No quinto dia, cai uma

chuva que devolve a fecundidade à terra e forma a primeira poça de água estagnada em cujas

bordas nascem o arroz escuro, ara g&m (à leste) e o milhete, yu (ao norte). Nascem, também,

grandes árvores, símbolos da ressurreição de Nommo. Ao mesmo tempo que as chuvas, descem

o casal de Nommo ferreiro e a gêmea do Nommo masculino, que descera no centro do arco.

Estes trazem dezesseis cereais destinados à cultura e à nutrição dos homens.

Durante cinco gerações das quatro linhagens saídas de Nommo e dos oito

arquiancestrais, é esta a organização de elementos e princípios complementares. Nesse período,

é estabelecida a organização da sociedade: o habitat, a repartição da terra cultivável, as linhagens

e as regras de matrimônio. Estes eventos estavam centrados na retomada, pelos homens, dos

grãos roubados por Yurugu.

Nommo deve, desde então, limitar as ações de Yurugu. Assim, ele reparte e classifica

em categorias, cujas relações são reguladas por interdições, todos os elementos constitutivos

do universo que controla constantemente. Vinte e duas famílias principais de todas as categorias

formam os vinte e dois dentes de Nommo, entre os quais passam as palavras de organizações,

e outras vinte e duas famílias complementares são as palavras de Yurugu. Nommo marca essa

reorganização por uma série de técnicas que revela sucessivamente aos homens e que são

eternamente recolocadas no lugar. Entre estas está a agricultura inventada por Yurugu e Yasigi,

desenvolvida pelos homens e controlada por Nommo.

Quanto a Yurugu, seu destino infeliz foi o de perseguir sua gêmea sem jamais a

encontrar. Esta busca eterna no drama primordial encontra uma correspondência em nível

cósmico no movimento de um satélite em torno à estrela Sirius (Digitaria exilis) que regula o

calendário dogon.
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ANEXO 2

Entrevistados

Adivinhos

– Amadi Karambe – adivinho e terapeuta, 72 anos, residente em Bandiagara. Trata alguns

tipos de problemas psíquicos.

– Nago Sagara – adivinho e terapeuta, 67 anos, residente em Pouroli (8 km de distância de

Bandiagara). Processos de adivinhação.

– T&n& Wolog&m – adivinho e terapeuta (saúde de crianças e mulheres), residente em

Bandiagara. Três contos dogon sobre a loucura.

Binu-kedu-n& (representante do culto do Binu)

– Kedu Nambil&n Jigiba (Teguru).

– Kedu M&ba Bannu (Diumbalu).

Especialistas em problemas psíquicos184

– Allaye Sagara – 45 anos, residente em Bodio (17 km).

– Amadou Nantume e Lamine Nantume (pai e filho) –  residentes em Kunjala (22 km).

– Ambayend& T&mb&n& – 60 anos, residente em Ondu-Donoban;

– Ambakene Arama – 65 anos, residente em Kasa (5 km).

– Ambajugo Hamadou e Sana Yalkuye (filhos de Kenje Mamadou Yalkuye) – residentes em

Ningari (55 km).

– Ant&m&lu Dara – 55 anos, residente em Kundu-Kikinu (60 km).

– Borko Karambe – 60 anos, residente e chefe de Sokolo (4 km).

– Dinkormo Kasoge – 78 anos, residente em Mo (30 km). Falecido em 1995, logo após as

primeiras visitas.

– Ing&r& Dara – 60 anos, residente em Kundu-Kikinu (60 km).

– Igr& Kasoge – residente em Gondodie (37 km).

Terapeutas de problemáticas diversas

– Ank<nj< Kene – terapeuta de fraturas e luxações, 72 anos, residente em Bandiagara.

– Amey Tapily – presidente da Associação dos terapeutas de Bandiagara, residente na

mesma região.

1 8 4 Além do nome indicamos a localidade de origem, a idade (quando possível) e a distância de Bandiagara,
capital administrativa da região estudada e onde estabelecemos nossa base.
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– Amey Wologem – adivinho e terapeuta, chefe de Sinkarma (5 km).

– Sana T&mb&n& – terapeuta de g&z&, residente em Kani-Goguna (55 km).

Personalidades diversas (pessoas idosas que possuem
conhecimentos sobre um determinado campo dentre os
temas estudados)

– Dommo Bannu – residente em Bandiagara. Entrevista sobre Binu.

– André Ambaere T&mb&n& – residente em Bandiagara. Orientações diversas sobre a sociedade

dogon.

– Fanta Wologuem – residente em Bandiagara. Contos e informações sobre pegu (em

donno s<<<).

– Kanda Karambe – residente em Bandiagara (origem de Nandoli). Definição de yapilu pegu

e outros fetiches (donno s<<<).

– Odi Karambe – residente em Bandiagara, 75 anos, vem de Sokolo e viveu muitos anos com

o marido em Songo. Entrevista sobre p&gu, omb<l<, yapilu e contos sobre a loucura.

– Ambakanu T&mb&n& – residente em Kani-Goguna, filho de terapeuta de g&d& (vento).

Contadores (narrativas sobre a loucura e fenômenos a
ela relacionados)

– Adama Jigiba – agricultor, residente em Teguru (donno s<<<).

– Adama Nantume – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Adama Sagu Sagara – agricultor, residente em Bodio (t&#e kã).

– Amani#u Kene – agricultor, agente de saúde, residente em Bodio (t&#e kã).

– Aly Jigiba – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Amey Tapili – terapeuta, residente em Bandiagara (donno s<<).

– Amadou Karambe – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Amey Wolog&m – terapeuta e adivinho, residente em Sinkarma (donno s<<).

– Ambakanu T&mb&n& – agricultor, residente em Kani-Goguna (tommo s<<).

– Ank<nj< Kene (Patrice Guindo) – terapeuta, residente em Bandiagara (t&#e kã).

– Antimb& Wolog&m – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Ba Dommo Jigiba – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Baba Tembely – agricultor, residente em Bandiagara (donno s<<).

– Djeneba Kasoge – residente em Bandiagara (donno s<<).

– Fanta Wolog&m – residente em Bandiagara (donno s<<).

– Ginug< Kene – agricultor, residente em Bodio (t&#e kã).
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– Pilumd< Kene – agricultor, residente em Bodio, contos dogon sobre a loucura (t&#e kã).

– M&ba Kasoge – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Musa Jigiba – agricultor, filho de Binu-kedu-n&, residente em Teguru (donno s<<).

– S<<jiug< Bannu – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Sagu Wolog&m – agricultor, residente em Teguru (donno s<<).

– Seidou Kami$a – agricultor Saman, residente em Kani-Goguna (tommo s<<).




