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Fig. 6 - A máscara à esquerda, 
esculpida com a forma estilizada 
de um antílope, chama-se tiwara, 
e é tida como a representação do 
espírito protetor da agricultura. É 
usada em par, por dois jovens da 
associação flankuru dos 
bambaras, Mali, conforme 
menciona Biebuyck. Dessa 
mesma associação é a máscara 
apresentada por Frank Willet, 
com dois antílopes sobrepostos, 
de feitura mais naturalista, 
reproduzida à direita. Na época 
do plantio e da colheita os 
iniciados dançam com a máscara, 
imitando o trotar do antílope. A 
primeira é um dos três 
exemplares do acervo do Museu 
de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo (cf. 
outros dados no site 

www.arteafricana.usp.br, glossário “bambara”).  MAE-USP 
(esquerda) e Willet (2003:13) e British Museum (direita).  
 
 

Fig. 7 - 
Membros da 
associação 
flankuru 
usando a 
máscara 
tiwara 
durante a 
dança ritual. 
 Arts 
d’Afrique 
(2000: 146).  
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Fig. 8 e Fig. 9 - Estas duas máscaras exemplificam os diferentes objetos tomados 
como característicos de determinadas associações. Neste caso, as máscaras 
representando cabeças de hiena referem-se à associação komo e também à kòrè 
duga suruku, ambas também entre os bambaras, no Mali. A imagem da hiena é 
cultivada, durante os rituais, como uma espécie de catarse social e espiritual, 
acompanhada de mímica, cantos maliciosos e outras performances satíricas 
(Yossouf Tata Cissé 2000: 147). Fig. 8: madeira e pigmento, 42 cm. Fig. 9: madeira, 
metal e pigmento, 47 cm.  Arts d’Afrique (2000: 147). Fotos de Huges Dubois, 
Paris Bruxelles. 
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Fig. 10 - O gesto desta estátua lega, com 
um braço levantado, faz lembrar aos 
membros da bwami de suas normas e 
interdições e das prováveis represálias 
àqueles que infringirem as regras da 
associação. Suas características faciais 
assemelham-se às das pequenas 
máscaras, com formato do rosto 
ovalado, faces cavadas e olhos 
semicerrados, que dão a impressão de 
se projetar para fora. O nariz e a boca 
são traçados de tal modo que sugerem 
uma aparência zoomórfica, de um 
pássaro, talvez. Madeira, pátina, 33 cm 
de altura.  Catálogo Arte da África – 
Obras-primas do Museu Etnológico de 
Berlim, (2004: 151). Foto de Martin 
Franken.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 11 - Este tipo de estátua costuma ser 
uma representação de weyinda, a grávida 
adúltera, identificada por vários aforismos: 
“weyinda morreu por causa de mpindi” – 
sua vulva – ou “weyinda é escarnecida 
pelo seu sedutor”. Entre os legas, o 
adultério é visto como um comportamento 
que gera graves conseqüências sociais e 
físicas. A mulher grávida adúltera arrisca-
se a sofrer várias punições. Acredita-se 
que uma delas pode ser a morte durante o 
parto, às vezes juntamente com seu bebê. 
Somente a confissão da parturiente e a 
sua purificação podem salvá-la (Biebuyck 
1985-1886: 87). Madeira e pregos de 
bronze, 30 cm.  Neyt (1981: 56). Foto de 
Roger Asselberghs, Bruxelles. 


