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Fig. 12 A - Os bembes e os legas estão localizados na região sudeste do Congo, 
estando os segundos mais ao noroeste do país. Mapa de Didier van Aubel e 
Jacqueline Renard.  Tresors D’Afrique (1995: 29). Musée de Tervuren, Le Musée 
Royal de l’Afrique Centrale.  
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Fig. 12 B - Mapa do território dos vários grupos denominados basikasingo, ou grupos 
“pré-bembes”. São populações ribeirinhas do Lago Tanganika. Como aponta 
Biebuyck, a má interpretação do conceito de “tribo” introduzida na literatura advém 
de problemas contraditórios entre semelhanças e diferenças culturais com que se 
defrontou a administração colonial. O mapa mostra o território central dos grupos 
que são listados como do território bembe e do território boyo, que na verdade são 
produtos de reagrupamentos por forças externas. Por isso, comparando-se culturas, 
linguagens ou produção artística, não é possível dizer que esses grupos são 
homogêneos a partir de sua origem, apesar das aproximações de aspectos das 
associações iniciáticas de que tratamos no item III. 4.  Biebuyck (1981: 13). 



 XIII 

                                           

Fig. 13 - Nesta imagem vemos um objeto natural em uso. Um iniciado do grau 
yananio dança com a concha de um molusco (lubumba) na boca.  Biebuyck (1985-
1986: pr. 13).  

                                             

                   
Fig. 14 e 15 - Cabana ngolo. Neste exemplo, feita de palha e pertencente a um 
grupo pré-bembe, os bazyoba (pescadores do lago Tanganyika). Biebuyck refere-se 
a ela como sendo sofisticada, devido à variedade de objetos em seu interior, tais 
como: utensílios para a produção de uma cerveja feita de banana, lenha, chapéu e 
pele de leopardo para aquecer durante o ritual de iniciação e até um pote de ferro 
contendo cogumelos.  Biebuyck (1981: 29). The Royal Museum of Central Africa, 
Tervuren, Belgium. Foto de Jules Loddewijckx. Na outra imagem vemos um iniciado 
da bwami e um aspirante próximos à cabana de iniciação.  Biebuyck (1985-1986: 
pr. 6). 
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Fig. 16 – Notam-se formas antropomórficas nessa 
colher lega, e embora possam lembrar um corpo 
feminino, essa característica não está 
evidenciada. Tanto que Joseph Cornet a 
considera com formas masculinas, embora não se 
possa afirmar. Sabemos que é utilizada por 
membros mais graduados da bwami, durante 
festas nas quais se celebram o pagolim, um 
mamífero encontrado na Ásia e na África – animal 
parecido com o tatu. Marfim, cerca de 16,5 cm, 
lega.  Cornet (1971: 280). Coleção Carl Provost, 
Vermont.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17 - Os animais têm uma grande importância 
na vida dos legas, como não poderia deixar de ser 
entre povos que habitam um meio-ambiente rico 
como o das florestas, e no qual a caça é 
fundamental. Mas além do valor nutritivo e 
econômico dos animais, eles se inserem num 
sistema de valor ritual: iniciação, tabus, 
simbolismo, aforismos, etc. Os legas consideram o 
uso da figura da rã, kitende (nome genérico do 
animal, ou kituku/mutuku, um espécie em 
particular) como pertencente às suas mais antigas 
tradições. Ela é utilizada em rituais do grau 
ngandu ou kindi e aparece como a personagem de 
um aforismo. Empresta sua imagem a um iniciado 
que possui temperamento diferente. Ele não toma 
parte em brincadeiras ou jogos: “Kitende kituku 
não brinca com crianças” (Biebuyck 1979: 81). 
Marfim, 15 cm de comprimento e 7 cm de largura 
 Tresors D’Afrique (1995: 328). Musée de 
Tervuren, Le Musée Royal de l’Afrique Centrale. 
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Fig. 18 - Muitas das esculturas com materiais e formas variadas, e no geral medindo 
pouco mais de 11 cm de altura, são as chamadas maginga, singular de iginga, ou “o 
que sustenta”, “o que não deixa cair”. O termo também é empregado, às vezes, para 
chamar a atenção das mulheres iniciadas (em certo grau da bwami) sobre o seu 
papel nos rituais e de seu caráter inviolável. As figuras maginga estão relacionadas 
ao grau de maior prestígio na associação, o kindi. 
A estátua tem um motivo ornamental composto de pontos e círculos nas faces e no 
dorso. Pelo catálogo da Sotheby’s, ficamos sabendo que ela constitui uma das mais 
belas e raras estátuas legas de marfim: “Ela se distingue, por sua vez, pela raridade 
do tipo, o grande vigor da escultura, a intensidade da expressão e a beleza de sua 
ornamentação”. Marfim, 16 cm.  Sotheby’s (Paris, Lundi, 6 Juin, 2005: 36, 37). 
Coleção Jenö et Rosa Studer-Koch, Zurich. 
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Fig. 19 - Máscaras como essa, cuja 
matéria-prima é osso de elefante, 
são raras, principalmente por sua 
dimensão, maior do que máscaras 
desse tipo costumam ter. Segundo 
o catálogo da Sotheby’s, é um 
objeto de prestígio, destinado a um 
renomado membro da bwami, de 
um grau elevado da associação, o 
lutumbo lwa kind. Porém, a 
iniciação na bwami não é só um 
meio de adquirir status social, mas 
funciona ainda como um sistema de 
aprendizado. E um deles é o 
chamado lukungu  (crânio), nome 
também de algumas máscaras 
legas, como neste exemplo. Osso 
de elefante, 20 cm de altura.  
Sotheby’s (Paris, Lundi, 6 Juin, 
2005: 34, 35). Coleção Jenö et 
Rosa Studer-Koch, Zurich. 
 

 

 

 
Fig. 20 - A designação genérica de máscaras 
como essa é lukwakongo, acepção também da 
concha polida de molusco associada ao grau de 
iniciação yananio. Os legas no entanto têm outros 
significados para o termo: lukwo significa morte, e 
–kongo, rastrear, como um caçador faz. 
Etimologicamente, como infere Biebuyck (1985-
1986: 129), a máscara está ligada à morte, e, por 
extensão, a morte persegue a todos. Essa 
pequena máscara de madeira, com a forma da 
cabeça ovalada, o rosto cavado em forma de 
coração, a barba no queixo e pigmento branco, 
não é usada sobre a face. Em certos rituais os 
participantes mostram-na em grupo com outras 
máscaras, juntamente com danças e aforismos. E 
em outros essas máscaras podem ser carregadas 
na mão ou fixadas em chapéus ou suportes. 
Madeira, fibra de ráfia, pigmento, 30x20x8 cm.  
 Phillips (1999: 301).  
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Fig. 21 - Esta estátua chama-se kakulu ka mpito (sendo mpito o chapéu usado por 
iniciados mais velhos e feito de couro de macaco). 
Aqui, ela porta uma cabeleira de pele de macaco 
(mpito). Diz o aforismo lega que “o filho grande de 
Mpito morre de manhã cedo”. A figura representa um 
iniciado com problemas: ficou doente ou morre por 
causa de sua mulher grávida e adúltera, weyinda 
(Biebuyck 1985-1986: 77). É também uma lembrança 
aos homens notáveis da bwami de que a prudência é 
uma virtude, pois, de acordo com a lenda, a pessoa 
nela retratada morreu após uma bebedeira. Madeira, 
pêlo de animal, cerca de 35 cm de altura.  Cornet 
(1971: 259). Coleção Jef Vander Straete, Lasne.   
 

 

 

 

 

Fig. 22 - Objetos de iniciação são mantidos em sacolas ou cestos. Em geral, os 
cestos podem 
conter exúvia de 
animais, plantas, 
minerais, figuras 
antropomórficas 
ou zoomórficas de 
madeira, máscaras 
e outras esculturas 
(como, por 
exemplo, um braço 
de madeira, ou um 
mini tabuleiro de 
jogo e outras 
partes de objetos). 
Os cestos, entre 
os legas, também 
estão associados 
a um ritual secreto 
do grau lutumbo 
lwa yananio. E, 
nesse caso, em 

vez de esculturas trazem pedras, penas, capuz e manto feitos de fibra de casca de 
árvore e usados como disfarce. Embora a posse e uso do cesto estejam vinculados 
ao nome (e ao interesse) de uma linhagem de determinada comunidade, eles são 
freqüentemente transferidos para um descendente direto, quando o seu proprietário 
passa ao grau kindi ou em razão de sua morte (Biebuyck 1985-1986: 24,55).  
 www.metmuseum.org/toah/hm/02/af/hm02af.htm 
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Fig. 23 e Fig. 24 - A máscara elanda (bembe) exerce controle social não aparente, 
mas os membros da associação têm a obrigação de respeitar suas regras. Todos 
estão sujeitos a elas quando a máscara chega à vila. Há imposição de multas por 
transgressões a determinados tabus e violações. Se alguém se nega ao pagamento 
de multas e a ser iniciado, os membros da elanda secretamente deixam sinais na 
porta da pessoa visada. Penas ou folhas de bananas secas funcionam como um 
ultimato. Fig. 23: couro, tecido, cauris, contas e penas, cerca de 25 cm  Biebuyck 
(1972: v. 3, 18) Fig. 24: madeira, pigmento e penas, 24 cm  Neyt (1981: 306). Foto 
de Roger Asselberghs, Bruxelles. 
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Fig. 25 - As figuras chamadas kalunga (ou 
‘alunga entre os bembes) são, segundo 
Cornet (1971: 231), objetos ligados aos 
ancestrais, pois representam o segundo filho 
do fundador de uma linhagem. Madeira, 
cerca de 22 cm.  Cornet (1971: 229). 
Coleção René Vander Straete, Brussels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 26 - A máscara-capacete 
‘alunga (bembe) oculta o rosto do 
mestre de cerimônia durante o ritual 
de circuncisão e na ocasião de 
grandes caçadas. Antes da partida, o 
sangue de uma galinha é vertido 
sobre o altar da ‘alunga, com o 
intuito de reunir as forças 
necessárias a uma caça bem-
sucedida. Madeira e pigmento, 45 
cm de altura.  Arts d’Afrique (2000: 
77). Foto de Hughes Dubois, 
Bruxelles-Paris.   
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Fig. 27 - Os altares são ainda utilizados para culto privado aos ancestrais, pelos 
homens tanto quanto pelas mulheres. Os homens veneram o “espírito” do pai morto, 
do avô paterno e da avó paterna (em alguns casos). As mulheres habitualmente 
veneram o “espírito” da mãe morta, da avó paterna e de seu marido.  Esses cultos 
acontecem mediante a vontade expressa do morto, por meio de sonho ou de uma 
doença. O culto acorre ao redor de um altar, feito comumente de uma mesa, um 
cercado ou uma pequena cabana. É construído nas proximidades da casa do 
proprietário. Porções de alimento e exúvia são colocados no altar, mas raramente 
objetos permanentes. Uma vez que os ancestrais são também forças dirigentes 
ocultas no trabalho dos espíritos da natureza, alguns altares incluem pedras das 
montanhas e dos rios. Os altares podem ter ainda uma termitária em forma de 
cogumelo, a mandíbula do primeiro búfalo caçado, assim que o altar foi construído, e 
lâminas usadas para percussão durante as invocações. Em algumas localidades, os 
bembes costumam colocar entalhes rústicos no altar (Biebuyck 1981: 24-26).   
Biebuyck (1981: 26). The Royal Museum of Central Africa, Tervuren, Belgium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28 - Instrumento de percussão com forma antropomórfica 
(bembe). Usado em conjunto de cinco, cada um produz um tipo 
de som. Instrumentos como esse são considerados sagrados e 
utilizados somente durante rituais de iniciação. Madeira 
(Córdia), cerca de 1, 23 m.  Biebuyck (1981: 142). The Royal 
Museum of Central Africa, Tervuren, Belgium. 
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Fig. 29 e 30 - A arte de criar a máscara ‘alunga (bembe), conforme diz Biebuyck 
(1972: 78, 79), é passada de pai para filho. A máscara é esculpida em madeira 
ngoman-goma (Córdia), e o artista fica isolado na mata para fazê-la. A cada dia ele 
se desloca para um novo lugar. Leva ao todo quatro dias para executá-la. O artista 
deve se abster de contato sexual nesse período, pois se por ventura uma criança for 
concebida, ela nascerá com a cabeça “monstruosa” da máscara.  A podeira é usada 
por outro membro, que serve de guia ao dançarino – esta com a figura de um 
camaleão no dorso, provavelmente o animal com o qual o iniciado se identifica. 
Objeto monóxilo em forma de sino, policromado, com fibras naturais, cerca de 50 cm 
de altura. Podeira de madeira policromada, com cerca de 60 cm de comprimento.  
Biebuyck (1972: v. 3, 14 e 15).  
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Fig. 31 e 32 - Lema Gwete (1995: 298) afirma que a localização territorial dos 
bembes, fora do eixo de penetração europeu, fez com que eles fossem ignorados 
até o início da colonização. Os povos europeus a entrar em suas terras naquela 
época não deixaram registro de que tenham conseguido se aproximar ou mesmo 
“olhar” suas esculturas. O desconhecimento e até certo desinteresse pelas 
esculturas desse povo, quando de sua introdução nos museus europeus, foram 
responsáveis pela identificação tardia de sua arte.  Daí também a raridade de alguns 
objetos, tais como as máscaras do ritual butende. Butende bwa ‘eluba é uma 
cerimônia de circuncisão à qual estão associadas algumas poucas máscaras 
denominadas ‘emangungu. Elas são colocadas no topo de uma vestimenta feita de 
folhas de bananeira, que os jovens circuncidados vestem. Biebuyck (1972: 80) 
afirma que apenas um número reduzido de grupos entre os bembes usa essas 
máscaras e suas origens permanecem obscuras, uma vez que estilística e 
morfologicamente são parecidas com as máscaras ‘alunga, da qual constituem 
versões simplificadas. Fig. 31: Madeira policromada, cerca de 70 cm.  Biebuyck 
(1972: v. 3: 12). Fig. 32: Madeira, 47 cm  Neyt (1981: 308).  


