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1- A criação do Universo e do ser humano, segundo a tradição bambara 
 

Maa Ngala, o primeiro Homem e a Palavra 
 
 No início não havia nada, senão um único Ser que tinha dentro de si tudo o que poderia 
existir. O tempo infinito era a sua moradia. 
 Esse Ser-Um deu a si mesmo o nome de Maa Ngala. Ele também criou um Ovo 
maravilhoso contendo nove estados fundamentais da existência. Dele, nasceram vinte seres 
fabulosos. Contudo, Maa Ngala não ficou satisfeito. Diferentemente de sua vontade, nenhum 
desses seres revelou-se apto a tornar-se seu interlocutor (kuma-nyon). 
 Diante dessa situação, Maa Ngala resolveu misturar uma parte de cada uma dessas vinte 
criaturas. Acrescentou à mistura um pouco de seu hálito, carregado de entusiasmo, e criou um 
novo ser, um homem, a quem deu uma parte de seu próprio nome: Maa. Recebeu o homem, 
também, o poder criador divino e o dom da Mente e da Palavra. 
 Maa, o homem, é a síntese de tudo o que existe, um receptáculo da força suprema e a 
confluência de todas as forças existentes. 
 Maa Ngala ensinou a Maa, seu interlocutor, as leis segundo as quais todos os elementos 
do cosmo foram formados e continuam a existir. Ele o intitulou guardião do Universo e o 
encarregou de zelar pela conservação da Harmonia universal. 
 Por isso é penoso ser Maa. 
 Iniciado por seu criador, mais tarde Maa transmitiu a seus descendentes tudo o que havia 
aprendido, e esse foi o começo da grande cadeia de transmissão oral iniciatória da qual a ordem 
do Komo diz-se continuadora. A tradição africana, portanto, concebe a fala como um dom de 
Deus. Ela é divina e sagrada. 

Elaborado com base em: HAMPÂTÉ BÂ, Amadou. 
A tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph (Org.). 

História geral da África. 2. ed. rev. Brasília: Unesco, 2010. v. I. p. 170-172. 
 

Interlocutor: cada uma das pessoas que participa de uma conversa, de um diálogo. 
Receptáculo: local que serve para guardar algo. 
Cosmo: universo ordenado em leis e regularidades. 
Komo: uma das grandes escolas de iniciação do Mande (Mali). 
 

1- Segundo o mito do povo Bambara, o que motivou Maa Ngala a criar o ser humano? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2- Encontre no texto algumas passagens que indicam que as palavras, a fala e o diálogo são 
atributos importantes para os Bambara. Reescreva-as abaixo. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3- Como este mito pode ser utilizado pelos historiadores? 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2- Observe a tirinha. 

 
A tirinha reforça a ideia de que as pinturas e gravuras rupestres são: 
 
a. indícios de que o vandalismo está presente há tempo na sociedade. 
b. desenhos sem qualquer relevância para o estudo de sociedades humanas. 
c. fonte de informações sobre os costumes e valores de grupos humanos. 
d. expressão da religiosidade de povos primitivos e atrasados. 


