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A República do Mali se encontra em estado de Guerra civil desde 2012, o qual teve início na 

sequência de uma rebelião separatista por parte dos povos tuaregues e grupos islâmicos 

fundamentalistas da região de Azawad. Esse cenário trouxe grandes preocupações sobre a proteção 

do patrimônio cultural malinês, uma vez que no norte do país se encontra Timbuktu, uma região 

considerada patrimônio mundial pela UNESCO e rica em artefatos históricos, mas que atualmente 

está em poder de grupos islâmicos radicais. Para além dessa área, os bens culturais do Mali estão em 

extrema vulnerabilidade, sendo alvos de intensa destruição, saque e tráfico internacional. 

Porém, o comércio ilícito de antiguidades não é algo recente no país, desde o final dos anos 

1990 a capital do Mali, Bamako, é palco de um grande mercado de objetos coletados por redes de 

pilhagens, revendidos principalmente para ricos colecionadores europeus. Nos últimos anos, devido 

ao conflito, o mercado de antiguidades foi radicalmente remodelado, mas um pequeno número de 

negociantes poderosos e bem relacionados continuam supostamente a fornecer objetos para clientes 

no exterior, contrabandeando-os pelas fronteiras terrestres do país e por via aérea da capital. 

Apesar do contexto crítico, as instituições culturais do Mali - a Direcção Nationale du 

Patrimoine Culturel, o Museu Nacional e o Ministério da Cultura - realizam missões para proteger os 

sítios arqueológicos, mesmo nas zonas de conflito ativas. Além disso, o país possui uma ampla 

legislação, datada de 1985 - 1987, que tem como objetivo proteger e promover o patrimônio cultural 

nacional, regulamentar as escavações, e controlar a exportação e comercialização de bens culturais. 

Ademais, o país ratificou a Convenção de Haia, de 1954; e as da UNESCO, de 1970 e 1972. 

Felizmente, outros países estão colaborando com o Mali em prol da proteção do patrimônio 

cultural do país. Em 2005, a Noruega lançou um projeto da UNESCO - Funds-in-Trust - para ajudar 

a preservar e documentar coleções, sítios arqueológicos e aumentar a conscientização sobre a 

problemática da pilhagem em diversos países africanos, dentre eles o Mali. Ademais, o ICOM atua 

na elaboração de alertas para diversos artefatos saqueados ou em risco de saque no Mali, apelando 

para que museus, colecionadores, negociantes e casas de leilão não adquiram esses objetos. 

Entretanto, a restituição dos artefatos traficados permanece muito complicada e indefinida, tendo em 

vista as instáveis condições de segurança no país.  


