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adivinhacao pelos ossos mas os Quiocos bem poderiam dizer
o mesmo do seu cesto de adivinhacao (ngombo ya, tshisuka)
a que recorrem com frequencia.
Varies outros instrumentos de adivinhacao conhecem os
Quiocos mas este e sem duvida 0 mais importante (3).
o uso frequente deste instrumento aliado ao espirito
inventivo e it capacidade de expressao dos Quiocos fizeram
deste objecto de adivinhacao um mundo-miniatura cheio de
surpresas.
M. L. BASTIN e MESQUITELA LIMA, autores que recentemente mais se tern aplicado ao estudo da etnia apercebe..
ram-se da riqueza deste elemento cultural que com muita
razao designam por «microcosmos (4) do mundo dos Quiocos; mas 0 sen estudo esta ainda longe de ter chegado a urn
aprofundamento conveniente.
o modesto estudo que agora se apresenta corresponde
a um trabalho de Museu a que falta a indispensavel investigaeao de campo que esclarecesse os problemas levantados
ao lange dele. 0 autor espera poder vir a fazer esse trabalho de campo mas entendeu nao dever esperar por tal
para publicar estas notas, pois os elementos aqui apresentados podem estimular tambem outros a procurar esse
mesmo aprofundamento.

Impfie-se uma palavra de esclarecimento quanto ao uso
das fontes de que .0 autor se serviu. BAUMANN e ainda 0
autor fundamental no estudo dos Quiocos; as suas informaefies referem-se aos povos do Tchiboco onde realizou os
trabalhos de campo que publicou em 1935.
As informacoes de DELACHAUX sobre 0 cesto de adivinhacao devem-se na maioria ao pastor E. Berger, que trabalhou na entao Rodesia do Norte; referem-se portanto aos
mieleos de Quiocos do leste.
LEONA TuCKER e HAMBLY estudaram 0 cesto de adivinhaeao dos Ovimbundu que e certamente um elemento importado dos Quioeos. E evidente que 0 novo contexto s6cio-eeonomico se tera feito sentir quer na escolha dos objectos-amuletos quer na interpretacao das figurinhas vindas dos
Quiocos.
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A. HAUENSTEIN estudou os Quiocos de Caluquembe cuja
situacao geograf'ica esta relacionada com 0 fenomeno migratorio que se evidenciou nesta etnia nos ultimos tempos.
M. L . BASTIN estagiou na Lunda e recolheu informacoes
nomeadamente da regiao do Dundo.
MESQUITELA LIMA e EDUARDO SANTOS contactaram por
largo tempo, como administrativos, com Quiocos de varias
regi6es do norte e as suas inf or rnacoes provenientes do con tacto directo sao por vezes muito ricas de pormenores. Mais
recentemente a investigacao de M. LIMA sobre as mahamba
deu urn contributo importante para a identificacao e esclarecimento de varias figur inhas-miniat ura do cesto de adivinhacao ngombo y a tshisuka.
o Prof. VICTOR TURNER nos numerosos trabalhos que
publicou sobre os N dembu da Zambia tern abundantes referencias ao contexte social e cultural dos simbolos aqui estudados.
Em 1961 publicou sob 0 titulo Nd embu Divination : its
Symbolism and T echniques, urn estudo sobre 0 mesmo
metodo de adivinhacao em uso tambem entre os Ndembu,
onde des cr eve sumariamente vinte e quatro objectos de adivinhacao ; afirma este autor que 0 recurso ao cesto de adivinhacao goza de grande prestigio em Angola e urn dos seus
informadores foi urn adivinho do nor dest e de Ango la, ch amado de alem fronteiras para exercer a profissao.

As referencias as informacoes destes autores sem indi.
cacao explicita da obra, entendem-se como remetidas para
as seguintes publicacoes:
BAUMANN, H., 1935 - Lunda. Bei Bauern und Jagern in
Innern-Angola. Wiirfel Verlag, Bedim.
DELACHAUX, T ., 1946 - Methodes et instruments de divination en Angola. A cta 'I'ropica, 3, 1, p. 48-72 e 2,
p. 138-147.
HAMBLY, W . D., 1934 - The Ovimbundu of Angola. Field
Museum of Natural History, Chicago.
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TUCKER, L. S., 1940 - The Divining Basket of the Ovimbundu. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland) vol. LXX , p. 171-201.
EASTIN, M. L. , 1961- Art Decoratif Tshokwe. Diamang,
Services Culturais, Lisboa.
HAUENSTEIN, A. , 1961- La CorbeiIIe aux osselets divinatoires des Tchokwe (Angola) . Anthropos, vol. 56, fasc. 1-2,
p. 114-157.
TURNER, VICTOR W ., 1961- Ndembu Divination: its Symbolism and Techniques . Rhodes-Livingstone Paper, n ,> 31,
Manchester University Press .
LIMA, MESQUITELA, 1971 - Fonctions so ciologiques des Figurines de Culte Hamba dans la Societe et dans la Culture
Tshokwe (Angola) . Inst it ut o de Investigacao Cientifica
de Angola. Luanda.
SANTOS, EDUARDO DOS, 1960 - Sobre a «Medicina» e Magia
dos Quiocos, Junta de Invest igacoes do Ultramar, Lisboa.
Os r ecolector es das pecas em est udo anotaram, por vezes,
no momento da aquisicao, nomes de objeetos r ecolhidos ou
observacoes pertinentes ao uso e funcao dos mesmos . Essas
notas sao apresentadas sobretudo por um recolector (ou
grupo de recoleetores) identificado com 0 nome «Administrativos de Angola » e dizem respeito ao cesto de adivinha,
gao AE. 623.
o tipo de magia em que se apoia este modo de adivinhacao leva a pratica de variadissimos ritos sobretudo de
natureza apotr6pica (neutralizacao das form as mas ou
wanga) e de natureza carpogonica (ritos de fertilidade) ,
mas po de diz er-se que nao ha nenhum acontecimento na
vida do quioco que nao se ja susceptivel de uma eonsulta ao
eesto de adivinhacao e do consequente rito apropriado.
A descricao dess es ritos nao aparece aqui senao acidentalmente, embora seja precisamente 0 seu estudo concreto que
dara luz a diversos problemas que fieam em aberto.
Embora seja usual ent re nos a con otaeao adivinhardizer 0 futuro , a verdade e que nesta pratica de adivinhacao
o aeento nao se poe no futuro . 0 quioeo r ecorre ao adivinho
(tahi) para esclarecer problemas do dia-a-dia mas esse
esclarecimento vem-lhe do passado, mais concretamente,

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Figuras ami rop omo rji cas dos cestos de adiv inhaqil o dos Qu iocos

11

dos antepassados. A chave do problema est a quase sempre
na situacao actual do cliente em relac ao aos antepassados
familiares .
A interaccao dos sinais corrent es (sonhos e acontecimentos da vida ordinam a) com os s ignos (est at uet as manufacturadas) e com os simbolos (objectos t irados tais quais
do quadro natural par a assumir urn significado magico)
sao os elementos que 0 adivinho tern para descobrir a pista
de esclarecimentos para 0 pr oblema apresent ado.
o interrogatorio prolon gado e muito matizado, com a
sagacidade propria de urn profissional ex per iment ado da
lugar a uma visao por vezes muito objectiva do problema,
visao essa que vai surgindo lentamente e se vai materializando diante do cliente nas sucessivas sacudidelas da bandeja que contem os objectos ma gicos e nas infinitas combinacoes destes.
o tipico cesto de adivi nh acao ngom bo ya tshisuka guarda-se num outro cesto cilindrico com duas partes que se
ajustam como as duas tampas de uma caixa , estando a tampa
superior ligada a uma corda ou t ira de couro que prende,
de lado, na tampa inferior e serve para 0 transportal'.
No interior deste cesto cilindrico ha a ban de ja - K asanda
- com variadissimos objectos qu e s ao pr opriamente os elementos de estudo.
POl' mera qu estao de metodo ordena-se 0 estudo desses
objectos divid indo-os em dois g rupos : os manufaeturados
e os nao manufacturados.
Os primeiros sao miniatur as de es t at uetas ou de objectos
diversos de uso corrente; porque fabrica dos , consideram-se
de algum modo «artificia is», sao os signos. Os outros, os
nao manufacturados, foram tirados do m undo r ea l tal como
se apresentam, por ex emplo, um pedaco de urn prato, cabelo,
penas, unhas, etc., sao os si mbolos.
Comeea-se com 0 estudo dos signos e dent re estes com
o subgrupo dos signos antropomorficoa, figurinhas ou minusculas estatuetas de form a humana ou de orgaos humanos.
Porque se trata de simples arrumacao met6dica mantem-se a sequencia da nomenclatura dos objectos que se
estudam independentem ente do g rupo au subgrupo em que
SGl incluem.
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Cada bandeja tern anexas varias pe les de a nimais que 0
adivinho estende no chao para im pedi r que os ob ject os
toquem 0 solo se saltam ao serem saeudidos. Nalgun s casos
ha tambem uma maraca que aetua sobretudo nos r itos pre-

paratorios.

o material em est u do consta de sete bandejas de adivinhacao cada uma com urn numero re lativamente elevado
de pecas, So uma de ssas bandejas es t a acompanhada do
tipico cesto eilindrico acima apontado.
o local da Ir ecolh a (ver Mapa I) e outros dados r ela cionados com a a quis ica o do material vao resumidos no quadro
informativo com que s e abre 0 estudo.
As bandejas de adivinhacao, enumeradas de urn a se t e,
sao designadas pelo proprio numero de registo : AB. 909,
AM. 137, etc. Cada objeeto de cada um a das bandej as estudadas e id entificado por urn numero, arbitrariamente atribuido, posta entre parentesis: (14), (]6), etc., que individualiza urn objecto dentro de cada conjunto constituido pelo
conteudo de uma bandej a ou cesto de adivinhacao,
Embora a leitura dos t er mos indigenas nao of ereea difieuldade de maior, convem ter em conta as seguintes con-

vencoes:
tsh = c = t eh
= t ch (B aum an n )
t yi = t ch i (Delachaux)
sh = ch

s

s

w

= ss
= j (Ba um a nn )
= u

g

= g ue ou j (como em portugues l.

Z

U m a vez que a investigacao etnografica vai de par com
a investigacao linguistica, apontam-se as diferentes designacoes dos ob jectos es t udados , quer dentro do mesmo grupo
linguistico, quer nos grupos afins (ver Mapa II).
A denominacao tshokwe que intitula cada grupo segue-se
urn sub-titulo em por t ugues que pretende traduzir a primeira, mas nao n o se ntido literal, 0 que alias nao seria fa cil
nem util.
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Os desenhos, da autoria de Fernando Galhano, do Centro
de Estudos de Antropologia Cultural, foram fe it os na quase
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Localiz acao d os obje ctos em estudo

totalidade em tamanho natural; ap enas em dois ou tres
casos foram ampliados para maior clareza de express ao.
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o caso e relatado pelo missionario Thomas que urn
dia encontrou em Shilouvane (Transvaal) indigenas a consultar os ossos de adivinhacao , e 0 refere nos seguintes
termos:
de leur fis la remarque que c'etait la un jeu de hasard
et qu'ils feraient mieux de renoncer a cette coutume.
L'un d'eux me repondit : mais, c'est la notre livre; nous
n'en avons pas d'autre. Tu lis taus les jours dans ton
livre parce que tu y crois; nons faisons la meme chose;
nous avons foi en notre livre». (Bull. Soc . Neuch. Geog.,
VIII, 1894-5, p. 162) , citado por DELACHAUX em Acta Tripica) 3, 1946 .
- Sobre a Iinguagem simb6lica de objectos semelhantes
e sua institucionalizacao, vel' J. DIAS eM. Drxs - Os Macondes de Mocambique, Vol. III, p. 357, J. 1. u., 1970
3)

4)

Sobre outros processos de adivinhacao dos Quiocos, ver
M. L . BASTIN - Ngombo-Notes sur les instruments
de divination employes dans le district de Lund'a
en Angola, Congo - Tervuren, 1959 .
M. L. BASTIN - Art Decoratif Tshokwe, Diamang,
p. 40-46, Lisboa, 1961.
M. LIMA - Fonctions sociologiques des figurines de
culte Hamba dans la Societe et dans la culture
Tshokwe (Angola), p. 141-159. Luanda, 1971.
«Le ngombo ya cisuka est Ie plus important des instruments divinatoires Tshokwe et Lunda. Chez les
Tshokwe septentrionaux, ce ngombo consiste en un
panier rond qui se nomme Kasanda contenant Ie
plus souvent une soixantaine de petits objects
divers designee sous le nom global de iu/pele: figuIr ines de bois, objets et fragments metalliques,
matieres animales (cornes, sabots, ongles, plumes,
os) , fruits , etc., portant tous un nom particulier et
possedant une valeur syrnbolique constante et connue qui les rattache aux faits quotidiens, sociaux
ou religieux. Leur ensemble est une espece de
microcosme de la vie des peuples de la Lunda pour
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lesquels ils semblent etr e de vrais ideogrammes».
M. L . BASTIN - L'Art Decor at if Tshokwe, p . 41-42,
Lisboa, 1961.
«Ce ngombo est un vrai microcosme de toute
la culture tshokwe a cause des osselets et des figurines provenant de tous les regnes de la nature
qu'il contient : f igurines et osselets representent
tous les aspects de la culture tshokwe ». M. LIMA
- F onctions sociologiques des figurines de culte
Hamba dans la societe et dans la culture tshokwe
(Angola), p. 153, Luanda, 1971.

1 - INFORMAQ1iO MUSEOGRAFICA

1)
REGISTO

AE. 486

AQUISIQAO - DATA

1963

MODO DE AQUISIQAO

Oferta

ADQUIRENTE

Mesquita de Oliveira

DESIGNAQAO

Cesto do adivinho

NOME LOCAL

Ohissuca

L OCAL DE AQUISIQAO

Angola - Cir. Minungo, Soba Muchunge-Cacolo

GRUPO CuLTURAL

Quioco

FuNQAO

Usado pelos adivinhos

DESGRIQko

Cesto em espiral enlacada, rigido, a
que estao atadas peles de gate do
mato; dentro do cesto estao var iadissimos objectos, tudo eorado de
uma coloracao castanho-avermelhada.

(Resumo da ficha)
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2)
REGISTO

AB. 909

AQUISIg AO -:.. DATA

1963

MODO DE A QUISIg AO

Ofer t a

ADQUlRENTE

Diamang

D ESlGNAgAO

Cesto de ad ivinhador

NOME LOCAL

N'qombo id Tchissuca

LOCAL DE AQUISI g AO

Satchombo, Namoianga, Ch ingufoChitato, Angola

GRUPO CUI;TURAL

Quioco

FuNg AO

Adivinhacao

DESCRI g ko

Cesto em espiral cosida, com a fo rma
de urn prato muito fundo, che io de
pequenas pecas da mais diversa
especie ; 0 cesto tern tambem como
material anexo: urn rabo de antilope com cabo de pau; uma espec ie
de esp an ador com penas pretas,
com cabo de verguinhas entret ecidas e uma cabaca de duplo bojo;
ao conj unt o pertence ai nda uma
maraca em forma de haltere e urn
saco pequeno de fibra entrancada,
cheio de pequenos pauzinhos si mulando flechas.

(Resumo da ficha)

3)
REGISTO
A QUISIgAO -

AG.519
D AT A

1965

MODO DE A QUI SIg AO

Compra

ADQUlRENTE

A. Carreira

D ES IGN Ag AO

Cesto de curandeiro

2
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pretacao de HAUENSTEIN situa-se nesta linha de insercao do
esoravo defunto no culto dos antepassados. A doenca pode
ser provocada pelo espirit o do escravo esquecido pelos familiares; 0 atingido devera fazer uma hamba, que colocara
diante da palhota, junto das outras mahamba, mas urn pouco
ao lado, ja que e de urn escravo.. . «Mas se 0 doente tern
escravos, entao a hamba sera colocada a frente da casa de
urn escravo que ficara consagrado ao espirito do escravo
defunto» (5). Ainda neste caso a determinaeao do sexo do
escravo sera funcao da figura acompanhante kalamba kuku
wa lunga ou kalamba kuku wa pwo.
DELACHAUX apresenta urna figura de crianca a que se
refere nos termos de «pers onnage enchaine » mas essa e nitidamente a figura mwana (crianca.) que se estuda a seguir (6) .
Elemento de riqueza, 0 escravo torna-se por isso mesmo
objecto e motivo de injusticas nos processos de aquisicao,
distribuicao e venda. Este sentido dado a interpretacao
da figurinha kapindj i situar-se-ia ao myel morigerador das
relaedes entre senhores. Mas por outro lado a integracao
do escravo na familia e costume e portanto urn direito que
corre 0 risco de ser menosprezado sobretudo apes a morte
de escravo. A ameaca de doenca vern entao lembrar ao vivo
que 0 escravo adquiriu em vida 0 direito de antepassado e
como tal tern exigencias que e necessario satisfazer (7).

B efer enclas
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

p . 169 .
p. 162.
S ANTOS, p. 162.
M. LIMA refe re- se a es ta figurinha caract er izando-a por ter urn anel ou fio de ferro a volta do
pescoco (p. 157, nota 2 ) .
B AST IN , p. 65, nota 1.
H AUENSTEIN , p. 187-138.
DELACHAUX, p. 70.
A escravat ura como cla sse so cial parece ser urna
ins t it uicao muito antiga entre os Quiocos e estaria
ligada a pro pria instituicao da realeza . BAUMA NN

B AUM ANN,

E.

S ANTOS ,
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es crevia em 1935: «Conh ece-se ainda uma distincao
de classes que e talvez uma reliquia dos tempos do
rei. Os mahando, os ricos, encontram-se tanto n os
miata como nos abastados principals das tribos .
A expressao parece ter so urn sentido proprio como
o nosso «r ico», nao the correspondendo qualquer
classe social. Os Yilole que os exploradores do
se c. XIX ainda encontram como uma cIasse de feudais, s ao h oj e simplesmente os mais velhos, os chefes
de cada usoko.
Hoje as fungoes de soba, grande ou pequeno,
muaota, tsilolo ou ate mwanangana sao atribui coes
pessoais, Depois ha os ho mens livres, a grande
massa do povo, s obre os quais os cacadores (nyanga)
e adivinhos (tahi) desempenham urn papel muito
particular. .. Por fim vern os escravos, os t upinii
(sing. kapinzi) . H a ainda hoje escravatura mas na
forma mui to atenuada de eseravatura domestica,
«Urn matwa tern 0 direit o de vender a outrem urn
homem que nao pode pagar 0 seu imposto de palhota,
a f im de arranjar 0 dinheiro, pois ele (matwa) e 0
responsavel, perante 0 chefe do posto, pela entrega
exacta das cont ri buicfies ». Mas estes escravos ainda
tern sorte. Chamam ao seu senhor tata (pai) e
vivem nas m elhores relacoes com eles. 0 senhor
casa-os com suas filhas e sobrinhas. As mulheres
e filhos fieam livres .. . (BAUMANN, p . 145-146).
Urn out ro processo de adquirir eser a vos era 0
rapto, pratiea outrora muito frequente.

7)

Mwana

(A crian ca)

1)

Registo

AG. 519 (5)
AM. 137 (10)
AB . 909 (7)
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2) . Designaca o

3)

H AUENSTEIN

Mwana

TuCKER

okalu pokopoko

DELACHAUX

«per sonnage enchaine »

Descr icao
AG. 519 (5)

Figura antropomorfica, de crianea, com urn fio enrolado
ao pescoco, db qual es t a pendente urn colar de m issangas;
os membros sup eriores assentam sobre 0 ventre avolumado ; membros inferi ores apenas esbocados: altura: 37 rom
(Fig. 7a; Foto 15Bc) .
AM. 137 (10)
Figura antropom6rfica, de tracado aeentuadamente infantil, com uma tira de couro enrolada em volta do pes coco ;
membros sup erior es e olhos apenas esbocados ; membros
inferiores nao diferenciados; altura: 45 rom (Fig. 7b;
Foto 15Bb).
AB. 909 (7)

Figura ant ro pomorfica , de contornos muito desgastados,
aspecto geral infantil; membros superiores apenas esboeados ; membros infe ri or es indiferenciados; altura: 43 mm
(Foto 15Ba).
4)

Interpreta~ ao

o t ermo mwana aplica-se a coisas bastante diversas : uma
boneca, uma escar ifica eao com desenho humano, uma figurinha do cesto de adivinh aeao ,
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Para BAUMANN mwana (kaponya ka mwana) e a boneca
com que as raparigas brincam. A forma pr imitiva dessa
boneca representar ia um pequeno antepassado denominado
kazimu e dava-s e as r aparigas para as tornar grandes e
fortes (isto e, fe cundas) (1) .

b

a
F ig . 7 -

Mwana (dobro d o tam an h o)
a - AG. 519 (5)
b -Al\I. 137 (10)

A antiga escarificacao (2) mutu estaria a ser actualmente design ada por mw ana) segundo as informacfies recolh idas pOT B ASTIN , que cit ando M. LIMA, assinala para essa
escarificaeao est e significado : «est a tatuagem deve ter um
fi m escon jurativo e parece que serve para afastar do homem
ou da mul her , a esterilidade ou impotencia» (3). Trata-se
de uma represe ntaeao hum ana a que se da 0 nome mwana
(crianca, menino) au peIo desenho ou pelo significado.
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P ar a E . SAN'l10S e M. LIMA, mwana no cesto de adivinhacao e s implesmente a figurinha de crianca do t rio familiar tupele twa mu ngombo (4) .
D ELACH AUX nao des creve esta figura mas apresenta 0
desenho dela com a legenda : «pers onnage enchaine» (5) ;
poderia tal designacao corresponder a uma refer encia a o
escravo mas a figura e nltidamente de crianca. ; talvez por
isso DELACHAUX nao t enha adiantado mais.
HAUENSTEIN procurou desvendar 0 misterio desta figurinha ; diz que depois de se ter «soigneus ement renseigne »
encont rou um sentido diferente. Tratar-se-ia de urn caso
de esterilidade: «urn a mulher deseja ter urn filho mas este
nao pode n:ascer porque est a preso par ctuieiae» (6) . A esterilid'ade simbolizada pelas cadeias ao pescoco da crianca e
o mal que os antepssados van esclarecer atraves das figuras
que ac ompanham mwana ao sacudir 0 cesto. A mulher
esteril submeter-se-a entao a urn tratamento de lavagens
com infus6es de plantas com poderes concepcionads e usara
urn amuleto de fecundidade envolvido num a rede e que se
chama tshisola (7).
HAUENSTEIN apresenta uma interpretacao onde as algemas tern um valor meramente alegorico ; dado que 0 proprio
autor diz que se «informou cuidadosamente» essa, e certamente uma inter pretaeao a ter em cont a . Apesar disso, a
Iigacao desta figurinha com a anterior kap indji (0 es cravo)
permanece de modo mais realista nos Ovimbundu conforme
a descricao qu e TuCKER faz do «ok alupok op oko», uma peea
em osso, asseme lhando-se a um a figura ant r opomorfi ca (8) .
«Trat a-se do esp ir it o de uma crianca mo rta ou de urn feto,
vitima de f eitiear ia , muit as vezes por envenenamento. 'I'ais
espiritos tern uma fo r ea temivel no outro mundo visto qu e
nao cometeram pecado ( ekandu) em vida; em iguais circunstancias estao os espiritos de criancas escravas porque sofreram muito e nao houve ofertas por ocasiao da sua morte;
igualmente se a morte de uma crianca os avos maternos
nao sao indemnizados, 0 espirito descontente da crianca t or na-se um okalupokopoko» (9) .
A voz do inocente supr imi do ganha por compensacao
uma forea particular no outro mundo; varies motivos contribuem para avolumar essa forea : foram vitimas de enve-
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nenamento ou qualquer outra feiticaria (10); nao chegaram
a atingir a idade da malicia do «pecado» (ekandu.), a sua
morte nao teve os necessaries sacrificios propiciatorios de
conciliacao do esp irito ao novo mundo que vai habitar (11).
Par essas razoes se tornaram okalupokopoko,
TUCKER faz salientar que estes espiritos nao tiveram a
possibilidade . de auto-expressao e de realizacao propria na
terra e por isso sao os mais temidos por causa da compensacao que exigem dos vivos (12). HAMBLY saIienta 0 mesmo
aspecto da nao realizacao causa do mal estar quando diz
que a «figurinha com urn colar ao pescoco significa que 0
espirito de uma crianca defunta deseja regressar a vida» (13).
Este retorno parece poder entender-se quer no sentido de
satisfagao por :r itos conciliatorios quer simplesmente no sentide procriativo.
E ainda a reivindicacao do escravo menosprezado que
aqui aparece mas agora com a agravante que resulta do
facto de se tratar de escravo ainda crianca e portanto mais
indefeso. .A continuidade dos dois mundos (este mundo,
o outro mundo) mantem-se mas a situacao tern que mudar:
ha uma necessidade de compensacao que reponha 0 equilibrio,
A interpretacao de HAUENSTEIN situa-se numa linha de
continuidade com 0 significado da boneca primitiva kai&imu
de BAUMANN e da escarificacao mutu ou mwana. As praticas preceituadas pelo tahi apontadas por HAUENSTEIN
situam-se na mesma linha de procura de fe oundidade.
Os traces reais de escravatura (cadeias ao pescoco) e
a condieao indefesa da menoridade sugerem a ideia de urn
«encadeamento» ritual porque nao se curnpriram as formalidades rituais ligadas a morte ; esta tonalidade ritual parece
ser urn novo acento dado pelos Ovimbundu a uma figurinha
primitivamente com significado genesico.
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(31)
(8, 15)
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ADMINISTR.
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T sitanga
Si tangu
Citanga
Ts hitanga
Chi han gu
T chitanga
T xi t anga
T x i tanga -

avo

Descricao
AG. 5>19 (12 )

Peca unica em qu e estao eseulpidas duas figuras humanas ligadas em posicao invertida, formando urn todo e voltadas n o mesmo sentido; cabeca, pescoeo e membros superiores diferenciados ; altura : 41 mm (F ig . 8a ; Foto 5e).
AM. 100 (31)

Peca- com duas figuras humanas em posrcao invertida
e olhando em sentido contrar io ; cabeca e membros superiores diferenciados; olhos, boca e pescoc o bern nitidos;
alt ura : 39 mm (F ig . 8b; F oto 5f).
AM. 137 (8)

P eca representando duas figuras humanas ligadas pelas
cabecas que se eonfundem ; ausencia de membros superiores; membros inferiores nao individualizados; al tura: 47 mm
(Fig. 8e; Foto 5b).
AM. 137 (15)

F igurinha antropomorfica dupla, invertida, infantil; os
dois corpos, apenas esbocados, fun dern-s e na cabeca comum;
orientacao dos dois eorpos em sentido contrario urn do
outro; altura 33 mm (Fig. 8e ; Foto 5d ) .
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AE . 623 (3)

Peca repr esentando duas figuras humanas com cabeca
comum; em am bas as membros superiores e inferiores estao
bem nitidos, embora numa inteiramente obliterados por
uma massa vermelha ; altura: 62 mm (Fig. 8d; Foto 5a).
Informacao : «Txi tanga - uma pessoa com qualquer
coisa na cab ega. Este (amuleto) pfie-se a cinta das mulheres ». (ADMINISTRATIVOS de Angola) .
Nota: Esta «qualquer coisa na cabecas e simplesmente
uma personagem que estava irreconhecivel antes de extrair
a massa vermelha que obliterava 0 traeado da figurinha.
AM. 005 (1 )

Figurrinha muito estilizada sem qualquer evidencia de
caracteres antropomorficos mas cujo plano geral de tracado se aproxima nitidamente de tshitanq«; altura: 36 mm
(Foto 5c) .
4)

Int er pr et a gao

Esta e uma das figuras mais curiosas e mais enigmaticas; alias, parece significar isso mesmo: enigma, dtrvida,
milagre.
BAUMANN ap resenta uma figura que descreve como
«cabeca com quatro pernas » e a que chama «duvida»: esta
figurinha teria um sentido imediato; 0 seu aparecimento
no cesto significaria a duvida do «feiticeiro» (1) quanta ao
assunto proposto (2).
DELACHAUX chama-Ihe sitangu (milagre, dupla personagem) . 0 pastor E. BERGER que trabalhoru na Rodesia do
Norte (3) , enviou a DELACHAUX a seguinte informacao:
«est a figura representaria qualquer coisa extraordinaria,
miraculosa, incompreensivel, sobrenatural. No cesto, revelara, portanto algo relacionado com 0 milagre para bem ou
para mal» (4) .
E tambem muito not6rio 0 polimorfismo desta figura;
inversao pernas com pernas que desaparecem ou podem
permanecer; e nesta posicao ainda: as duas personagens
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