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Resumo: Análise sobre instrumentos musicais africanos expostos na Exposição do Museu Afro Brasil 

“Cartografia do Poder”. Essa exposição ocorreu no prédio da Oca, no Parque do Ibirapuera (São 

Paulo/SP, em 2014). 
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Instrumentos em Exposição - “Cartografia do Poder” 

VITRINE 1:    
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1 - Trompa “Kipunji” – Kongo/Yombe. Angola. Cone alongado feito em madeira, revestido com fibras vegetais em 

técnica de diagonal aparente. A trompa faz parte de um grande grupo de instrumentos de sopro comum em toda a 

região de Angola. Segundo Redinha, o mpungue era instrumento real dos reis Congueses, sendo empregado como 

instrumento fúnebre em funerais dos reis e da nobreza. Os mpugues menores eram utilizados pelos comandantes 

guerreiros para transmissão de ordens. 
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PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

2 - Arco “Oborububa”. Angola. Vareta de madeira, tendo nas extremidades presas uma corda de fibra vegetal. Uma 

cabaça truncada é presa à corda funcionando como caixa de ressonância. Segundo Redinha, é um instrumento típico 

dos Benguelas, mas encontra-se disseminado por toda província, sendo que seu som é produzido vibrando-se a corda 

por meio de uma verguinha. Na legenda produzida, consta “aro bocal”, no entanto acredito ter havido engano, já que 

a boca, neste caso, não é utilizada como caixa de ressonância, e sim a cabaça.   

Este é, para muitos, o instrumento que deu origem ao nosso berimbau. Na verdade trata-se exatamente do mesmo 

instrumento, como podemos ver no desenho de Redinha.  

PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

3 - Reco-reco e arco sonoro Kariari – Ovimbundo/Lwena. Angola. Vara de madeira encurvada em forma de arco, 

entalhada em relevos. Corda de nylon presa às extremidades.  

Faz parte de outro grande grupo de instrumentos muito comum a toda região do atual país Angola. São os 

instrumentos de arco, que possuem diversas variações. No livro de José Redinha encontramos exatamente o mesmo 

instrumento, mas com outro nome: Oluncungulo (como vocês podem ver no anexo “Instrumentos...”). É o autor quem 

explica o seu modo de tocar: “O tocador, manejando uma vara, sarrafa o reco-reco e com outra, sobre a corda (ou 

com os dedos), regula a altura do som. Aplicam a boca como câmara de ressonância.”.           

PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

4- Escultura de homem e tambor. – Ovimbundo. Angola. Figura masculina em madeira, “montada” sobre o tambor 

deitado, assente sobre pedaço de madeira.  

Sobre esta escultura, é interessante notar como esta posição de tocar os tambores, muito comum em diversas regiões 

de Angola, é observada também no Brasil, entre o grupo de batuqueiros de Piracicaba, Tietê e Capivari, que realizam 

o Batuque de Umbigada. (Ver foto abaixo).  

No livro de Redinha, observamos outra posição semelhante de percutir o mesmo instrumento, tanto no desenho do 

século XVII quanto em foto 7, “Tamborileiros da Mucanda” do XX. Neste caso, com o uso de uma corda, o tocador 

“cavalga” o instrumento em posição diagonal, estando de pé. Este modo de percutir o “ngoma” é visto no Brasil em 
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grupos que realizam, entre outros batuques, o Candombe (MG), o Jongo (SP, RJ, ES), o Coco de Zambê (PE) e o Tambor 

de Crioula (MA). 

 

   Batuqueiros de Batuque de Umbigada (SP). 

 

5- Tambor Ngoma – Tambor de madeira escavada, coberto por pele de antílope esticada por cravilhas e cingida por 

uma tira em fibra. A faixa decorativa logo abaixo da pele contém motivos diversos, inclusive uma representação da 

máscara feminina Pwo e quatro pegas, uma delas perfurada para receber uma correia. O pé do instrumento é chamado 

cikeleko.  

“É o tambor mukhundu que inicia, durante a dança, o toque dos tambores. A seguir fazem-se ouvir: o pequeno tambor, 

kasumbi, o grande tambor xina, o tambor duplo mukupela, e por último o grande tambor de madeira trapezonal 

cinguvu”. A madeira comumente utilizada para este tambor é chamada cikamba, reconhecida como uma madeira que 

‘fala bem’”. (Arte Decorativa Cokwe – Museu do Dundu)  

Os tambores denominados Ngoma, da região de Angola, estão entre aqueles instrumentos africanos que são 

encontrados quase idênticos no Brasil, em regiões onde a presença de escravizados advindos desta região é maciça – 

quer dizer, quase todo o país, notadamente a região sudeste e o estado de Mina Gerais -. O termo “ingoma” é 

amplamente utilizado – tais quais outras palavras do tronco linguístico bantu - nessas comunidades quilombolas, 

irmandades ou em grupos de música e dança que realizam as práticas antigamente agrupadas sobre o nome genérico 

de batuque, como jongo ou caxambu, candombe e batuque de umbigada. Nessas comunidades Ingoma é utilizado 

tanto para designar o instrumento – o tambor - como a própria festa (o próprio batuque). 
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6 - Tambor Cinguvu ou Cingufu – Povo Chokwe - Grande tambor de madeira, com uma fenda longitudinal, por onde 

foi escavado o seu interior. O nome advém de nguvu que significa hipopótamo. O tambor faz parte da orquestra que 

acompanha as danças coletivas e as exibições de máscaras. É percutido, em suas duas paredes maiores, por duas 

grandes baquetas de cabeça esférica feitas de borracha, que podem ser vistas na mesma vitrine ao lado do tambor e 

são chamadas mixipo (plural); suas duas laterais menores, por sua vez, são percutidas por baquetas menores 

chamadas mikakala (plural também) que marcam a cadência do ritmo. Na ordem de entrada dos instrumentos que 

compõe a orquestra, o Cinguvu é o último instrumento a começar a tocar. O Cinguvu em miniatura é utilizado como 

instrumento para chamar os nganga (sacerdotes). 

PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

 

 

VITRINE 2:  
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1 - Gongo duplo “Ngonji” – Kongo/Yombe. Angola. Duas grandes campânulas de ferro unidas por uma arco do mesmo 

material, revestido por fibras vegetais. Baqueta feita em bambu com cabeça de fibra vegetal revestida com borracha 
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derretida. Segundo Redinha, é instrumento generalizado no norte de Angola, sendo que era de uso tradicional dos 

Sobas (chefes). Assemelham-se muito aos gonguês utilizados nos Maracatus de Baque-solto e Rural de Pernambuco.  

PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

2 - Kissange “Cisaji” – Região de Lunda, Angola. Lamelofone formado por uma prancha de madeira e nove palhetas 

metálicas, com cabaça truncada amarrada ao instrumento, para funcionar como caixa de ressonância. Na extremidade 

de baixo há um pequeno travessão de ferro, onde são acoplados anéis metálicos, que funcionam como chocalho – 

mayuku. As palhetas são percutidas pelos polegares do músico, obtendo a melodia desejada. Por vezes, um 

companheiro pode acompanhar percutindo a cabaça com uma pequena baqueta - mukakala. O Kissange acompanha 

o canto dos homens que percorrem trilhas. É tocado também à noite, por puro deleite, ao redor da fogueira. O 

instrumento é originário da região da África Central. Atribui-se a sua origem ao próprio povo Chokwe, tendo sido 

depois adotado por outros povos como os Lwena e Lunda. 

É outro instrumento que, pelo menos desde o começo do XIX, e provavelmente antes, é encontrado no Brasil, como 

mostram as gravuras de Debret que seguem anexas a este documento. 

PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

3 - Chocalho “Mesambo ua ngombo” – Chokwe. Região de Saurimo, Lunda – Angola. Vara de madeira rematada nas 

extremidades por dois esferóides feitos de fibras extraídas da folha de uma palmeira. Segundo Redinha, este mesmo 

instrumento é chamado de nguaia empregado nas práticas divinatórias entre os Lunda e os Chokwe.  

Guaiá é sinônimo de chocalho para grupos batuqueiros da região do interior de São Paulo. Notadamente entre os 

batuqueiros de Piracicaba, Tietê e Capivari, o guaiá é um chocalho de metal com cabo e um trapézio arredondado em 

uma das extremidades, percutido geralmente pelos cantadores durante o batuque de umbigada. Também 

encontramos um chocalho chamado guaia (diferente deste dos batuqueiros paulistas por ter ao invés de um trapézio 

um disco arredondado) entre os tocadores e cantadores de toadas de Boi do Maranhão.   

PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

4 - Puíta – Ovimbundo, sul de Angola. Também conhecida como Quipuíta. Tambor de fricção original da África Central, 

amplamente disseminado pela região litorânea de Angola (conforme Redinha). Corpo cilíndrico de madeira oco (tronco 

de madeira escavado), com uma das extremidades coberta por pele de antílope, onde é presa no interior uma vareta 
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de bambu. O som obtém-se do atrito entre a vara e as mãos molhadas do tocador (às vezes utiliza-se também folhas 

verdes molhadas), produzindo um “mugido” que para Redinha assemelha-se ao do búfalo e do touro. 

“Ancestral” da cuíca, a puíta é utilizada no Brasil em diversas regiões do país, sendo conhecida também como Tambor-

Onça. Na região do Pantanal, por exemplo, é um instrumento proibido, pois é muito utilizado na caça deste animal, 

sendo seu som emitido para atraí-lo. Em ritmos como o Jongo, o Candombe e o Bumba-meu-Boi, o som grave obtido 

pela fricção do pedaço de pau amarrado na pele com um pano úmido tem a função de marcar o ritmo da música. 

Acredita-se que tenham sido os bambas da famosa e pioneira Escola de Samba Estácio de Sá que teriam adaptado o 

corpo do instrumento para metal e diminuído o seu tamanho, dando origem assim à conhecida cuíca, instrumento 

solista das rodas de samba e das baterias de Escolas de Samba.    

PARA SABER MAIS: Ver anexo “Instrumentos musicais de Angola”. 

 

5 - Tambor Ngoma – Idem 5 da vitrine anterior. 
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