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Proud
to be
Chokwe
With their rich culture and
vibrant traditions, the Chokwe
are one of the strongest ethnic
groups in Angola – and currently
under pressure to reconcile their
past with the country’s future

Angola is home to sev-
eral ethnic groups,

among the principal ones
being the Kimbundu,
Ovimbundu and Bakongo.
But another has an impor-
tant place on this list too,
holding a special position
because of its cultural rich-
ness, history and traditions:
the Chokwe.

With around one million members, the
Chokwe people are the fourth largest ethnic
group in Angola in terms of population. They
live in north east Angola, mainly in Lunda
Norte, Lunda Sul and in Moxico. 

Saurimo, capital of Lunda Sul province, is
the biggest city in the area – some 1,000kms
and three hours flight from Luanda. But
Dundo is the place to understand the Chokwe
with its museum dedicated to the Chokwe
culture – a trove of agricultural tools, instru-
ments and masks.

Last but not least, Itengo, around 50 kilo-
meters north Saurimo, is the historic capital of
the Chokwe. This rural community where the
King of the Chokwe still lives is considered to
be the heart of the Chokwe nation. 

“The Chokwe have a strong character and
they are very stubborn,” says Ruth Hadley, a
British missionary who has lived among them
for 30 years and studied their culture. They
only do what they want, and in the way they
want. If they like you, they will do anything for
you but if they do not, they will let you know.

Orgulho
de ser
Chokwe
Com a sua rica cultura e
tradições vibrantes, o Chokwe é
um dos mais fortes grupos
étnicos de Angola - e,
actualmente, sob pressão para
reconciliar o passado com o
futuro do país

Angola abriga vários grupos étnicos,
estando entre os principais o Kimbundu,

Ovimbundu e Bakongo. Mas um outro tam-
bém tem um lugar importante nesta lista,
ocupando uma posição especial por causa da
sua riqueza cultural, história e tradições: o
Chokwe.

Com cerca de um milhão de habitantes, o
povo Chokwe é o quarto maior em Angola em
termos de população. A etnia vive no nordeste
de Angola, principalmente nas províncias da
Lunda Norte, Lunda Sul e do Moxico. 

Saurimo, capital da província da Lunda
Sul, é a maior cidade da região – dista cerca
de 1.000 kms e três horas de vôo de Luanda.
Mas Dundo é o lugar para se compreender o
Chokwe com o seu museu dedicado à cultura
Chokwe - um acervo de ferramentas agríco-
las, instrumentos e máscaras.

Por último, mas não menos importante,
Itengo, cerca de 50 quilômetros ao norte
Saurimo, é a capital histórica do Chokwe.
Esta comunidade rural onde o Rei do Chokwe
ainda vive é considerada o coração da nação
Chokwe. 

“O Chokwe tem um carácter forte e é
muito persistente”, diz Ruth Hadley, uma mis-
sionária britânica que viveu entre essa etnia
durante 30 anos e estudou a sua cultura. O
Chokwe só faz o que quer, e da maneira que
preferir. Se um Chokwe gostar de si, ele fará
qualquer coisa por si, mas se não gostar, ele
di-lo-á.

“A história do Chokwe explica a sua forte

One People – two kings
The Chokwe nation has two kings, both respected as 
guardians of its identity and traditions

If you go to Saurimo seeking to introduce yourself to the King of the Chokwe and to receive
welcoming blessings, the inhabitants will ask you: which one? – because there are two kings
of the Chokwe in the city.

The first is Alberto Ndvumba, called Mwene Mwacisenge wa Tembo. He lives 20kms north
of the city at Sueja. But you may also meet him in his second house in Saurimo, with his wife
and some of his relatives. For receptions and official meetings, he always wears traditional cos-
tume: a pearl hat, a blue and yellow tunic with a jacket and a sculpted stick. He will welcome
you with songs and tell you stories with all his heart.

The second king is Carlos Manuel Muatxissenge Watembo, called Muatxissenge Watembo.
He also has a home in Saurimo, but he lives most of the time in Itengo, 50 kilometers north
of Saurimo on the road to Dundo. Once there, you will be invited to sit next to him in the chota
– a circular thatched gathering place constructed of wood – and wearing his pink traditional cos-
tume, he will greet you surrounded by village members. He will show you two important places:
ipanga, a small roofless enclosure where he can speak with the ancestors, and chiula, a large
hut where he dispenses justice.

Formerly, the king from Itengo worked in Saurimo, leaving the local authority to his aunt.
But this situation could not last, so the king’s family asked for a member of another branch to
reign in his place. Since when, each one claims to be the King of the Chokwe and each fam-
ily pretends to be the real royal family.

The two branches come from common ancestors but nowadays they do not have direct fam-
ily relationship. Each king has his sphere of influence and sobas (local chiefs) who are loyal to him.

“We are trying do develop our region because we need much more education, wealth and
agricultural infrastructure,” says Muatxissenge Watembo, who for the last 30 years, has been
supported by the PRS party, hoping to gain more influence and asking for more autonomy of
the region.  Conversely, Mwene Mwacisenge wa Tembo is recognised by the MPLA, working
with that party to improve his people’s living conditions.

“Anybody with a problem will come and talk to me to find a solution,” he explains. “When
the government has a problem or a complaint, I am here to convey the message.” But in the
streets of Saurimo, everybody knows and respects them both, as they remain powerful
moral authorities. 

Um Povo – dois reis 
A nação Chokwe tem dois reis, ambos respeitados 
como guardiões das suas identidade e tradições 

Se for a Saurimo e tentar apresentar-se ao rei do Chokwe e receber a bênção de boas-vindas,
os habitantes perguntar-lhe-ão: qual deles? - Porque existem dois Reis Chokwe na cidade.

O primeiro é Alberto Ndvumba, vulgo Mwene Mwacisenge wa Tembo. Este vive 20kms ao
norte da cidade em Sueja. Mas também pode ser encontrado na sua segunda casa em Saurimo,
com a sua esposa e alguns dos seus familiares. Para recepções e reuniões oficiais, ele usa sem-
pre o traje tradicional: um chapéu de pérola, uma túnica azul e amarelo com uma jaqueta e uma
bengala esculpida. Ele recebê-lo-á com canções e conto de histórias de todo o seu coração.

O segundo, Rei Carlos Manuel Muatxissenge Watembo, vulgo Muatxissenge Watembo.
Ele também tem uma casa em Saurimo, mas ele vive a maior parte do tempo em Itengo, 50
quilómetros ao norte de Saurimo na estrada para Dundo. Uma vez lá, você será convidado a
sentar-se ao lado dele no chota – um ponto de encontro em forma circular construído com
madeira e palha – e apresentando-se no seu traje tradicional cor-de-rosa, ele o cumprimenta
rodeado pelos membros da aldeia. Ele mostrar-lhe-á dois lugares importantes: ipanga, um
pequeno recinto sem tecto, onde ele pode falar com os antepassados, e chiula, uma grande
cabana onde ele administra a justiça.

Anteriormente, o Rei Itengo trabalhava em Saurimo, delegando a autoridade local à sua tia.
Mas esta situação não podia continuar, então a família do rei pediu a um membro do outro ter-
ritório para reinar em seu lugar. Desde então, cada um reclama para si o título de Rei do Chokwe
e cada família finge ser da família real de verdade.

Os dois ramos provêm de ancestrais comuns, mas actualmente não têm relação de par-
entesco directa. Cada rei tem a sua esfera de influência e os sobas que são leais a ele.

“Estamos a tentar fazer desenvolver a nossa região, porque precisamos de muito mais edu-
cação, saúde e infraestruturas agrícolas “, diz Muatxissenge Watembo, que nos últimos 30 anos,
é apoiado pelo partido PRS, na esperança de ganhar mais influência e pedindo mais autono-
mia para a região. Por outro lado, Mwene Mwacisenge wa Tembo é reconhecido pelo MPLA,
que trabalha com esse partido para melhorar as condições de vida do seu povo.

“Qualquer pessoa com um problema virá conversar comigo para encontrar uma solução,”
explica. “Quando o governo tem um problema ou uma reclamação, eu estou aqui para trans-
mitir a mensagem.” Mas nas ruas de Saurimo, todo mundo conhece e respeita a ambos, porque
eles continuam a ser autoridades morais poderosas. 

anthropology / antropologia

King Carlos Manuel Muatxissenge Watembo King Alberto Ndvumba and his wife
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“The history of the Chokwe explains their
strong personality. In the past, they dominated
the country by their strength, resources and
success in trade. They were one of the most
powerful groups in Angola,” adds Ruth, who
now runs three schools in Saurimo.

During the 15th century, the Lunda empire
brought together diverse groups of peoples in
this region of Africa – what is now largely
Katanga province in the DRC.

Legend has it that Lunda queen Lueji mar-
ried the Luba prince, Ilunga, against the will of
the members of the Lunda aristocracy. They so
disapproved of the marriage that they migrated
south to present-day Angola to form their own
community. This was the birth of the Chokwe
kingdom.

Thanks to their abilities and resourceful-
ness, the kingdom expanded rapidly as the
Chokwe were known as excellent hunters and
traders all along the trade route from Central
Africa to the Angolan coast, where they dealt
with Europeans.

They even refused to pay tribute to the
Lunda emperor, claiming their independence
and fighting against him. Portuguese colonisa-
tion eventually put an end to the war and
divided the Lunda empire between the DRC,
Zambia and Angola.

The Chokwe kingdom has its own unique
social structure founded upon matrilineal lines.
It is governed by a king, Mwachisenge, but the
power is very decentralized, shared between
the chiefs of clans. These chiefs inherited their
positions from their maternal uncle but before
making any decisions, they consulted with a
committee of elders and ritual specialists. 

“Every action, including the administra-
tion of law, has to be taken with due respect
for the tradition. A sanction is made in accor-
dance with older rulings and a series of
proverbs,” explains Elias Chinguli, a member of
Luanda provincial administration with affilia-
tions to the Chokwe community. 

“For instance, after the death of a woman,
her husband must offer compensation to her
family for not having taken care of her. In the
past, this reparation could even mean the hus-
band giving a member his family to the wife’s
family. Today, in some rural areas, this kind of
sanction can still apply, but only with money
and goods”, he adds.

Social customs and knowledge have been
handed down from the chiefs and elders to the
younger generation for centuries. In ancient
times, the elders were accustomed to explain
these things with stories accompanied by
sand drawings, called sona. “We do not have
books or codes,” explains Father Abel
Cauoiongo, catholic vicar-general of Saurimo.
“Communication is verbal, through stories and
parables in Chokwe, our own language.”

The cultural and artistic heritage is also
very lively. “We have our own rhythms, songs
and dances, such as tchianda, tchiséla or
makopo.” There are 32 in total, and they are a
part of every official ceremony and event”,
explains Guillermo Martins, a journalist for the
national radio RNA based in Saurimo. “We also
have our own social dishes, arts and crafts.”

One tradition still very important among
the Chokwe people is their initiation rites for
teenagers. In the past, every teenager had to
attend a special school for two years to learn
how to hunt, fish and absorb all the rules of the
Chokwe community. This ritual, mukanda, was
associated with circumcision. “Nowadays
most of the circumcisions happen in hospital

because teenagers cannot miss school for too
long, though the ceremony remains”, says
Guillermo Martins.

Modern life does not seem to affect the
Chokwe identity very much. “Keeping our ori-
gins alive is a way of identifying ourselves in a
national context of uniformity,” says Lindo
Bernardo Tito, a politician known for his
Chokwe origins, and a member of Casa, a
new political opposition party.

However, some have a different view that
the strong attachment to the Chokwe identity
is a self-protecting reaction after the painful
loss of power in recent decades. Indeed, there
are only a few leading figures from this ethnic
group on the Angolan political, cultural and
economic scene today. 

“The Lunda provinces and the Chokwe are
not taking advantage of current national devel-
opments,” says Eduardo Kuangana, the
president of the PRS, a national political party
born in the Lundas to defend the independence
of the Chokwe region. “We are lacking schools,
hospitals, jobs and even transport. The
resources of the diamond industry are used by
the state to develop the country but only a
small part comes back to the local population.”

The kings of the Chokwe, traditional and
local authorities in the provinces, prefer to
focus on the development of the region. They
want to improve the social development of the
population while keeping alive Chokwe tradi-
tions and identity.

With their moral authority, they have influ-
ence over all the local chiefs (sobas) and the
community, so they can settle conflicts and
solve problems – and negotiate with the admin-
istration in the interests of the population.

“Some aspects of Chokwe culture make
their development harder. The animist beliefs,
giving power to the spirits of ancestors, does
not encourage them to take responsibility.
Within the family, fathers have trouble in
asserting their authority over the maternal
uncles – still very powerful due to tradition,”
explains Father Abel.

“We have to educate our children and
offer them good lives but we cannot forget our
identity which is our wealth,” says Lindo Tito.
That is the challenge the Chokwe must face in
the future. 

personalidade. No passado, o Chokwe domi-
nava o país pela sua força, recursos e sucesso
no comércio. Era um dos grupos mais podero-
sos em Angola “, acrescenta Ruth, que dirige
actualmente três escolas em Saurimo.

Durante o século XV, o império Lunda reu-
niu diversos grupos de povos nesta região de
África - o que é hoje em grande parte a provín-
cia de Katanga, na RDC.

Diz a lenda que a rainha Lueji da Lunda se
casou com o príncipe Luba, Ilunga, contra a
vontade dos membros da aristocracia Lunda.
Eles desaprovaram de tal forma o casamento
que preferiram migrar para o sul de Angola de
hoje para formar sua própria comunidade. E
assim nasceu o reino Chokwe.

Graças às suas habilidades e desenvol-
tura, o reino se expandiu rapidamente uma vez
que os Chokwe eram conhecidos como exce-
lentes caçadores e comerciantes ao longo da
rota de comércio da África Central à costa
Angolana, onde faziam as transacções com os
Europeus.

Eles recusaram mesmo a prestar tributo
ao imperador Lunda, afirmando a sua inde-
pendência e lutaram contra ele. A colonização
portuguesa, eventualmente, pôs fim à guerra
e dividiu o império Lunda entre a República
Democrática do Congo, Zâmbia e Angola.

O reino Chokwe tem a sua própria estru-
tura social única assente no sistema
matrilinear. É governado por um rei,
Mwachisenge, mas o poder é muito descen-
tralizado, compartilhado entre os chefes de
clãs. Estes chefes herdaram as posições dos
seus tios maternos, mas antes de tomarem
qualquer decisão, eles consultam um comité
de anciãos e especialistas rituais. 

“Cada acção, incluindo a administração
da justiça, tem que ser adoptada com o devido
respeito pela tradição. A sanção é adoptada de
acordo com as decisões dos mais velhos e
uma série de provérbios“, explica Elias Chinguli,
um membro do governo provincial de Luanda
com vínculos à comunidade Chokwe. 

“Por exemplo, após a morte de uma
mulher, o seu marido deve oferecer uma com-
pensação à família dela por não ter cuidado
devidamente dela. No passado, essa reparação
poderia até significar o marido dar um membro
de sua família à família da falecida esposa.
Actualmente, em algumas áreas rurais, esse

tipo de sanção ainda se aplica, mas apenas
com dinheiro e bens”, acrescenta ele.

Os costumes sociais e os conhecimentos
têm sido transmitidos de chefes dos clãs e
anciãos à nova geração durante séculos. Nos
tempos idos, os mais velhos tinham o hábito
de explicar essas coisas com histórias acom-
panhadas de desenhos no chão, chamado
sona. “Nós não temos livros nem códigos”,
explica o Padre Abel Cauoiongo, vigário-geral
católico de Saurimo.” “A comunicação é verbal,
por meio de histórias e parábolas em Chokwe,
nossa própria língua.”

O património cultural e artístico também é
muito animado. “Nós temos os nossos pró-
prios ritmos, canções e danças, como
tchianda, tchiséla ou makopo.” São 32 no total,
e fazem parte de cada cerimónia e evento ofi-
cial“, explica Guillermo Martins, jornalista da
Rádio Nacional (RNA) em Saurimo. “Nós tam-
bém temos os nossos próprios pratos sociais,
artes e ofícios.”

Uma tradição ainda muito importante
entre o povo Chokwe são os seus ritos de ini-
ciação para adolescentes. Antigamente, todo
o adolescente tinha de frequentar uma escola
especial durante dois anos para aprender a
caçar, pescar e absorver todas as regras da
comunidade Chokwe. Este ritual, mukanda,
era associado à circuncisão. “Hoje em dia a
maioria das circuncisões acontece no hospital
porque os adolescentes não podem faltar às
aulas por muito tempo, embora ainda se man-
tenha a cerimónia “, diz Guillermo Martins.

A vida moderna não parece afectar muito
a identidade Chokwe. “Manter viva as nossas
origens é uma maneira de identificarmo-nos
num contexto nacional de uniformidade”, disse
Lindo Bernardo Tito, um político conhecido
pelas suas origens Chokwe, e um membro da
CASA, uma recém-criada coligação de partidos
de oposição política.

No entanto, alguns têm uma visão dife-
rente alegando que o forte apego à identidade
Chokwe é uma reacção de auto-protecção
resultante da dolorosa perda do poder nas
últimas décadas. Na verdade, actualmente,
existem apenas algumas figuras principais
deste grupo étnico no cenário político, cultural
e económico de Angola. 

“As províncias da Lunda e os Chokwe não
estão a tirar proveito dos actuais desenvolvi-
mentos nacionais “, diz Eduardo Kuangana, o
presidente do PRS, um partido político nacio-
nal nascido nas Lundas para defender a
autonomia da região Chokwe. “Temos falta
de escolas, hospitais, postos de trabalho e
até mesmo de transporte. Os recursos da
indústria do diamante são usados   pelo Estado
para desenvolver o país, mas apenas uma
pequena parte beneficia a população local.”

Os reis dos Chokwe, as autoridades tradi-
cionais e locais nas províncias, preferem
concentrar-se no desenvolvimento da região.
Eles querem melhorar o desenvolvimento
social da população, mantendo vivas as tradi-
ções e identidade Chokwe.

Com a sua autoridade moral, eles têm
influência sobre todos os sobas e a comuni-
dade, para que possam dirimir os conflitos e
resolver problemas - e negociar com a admi-
nistração, no interesse da população.

“Alguns aspectos da cultura Chokwe tor-
nam mais difícil o seu desenvolvimento. As
crenças animistas, que conferem poder aos
espíritos dos antepassados, não os incentiva
a assumir a responsabilidade. Dentro da famí-
lia, os pais têm dificuldade em afirmar a sua
autoridade sobre os tios maternos - ainda
muito poderosos, devido à tradição”, explica o
Padre Abel.

“Temos que educar as nossas crianças e
oferecer-lhes uma vida boa, mas não podemos
esquecer a nossa identidade, que é a nossa
riqueza “, diz Lindo Tito. Esse é o desafio que
o Chokwe tem pela frente. 
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You will find Miguel Kamoso living out his
days in a quiet suburb on the sunset side of
Catete, 60kms from Luanda on the road to
Malange. His home is little more than a stone’s
throw from the bust of Agostinho Neto that
looks towards the capital – which is appropriate,
for in his younger days, Mestre Kamoso played
before Angola’s first president.

Today, he is considered to be the last liv-
ing exponent of the instrument he made his
own: the hungu.

Born of rural traditions, it consists of a dried
gourd fixed to the bottom of a wooden bow with
a steel wire attached to both ends. Plucking the

wire yields a gentle resonating sound, not unlike
a guitar.

In Miguel Kamoso hands the hungu was
the traditional accompaniment of the capoeira
fight-like dance and in his hay day, played at
the grand rallies for the MPLA following inde-
pendence, attended by Eduardo dos Santos,
as well as for many informal gatherings for the
museque communities.

Hailing from Benguela, Kamoso has
entertained crowds at carnivals and audi-
ences at concerts. He has travelled to Cuba
and the Congo – and when serving in the
Portuguese army he was for a period in Goa,

India. Now more than 90 years old, he plays
just for friends and small groups.

His gait is slow and his strong features
are at times wrinkled in pain, though when he
starts to play, a smile dances in his eyes once
more, as the soft cadences drift away over the
fields outside his door.

But where are his thoughts? 
At the grand parades – or in the dusty

streets? Or recalling the day in 2007 when
the Ministry of Culture awarded him a special
diploma for his role in the preservation of
Angolan culture.

“I’m glad to have played a small part in
our musical history,” he says haltingly. “I may
not get about much now, but I have magical
memories of those days.” 

Fomos encontrar Miguel Kamoso a viver
os seus dias num subúrbio tranquilo parte
oeste de Catete, a 60kms de Luanda na
estrada para Malange. A sua casa está a pou-
cos metros do busto de Agostinho Neto, que
olha para a capital - que é merecido, porque
nos tempos da sua juventude, Mestre
Kamoso tocou perante o primeiro Presidente
de Angola.

Hoje em dia, é considerado o último
expoente vivo do instrumento que ele próprio
fez, o seu: o hungu.

Carregado de tradições rurais, é feito de
uma cabaça seca fixada à parte inferior de um
arco de madeira com uma corda de aço ligada
a ambas as extremidades. Dedilhar a corda
produz um som ressonante suave, não muito
diferente de uma guitarra.

Nas suas mãos o hungu foi o acompa-
nhamento tradicional da capoeira como
luta-dança e no seu tempo, Miguel Kamoso
tocou em grandes comícios para o MPLA
após a independência na presença de Eduardo
dos Santos, bem como para muitos encontros
informais para as comunidades de musseque.

Agora com mais de 90 anos de idade,
Kamosso toca apenas para amigos, peque-
nos grupos assim como os capoeristas do
Grupo A.B.A.D.A - Capoeira, que nos últimos

dois anos tem preservado o seu estilo de
tocar atravês da filosofia do Projecto 5R de
resgatar os valores dos Mestres juntamente
com o Professor Cabuenha que o valorizam
como artista e ajudam-no com as suas neces-
sidades básicas.

Vindo de Benguela, Kamoso tem entre-
tido multidões em carnavais e o público em
espetáculos. Ele viajou para Cuba e Congo - e,
quando servia no Exército Português, ele foi
por um período à Goa, Índia. Actualmente,
com mais de 90 anos de idade, ele toca ape-
nas para amigos e pequenos grupos.

O seu andar é lento e as suas feições for-
tes são, por vezes, enrugadas na dor, mas
quando ele começa a tocar, um sorriso dança
nos seus olhos mais uma vez a medida que as
cadências suaves erram pelos campos diante
da sua porta.

Mas onde estão seus pensamentos?
Nos grandes desfiles – ou nas ruas

empoeiradas? Ou lembrando um dia em 2007,
quando o Ministério da Cultura atribuiu-lhe
um diploma especial pelo seu papel na preser-
vação da cultura Angolana.

“Fico feliz por ter contribuído um pouco na
nossa história musical“, diz ele hesitante.
“Posso não sair muito agora, mas tenho lem-
branças mágicas daqueles tempos.” 

The Last Instrumentalist

Sona sand drawings (Lusona) are native to the Chokwe people. The
word Sona means ‘letters’ – both language and literature.

Striking in their elegance, the illustrations disclose a much deeper
form of communication, encompassing traditional rituals, problem-
solving techniques and ancient legends of Angola. The drawings are
very sophisticated: beautiful designs that reveal fascinating stories.
Even today, they remain a key adjunct to Angola’s age-old tradition of
storytelling and a vital tool in educating local communities of the
region.

But it would be wrong to consign Sona to the realm of legend.
Sona is still a means of conveying the vibrant tales, myths, sayings and
proverbs of the Chokwe culture that form a cornerstone for training
young men to take up their social roles at the heart of the community
through the time-honoured ritual of Mukanda – a period of intense
schooling for young boys, when they are circumcised and garner the
knowledge they must have to hand before they can truly call them-
selves men.

The Mukanda ritual remains very strong and encompasses much
more than abstract ideas about circumcision and fertility. Young men
go to the Mukanda school to learn about life in an oral context. They

are taught how to dance, how to behave, how to live. The school is
designed to unite youth, creating a good harmony and understanding
between them, enabling them to profit from good sources of informa-
tion and education.

The sand drawings are the people’s culture. They speak about the
reality of life in Angola. They are not created or imagined. Sona is the
real life of the Chokwe people. 

Sona, desenhos no chão (Lusona) são ori-
ginários do povo Chokwe. A palavra Sona na
língua Chokwe significa “letras” – língua e
literatura.

Marcantes pela sua elegância, as ilustra-
ções revelam uma forma muito mais profunda
de comunicação, englobando rituais tradicio-
nais, técnicas de resolução de conflitos e
lendas antigas de Angola.

Os desenhos são muito sofisticados: belos

desenhos que revelam histórias fascinantes.
Ainda hoje, eles continuam a ser um comple-
mento fundamental da antiga tradição de contar
histórias de Angola e uma ferramenta vital na
educação das comunidades locais da região.

Mas seria errado consignar Sona ao reino
da lenda. Sona é ainda um meio de transmi-
tir contos vibrantes, mitos, ditos populares e
provérbios da cultura Chokwe que formam
uma base para a formação de jovens com
vista a assumir os seus papéis sociais no seio
da comunidade por meio do ritual honrado de
Mukanda - um período de estudo intenso para
os rapazes, quando eles são circuncidados e
reúnem conhecimentos que devem ter a mão

antes de se considerarem realmente homens.
O ritual Mukanda continua muito forte e

abrange muito mais do que as ideias abstra-
tas sobre a circuncisão e a fertilidade. Os
jovens vão para a escola Mukanda aprender
sobre a vida de uma forma oral. Ensinam-
lhes como dançar, como se comportar e
como viver. A escola foi concebida para unir
os jovens, criando uma boa harmonia e enten-
dimento entre eles, permitindo-lhes beneficiar
de boas fontes de informação e educação.

Os desenhos no chão são a cultura do
povo. Eles falam sobre a realidade da vida em
Angola. Eles não são criados nem imaginários.
Sona é a vida real do povo Chokwe. 

Desenhos no Chão 
Nessa nova era de optimismo, uma parte da preciosa herança
Angolana ainda comunica realidades intemporais 

Written in theSand
As Angolans embark upon a new era of optimism, a precious 
part of their heritage still communicates timeless realities

O Último Instrumentista

culture / cultura




