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Fig. 1A - Esse mapa mostra o continente africano na sua atual configuração política 
e enumera cento e cinco grupos étnicos, indicados na superfície do mapa de acordo 
com sua ocorrência em um ou mais países. Essas indicações também permitem 
localizar a origem das obras que compõem o acervo do Museu Etnológico de Berlim. 
 Catálogo Arte da África – Obras-primas do Museu Etnológico de Berlim (2004: 
286). 
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Fig. 1B – Relação dos grupos étnicos apontados no mapa do Museu Etnológico de 
Berlim.  Catálogo Arte da África – Obras-primas do Museu Etnológico de Berlim 
(2004: 287). 
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Fig. 2 A - O mapa de Murdock (1959), reproduzido a partir de desenho do próprio 
autor, mostra aproximadamente as fronteiras territoriais de várias nações 
apresentadas no texto. Foi desenhado com um padrão simples de meia polegada 
para cada grau de latitude e longitude e reduzido em 15% na reprodução. Como 
observa o autor, embora isso resulte numa leve distorção no extremo norte e sul, 
quando comparado com a mesma área projetada, tem a vantagem de facilitar a 
localização pelas coordenadas. Ele considera também que, para estudantes, as 
linhas desse mapa podem se mostrar úteis quanto à distribuição das localidades. No 
item III: 2.3, comentamos alguns limites desse mapa, mas também alguns alcances, 
que podem ser aproveitados didaticamente, como a possibilidade de assinalar ao 
mesmo tempo o espaço territorial aproximado dos tshokwes, dos bembes e dos 
legas – sociedades cuja produção material é analisada em particular nesta 
dissertação (cf. item III: 3, 4 e 5).  Murdock (1959). 
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Fig. 2 B – O recorte do mapa de Murdock mostra área da África central, onde 
podemos visualizar a localização de vários grupos étnicos mencionados nesta 
dissertação, dando idéia de sua proximidade geográfica. Neste mapa, os bembes 
não são designados, já que, como muitos outros povos do sudeste do Congo, eram 
antes confundidos com os lubas. Mas ali vemos os buyes (ou boyos), tidos como 
povos pré-bembes, conforme mencionamos no texto sobre mapas. Os legas aqui 
aparecem como rega.  Murdock (1959). 


