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Estudiosos e praticantes indagam constantemente a res-
peito das origens da capoeira mas poucos conseguiram 
investigar sua formação para além das especulações 
disseminadas pelo senso comum. Este é um estudo que 
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na dança engolo, que, simultaneamente, exerce papel 
de dança e arte marcial, amplamente praticada no su-
doeste de Angola. O presente artigo procura contribuir 
com a história do jogo da capoeira e estabelecer uma 
explanação peculiar para as técnicas de chute e defesa 
envolvidas no jogo da capoeira e o paralelo entre essas 
e as que são encontradas no jogo do engolo, em Angola.
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A capoeiragem

Uma das consequências mais frutíferas dos estudos acadêmicos da diás-
pora africana foi unir os africanistas e americanistas em um diálogo 
produtivo. Desde o início do século XX tem ocorrido um crescente 
corpo literário especulando as origens do jogo de capoeira, mas, tendo 
sido escrito isoladamente do mundo correlato e reflexivo dessa arte, 
ninguém lidou com as origens africanas do jogo de capoeira para além 
de especulações.1 Este artigo procura prover dados etnográficos do sul de 
Angola com o objetivo de reexaminar as fontes africanas da base técnica 
do jogo de capoeira.

Embora associado na imaginação popular à Bahia, o jogo de capoeira, na 
verdade, parece ter tido como seu epicentro brasileiro o Rio de Janeiro 

(HOLLOWAY, 1989; KARASCH, 1987; SOARES, 1994). A primeira 
documentação detalhada do final do século XVIII revela que essas prá-
ticas estavam associadas a homens escravizados, que trabalhavam como 
domésticos ou por salários na cidade. Fontes do século XIX fornecem um 
quadro mais claro das práticas relacionadas à capoeira. É muito impor-
tante distinguir entre três práticas sociais ligadas entre si, mas distintas 
umas das outras.2 A primeira eram as sociedades de iniciação dos ca-
poeiras chamadas de maltas, badernas e ranchos ou simplesmente grupos de 
capoeira. Essas maltas frequentemente se engajavam em brigas sangrentas 
de rua, umas contra as outras, e, por vezes, contra a polícia e a Guarda 
Nacional, que batalhavam constantemente para ultrapassar essa ameaça 
incessante à dominação simbólica da elite da cidade. Como eu exploro em 
outros escritos, as maltas proveem um estilo de vida alternativo e senso 
de honra aos africanos e seus descendentes (OBI, 2008, p. 152-198). Jules 
Itier (Paris, 1848, p. 62) parece referir-se a eles quando reporta socie-
dades secretas de escravos conectadas com assassinatos não resolvidos, 
“frequentemente liderados por negros livres, cujo objetivo era a proteção 
dos escravos”. Embora constantemente rotulada pelos acadêmicos como 
gangues de rua, essas maltas são mais bem entendidas como sociedades 
de iniciação. Capoeiras, membros totalmente iniciados dessas sociedades, 
eram marcados por vestimentas, gestos e práticas sociais característicos 
(HOLLOWAY, 1989, p. 637-76; KARASCH, 1987, p. 298-9; SOARES, 
1994, p. 43-96). Tais maltas perpetuaram a capoeiragem, termo associado 
a qualquer prática malta, mas especificamente significando uma junção de 
habilidades de lutas mortais com pés, cabeças, bastões, facas, navalhas e, 
até mesmo, pedras. Diferente dessas lutas de rua letais, o jogo de capoeira 
era uma arte de destreza física. Eram jogos frequentemente praticados 
ao som de tambores angolanos, que os capoeiras levavam consigo, mas 
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em outras ocasiões o jogo era feito ao som de outras músicas nas ruas.3 
Um observador francês anotou que os capoeiras frequentavam todas as 
grandes reuniões e, em festivais populares, eles geralmente antecediam 
cortejos “executando ginásticas ou uma dança especial também chamada 
de capoeira” (ALLAIN, 1886, p. 272). Por vezes um jogo poderia acabar 
mal, provocando um sacar de armas que fazia com que as pessoas saíssem 
correndo. Com maior frequência os jogos cativavam admiradores atraídos 
pela dinâmica dos movimentos “como a mariposa para a luz”.4 Capoeiras 
experientes ensinavam a jovens iniciantes o jogo de capoeira (ABREU, 
1886, p. 4; MORAES FILHO, 1979, p. 258). Embora nem todos eles se 
tornassem capoeiras totalmente iniciados, o jogo de capoeira, juntamente 
com outras habilidades de capoeiragem, tinha de ser dominado a fim de 
que se ascendesse na hierarquia da malta.

Ainda que o conhecimento dos detalhes do jogo de capoeira no século 
XIX seja limitado, é possível compilar um esboço desse ritual de combate 
dançado. No início daquele século, havia duas modalidades em prática 
entre a população escravizada. A primeira era o jogo de concurso de 
cabeçadas e outra o jogo que utilizava pontapés.5 Enquanto a documen-
tação dos duelos de cabeçadas esmoreceu pela metade do século, o jogo 
de capoeira como arte de pontapés continua a ser praticado no Rio de 
Janeiro até o final do século e os tempos atuais. No início dos anos 1820, 
Augustus Earle pintou uma aquarela, Negros fighting, Brazils (Negros Bri-
gando, Brazils), que indubitavelmente representa capoeiras, mostrando 
um dos combatentes arremessando um pontapé. James Wetherell, que 
visitou o Brasil em 1856, descreveu o que era claramente um jogo de 
capoeira, como sendo uma luta dinâmica com os pés. “Um pontapé no 
queixo era o mais doloroso que os oponentes podiam infringir uns aos 
outros. Eles são cheios de ação, cabriolando e atirando as pernas e braços 
como macacos durante as lutas” (WETHERELL, 1860, p. 119). Para 
além de qualquer conotação racista, a referência a macacos sugere cam-
balhotas e acrobacias. Nos finais do século podemos distinguir pontapés 
circulares, rasteiras, e pontapés dados com o corpo invertido, com as 
mãos suportando o peso. Estes “pontapés invertidos” parecem ter estado 
no coração do jogo. Particularmente no jogo da capoeira, o arsenal de 
pontapés esteve associado a pontapés lançados com o corpo invertido 
como o rabo d’arraia e pentana. Como Melo Moraes Filho observou, o 
rabo d’arraia era “um dos preparativos mais rudimentares” (MORAES 
FILHO, 1979, p. 259). O rabo d’arraia era um chute lançado por “volta 
sobre o corpo, rodando uma das pernas de encontro o inimigo”, 
enquanto a pentana envolvia “volta sobre o corpo aplicando os pés 
contra o peito do adversário”6 (ABREU, 1886, p.7-8; BURLAMAQUI, 
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1928, p. 24). Esses pontapés dinâmicos e suas defesas acrobáticas eram 
provavelmente os aspectos mais atraentes do espetáculo, que faziam 
as multidões de observadores afluir para vê-los. A agilidade era usada 
como defesa aos pontapés do jogo. Capoeiras mantinham o corpo em 
movimento entre os ataques e as defesas, uma prática associada ao termo 
(buntu) ginga, encontrada em muitas línguas angolanas que significam 
dançar, oscilar ou jogar (TAVARES, 1998). Isso era um elemento funda-
mental do jogo e Moraes Filho sugere que, dada a popularidade dessa 
arte, havia pouquíssimos meninos que não soubessem ao menos gingar 
(MORAES FILHO, 1979, p. 261). Dessa oscilação enganosa do jogo, 
todos os ataques seriam evitados por várias técnicas de esquiva. Estes 
movimentos podem simultaneamente ser defensivos e de contra-ataque, 
tais como o caçador, no qual o capoeira baixa-se muito sobre as suas mãos 
para evitar um golpe e estica uma perna para rasteirar a perna de apoio 
do oponente, arremessando-o ao chão. Assim, o jogo de capoeira era 
um jogo dinâmico em que havia o movimento constante do corpo, de-
fesas acrobáticas, cambalhotas e pontapés. Geralmente nos pontapés se 
utilizavam as mãos para suportar o peso do corpo.

O Jogo e os mitos de origem

De onde vêm esses sistemas de chutes dinâmicos, arrastos e defesas 
corporais dinâmicas? No início do século XIX eles estiveram muito 
associados aos africanos escravizados. Entretanto, um certo número 
de escritores queria transformar o jogo de capoeira em uma arte de 
luta nacional. Nos anos 1930, o programa populista no Estado Novo 
de Getúlio Vargas lançou um movimento para reinserir o jogo e outras 
formas culturais afro-brasileiras em símbolos brasileiros “desracializados” 
(ABREU, 1999; DOWNEY, 2002; LINGO, 1996; PIRES, 1996; REIS, 
1993; VIEIRA, 1990). O legado do racismo científico e a intenção de 
utilizar o jogo em suporte ao mito da democracia racial fizeram muitos 
autores dissociarem o jogo de qualquer hereditariedade africana direta. 
Um dos primeiros autores a promover a tese da origem brasileira foi 
Plácido de Abreu, que escreveu:

Uns atribuem-na aos pretos africanos, o que julgo um erro, pelo simples 
fato de que na África não é conhecida a nossa capoeiragem e sim alguns 
tipos de cabeçada. Aos nossos índios também não se pode atribuir, 
porque apesar de possuírem a ligeireza que caracteriza os capoeiras, 
contudo, não conhecem os meios que estes empregam para ataque e 
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defesa. O mais racional é que a capoeiragem criou-se, desenvolveu-se, 
e aperfeiçoou-se entre nós. (SOARES, 1994, p. 40)

Note que a base da sua conclusão para negar a noção comum de uma 
gênese africana estava simplesmente ligada a sua ignorância de qualquer 
arte dos chutes em relação ao jogo de capoeira na África. Em décadas 
mais atuais, Mara Jardim e muitos outros repetiram essa mesma lógica 
– sem fazer qualquer pesquisa no assunto – para negar qualquer cone-
xão africana: “Nenhuma manifestação cultural semelhante à capoeira 
foi encontrada na África e, portanto, pode-se concluir que a expressão 
‘capoeira angolana’ é uma criação brasileira sem qualquer conotação 
cultural com a África” (JARDIM, 1976, p. 1). Tais declarações não foram 
baseadas em qualquer pesquisa sobre a África, e parecem ser motivadas 
por um desejo de afirmar uma ideologia nacionalista, que promove uma 
visão de cultura brasileira em que as contribuições africanas são presu-
midas de terem sido separadas, não identificadas, ou inconsequentes.

Essa negação de um legado africano simultaneamente levou ao desen-
volvimento de supostos mitos de origem, explicando como as técnicas 
do jogo de capoeira foram inventadas ex nihilo no Brasil. Numerosos 
autores sugeriram que as técnicas emergiram fora de mestiçagem. Por 
exemplo, um sugeriu que a capoeiragem combina “a navalha do fadis-
ta da mouraria lisboeta, alguns movimentos sambados e simiescos do 
africano e, sobretudo, a agilidade, a leveza felina e pasmosa do índio” 
(CAMPOS, 1906). Enquanto tais posições são exemplares fortes de  ideais 
de lusotropicalismo e democracia racial, como teoria de origens do jogo 
de capoeira elas são incompatíveis com dados históricos disponíveis 
do século XIX que ligam a arte demograficamente a africanos e afro-
brasileiros (HOLLOWAY, 1989, p. 654-661).

O surgimento histórico do jogo da capoeira no Brasil, como parte da 
cultura negra, levou outros autores a desenvolverem supostas origens 
que apresentam as técnicas do jogo como tendo sido inventadas fora das 
necessidades combativas dos escravos. Alguns sugerem que os escravos 
criaram o jogo de capoeira no Brasil, fundindo estilos de dança africana 
em uma arte de luta provisória. O problema imediato com tais argu-
mentos é que esses autores afirmaram e promoveram um estereótipo 
errôneo de um estado de tábula rasa entre africanos escravizados. Este 
modelo de déficit supõe que africanos não tiveram nenhuma arte marcial 
como modelo para combinarem movimentos de dança para defender-se. 
Matthias Assunção propôs recentemente uma hipótese de variante de 
que o jogo de capoeira é um híbrido, feito da mistura de artes marciais 
africanas numerosas tais como a cufuinha de Luanda (uma dança de 
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guerra manejando uma faca sem chutes), a bassula de Angola (uma luta 
em que os oponentes se agarram) e o ómudinhu (uma dança acrobática 
cimbebasiana de inversão corpórea) (ASSUNÇÃO, 2005, p. 47-66). 
Esta teoria indaga: se o jogo de capoeira era um sistema híbrido de luta 
sob a opressão do cativeiro, por que os escravos não incorporavam os 
movimentos mais mortais e eficientes da África como os ganchos sene-
gambianos, as artes marciais mistas como eko-cheche e os socos poderosos 
de boxe de dambe dos Hausas, que podiam ser aprendidos muito mais 
rápido do que pontapés acrobáticos? Mais importante: não há nenhuma 
evidência segura das técnicas de bassula ou cufuinha como componentes 
centrais do jogo de capoeira.7 Um mito relacionado com isso é que os 
elementos de dança da arte foram adicionados no Brasil para camuflar a 
arte marcial, com africanos disfarçando-a como uma dança que limitava 
o entendimento do que eles realmente praticavam (DIMOCK, 1976, p. 
123). No registro histórico, no entanto, fica claro que a polícia, os jorna-
listas e os visitantes, mesmo europeus, não tinham nenhuma dificuldade 
em distinguir o jogo de capoeira de danças inócuas. Além disso, a prática 
do jogo de capoeira “mesmo com o propósito de divertimento” estava 
expressamente proibida pelo decreto de 27 de julho de 1831.8

Os dois paradigmas finais de origem afro-brasileira sugerem que jogo de 
capoeira apareceu do nada em quilombos ou cativeiro urbano. Annibal 
Burlamaqui, um médico-escritor do início do século XX, afirmou que a 
arte nasceu no quilombo dos Palmares, fora da necessidade de os afri-
canos se defenderem. Uma variante da arte pode ter sido usada aí como 
uma forma de treinamento, mas os quilombolas lutaram com armas e não 
há nenhuma evidência que mostre que o jogo de capoeira fora usado em 
Palmares, quanto mais que tenha sido criado lá. Finalmente, ignorando 
a tradição angolana de pugilismo, elaborou-se outra explicação popular 
para o arsenal de pontapés derivados da posição invertida do corpo no 
jogo de capoeira, que é a que afirma que os africanos escravizados são os 
criadores da arte no Brasil, pois estes a utilizavam para se defenderem 
quando estavam com as mãos acorrentadas. Isso não é historicamente 
plausível por duas razões. Primeiro, a maioria dos escravos foi acorren-
tada frequentemente pelas pernas ou pescoço em vez de pelas mãos, pois 
um escravo acorrentado pelas pernas pode trabalhar e não pode fugir. 
A ilustração do século XIX, Negros que Vão Levar Açoutes, mostra clara-
mente um capoeira acorrentado pelo tornozelo. Em segundo lugar, os 
escravos só eram acorrentados sob condições muito limitadas, tornando 
extremamente improvável que desenvolvessem uma arte marcial em 
circunstâncias de acorrentamento.
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Em contraste com essas origens inventivas, existe uma tradição há muito 
tempo em evidência ligando o jogo de capoeira a Angola. Enquanto os 
africanos escravizados que dominaram essa arte no Brasil obviamente 
não tiveram oportunidade de publicar seu entendimento das origens 
da arte, eles comemoraram seu legado da arte angolana na mesma prá-
tica ritual. Isto é o mais claro na tradição baiana, que veio dominar a 
prática da arte por todo o Brasil na metade do século XX. Na Bahia, os 
africanos da costa oeste dominaram demograficamente, em particular 
os conhecidos como Nagô (Yoruba), Jeje (Aja-Fon-Ovelha) e Hausas. 
De acordo com João José Reis, em 1835 a maioria dos escravos baianos 
havia nascido na África, e “Nagô representou dois terços da comunidade 
africana nos anos 1850, que quiseram dizer que divisões étnicas antigas 
lentamente declinaram serem substituídas por um tipo de hegemonia 
cultural Nagô” (REIS, 2005, p. 207). Se o jogo fosse uma simples brico-
lagem, esperar-se-ia uma enorme influência nagô. Dado esse contexto, 
é certamente significativo que os nomes dos maiores ritmos da arte se 
referem a Angola (Angola, Benguela e São Bento – o santo patrono de 
Angola) e referências africanas nessas canções da arte maciçamente dizem 
respeito à Africa Centro-Ocidental. Na percussão do jogo de capoeira, 
os tambores do século XIX e o arco rítmico do século XX com seu estilo 
característico eram claramente de procedência angolana (KUBICK, 1979, 
p. 32-6; RIBEYOLLES, 1941, p. 37-8). Plácido de Abreu, mesmo quando 
argumentando, teve de reconhecer, a partir de um entendimento amplo 
no século XIX, que a arte era africana. Seu contemporâneo, Pires de 
Almeida, afirma que a arte fora trazida da África Centro-Ocidental para 
o Rio (“das terras do Congo”) (ALMEIDA, 1908, p. 18). João do Rio, 
(Paulo Barreto) similarmente, registrava que ela foi trazida de Angola 
(BARRETO, 1910, p. 143). Na Bahia, Manuel Raimundo Querino, ele 
mesmo um afro-brasileiro nascido na metade do século XIX, também 
atribui a arte aos angolanos (QUERINO, 1938, p. 271).

O Engolo

Em resposta a esse conhecimento amplo da conexão do jogo de ca poeira 
com a África Central, o etnógrafo angolano José Redinha sugeriu a busca 
de uma locação mais específica em Angola como o local de nascimento 
dessa arte única (REDINHA, 1968, p. 31). O artista Albano Neves e Sou-
za foi o primeiro a identificar o protótipo angolano específico, a dança 
engolo.9 Sua tese pioneira, no entanto, não foi até agora explorada com 
mais pesquisa. O engolo era uma arte de luta com os pés que prevalecia 
na região cimbebasiana do sul de Angola, aproximadamente da seção sul 
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do planalto até o norte de Etosha Pan. Os três maiores agrupamentos 
de povos Bantu eram os de língua kunene, ambo e herero10 (KINAHAN, 
1988, p. 5-18; PFOUTS, 2003, p. 19-46). Os de língua herero viviam do 
pastoralismo nômade, ao passo que os de língua kunene e ambo praticavam 
o agropastoralismo.11 Enquanto os homens desses dois últimos grupos 
limpavam os campos e construíam complexos que  incluíam silos, em 
grande parte, a vida do homem cimbebasiano era centrada em conduzir 
os rebanhos e na capacidade de proteger o gado. Em contraste com seus 
vizinhos de orientação agricultora, os cimbebasianos desenvolveram um 
ethos mais marcial para dar conta da realidade constante de incursão de 
captura de gado. Os cimbebasianos praticavam inúmeras artes marciais, 
tais como: lançamento de pedras, luta de bastão, luta de cabeçadas, boxe 
de bofetadas e a arte de luta com o pé do engolo (OBI, 2008, p. 17-51).

Após uma pesquisa preliminar na região em 1994, voltei a viver na 
Cimbebasia, conduzindo estudos etnográficos e linguísticos de 1996 a 
1998 e retornei em sete viagens subsequentes.12 Tristemente, o engolo 
está aos poucos desaparecendo como prática social. Na maior parte das 
comunidades que eu visitei o engolo não foi regularmente praticado por 
muitas décadas e somente as pessoas mais velhas ou os idosos podiam 
demonstrar a arte. Embora tenha revivido como uma arte de performance 
algo folclórica na última década em Humbe, Mucope e Mulondo, mesmo 
lá, a revivescência acontece somente entre homens acima de 40 anos de 
idade que não haviam sido treinados por um mestre iniciado. E aqui, 
como no resto da Cimbebasia, os homens mais jovens não aprenderam 
a arte como nas gerações passadas.13

No passado, meninos mais velhos e homens da região, com muita fre-
quência, praticavam o engolo como uma forma de entretenimento en-
quanto seu gado estava pastando, enquanto bebiam com amigos ou nos 
círculos de dança que acompanhavam festas e festivais.14 Os participantes 
e observadores costumavam formar um círculo (ontanga) e começavam a 
bater palmas. Então uma pessoa começava a cantar uma canção de engolo. 
Em muitas canções um “eh-heh” era entoado como uma resposta em 
refrão. Logo que esse tipo de mantra estivesse totalmente estabelecido, 
um praticante entrava no círculo dançando e gritando para acentuar as 
técnicas que ele demonstraria. Quando um oponente se juntava ao desa-
fiante, ambos oscilariam ao som da música e começariam a jogar o engolo.

O engolo tinha um arsenal distinto de chutes, rasteiras e evasões. Entre-
tanto, havia diferenças estilísticas entre os indivíduos, as comunidades 
e as gerações. Nas poucas comunidades em que o engolo ainda é pra-
ticado com alguma frequência, como Mucope, Mulondo e Humbe, o 
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repertório de técnicas parece muito mais reduzido do que antes. Como 
o ancião Lourenço Kamete lamentou, aqueles que jogam hoje em 
Humbe e Mucope não usam os chutes mais dinâmicos e as acrobacias 
do passado15. Todavia, na comunidade de Hinga, em 1997, consegui 
ver uma surpreendente demonstração de homens em seus 70, 80 e 90 
anos. A despeito de sua idade avançada, esses especialistas, em particu-
lar Angelino Gongololo e Raimundo Cachana, demonstraram técnicas 
durante suas lutas improvisadas que só foram descritas em outras áreas. 
O treinamento e o domínio da arte exibidos por Cachana e Gongololo, 
treinados por mestres iniciados, demonstram o alto nível de virtuosismo 
atingido por gerações anteriores.

No engolo de Hinga, os jogos eram usualmente iniciados com chutes cir-
culares. A maior parte dos pontapés era circular e, quando chutes diretos 
eram utilizados, tendiam a ser chutes empurrados.16 Esses chutes podiam 
ser lançados para frente, pelas costas, ou com o corpo invertido – colo-
cando-se as mãos no chão para sustentar o corpo enquanto se chutava. 
Esses chutes de corpo invertido eram os mais distintos e articulavam 
inúmeras variações, favorecidas por indivíduos diferentes. Eles podem 
ser agrupados em chutes girados com as mãos no chão, usando-se apoios 
de mão ou cambalhotas para se chutar, e movimentos de ginástica para 
se esquivar. Esses numerosos ataques circulares e de corpo invertido 
eram defendidos não por bloqueios, mas por mergulhos ou rotações na 
direção do chute. Ao mesmo tempo que os lutadores de engolo se utiliza-
vam de chutes e rasteiras para os ataques, eles se valiam de movimentos 
rítmicos e evasões acrobáticas como defesa. A habilidade fundamental 
era evadir-se dos golpes e escapar das tentativas de armadilhas. Isso foi 
destacado pela canção engolo “Kauno tchivelo kwali tolondo”, que podia 
ser traduzida como “você não tem a porta, talvez pule por cima”. Esta 
passagem destacava um modo ágil de evadir-se de qualquer ataque, e 
também um traço mais amplo de astúcias, isto é, soluções criativas para 
sair de situações difíceis. Na maioria das vezes, respondia-se aos chutes 
circulares de corpo invertido, caindo sobre as mãos no chão. No jogo, 
geralmente Raimundo tentava escapar com um oportuno salto sobre as 
costas do chutador. Gongololo, de 87 anos, era excelente em se defender 
de chutes: com arrastos de pé, fazia tombar seu oponente, maior e mais 
novo quatro vezes, durante seu jogo. Mais tarde, ele explicou que seu 
domínio das rasteiras (de pé ou de quatro) era um reflexo de seu treino 
durante o qual seu mestre, Nongwaya, não permitia que ele chutasse, 
forçando-o a, simultaneamente, evadir-se da força do chute do oponente 
e contra-atacar com arrastos de pés.17 A prevalecência de tais rasteiras 
fez dos chutes de “corpo invertido” algo praticável, enquanto a rasteira 
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podia ser facilmente evitada jogando-se o peso sobre as mãos e abanan-
do, pulando ou dando cambalhotas quando o suporte das pernas era 
puxado.18 Esse fluxo de ataques e defesas ligeiros continuava até que 
um ou ambos os jogadores sentiam que o jogo tinha-se completado e, 
então, voltavam ao círculo. Dois outros jogadores entravam em seguida.

O Engolo e a tradição da prática

Ao mesmo tempo que o engolo era praticado como uma forma de entre-
tenimento, no passado, ele também tinha um lado espiritual. Mestres 
profissionais do engolo eram iniciados na arte como uma vocação sagra-
da. Nesse sentido, os mestres do engolo eram parte de uma cadeia de 
profissionais similar àquela do kimbanda (adivinhos/especialistas rituais), 
caçadores, oleiros e ferreiros sagrados (ESTERMANN, 1979, p. 202-212). 
Tais profissionais iniciados precisam ser mais estudados, mas o historiador 
Jan Vansina observa que “membros falecidos eram enterrados com um 
cerimonial especial por seus companheiros e de tempos em tempos 
um grupo de companheiros convocado em outras ocasiões” (VANSINA, 
2004, p. 153-4). O grau de importância alcançado por tais peritos trouxe 
notoriedade. Adeptos poderiam voluntariamente conduzir os rituais de 
iniciação a fim de melhor dominar esta arte. Outros, que nunca tinham 
jogado engolo, podiam ser iniciados, porque eles eram descendentes de 
ex-mestres de engolo que haviam falecido. Tal como explica a principal 
música de engolo, Washanwa Kengolo, “Kondjembo kaliko (engolo) não 
existe após a morte”. Portanto, talvez a partir do desejo de continuar 
jogando, acreditava-se que o falecido ancestral, mestre de engolo, incor-
porava no corpo de um de seus descendentes vivos fazendo com que 
este adoecesse.

Se o tratamento médico tradicional falhava, um kimbanda poderia ser 
chamado para determinar a causa da doença, revelando que se tratava 
de um espírito okutumbwa, um mestre engolo ancestral, convocando seu 
iniciado para prosseguir com seu legado de arte. Outro mestre iniciado 
em engolo ou kimbanda poderia, então, levar o homem doente a um ritual 
especial chamado okukwatelela para curar a doença. Isto acontecia num 
contexto festivo que o iniciado e a família deveriam oferecer. A cerimô-
nia começava com uma linha sendo desenhada com pó branco no rosto 
do iniciado (ompeyu, simbolizando o portal para o domínio do ancestral 
invertido). A cerimônia culminava em um círculo engolo no qual o inicia-
do se tornava possuído por parte do mestre ancestral, que inspirava as 
reações e as técnicas físicas do iniciado. A partir de então, o iniciado era 
reconhecido como jogador de engolo com poderes sobrenaturais.
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A distribuição do engolo e seus termos relacionados proporcionam uma 
visão do passado dessa forma de arte dinâmica. Neves e Sousa e alguns 
cimbebasianos contemporâneos sugerem que o engolo foi assim denomi-
nado com base na zebra e que o chute executado com as mãos no solo 
são imitações diretas do coice da zebra,19 que eram numerosas na região 
e representavam para muitos cimbebasianos um símbolo de agilidade 
(BROCHADO, 1855, p. 188; MÖLLER, 1974, p. 66). Na verdade, alguns 
cimbebasianos assumiam o nome ongolo (zebra) na esperança de terem o 
dom da agilidade que lhes era conferida por meio de um ritual de mu-
dança de nome (ESTERMANN, 1960, p. 17). Apesar deste e de outros 
paralelos entre o engolo e o estilo de luta da zebra (ongolo), evidências 
linguísticas tornam claro que não havia relação entre os dois termos. 
Tonalidades desempenham um papel importante nas línguas Bantu 
e o termo ongolo para zebra tem um “alto-baixo” tom (óngólò), enquanto 
o termo engolo das artes marciais tem um “baixo-alto” tom (òngòló). Em 
vez disso, o termo engolo (significando a arte, refere-se ao cotovelo e às 
articulações dos joelhos) parece derivar de “-gol”, uma palavra de raiz 
Bantu, significando “dobrar as juntas, torcer ou abaixar”.

Engolo e a genelogia dos movimentos

Comparações linguísticas combinadas à etnografia também indicam a 
profundidade histórica dessa arte. Enquanto o pugilismo, estilo cimbe-
basiano, era praticado entre os de língua Umbundu em Kalukembe, 
podendo ser explicado como um empréstimo, outras distribuições não 
podem. Por exemplo, numerosas comunidades Ndonga, ao norte de 
Etosha Pan, praticavam engolo, o que não ocorria nas comunidades 
de língua Kwanyama, que viveram entre Ndonga e outros grupos 
que praticavam engolo. Isto é significativo porque os Kwanyama eram 
vizinhos dos grupos de língua MuHumbe, que praticavam a arte, e os 
dirigentes de Kwanyama alegaram ter fortes laços com a arte dos falan-
tes de MuHumbe. Esses inúmeros grupos espalhados em Cimbebasia 
dividiam os mesmos quatro elementos técnicos de chute circular, chutes 
com o corpo invertido, rasteiras e evasão defensiva (mesmo que em suas 
proporções e estilos de execução variassem de acordo com a região), 
deixando-nos concluir que a prática do engolo com seus elementos cons-
tituintes remonta a vários séculos. 20

Com efeito, dada a distância entre esses grupos não contíguos em que 
o engolo era praticado no século XX, bem como o fato de que o termo 
era uma nova adaptação de uma antiga raiz proto-Bantu, encontrada 
nos três principais ramos da linguagem dos cimbebasianos, indica que a 
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arte remonta ao tempo do proto-Cimbebasiano falado perto do baixo rio 
Kunene (OBI, 2004). A inovação da palavra engolo como jogo de chute 
(e também como cotovelos e joelhos) derivado do proto Bantu data de 
antes da separação dos três subgrupos cimbebasianos. A glotocronologia 
prevê uma data para a diferenciação que ocorreu entre os séculos X e XI. 
Certamente, isso aconteceu antes do século XIII, o que trouxe elevados 
níveis de chuva, permitindo aos agropastoralistas espalharem-se do in-
terior da bacia de Kunene para as bacias de Kaokovld e Cuvelai. Depois 
de 1300, com o ressecamento da terra e o regresso das fronteiras nas 
quais a agricultura é possível, houve a captura dos grupos ambo e herero 
para forçá-los a adotar essas áreas secas. Posteriormente, diferenciação 
cultural e escassez de água dos rios criaram uma barreira para ilimitadas 
viagens nessas regiões (VANSINA, 2004, p. 134). Este período histórico 
seria o elo da origem das artes para os primeiros séculos em que começou 
a florescer o gado, o que fomentou uma nova cultura militar na região.21

Movimento e transcendência

Embora a origem básica do engolo, tal como outras formas de pugilismo 
cimbebasiano, esteja ligada ao ethos marcial de toda cultura pecuária, isto 
não explica a forma única que a letra “l” tomou. O historiador da arte 
Patrick McNaugton sugere que, em muitas partes da África, as escolhas 
artísticas têm o objetivo de criar o meio mais eficiente para conter e 
entregar o poder a fim de atingir um resultado desejado (MCNAU-
GHTON, 1979). Considerando essa perspectiva, o combate estético dos 
chutes invertidos do engolo pode ser entendido como uma manipulação 
estilística de poderes ancestrais. Tal como a maioria dos grupos de lín-
gua de Savannah Bantu, os cimbebasianos compartilhavam uma visão 
cosmológica herdada de seu mundo espiritual ordenado em torno do 
conceito de kalunga. A utilização generalizada do termo do Camaroon 
para África do Sul atesta sua antiguidade. Em última análise, o termo 
deriva do ancestral termo proto Bantu “-lung”, significando “colocar 
em ordem/colocar correto”. A partir de “-lung” também derivam as 
palavras para Deus Criador, que apareceu em linguagem Njila como 
Kalunga que pode ser grosseiramente apresentada como “aquele que 
põe [o mundo] em ordem” (GUTHRIE, 1971, p. 190-192). O “-ka” é 
um prefixo normalmente usado para pessoas ou autoridades, refletindo 
o fato de que eles consideram Kalunga como a personalização de Deus 
(EHRET, 2002, p. 183; ESTERMANN, 1979, p. 190).

Além de diretamente significar “o que traz a ordem”, kalunga também 
se refere à ordem cosmológica que Deus criou. No centro da sua com-



116

ANTROPOLÍTICA Niterói, n. 24, p. 102-124, 1. sem. 2008

preensão do universo kalunga foi o limiar entre as terras dos vivos e 
as dos mortos. Havia a crença de que bons ancestrais viviam além, ou, 
mais precisamente, abaixo, de kalunga em um invertido submundo 
que poderia ser acessado por meio de copos com água ou mesmo por 
sagradas cavernas. A passagem para o kalunga era uma transformação 
associada à cor branca, à cor do fundo do mar ou à poeira friccionada 
sobre a alma, que, uma vez espremida por um pequeno portal em gru-
tas sagradas, daria origem a um mundo de poderes espirituais no qual 
os ancestrais andavam em posição invertida, com seus pés para cima e 
suas mãos para baixo.

Esta interpretação espiritual dos chutes do engolo é apoiada por uma 
ampla visão da interpretação de outros grupos de língua Savannah 
Bantu. Por exemplo, entre os Pende, especialistas nos kipoko mascarados, 
o movimento mais importante era um chute semicircular semelhante 
ao chute okupayeka do engolo. O mascarado kipoko lançava este chute 
sobre remédios sagrados para ativá-los na proteção à vila. Os doentes 
da aldeia agachavam-se com os joelhos no chão para que o espírito 
mascarado pudesse chutar “cada perna sobre eles no mesmo chute se-
micircular para cobri-los com uma concha de proteção, que bloquearia 
a entrada dos maus espíritos ou feiticeiros que poderiam ser respon-
sáveis por suas aflições” (STROTHER, 1997, p. 94). Giovanni Antonio 
Cavazzi, escrevendo em meados do século XVII, observa que no ritual 
de Nganga Ngombo, “visando aumentar a reputação da sua excelência, 
ele frequentemente andava de cabeça para baixo, com as mãos no chão 
e os pés no ar” (CAVAZZI, 1965, p. 1-93). Kongoleses também enten-
diam que invertendo o corpo e apoiando-se sobre as mãos era como se 
“andassem em um outro mundo” (THOMPSON, 1988, p. 135-40). Na 
África Centro-Oeste, a inversão corporal estava relacionada ao poder 
espiritual, pela imitação física dos ancestrais. Logo, para os de língua do 
protocimbebasiana que desenvolveram o engolo, talvez o chute circular 
tenha sido inspirado em um mapa corporal cognitivo que, associado à 
parte inferior do corpo e ao uso dos poderes dos ancestrais, era usado 
para defesa ou proteção22 (MACGAFFEY, 2000, p. 81-2; STROTHER, 
1997, p. 94; VANHEE, 2000, p. 97). Chutes com o corpo invertido, em 
que frequentemente sustentavam seus pesos em suas mãos e chutavam 
enquanto estavam de cabeça para baixo, talvez tenham sido vistos como 
cópia dos seus ancestrais, como a crença em um mundo de poder es-
piritual invertido, e nos ancestrais que andavam com os pés para cima 
e a cabeça para baixo. O resultado estético dessas valorizadas inversões 
acrobáticas frequentemente determinava que as mãos deveriam suportar 
o peso do corpo enquanto chutavam, escapavam ou mergulhavam muito 
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baixo e rapidamente durante o ataque. Esse constante movimento de 
abaixar, tanto no ataque como na defesa, explica como o termo para tal 
arte pode ter sido gerado a partir de um significado ancestral, “curvar-se 
para baixo ou torcer [como uma articulação]”.

Embora no início tenha sido utilizado para entretenimento e desenvolvi-
mento de habilidades pessoais de autodefesa, o engolo também era uma 
entre as várias práticas que ajudavam a promover a evasão defensiva.23 
Cimbebasianos, como a maioria dos de língua Njila, não usavam escu-
dos em guerra, mas confiavam no poder físico para evitar ataques de 
inimigos e mísseis. Na África-Central, espalhou-se um tipo de batalha 
que ocorreria em duas fases que testavam as habilidades de cada soldado 
de esquivar-se e entre eles no combate corpo a corpo, respectivamente 
(THORNTON, 1988, p. 363-364). Pero Rodrigues, um missionário do 
final do século XVI, descreveu esse tipo de evasão no norte de Angola: 
“Armas defensivas nenhuma tem, toda sua defensa põe em sangrar, que 
é dar saltos de uma parte para outra com mil trejeitos, e tanto ligeireza 
que possam escapar de flecha e pilouro que aponta neles” (RODRIGUES, 
1954, p. 563).

Também na Cimbebasia, esquivar era um conceito-chave tanto em peque-
nas incursões surpresas sobre o gado, como em guerras de grande escala. 
Incursões de gado eram frequentemente vistas como um presságio para 
o grupo; então, os atacantes escolhiam seus opositores cuidadosamente 
baseados em testes de agilidade. Edwin Loeb observou que tal processo 
seletivo envolveu jovens lutando com bastões e simulando ataques contra 
grupos de meninos com arcos e flechas que “praticavam guerra atirando 
uns nos outros e esquivando-se das flechas” (LOEB, 1962, p. 82). Essa 
agilidade de se esquivar, também promovida no engolo, era um impor-
tante elemento de preparação para o combate. O outro pilar central 
do treinamento militar dos cimbebasianos incluía “tiro com arco, atirar 
pedras, esgrima usando paus e cajado, combate corpo a corpo [slap-box e 
engolo], e jogos nos quais eles imitavam touros dando cabeçadas uns nos 
outros” (LANG; TASTEVIN, 1937, p. 23). Cimbebasianos usaram essas 
habilidades marciais associadas à tática da luta do gorila e da coalisão 
multiétnica em suas resistências contra as tentativas dos portugueses de 
dominarem militarmente a região.

Embora os governantes do interior da bacia de Kunene fossem capazes 
de resistir à dominação econômica militar europeia até depois do fim 
do comércio legal de escravos, inúmeros cimbebasianos foram enviados 
ao mercado de escravos transatlântico. Apenas uma década depois da 
fundação da cidade de Benguela em 1617, portugueses lideraram uma 
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grande expedição militar em terras cimbebasianas e levaram consigo 
mais de mil prisioneiros e seis mil cabeças de gado (DELGADO, 1970, 
p. 2, 125-126). As guerras de expansão continuaram por mais de dois 
séculos até que os governantes de Benguela alcançaram gradualmente 
o populoso altiplano, além das planícies costeiras. De acordo com os 
relatórios portugueses, em 1770 cimbebasianos foram parte importante 
do comércio de Benguela: “de lá vem anualmente um grande número 
de escravos, e a maior parte do Marfim q’ daqui sai para sua majestade” 
(SILVA, 1940, p. 184). Ao mesmo tempo, o mercado de Benguela estava 
atingindo seu ápice. Entre 1770 e 1790, mais da metade dos 25.000 a 
30.000 prisioneiros transferidos por ano a partir da África Central veio 
de Benguela. Como os negociantes do Rio de Janeiro dominavam o trá-
fico de escravos vindos de Benguela, esses prisioneiros foram enviados 
em grande número para esse local. Mais de 80% dos escravos africanos 
no Rio de Janeiro vieram da África Central e a maior parte deles veio 
de Benguela (KARASCH, 1987, p. 20; MILLER, 2002, p. 51). Os escra-
vizados cimbebasianos e seus vizinhos aparentemente levaram consigo 
para o Brasil sua arte de lutar com os pés.

Embora se tenha gasto muita tinta acerca do jogo de capoeira, isso tem 
sido quase exclusivamente uma história de discurso sem sérias pesquisas 
acadêmicas com possíveis fontes africanas. Grande parte das polêmicas 
advoga que o jogo é uma forma de arte brasileira desprovida de uma 
relação direta com o passado africano, ou é uma estática arte africana 
sem mudanças. Este estudo faz uma importante intervenção em nosso 
conhecimento, particularmente quando, combinado com a regra de par-
cimônia, nos permite ir além da suposta origem mitológica que postulava 
que as técnicas centrais do jogo de capoeira eram resultado da junção 
de inúmeras danças e técnicas de combate em toda a África, ou que elas 
foram inventadas do nada no Brasil sem ligação com as necessidades 
marciais dos escravos. O arsenal principal de chutes, rasteiras e evasões 
do jogo de capoeira já existia no engolo.

A distribuição geográfica da prática de engolo no sul de Angola chama a 
atenção para o fato de que suas características marcantes, com técnicas 
de chutes, chutes com o corpo invertido, rasteiras e esquivadas, já exis-
tiam antes de a região ser envolvida no tráfico transatlântico de escravos. 
Cimbebasianos foram forçados a emigrar em significante número do 
porto de Benguela. Muitos dos prisioneiros concentraram-se no Rio 
de Janeiro, o epicentro da capoeira, de acordo com os registros dispo-
níveis. O jogo de capoeira utiliza basicamente os mesmos movimentos; 
de fato, nenhuma outra arte marcial no mundo compartilha de similar 
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base técnica como esse jogo e o engolo (excluindo knocking and kicking e 
outras artes similares da Diáspora Africana). Assim, atualmente, a mais 
clara e acurada explicação para este surpreendente nível de similaridades 
técnicas é a de que esta arte única do sul de Angola foi trazida para o 
Brasil, onde se desenvolveu no contexto da escravidão racial e de outras 
práticas culturais para tornar-se uma forma de arte unicamente brasileira.

Abstract
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jogo de capoeira, very few have explored the art’s African background beyond 
speculation. This study is based upon an ethnography and linguistic history 
of the engolo, a dance and martial art formerly widespread in Southern 
Angola. By combining this African research with the history of the jogo de 
capoeira in nineteenth century Rio de Janeiro, the article establishes that 
the most parsimonious explanation for the unique kicking and defensive 
techniques of the Brazilian jogo de capoeira is that they evolved out of the 
parallel techniques found in the game of engolo.

Keywords: capoeira; engolo; Cimbebasia; Angola.
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Notas
1  Exceções a esta regra incluem Albano Neves e Sousa, Gerhard Kubik, Robert Ferris Thompson and C. Daniel 

Dawson.
2  Muitos estudos anteriores enfraqueceram-se por falharem em distinguir claramente esses três elementos 

diferentes.
3  João Angola, por exemplo, foi preso “por ser encontrado em ajuntamento de capoeira, achando-lhe um 

tambor pequeno”. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro (ANRJ) cód. 403, v. 2, 16/12/81.
4  CAPOEIRAS. Diário do Rio de Janeiro, 5 March 1872, 1. A polícia, entretanto, suprimia os dois tipos de 

atividades.
5  !"#"$ %& '()&*(%($+ ," -.(/ "$ 0"#(%"1&$ %&$(2(3(4 .,$ ("$ ".51"$ '"4" 5".1"$ &1(4 4.65" '"4.,$ &,51& 

africanos escravizados e seus descendentes ao longo de todas as Américas. Johann Moritz Rugendas (1940) 
descreveu o jogo como campeonato de cabeçadas. Dado o fato de que a descrição detalhada de Rugendas 
não menciona os pontapés dinâmicos no centro da maioria das outras documentações do jogo de capoeira, 
a possibilidade existe de que Rugendas fundiu o duelo de cabeçada ritualizado, mencionado nos registros 
policiais por volta da época de sua visita, como o jogo de cabeçadas, com o jogo de capoeira. Uma explicação 
alternativa é que a expressão jogo de capoeira fosse usada como uma expressão abrangente aplicada às duas 
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4"%(/6%(%&$ %67&1&,5&$8 .4( &$9&'62'(4&,5& .$(,%" '()&*(%($ & ".51( .$(,%" 9",5(9:$ ;<=>! '?%@ ABC+ 
v. 2, 25 Aug. 1819).

6  Para Annibal Burlamaqui e outros, o rabo d’arraia era um chute duplo.
7  É possível que cafuiha e bassula fossem usadas na capoeiragem, mas não há evidência que comprove a relação 

entre a maneira como os capoeiras usavam a faca e o que era feito na cafuiha. O ómudinhu não tinha um lado 
combativo e suas cambalhotas já eram parte do engolo.

8  Decisões, n. 205, 27 July 1831, em Collecção das Leis do Império do Brazil em 1831. Rio de Janeiro: Typ. Nacional, 
1875. p. 152-53.

9  A descrição escrita de Neves e Sousa parece um tanto impedida pela tradução. Ele usou o termo n’golo (zebra) 
quando o termo é engolo, e usou o termo liveta (tapa) no lugar do nome próprio do boxe de tapa (kandeka). Do 
mesmo modo, ele escreveu que a arte foi dançada depois do rito feminino efundula de passagem, quando de 
fato o efundula foi a iniciação Kwanyama e o Kwanyama não praticou engolo. Em vez disso, o termo próprio 
deve ter sido !12.< Contudo, isso não tira a importância do seu trabalho e seus quadros da arte fornecem 
um recurso histórico inestimável.

10  Cimbebasia é usada aqui para descrever a região da parte sul do altiplano central, logo ao norte de Etosh 
Pan, grosso modo, a área onde o sub-bloco das línguas bantu (também conhecida como Bantu do sudeste) 
era falado. Mapas do século XVII colocam a Cimbebasia a leste das escarpadas, perto da latitude 15°S, perto 
%" '&,51" %&$$( 1&#6D"@ E 5&14" F64)&)($6( (-.6 $.)$565.6 " -.& 91&36(4&,5& &1( %&2,6%" '"4" G/H,#.($ 
Bantu do sudeste”. As línguas da Cimbebasia eram comumente divididas em três ramos: as línguas ambo, 
kunene e herero. Estes ramos têm de ser reorganizados para os kunenes (veja adiante). No entanto, o trabalho 
de Anita Pfouts sugere que as línguas herero são mais apropriadamente divididas linguisticamente em hakaona 
e themba-herero.

11  Estou usando a expressão povo kunene ou kunenes para me referir aos povos que viviam na curva do rio 
Kunene e um pouco mais além. Em particular, os Handa de Mupa, Handa de Kipungu, Mutano, Mulondo, 
Kiteve, Kamba, Kilenges-Humbe, Kilengues-Muso, Ngambwe, Mwila (Nyaneka), e Kipungu. Meus registros 
linguísticos mostram que as línguas kunene não podem ser precisamente descritas como “Nyaneka –Humbe”, 
que foi introduzida por Carlos Estermann para substituir o uso anterior do termo “Bangala”, como esse povo é 
chamado por seus vizinhos do sul. A suposição comum de que Handa e Kipungu eram “Nyaneka” (Mwila) 
é errônea. A análise léxica mostra que Handa é mais distinta de Nyaneka do que de Mulondo, e mesmo 
Nyaneka (Mwila) e Ngambwe são muito diferentes. Eu, intencionalmente, não incluí o Ndongona, Hinga e 
Kwankwa, que podem mais acuradamente pertencer ao ramo ambo das línguas cimbabesianas. Para o meu 
rompimento linguístico com as amostragens linguísticas veja T. J. Desch Obi, “Divining history: historical 
linguistics and african divination in historical reconstruction”, apresentado ao African Studies Association, 
I($J6,#5", K@ F@+ %&L@ MBBM@ N(1( .4 &O&49/" %( '",P(#1(*D" %& Q(,%(+ R69.,#.+ ST6/( & =#(4)T&+ 
veja W.G. Clarence-Smith, Capitalist penetration among the Nyaneka of Southern Angola, 1760 to 1920s. 
African Studies, [S.l.], v. 37, n. 2, p.163, 1978.

12  Essa pesquisa foi patrocinada por Fulbright and Social Science Research Council Fellowships.
13  QU 6,'",5U3&6$ 1(LV&$ 9(1( &$$& 24 #&,&1('6",(/ %" engolo, incluindo-se as associadas à oposição, aos mis-

$6",U16"$ & W 1&/6#6D" /"'(/+ W /",#( #.&11( '636/+ W %62'./%(%& %( (15&+ W #/")(/6L(*D" & W ,"3( 4X$6'(+ 4(6$ 
atraente para os jovens.

14  A arte era dançada de acordo com ritos de passagem como: ekwenje e !12. (mas não o efundula). Neves e 
Sousa sugerem que os ganhadores da partida após esses ritos de passagem não tinham de pagar o dote à sua 
noiva. Esta prática em particular não parece ter ocorrido na memória viva. Neves e Sousa, Da Minha África.

15  Laurenco Kamete, entrevista, Humbe, 11 jan. 1997.
16  Pelo menos na prática do século XX, chutes diretos com o dedo do pé ou chutes com estalido eram consi-

derados “feios” pela estética kunene e usualmente proibidos.
17  Angelino Gongololo, entrevista, Hinga, 21 aug. 2006.
18  Como Ernesto Kambwale disse sobre seu avô, se enquanto estivesse chutando “alguém viesse com um arrasto 

de pé, ele se curvaria para fora e retornaria caindo sobre suas pernas”. Ernesto Kambwale, interview, Eme,16 
jul 2008.

19  Neves e Sousa, Da Minha África, p. 57; Jaime Thomé, entrevista, Mulondo, Angola, 23 Aug. 1997.
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20  =D" JU ".51( %&5(/J(%( &O9/6'(*D" -.& 9.%&$$& %&2,61 '"4" &$5( './5.1( & ( %6$516).6*D" /6,#.H$56'( 9"%&16( 
ter se estabelecido em séculos recentes. A distribuição desta crença na transmissão espiritual das habilida-
des do engolo entre gerações torna ainda mais improvável qualquer desenvolvimento recente da propagação 
do engolo. Tampouco não há evidências para apoiar a sugestão de Waldeloir Rego (1968) que sugere que a 
existência do jogo de capoeira em Angola é devida aos antigos escravos retornados do Brasil para Angola. 
Capoeiristas talvez tenham retornado para Benguela, mas é pouco provável que algum deles pudesse ter 
introduzido esta prática nas áreas de Muhumbe, pois estas encontravam-se bloqueadas àqueles que tivessem 
assimilado a cultura europeia. Brochado (1855) foi a primeira pessoa que na região teve a permissão para 
usar roupas de estilo ocidental.

21  Pontos de distribuição linguística apontam a Cimbebasia como epicentro dessa inovação pugilística. Além 
dos vizinhos imediatos da Cimbebasia, esmagadora maioria, senão todos os falantes de Savannah Bantu, 
praticavam lutas de agarrar como principal esporte, em vez de pugilismo. Evidências léxicas revelam que estes 
vizinhos, como os Umbundu entre Bie e Kakonda, mantiveram antigos termos Njila para lutas de agarrar, 
mas em algumas áreas alteraram-nos para fazer referência aos jogos pugilísticos aparentemente adotados 
pelos cimbebasianos. Do mesmo modo, Ngangelas e outros usam o mesmo termo para slap-box (kambangula) 
como o Chokwe e outros usos para lutas de agarrar.

22  Cimbebasianos correlacionaram a metade inferior dos seus cosmogramas com a dimensão espiritual, todavia 
pesquisas posteriores serão necessárias para descobrir se eles, como outros grupos angolanos, associaram as 
pernas à força de defesa espiritual. Por exemplo, se entre os Kongoleses, remédios sagrados (biteke/minskisi), 
que são naturalmente associados à parte superior do corpo, visavam o ataque, por sua vez, aqueles que ob-
jetivavam a defesa estavam relacionados à parte inferior do corpo. Da mesma forma os Pendes associavam 
conceitualmente chutes semicirculares a remédios de defesa que davam proteção à vila.

23  Como Domingo DaCosta Muendakonhomy e Ze Maria Toivo explicaram, o engolo é uma prática cultural 
“que tem o objectivo desenvolvemento physico do homen para criar abilidades que ir para sua autodefesa”. 
Entrevista, Humbe, 23 aug. 1997. Um número de informantes em Hinga contam exemplos de uso das 
habilidades do engolo em variadas situações de autodefesa.


