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África Subsaariana - OS BANTOS 

 Assim como costumam dividir os africanos em 

bantos e sudaneses, os manuais de História do 

Brasil costumam insinuar q o nome “banto” 

designa 1 raça da África Austral. H.V. Vallois 

(1966), define “raça”como 1agrupamento natural 

de pessoas q tenham em comum apenas 

caracteres hereditários e alerta p/o perigo de se 

tomar como “raças” grupos q tenham em comum 

apenas caracteres culturais e civilizatórios como 

o idioma. (LOPES, 1988, p.85)



OS BANTOS 1 

 As primeiras relações entre os africanos e

os árabes se deram por contingências

geográficas e muito tempo antes do advento

do Islão, na costa oriental do continente

africano. Mas essa parte da África já era

habitada por povos bantos ou pré-bantos

desde 300 a.C. Vindos do Ocidente, esses

povos desenvolveram no novo habitat suas

técnicas de pesca, agricultura e metalurgia.



OS BANTOS 2

 O próprio Vallois, em sua obra, enquadra os

habitantes subsaarianos da África dentro dos

grandes grupos raciais: etiópico, negrilho,

Koisan e melano-africana. Essa extensa raça

melano-africana, por sua vez, ele subdivide

nas sub-raças sudanesa, guineense, nilótica,

congolesa e sul-áfricana (zambeziana).



OS BANTOS 3 

 Os congoleses estão concentrados na

grande floresta equatorial, espalhando-se pelo

sul, ao longo dos afluentes do rio Congo

enquanto os zambezianos (sul africanos) se

localizam numa faixa que vai de Angola e

Namíbia, passando pelo sul do Congo, até o

Oceano Índico.



OS BANTOS 4

 Os povos bantos, dentro dos grupos
lingüísticos, tem 1 importância significativa
como aporte cultural nos padrões culturais
da diáspora e foi um dos primeiros grupos,
segundo Ieda Castro, a ser estudados por
pesquisadores estrangeiros. Do ponto de
vista lingüístico o termo Banto inicialmente
“bantu” nomeava 1 família lingüística
oriundas de 1 tronco comum, o protobanto,
falado há 3 ou 4 milhões de anos atrás.



OS BANTOS 5

 Mais tarde o termo passou a denominar

200.000.000 de indivíduos, localizados

abaixo da linha do Equador, distribuídos em

uma área de 9.000.000 km.

 Na região dos grandes Lagos, os grupos

Bantos são essencialmente agricultores

frente aos povos de língua camita ou nilótica,

criadores de gado.



OS BANTOS 6 

 O nome Banto denomina um grupo de cerca 
de 2.000 línguas africanas. Analisando 
essas línguas, W.H. Bleck em 1860 chegou 
a conclusão que a palavra muNTU, existia 
em quase todas elas significando a mesma 
coisa (gente, individuo, pessoa) e que nela 
os vocábulos  se dividiam em classes, 
diferenciadas entre si por prefixos. (LOPES, 
Nei. Bantos, Malês e Identidade Negra, p.85)  



OS BANTUS 7

 Bantú é plural de Muntu – que significa o 

Homem. É o termo que os lingüistas 

elegeram como base para a designação dos 

povos que falam esta língua, em qualquer de 

suas variantes. As línguas bantas são 

faladas por toda a extensão da África 

Oriental, Central e Austral.



OS BANTUS 8

 Assim, baNTU é o plural de muNTu, porque 
nas línguas bantas os nomes são sempre 
antecedidos de prefixos que distinguem por 
exemplo: 

 O individuo: (Mu, Um, Am, Mo, M, Ki, Tchi, 
N, Ka, Muxi, Mukua, etc).

 O grupo Étnico a que ele pertence: (Ba, Wa, 
Ua, Ova, A. Va, Ama, I, Ki, Tchi, Exi, Baxi, 
Bena, Akua, etc). 



OS BANTUS 9 

 A terra que ele ocupa ou de onde é 

originário: (Bu, U, Le, etc)

 A língua que ele fala: (Ki, Tchi, Chi, Shi, Si, 

Se, U, A, Li, Di, Lu, etc). 

 Desta forma, um indivíduo, Nkongo (Congo) 

por exemplo, pertence ao povo Bakongo 

(Congo) e fala o idioma Kikongo (Quicongo).  



OS BANTOS 10

 Nas línguas Bantas, o prefixo bu indica “país 
de” ou “terra de” – Buganda, “o país ganda” –
Bugisu, “o país gisu” – Bunyoro, “o país nyoro”.  

 O prefixo ba (terra natal) indica o plural de 
pessoas: baganda, “os habitantes de Buganda” 
ou “os gandas”; Bagisu, “os gisu”; banyoro, ‘os 
nyoros”; batooro, os habitantes de Tooro; 
bakiga, “os kigas”; basingo, “os pertencentes 
ao clã singo”; batagwenda, “os tagwenda.

 O prefixo mu indica o singular de pessoas: 
muganda, “um ganda”; mutooro, um habitante 
de Tooro.



Os BANTOS 11   

 Os estudos de Cheikh Anta Diop (1979) 

indicam que o ponto de partida de todas as 

civilizações negro-africanas foi a região dos 

grandes lagos. As provas de que dispomos 

sugerem que os Bantus são originários da 

região noroeste da floresta equatorial -

Camarões/Nigéria – e de lá, ocuparam a 

África central, oriental e austral. 



Os BANTOS 12

 Diante desses conceitos vemos que Banto é a

designação apenas lingüística dos povos

melano-africanos congoleses e zambezianos

aparentados entre si. Pelo uso, entretanto, a

denominação se estendeu e hoje, então, sob a

denominação de Bantos estão compreendidos

todos os grupos étnicos negro-africanos do

centro, do sul e do leste do Continente que

apresentam características físicas comuns e

um modo de vida determinado por atividades

afins.



Os BANTUS 13

 A ocupação da África se efetuou por 2 vias

principais: uma conduzindo ao Sul através da

floresta equatorial ocidental e a outra, ao longo

das orlas a norte e a leste da floresta. O mais

importante nas migrações é que elas são

contemporâneas de deslocamentos de outros

povos com os quais os Bantos intercambiaram

informações e conhecimentos. O aprendizado da

utilização do ferro (introduzido na África Central e

Meridional por volta de 100 a.C) é o dado mais

relevante desse processo.



Os BANTOS 14

 Em todo grupo humano sempre que a 
densidade populacional aumenta ou ocorre 
uma catástrofe natural, de grandes  
proporções, a dispersão do grupo , 
subdividido em grupos menores, é a regra 
geral. Assim, forçados pela desertificação da 
região do Saara, a partir de 2.500 a.C, os 
pré-bantus, em grupos separados, se 
deslocam em direção ao Sul.  



Os BANTOS 15 

 Alguns grupos bantos fixaram-se no planalto de

Catanga e outros na região dos Grandes Lagos

de onde teriam partido outros grupos para o

interior dos atuais territórios do Quênia, Tanzânia,

Zâmbia, Zimbábue e Moçambique. Daí, os

Bantos se expandiram por todas a parte

meridional do continente africano, da costa

atlântica ao Oceano Índico, ocupando 2/3 da

África “Negra” e se localizando por toda a parte

subequatorial do continente.



Os BANTOS 16

 Por volta do ano 300 a.C, os bantos chegam a

Tanzânia atual. No ano 100 a.C., grupos bantos

introduzem a metalurgia do ferro no centro e no sul

da África. Entre os sécs. VII e VIII, povos bantos

meridionais fixam-se no norte da atual África do

Sul. No séc. VIII iniciam a construção do Zimbábue

- o grande atestado em pedra da pujança de uma

das grandes civilizações bantas. E antes do 1º

milênio da era cristã são fundados os reinos de

Luba, Lozi, do Congo e do Monomotapa.



Os BANTOS 17 - Suaílis

 E embora não tivessem uma unidade étnica
e sim um parentesco lingüístico, foram
agrupados pelos árabes com quem
passaram a comerciar, sob uma única
designação Suaílis – palavra que
literalmente significa “habitante da costa, do
litoral”. Com o contato com os árabes, os
Suaílis tornaram-se excelentes
comerciantes.



Os BANTOS 18 – Bacongos    

 O que nos interessa mais de perto são os

povos e países das línguas bantas ocidentais

por causa da profunda influência que línguas

desse grupo como o Quimbundo e o Quicongo

exercem na formação da língua portuguesa

falada no Brasil. Entre esses povos, destaca-

se os Bacongos, cuja língua geral é o

Quicongo.



Os BANTOS 19 – Bacongos  

Os Bacongos habitam o Congo, o Zaire, Cabinda

e o norte de Angola. É provável que tenham

chegado a esses locais vindos da foz do rio

Cuango. De lá, tomaram vários caminhos, como

os Sundi, indo até ao lago Stanley e os Vili,

Cabindas (Fiotes) atravessando a embocadura do

rio Congo, fixando-se ao longo da costa. A

maioria dos Bacongos, entretanto, se instala ao

sul do Congo onde os portugueses vão encontrá-

los no final do séc. XV.



OS BANTOS 20 – “Mbundus”

 Os Bundos, cuja língua é o Quimbundo, se

distribuem hoje, em Angola, ao norte do rio

Cuanza; e os Ovimbundos, cuja língua é o

Umbundo, habitam ao sul do mesmo rio. Os

Ovimbundos tem como deus supremo Suku; e

os Bundos (não confundir com Ambundos –

um de seus subgrupos) assim como os

Bacongos tem como deus criador Nzambi.



OS BANTOS 21 – Mbundu 

Os Mbundu - Bundos e Ovimbundos - caçadores,

fazendeiros e mercadores - teriam vindo da África

Central e Centro-Oriental para seus sítios atuais

seguindo uma rotina na vida dos povos de fala

banta, toda ela marcada por uma série de

migrações, em movimentos sempre para o sul e o

leste. Esta migração só se interrompeu nos

contatos traumáticos com os bôeres (holandeses

na África do Sul), nos séculos XVII e XVIII. Várias

hipóteses buscam explicar sua origem e os

sucessivos deslocamentos em busca de terras

férteis.



OS BANTOS - Quiloa

No século XII, Quiloa, principal cidade da costa

oriental africana, tornava-se o mais importante

centro de comércio de ouro, cobre, estanho e

ferro. Comércio que desde o século VIII tinha sido

privilégio exclusivo dos árabes de Mogadíscio, na

Somália atual. Graças a essa prosperidade,

Quiloa criou uma moeda e desenvolveu uma

avançada concepção urbanística que

compreendia edifícios de até 5 andares conforme

relatos de escritores quinhentistas chineses.



OS BANTOS - Quiloa

 As ruas de Quiloa eram estreitas, ladeadas

de casas de adobe e cobertas com folhas de

palmeiras. Os edifícios tinham portas de

madeira enfeitadas com ricos detalhes.

Trabalhos desse tipo foram encontrados em

diversos pontos, especialmente, Begamoyo e

Zanzibar. Os aspectos das cidades

impressionou vivamente os portugueses.



OS BANTOS – Quiloa 

A riqueza dos habitantes e a elegância do seu
vestuário, de seda ou algodão, com muitos
bordados a ouro. As mulheres usavam braceletes
e correntes de ouro e prata nos pulsos e
tornozelos e de suas orelhas pendiam pedras
preciosas. O mobiliário das casas era formado por
almofadas e esteiras, tamboretes e camas
suntuosas com incrustações de marfim, nacar,
prata e ouro. Nas habitações ricas havia louça
importada, porcelana do Irã, Iraque, China, Egito e
Síria.



Os Bantos – Os Xonas 1

 Na margem direita do rio Limpopo, na África

do Sul, se vê ainda hoje as misteriosas ruínas

de Mapubungubuê que remonta ao século IX.

Ao norte veem-se os restos da cidade de pedra

de Inianga que seriam os restos de uma

civilização banta que até tempos bem recentes

mantinha contato com o litoral.



Os Bantos – Os Xonas 2 

 Da mesma forma, no território da atual
República do Zimbábue, próxima a fronteira
de Moçambique, existe ainda hoje um
conjunto gigantesco de ruínas em pedra que
se estende por cerca de 30 hectares.
Testemunho de uma civilização grandiosa
essas ruínas são o que restou de templos,
habitações e fortalezas edificadas a partir do
século IX por bantos da nação Xona.



Os Bantos – Os Xonas 3

Os xonas são oriundos da região do lago

Tanganica na Tanzânia e iniciaram o seu

deslocamento para o sítio atual por volta de 850

a.C. Lá chegando eles se espalharam para

regiões sul e sudeste do atual Zimbábue, onde

descobriram ouro, cobre, ferro e outros metais.

No monte Mântua, os xonas Rózuis - um clã do

povo Caranga, a classe dominante da época,

para honrar os antepassados, ergueram um

santuário e outras edificações às quais deram o

nome de Dzimba Dzemaue - “as casas de pedra”

– e que hoje são as ruínas.



Os Bantos – Os Xonas 4

As “Dzimba Dzemaue” deram nome à região:

Zimbábue. Nela e em sítios vizinhos encontram-

se conchas de porcelana de origem chinesa,

persa e síria, sinal de que o conjunto urbano do

grande Zimbábue desempenhou papel importante

no comércio da costa da África oriental e penetrou

no século XIV, no interior do continente.



OS BANTOS – Os Xonas 5

 Os Xonas não apenas recebiam bens culturais

do exterior. Grandes produtores de ouro e

marfim, eles mesmos levavam até Sofala, na

atual Moçambique, as matérias primas que iriam

fazer o esplendor das cidades suaílis como

Quiloa.



Os Bantos – Os Xonas 6 

 Al-Masudi, viajante árabe do século X, assim

descreve os Xonas: “São de um escuro de

azeviche, com lábios grossos. Alimentam-se

sobretudo de sorgo e tubérculos. Apreciam os

belos discursos piedosos a insistir sobre os

deveres com os antepassados. Adoram

numerosos deuses, que são animais ou plantas,

mas veneram um deus supremo do Céu e da

Terra. Consideram seu rei um deus, mas não

hesitam em matá-lo quando se afaste do costume

e do direito”.(Conforme Kizerbo I:240)



OS BANTOS – Os Xonas 7

Outra descrição dos Xonas é dada por Damião

Goes: “os habitantes do reino de Monomotapa

são todos pretos de cabelo frizado, a quem os

vizinhos chamam de cafres, não adoram nenhum

ídolo, nem o têm: creem que há um só Deus,

criador de todas as coisas; tem por religião alguns

dias de guarda (o dia em que nasce seu Rei):

Nenhum crime castigam com maior rigor, que o

da feitiçaria, por que a todos os feiticeiros matam

por justiça, sem perdoar a nenhum”. (Nei Lopes,

pág. 97)



OS BANTOS – Os Xonas 8 

Já Duarte Barbosa assim se refere aos Xonas:

“Eles são homens belicosos e alguns são grandes

comerciantes. Os seus chefes usam capas de

peles de animais selvagens, arrastando as caudas

pelo chão em sinal de autoridade e dignidade:

Eles trazem espadas em bainhas de madeira

ornamentadas de muito ouro e outros metais.

Trazem dardos e arcos e as pontas de ferro das

flechas são longas e pontiagudas. O seu rei é

senhor de um país muitíssimo grande”. (Nei

Lopes, pág. 97)



Os Bantos Xonas 9 – O Império de 
Monomotapa 

Do século XI ao XII os Xonas comerciam com a

costa. No séc. XIII são perturbados por novas e

importantes migrações de outros povos bantos

que chegam ao planalto do Zimbábue premidos

pela dessecação progressiva da região do kalarári.

Então os governantes militarizam a nação,

datando daí a reunião dos povos Xonas numa

forte confederação. Até esta época a liderança da

nação Xona estava nas mãos do povo Caranga,

através do clã rózui, cujos reis eram denominados

mambos.



Os Bantos Xonas 10 – O Império de 
Monomotapa

 Por volta de 1440, o mambo Muntoba Shuru

Chamutapa empreende violenta campanha militar

para expansão de seus domínios e em 1450,

quando morre, tem subjugada toda região entre

os rios Zambeze e Limpopo, exceto a faixa

costeira. Por essa campanha feroz, Chamutapa,

Mutota ou simplesmente Mutapa recebe o título

de Muene Mutapa que significaria, segundo uns,

“senhor das minas”, segundo outros, “mestre da

pilhagem ou “senhor das terras saqueadas.



Os Bantos Xonas 11– O Império de 
Monomotapa

 Mas quaisquer que seja a tradução, o certo é

que o título deu nome a um dos mais famosos

Estados da África medieval – o Império Xona do

Monomotapa. O 1º monomotapa é sucedido por

seu filho Mutope ou Matopé que, de 1450 a 1480,

ao lado da irmã Niambita, empreende novas

conquistas, estendendo seus domínios do kalarári

até o Oceano Índico, expandindo-o por todo o

território moçambicano de hoje, chegando até

Angola e Congo atuais.



Os Bantos Xonas 12 - O Império de 
Monomotapa

Matopé dividiu o próspero império em várias

províncias governadas por seus filhos e parentes

próximos e transferiu a capital para o Vale do

Zambeze. As comunicações eram muito difíceis

numa vastidão tão imensa e o Império começa a

desintegrar. Com a morte de Matopé em 1480, um

príncipe vassalo, do clã rozui, torna seu feudo

independente, passa a se intitular Changamir -

título árabe: Changa + amir (príncipe) - vence

Niauma, sucessor de Matopé, em 1490, e reina

sobre todo o império durante 4 anos.



Os Bantos Xonas 13 – O Império de 
Monomotapa 

 Em 1494, entretanto, Cacuio Comuniaca, filho

de Niauma, mata Changamir e reconquista

quase todo o território, ficando ainda uma parte

sob o domínio do segundo representante da

dinastia dos changamires. E é essa a correlação

de forças encontrada pelos portugueses em

1505, quando chegam a Sofala, no atual

Moçambique.



Os Bantos Xonas 14 – Monomotapa e 
Moçambique 

A partir de 1505 a história de Moçambique é a

crônica da luta entre a ambição portuguesa e a

determinação dos povos africanos em

permanecerem donas de seu próprio destino.

Assim, Portugal, já tendo levantado uma fortaleza

entreposto na cidade marítima de Sofala e uma

feitoria na ilha de Moçambique, começa a

penetrar o Zambeze adentro afim de atingir a

capital do império monomotapa Chicuio, cujas

legendárias riquezas excitavam a cobiça de D.

Manuel I.



Os Bantos - Moçambique 1

Em 1514 o português Antônio Fernandes

incursiona até o interior e é bem recebido por

Chicuio, apesar da oposição dos árabes,

parceiros comerciais dos Xonas. A partir de 1530,

ano da morte de Chicuio, recrudescem as lutas

entre monomotapas e changamires. Em 1514,

Portugal ocupou as ilhas Quirimbas e instalou

fortificações até o Cabo Delgado, na Baía de

Tungue e o mercador Lourenço Marques instala

na margem do rio Catembe uma feitoria

fortificada, erguendo outra no estuário do rio

Inhambane.



Os Bantos - Moçambique 2

Com o início da atuação internacional da

Companhia de Jesus, fundada em 1534 e

aprovada pelo Papa em 1540, a estratégia da

exploração da costa oriental africana pelos

portugueses ganha contornos de catequese.

Então, em 1558, um príncipe Tonga é batizado

em Inhambane e convence o pai a receber os

padres Gonçalo da Silveira e André Fernandes

que, em 1560, chegam à capital do Reino,

trazendo oferendas principalmente para serem

entregues ao Monomotapa Mupunzagutu.



Os Bantos - Moçambique 3

 Em 1561, Mupunzagutu deixa-se batizar pelo

padre Silveira, a quem logo depois, manda

executar sob a acusação de espionagem. Esse

acontecimento desencadeia uma forte reação dos

portugueses que enviam, em 1572, várias

expedições militares, todas derrotadas. Em 1575,

entretanto, a paz é selada com um acordo entre

os portugueses e os monomotapas visando

liquidar a influência comercial árabe no império. A

partir daí e até quase ao final do século XVII

verifica-se uma forte penetração dos portugueses.



Os Bantos - Moçambique 4

 É evidente que diante da penetração dos

portugueses houve uma forte reação dos

africanos. De 1585 a 1589, os Jagas, por

exemplo, lutam pela posse da ilha de

Moçambique, impondo aos portugueses baixas

inumeráveis. Em 1695, depois de 2 anos de

guerras, o changamir Dombo vence os

portugueses aliados ao monomotapa e recupera

a supremacia na região para os Xonas Rózius

que, em 1725 reconstroem o Zimbábue – as

casas de pedra.



Os Bantos - Moçambique 5

Da mesma forma diversos povos étnicos bantos

resistem: os Bororos em 1753; os Rongas em

1761; os Macuas em 1775; Chambara e outros

chefes do Alto Zambeze, de Manica e de Sofala

em 1787; povos de Quitangonha em 1795;

Rongas e Suazis em Lourenço Marques em

1822; Bonga em Massangano em 1866, os reis

vátuas Manicusse, Muzila e Gungunhana; até que

em 1895 os portugueses tomam o poder.



Os Bantos - Moçambique 6

As perdas impostas aos lusitanos pelos

moçambicanos tiveram a sua compensação: o

sonho irrealizável das minas de ouro e prata foi

compensada pelo comércio de escravos. Quando

da proibição brusca do tráfico em 1830/50, o

futuro econômico da Colônia teve uma

perspectiva sombria. Desfeitas as ilusões do ouro

e da prata e estancada a exportação do ouro

humano, ficavam as míseras fontes de receitas

do passado – algum marfim, ouro em pó , cauril,

âmbar e o arroz de Sofala.


