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África – Berço da Humanidade 2

 Família Leakey – lago Rudolph – Quênia –

localização do primeiro ancestral do ser 

humano. O esqueleto de uma mulher 

africana, encontrado em 1972 – Lucy 

(Beatles) – datava de 5 a 3,5 milhões de 

anos. 



Os Bantos Angola 1

 Em 1577, submetem o chefe Quiluango e
fundam a povoação de Calumbo, onde no ano
seguinte um grande contingente português é
massacrado. Nesse ponto, o amistoso e
cristianizado D. Pedro da Silva já assumiu sua
identidade africana e anti-lusitana e comanda a
guerra de um quilombo no interior. Chegam
reforços portugueses e em 1579, a resistência
dos Bundos é heróica, com toda a população
engajada na luta.



Os Bantos  Angola 2  

Cronologia - Resistência Angolana (Bundos)

 1581 – Os portugueses, já sob o domínio
espanhol arrasam Hamba e Hanz. No ano
seguinte prendem o chefe Muima Kita Mbonje
e ocupam Cambambe, frustrando-se por não
encontrarem lá as minas de prata.

 1583 – Batalha de Tala Ndongo e fundação de
Massangano.

 1585 – Batalha de Casicola (Ilamba), com a
derrota do bravo comandante Andala Quitunga.

 1586 - Os portugueses derrotam o general
Ngola Calunga e cortam a cabeça do Chefe
Cacobassa.



Os Bantos Angola 3 – Século XVII

 1589 – Novais morre a 6 de maio.

 1590 – Vitória fragorosa do Ngola Kiluanji Kia
Ndambi em Lucala.

 1594 – Os portugueses são novamente
derrotados em Cafuxe. 9 anos depois, devido a
traição, conseguem decapitar o chefe local, cujo
nome é Cafuxe tb. No início do século XVII, o
Reino de Angola já fornecia ao Brasil cerca de
44 mil escravos por ano. (Apud Calógeras, cf.
Glasgow)



Os Bantos Angola 4 – Século XVII

 O rei da Espanha concede a João Rodrigues

Coutinho, governador do Loango, monopólio no

tráfico de escravos de Angola, que é exercido por

40 anos. Na 2ª década do século, padres jesuítas

obtém a concessão para explorar uma parte deste

tráfico, isentos de tributos. Em 1607 e 1617, os

portugueses fustigam Libolo, terra dos Jagas e,

dessa última vez, fundam São Filipe de Benguela.

Neste ano da fundação, morre Jinga Mbandi

Ngola Kiluanji, marido de Guenguela Cancombe

e provoca a luta sucessória entre seus filhos.



Os Bantos – Angola 5 – Rainha Nzinga 

 Em 1617 assume o poder no Ndongo, Ngola

Mbandi, cuja irmã, a princesa Nzinga, se torna sua

rival e concorrente. Ngola Mbandi herda o reino e

Jinga vive à parte, amando o filho único, vigiando

seus pastores e guardada por guerreiros

familiares. Ngola Mbandi quer as terras da irmã e,

para que não haja sucessão, manda matar o

jovem sobrinho. Jinga recebe o cadáver. Abraça-o,

muda, sinistra, e jura morte-por-morte. Vive num

recanto escondido, em Gabazo, longe do irmão

truculento.



Os Bantos Angola 6 - Rainha Nzinga

 Nzinga reúne um pequeno exército na forma

medieval dos vassalos contribuintes, pagos na

solução divisória do saque, comum e próximo.

Assalta fronteiras de Ngola Mbandi, apoderando-

se de gados, mulheres, rapazes, semeando

prestígio ameaçador.



Os Bantos Angola 7 – Rainha Nzinga 

 No ano de 1618 os portugueses se viam as

voltas com as rivalidades, as dissensões e a

indisciplina que grassava no seu meio.

Aproveitando-se disso, o Jaga Gaita, general

de Ngola Mbandi, fustiga os portugueses em

Ango Akikoito. E a princesa Nzinga Mbandi

começa a revelar-se como uma grande figura

histórica.



Os Bantos Angola 8 – Rainha  Nzinga 

 Nzinga Mbandi Ngola Kiluanji - a

legendária “Rainha Jinga” - nasceu no

Ndongo-Matamba em 1582. E, embora

inimiga do irmão-rei, em 1622 atende a seu

pedido, tornando-se sua embaixatriz em

Luanda, junto ao governador geral de

Angola, Congo e Benguela, o português

João Correia de Souza, para negociar a paz.



Os Bantos Angola 9 – Rainha Nzinga 

 Para ganhar a confiança dos portugueses,

Nzinga Mbandi deixa-se batizar recebendo o

nome de Ana de Souza e, com sua eloqüência,

fluência de raciocínio e propriedade de

linguagem, impressiona os portugueses que

eles pensam que se trata de algo sobrenatural.

Entendem que estão diante de uma pessoa

excepcional, com uma mente brilhante, uma

revelação verdadeiramente talentosa de

superioridade intelectual africana.



Os Bantos Angola 10 – Rainha Nzinga

 De fato, a Rainha Nzinga e sua corte

localizada na região de Cambo Camana,

terras do Hembe e Matamba, na fronteira

norte de Angola com o atual Congo, eram bem

diferentes do que os europeus julgavam. O

palácio real era uma das áreas mais seguras

em Matamba. Ninguém podia entrar ou sair

sem a permissão dos homens de segurança

da rainha.



Os Bantos Angola 11 – Rainha Nzinga  

Os caminhos eram tão complexos que só uma

pessoa familiarizada com a planta do palácio

podia ter acesso a corte sem escolta. No

imenso saguão real uma fogueira era mantida

com toras e óleo de palmeira.

Nzinga trabalhava ali até meia-noite discutia

assuntos correntes do Estado, recebia relatórios

acerca de cada atividade do Reino,

recepcionava seus ministros, chefes,

estrangeiros e personalidades importantes.



Os Bantos Angola 12 – Rainha Nzinga 

 No cerimonial da corte da Rainha Nzinga em

Matamba, o jantar era um acontecimento que

refletia seu gosto ritual. Nzinga sentava-se num

coxim em cima de um tecido europeu disposto

sobre um tapete, sendo rodeado por alas solícitas

e por seus ministros favoritos. Um conjunto de

lacaios servia até 80 pratos. Nzinga não comia

muito e seus alimentos favoritos eram a carne de

cabra e a galinha, bebia vinhos caros e fumava

tabaco.



Os Bantos Angola 13 - NZINGA 

 O jantar era precedido de cuidadosa lavagem

das mãos numa vasilha, a seguir enxugadas

numa toalha. Enquanto comia Nzinga interrogava

seus ministros sobre os negócios do Estado. Eles

compartilhavam do repasto da Rainha, se assim

convidados a fazê-lo. As vezes eram usados

garfos e no jantar e quando ela se recolhia,

músicos a entretinham. Todos os Jagas gostavam

de música e dança e eram capazes de executá-la

de maneira quase contínua, especialmente os

bufões e os palhaços.



Os Bantos Angola 14 - Nzinga 

 A estrutura de poder era bem estabelecida e

para evitar qualquer erosão do poder, respeito e

autoridade entre seus chefes, Nzinga nunca os

castigava em público, somente em particular,

assim como o pai dela costumava fazer. Aqueles

chefes que combatiam ao lado do inimigo eram

atacados impiedosamente. Em sua luta, ela

dividia as pessoas ou como amigas ou como

inimigas. Assim os chefes aliados aos

portugueses eram perseguidos, fustigados e

mortos.



Os Bantos Angola 15  - NZINGA 

 Os que atrasassem o pagamento dos tributos

eram punidos. Alguns solicitavam-lhe proteção

porque confiavam nas forças armadas da Rainha

e nela como criatura sem falsidade ou hipocrisia.

À morte de um dos chefes, o sucessor ia

imediatamente a corte a fim de obter aprovação e

receber a benção real. Se o falecido era um dos

seus ministros, Nzinga, de acordo com a tradição,

herdava suas propriedades. Entretanto, ela não

seguia a risca a tradição a esse respeito,

usualmente partilhava os bens do morto com os

parentes que sobrevivessem.



Os Bantos Angola 16 - NZINGA

 Era exigido que cada ministro contribuísse,

pelos seus servos, com um certo montante de

trabalho no campo, durante 3 dias em cada

semana, especialmente no tempo da colheita. Ele

era obrigado a inspecionar o serviço desses

servidores, dedicando estreita atenção à

qualidade e a quantidade. Às vezes, Nzinga fazia

visitas de surpresa aos campos, a fim de avaliar o

progresso dos trabalhos. A cada dia, seus

ministros e suas irmãs tinham que reafirmar sua

lealdade para com ela.



Os Bantos Angola 17 - NZINGA

 A estrutura burocrática era acessível, tanto aos

homens quanto às mulheres. O critério era o da

consecução mesmo nos mais altos conselhos do

palácio real, onde a promoção não se baseava

na linhagem mas no merecimento e na lealdade.

Recomendações de uma segunda pessoa não

eram necessárias e a destituição era a

penalidade aplicadas por infrações ou

deslealdade.



Os Bantos Angola 18 – Nzinga

 O sistema de justiça baseava-se no serviço

de advogados que ouviam as queixas e as

apresentavam a corte regional. Através de

todas essas instituições, Nzinga exercia um

estreito controle sobre a burocracia de

Matamba.



Os Bantos Angola 19 – Nzinga

 Ainda princesa desperta a inveja do irmão e

rival que, então, manifesta aos portugueses o

desejo de ser também batizado. Só que os

portugueses mandam até Mbaka um padre

negro e outro mestiço o que desencadeia a fúria

de Ngola Mbandi e recomeçam as hostilidades.

Mas o Ngola morre envenenado - dizem que a

mando de Nzinga - na ilha Kindonga, no

Kwanza. E Nzinga se torna rainha do Ndongo e

de Matamba em 1623.



Os Bantos Angola 20 - Nzinga/Cronologia

 O reinado de Nzinga se caracteriza por uma

guerra quase sem tréguas contra o colonialismo

português. E assim, ela governa de Matamba,

terra dos Jagas, seus aparentados. Em 1625,

Nzinga monta seu quartel general na ilha Ndangi,

no Kwanza, local de grande importância pois ali

estavam sepultados os grandes ancestrais dos

Bundos e onde os soberanos trocavam com eles

e os espíritos da natureza, a força vital que move

os homens e o Universo, como os Bantos

acreditam. Perto dali, na ilha de Mapolo, no ano

seguinte, a rainha luta contra os portugueses.



OS BANTOS ANGOLA 31 NZINGA 
Cronologia 



OS BANTOS – ANGOLA 32 NZINGA
Cronologia

 1628 – Nzinga transfere sua base de operações 
pra Quina  Gde dos Ganguelas sofrendo sério 
revés juntamente c/os chefes Golagumba e 
Jaga Cassange, no ano sgte,  qdo suas irmãs 
Cambi e Fungi são presas e mandadas p/ 
Luanda, mas reconstitui o Reino de Matamba. 

 1630 – Foram-se 2 coligações p/lutar contra os 
portugueses; 1 compreende os sobados de 
Kijilo. Sambangombe, Kalumbo, Molumbo e 
Akamakoto; e outra os de Angombe, Akabonda
e Kikuangua. 



OS BANTOS – ANGOLA 33 NZINGA
Cronologia

 Com o domínio espanhol em Portugal e no Brasil 

a partir de 1580, a burguesia holandesa havia 

perdido 1 de seus negócios mais lucrativos – a 

exportação de açúcar do Brasil para o ávido 

mercado europeu. A Holanda conquistou a sua 

independência da Espanha em 1581 resolvem 

enfrentar e organizam 1 gde Companhia das 

Índias Ocidentais com fins comerciais e militares 

– e vão tentar destruir o domínio espanhol na 

América e conquistar o Brasil e seu açúcar. 



OS BANTOS – ANGOLA 34 NZINGA
Cronologia

 1637 - Os holandeses se estabelecem no 
nordeste brasileiro e Maurício de Nassau 
percebe a necessidade de incrementar  cd vez + 
a importação de mão de obra escrava pq se 
possa tirar daqui cada vez + açúcar. À época, 
Angola era o gde manancial abastecedor dos 
engenhos brasileiros: sem açúcar não havia 
Brasil; sem negros não havia açúcar; sem 
Angola não havia negros – sem Angola não 
havia Brasil(Pe. Antonio Vieira). Então a Cia da 
Índias Ocidentais resolve conquistar Angola.      



OS BANTOS – ANGOLA 35 NZINGA
Cronologia

 1641 - Os flamengos tomam ao portugueses 
Mpinda, São Tomé, Luanda e Benguela. E aí, 
procurando tirar proveito do momento histórico, 
a Rainha Nzinga (que em 1635 formara 1 
coligação guerreira reunindo ao seu reino de 
Ndongo-Matamba, o Congo, os estados Livres 
da Quissama, o de Cassange e o dos Dembos, 
se alia aos holandeses.    

 1647 – O domínio da aliança é total. No rio 
Luacala os portugueses são derrotados 
fragorosamente e da mesma forma em Conta 
Cabalanga.  



OS BANTOS – ANGOLA 36 NZINGA
Cronologia

 Então parte do Rio de Janeiro, o carioca 

Salvador Correia de Sá e Benevides que em 

1648, depois de encarniçados combates, vence 

a tríplice aliança em Massangano, expulsa os 

holandeses e inaugura o período de dominação 

brasileira em Angola. A partir daí, a burguesia 

lusitana do Brasil toma o lugar dos portugueses 

de Lisboa e o tráfico de escravos experimenta 

um terrível incremento. 



OS BANTOS – ANGOLA 37 NZINGA
Cronologia

 1657 – A rainha Nzinga, em seu retiro em 

Matamba, ainda assina um tratado de paz c/ 

os portugueses, p/ finalmente falecer 6 anos 

depois, aos 81 anos. E em 1671 o velho 

Ndongo recebe o nome de “Reino Português 

de Angola”.  Mas a resistência continua por + 

300 anos, vindo até 1975, quando Angola 

afinal se torna independente.   



OS BANTOS – Balubas

 Outras nações bantas também tiveram 
períodos de fausto e riqueza como os 
Balubas que  habitam hoje a província de 
Catanga (Shaba) na República do Zaire e 
tem suas origens nos primórdios do século 
VIII quando já tinham constituídos 
importantes Estados, dos quais o mais 
importante foi Luba Lomani. Do séc. XVI ao 
fim do séc. XIX os Estados Balubas 
dominavam a grande área que vai do rio 
Casai ao lago Tanganica. 



OS BANTOS – Balubas 

 Segundo a tradição, o grande ancestral baluba foi 
Kongolo, de etnia bassongué que, por volta de 
1420, estabeleceu a capital de seu reino em 
Muibele, próximo ao lago Boya. Seu sucessor foi 
seu sobrinho Kalala que o destronou e, no poder, 
conquistou várias aldeias vizinhas. Ricos 
comerciantes de marfim e metais, os Balubas de 
700 anos atrás legaram à posteridade jóias e 
cruzetas de cobre, usadas como moeda. E no séc. 
XVIII Luba Lomani foi importante centro no 
comércio português de escravos. 


