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Os Povos Bantos são originários 

da África meridional, mais 

precisamente da Nigéria, da 

região do médio Bénoué e do 

Chade, todos ao sul do Deserto do 

Saara. Dos mais de trezentos 

grupos étnicos  que compartilham 

diversas línguas de origem 

"bantu" a agricultura faz parte da 

economia e base de sustento de 

quase todas elas. Fazendo assim 

um grande tronco linguístico que 

partilha os mesmo processo 

produtivo. A caça e a pesca são 

outras características importantes 

desses povos. 

 

povo Bantu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Os povos bantos são extensos por 

todo continente africano, com 

isso existem diversas ramificações 

de línguas características do 

"bantu". Não se sabe ao certo 

quando e onde originou-se os 

primeiros povos bantos, que 

alguns teóricos vão denominar de 

“protobantos”, mas alguns 

estudos apontam que seu 

surgimento se deu por regiões 

que hoje seriam  a Nigéria e 

Camarões.  

 

Tronco linguístico 
 

 

 

 

Após a chegada do 

cristianismo e do islamismo, o 

povo banto se expandiu pelo 

continente africano e este 

contato ocasionou uma fusão 

linguística, como o caso do 

Lingala que passou adotar  

para si alguns termos 

originarias da língua francesa. 

Estima-se que atualmente 

exista aproximadamente 300 

grupos étnicos e 1500 línguas 

derivado do banto.  



 
 

O Candomblé é uma 

religião de origem 

banta, que hoje faz 

parte da cultura 

religiosa afro-

brasileira. 

Religião Banta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de possuir mais de trezentos grupos étnicos, os povos de origem 

banta além de trazerem características singulares na língua, também 

trazem aspectos semelhantes nas religiões professadas. A religião banta 

se baseia na hierarquia das autoridades religiosas, divididas em um 

mundo invisível e outro visível. O grupo invisível são representados 

pelos antepassados, ancestrais e espíritos da natureza. Já os visíveis são 

representados pelos reis, chefes de reinos, clã, anciãos, seres humanos, 

animais e elementos da natureza em geral. 

 



 
 

A descoberta do 

minério de ferro 

proporcionou uma 

maior qualidade na 

fabricação de armas 

cortantes e da 

produtividade 

agrícola, criando 

assim, possibilidades 

de estocar excedentes.  

O ferro 

possibilitou a 

fabricação de 

instrumentos 

mais duráveis.  

cortantes 

metalúrgica 
 

 

 

 

 

A expansão Banto foi um fenômeno que aconteceu no continente africano, e tem como 

prováveis causas o conhecimento e habilidade com o minério de ferro e com atividades 

agropecuária. Por isso, são considerados precursores na atividade metalúrgica africana. O 

que também proporcionou um grande aumento populacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A caça era uma 

das maiores 

habilidades do 

reino banta do 

Zimbábue. 

 

reinos bantu 
 

Reino Banto do Zimbábue  

O povo Shona que se situavam entre os rios Zambeze e 

Limpopo, fundou o império Monomotapa, ricos em 

jazidas de ouro e sal. Conhecidos também por sua 

habilidade na caça de elefantes. A guerra era um meio de 

conquista de novas terras e tributos de povos 

conquistados. O comércio com Árabes foi também uma de 

suas grandes proezas. 

Reino Banto do Congo 

Situado no centro-

ocidental africano, o Reino 

do Congo foi um dos mais 

importantes reinos de 

origem linguística banta do 

século XIV. Tal reino hoje 

é localizado onde seria a 

República Democrática do 

Congo, Cabinda, norte de 

Angola e o Congo. A sua 

habilidade de conquistar 

novos territórios o fez um 

grande reino ao sul do 

continente africano. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Atualmente Os 

descendentes da família 

real do reino  do congo 

continuam a exercer  a 

sua influencia cultural e 

politica no norte de 

Angola 

 

Antiga Corte 

do Reino do 

Congo 

 



 
 

chefia bantu 
 

A figura do chefe banto é o indivíduo fundamental na organização da sociedade banta. É 

através dele que toda sociedade se guia nas esferas políticas, religiosa e social. É 

responsável por manter em ordem toda  tradição deixada pelos antepassados. O chefe é o 

"elo" entre o mundo invisível (ancestrais) e visíveis (seres humanos, animais e elementos 

da natureza). 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abaixo veremos algumas 

línguas de origem banta e os 

respectivos países que as tem 

como língua oficial (podendo 

ter mais de uma) atualmente. 

línguas de origem banta 
A língua banta se espalhou por quase todo continente africano, e com isso 

recebeu variadas influências de outros povos, fazendo assim, um "caldeirão" de 

novas culturas que em algum momento se assemelham entre si. 

 

 

 

Lingala ( rep. dem. do 

congo)  

luganda (uganda)  

quicongo (norte dE angola) 

xichona( zimbábue e sul de 

moçambique) 

zulu (África do sul)  

O Lingala também é 

falado com grande 

fluência no Congo 

Brazzavile e Angola, face 

ao grande fluxo 

migratório dos cidadão da 

Rep. Dem. Congo para 

estes países   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


