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Resumo: A presente dissertação pretende apresentar alguns

aspectos pertinentes que levaram a língua suaíli, língua do grupo

banto, ter o status de língua oficial na Tanzânia, país do leste da

África, contrariando a imposição das línguas dos ex-colonizadores

europeus.
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Abstract: This study is intended to present some factors that were

crucial for the Swahili language, language of the Bantu group, to

become official language of Tanzania, country of East África that

has Swahili as a national language, opposing the imposition of

languages of the ex European colonizers.
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The Swahili-speaking peoples of the East Áfrican coast are one of the most studied

and yet least understood peoples of África. This paradox stems from the long standing

assumptiom that the Swahili represent an Arab Muslin culture divorcedfrom their Bantu-

speaking African neigbors - “ alien jewels on an strange and distant shore”. This had led

historians, linguist, archaeologist, and students of literature alike to treat the Swahili as a

foreign civilization and to disregend African nature of Swahili culture and society.

(Nurse and Spear, 1985)
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0. Introdução

Este trabalho tem por objetivo apresentar alguns aspectos que levaram

à escolha da língua suaíli1 como língua oficial na Tanzània, país do leste da

África.

Considerando que

coloniais europeus em suas colónias africanas foi a introdução da língua,

ainda que os povos colonizados continuem, na sua maioria, a usar as línguas

dos ex-colonos, mesmo após a independência, toma-se importante o estudo

dos fatos que levaram à oficialização do uso da língua suaíli, visto que esta

língua se tomou língua oficial em dois países do leste da África- Tanzània e

Quénia. Além disso, é língua nacional da Uganda, Tanzània e Quénia.

O suaíli é falado atualmente por cerca de 30 milhões de pessoas e

depois do árabe é a segunda língua mais falada da África (Grimes, 1996) e a

home page do SIL. Alguns autores tanzanianos como Temu, (1986), Mhina

(1976) e Maina (1989), e alguns artigos publicados nos sites da Yahoo,

Excite e AltaVista na internet dizem que o suaíli é falado por 50 milhões de

pessoas. Só cinco milhões de pessoas têm o suaíli como primeira língua

(Grimes, 1996), é também falado em Madagascar, Ruanda, Burundi, Malawi,

1 Suaíli. nomenclatura portuguesa como é encontrada nos dicionários de língua portuguesa

a arma mais poderosa usada pelos governos
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Somália, Moçambique. Existem também falantes do suaíli nos Estados

Unidos, África do sul, Emirados Árabes Unidos e Omã. Na Tanzânia é usada

em todo o território, nos escritórios governamentais, tribunais, escolas,

universidades e nos meios de comunicação de massa. Tomou-se de fato mais

importante que o inglês e em alguns casos está suplantando esse idioma como

a língua preferida pelos letrados.

faladas 132 línguas (Grimes, 1996), o suaíli e o inglês são ambas oficiais e

são faladas por grande parte dos 30 milhões de habitantes. As línguas mais

faladas além do suaíli são bena, chagga, datooga, gogo, hebe, kwaya, masai,

makonde e sukuma. A maioria desses falantes são bilíngues em suaíli.

Segundo Grimes (1996) e Mhina (1976), as línguas árabe e chinesa,

assim como as línguas gujarati, punjabi e urdu trazidas pelos imigrantes

indianos na Tanzânia têm falantes em números expressivos, sendo que a

maioria e falante de suaíli.

língua nativa. Existem milhares de refugiados de Ruanda, Burundi e de

Na Tanzânia, o maior e mais populoso país da África do leste, são

Muitas pessoas idosas não falam suaíli no interior do país, mas as

pessoas mais jovens falam e usam muitos empréstimos do suaíli em sua

Mayotte, Ilhas Comores, República Democrática do Congo, ex Zaire,
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Moçambique que usam suas línguas nativas e o suaíli na Tanzânia.

Considerando a maior população de falantes, tamanho do país e a

importância da língua na Tanzânia, manifestei meu interesse pela pesquisa

nesse país.

Dos trabalhos analisados cabe distinguir aqueles publicados nos finais

da década de 1960 pelo linguista Witheley e sua obra prima Swahili, The Rise

of a National Language, onde mostra a história da pesquisa realizada até a

primeira década após a independência, em 1964, e os fatores que levaram a

língua suaíli ter o status para ser declarada língua oficial, assim como também

seu apoio na criação do renomado Institute of Kiswahili Research, que até o

presente continua na sua pesquisa com vista a uma melhor política linguística

na Tanzânia.

Outra obra em destaque foi Language Plannig in Tanzânia: focus on

Kiswahili, publicada nos finais da década de 1970 pelo linguista Mhina, que

complementações dos trabalhos de Whiteley e outros autores .

A metodologia usada nesta pesquisa é principalmente historiográfíca,

baseada nos textos publicados na Europa, Estados Unidos e na Tanzânia com

referência às línguas africanas, línguas em contato, política linguística e

a independência emostra mais avanços realizados na década após
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planejamento linguístico.

Nessas análises constata-se o esforço realizado pelos missionários,

linguistas e políticos nos períodos pré- e pós-independência da Tanzânia,

principalmente pelos missionários alemães e britânicos, linguistas europeus e

Nyerere.

Além disso, o suaíli é uma das poucas línguas africanas que tem uma

tradição escrita pré-colonial. Os mais velhos documentos sobreviventes

escritos em suaíli datam do começo de 1700 (Nurse, 1985). Eles são escritos

no alfabeto árabe e refletem a influência da cultura islâmica na cultura suaíli.

Até o começo dos últimos anos do século XIX e nos começos do século XX,

a maioria dos falantes do suaíli era falante de um ou outro dialeto da costa.

Também os alemães que governaram a Tanzânia, assim como vários

missionários cristãos, especialmente da Inglaterra, França, Alemanha e Itália

ajudaram muito no desenvolvimento da língua. Segundo Whiteley (1969) os

escolheram o suaíli como a língua de comunicação com os africanos locais e

colaboraram para espalhar a língua por toda a Tanzânia ou Tanganica, como

era denominada antigamente, e subseqúentemente, a língua se espalhou por

os missionários, por volta de 1850,governantes coloniais alemães e

africanos, políticos tanzanianos e pelo seu primeiro presidente Julius K.
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todo o leste e algumas regiões do centro da África.

Outro dos fatores importantes para a determinação do suaíli como

língua oficial foi o fator político anterior e após a independência porque a

língua ajudava a unificação política do povo.

Assim, este trabalho mostrará alguns resultados preliminares que

evidenciaram a criação da língua oficial africana na Tanzânia: o suaíli. Para

tanto será feita, primeiramente, uma apresentação da língua, sua classificação

e história.
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Capítulo I

1. As línguas africanas e o suaíli

Afroa-asiática;

Koisan;

Níger-congo;

Nilo-saariana;

egípcio antigo, o semítico, o cuxita e o chádico.

As línguas koisan dividem-se em três ramos: hatsa, sandawe e koisan, os

dois primeiros diferem acentuadamente entre si e são falados na Tanzânia. O

terceiro abrange a maior parte das línguas faladas na África do Sul,

apresentando como particularidade que o distingue de todas as línguas africanas

Por outro lado, a família níger-congo abrange três grupos: o mandê, o

atlântico-congo e

atlântico (norte, bijago e sul), volta

congo (kru, novo kua, novo benue-congo, dogon e volta congo do norte.

subdividida em gur e adanawa-ubangui), e ijoid. Segundo Williamson (1989),

LI Classificação das línguas africanas
As línguas africanas classifícam-se em quatro grandes famílias :

(Williamson, 1989:19), subdividido em

As línguas afro-asiáticas compreedem cinco divisões: o berbere, o

o “clique”(Petter,1992).

o kordofanês. O atlântico-congo é um termo novo
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esta proposta é diferente daquela de Greenberg, contestando o antigo grupo

nígero-cordofanês. O suaíli pertence ao grupo benue-congo.

As línguas nilo-saarianas, predominam no vale superior do rio Nilo e nas

baixo vale do Níger.

Subdividem-se em vários grupos: songai-dejerma, saariano, maban, furian

çhari-Nilo, ramo que engloba a maior parte das línguas, subdivididas em

sudanês oriental (núbio, nilótico, masai, etc) e o sudanês central (bongo,

baguirmi, mangbetu, etc).

Essa classificação não considera os pidgins, por exemplo, aqueles com

base árabe, suaíli, hausa, e zulu, nem os crioulos com base árabe, suaíli,

afrikâner e inglês, entre outros.

Pode-se esquematizar a família níger-congo no gráfico 1.0 ( Williamson,

1989), para se ter uma ideia da classificação atualizada do grupo a que pertence

a língua em estudo: o suaíli.

partes do Saara e do Sudão, alongando-se até o
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Niger-Congo

Atlantic-congo KordofanianMande

Volta-CongoAtlantic (?) Ijoid (?)

Bijago South^orth

North Volta-Congo

Dogon (?)Kru
Gur

Gráfico 1.0

1. 2 Suaíli: uma língua do grupo banto.

Banto é um nome dado a um grupo de línguas bem conhecidas na

África. Pertence à família níger-congo, subgrupo denominado benue-congo.

Dentre as línguas banto, destacam-se o suaíli, o quicongo, o lingala, o

luganda, o zulu e o setswana. O termo banto foi introduzido primeiramente

(New) 
Kua

(New) 
Benue-Congo 

Swahili
Adamawa-
Ubangi
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pelo prefixo do plural ba- existia na maioria dessas línguas, às vezes com

pequenas variações. Segundo Greenberg (1982), foi a partir dessa época, que

utilizou o nome para designar essas línguas que revelam entre si alto grau de

similaridade, tanto no léxico, quanto na estrutura morfológica.

Por volta de quatrocentas línguas banto são faladas por 130 milhões de

pessoas atualmente e todas são muito próximas uma da outra. Elas devem ter-

1993).

A mudança da floresta para a savana foi importante para o povo banto

porque isso forçou-os a mudar de uma economia predominantemente de

pescaria e colheita de raízes para outra objetivada no cultivo de grãos e

pastoreio de gado. As línguas banto do leste e sul da África atualmente têm

amplos vocabulários para o cultivo de grãos, ferro ornamental e manutenção

proto-banto desenvolveram essas atividades após sua chegada no leste da

África, mas antes de sua subsequente dispersão através de todo o leste e sul

Camarões e no oeste da Nigéria há dois mil e três mil anos (Hinnesbush,

se espalhado rapidamente através da área da terra natal proto banto em

por W. Bleek em 1851 ao notar que a raiz -ntu, “homem'’, “gente”, precedido

do gado, termos ausentes do proto-banto, o que indica que os falantes de
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do continente. Embora os falantes banto tenham espalhado rapidamente para

o sul e leste pode-se ver que eles adquiriram elementos maiores de sua

economia após da dispersão inicial de sua terra natal.

1.3 O banto do leste

Antes de destacar as línguas banto do leste da África, é interessante

menciona que, os centros mais antigos de trabalho ornamental com ferro são

tipo de cerâmica associada. No entanto, a evidência linguística indica que as

línguas banto se espalharam do sul do lago Tanganica ao nordeste em direção

da costa do Quénia, visto que as línguas faladas nas extremidades nordeste da

expansão banto são mais afins das línguas do sudeste da Tanzânia e norte do

Zâmbia do que elas são com as línguas faladas em redor do lago Vitória.

área nordeste: Rufíji-Ruvuma, Chaga-taita, Thagicu, e costa nordeste. O

grupo Rufíji-Ruvuma é falado por povos que atualmente vivem no sul da

Tanzânia e norte de Moçambique nas planícies entre os rios Rufíji e Ruvuma

(Spear, 1985:41).

As línguas chaga-taita são faladas atualmente com exclusividade nas

encontrados ao leste do lago Vitória onde há evidência de fusão de ferro e um

Quatro grupos banto maiores se desenvolveram subsequentemente na
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montanhas ao longo da fronteira Quênia-Tanzânia, enquanto que as línguas

thagicu são faladas nas montanhas centrais do Quénia

Empréstimos de palavras entre essas línguas indicam que toda a área do

leste da África foi povoada antigamente pelos cuxitas do sul, que foram

recentemente assimilados nas montanhas Taita junto com os falantes koisan e

nilóticos do sul.

O outro grupo relevante de línguas banto é o das línguas banto da costa

nordeste (NECB) faladas atualmente ao longo das planícies litorâneas e vales

dos rios no sul da Somália, no litoral do Quénia, no leste da Tanzânia e as

Ilhas Comores.

O grupo das línguas banto da costa nordeste é dividido em quatro

subgrupos: pare, sabaki (do qual a língua suaíli emergiu no século IX), seuta e

dividiu-se

inicialmente em quatro (Hinnebusch, 1993), antes de gradualmente expandir-

se nas línguas faladas atualmente .

Como relata Nurse (1985), no suaíli pode-se imaginar que a maioria de

seu vocabulário básico de agricultura deriva do proto-banto apontando para

uma tradição ininterrupta de mais de três mil anos. Somente um pouco de

ruvu, implicando que uma proto-comunidade ancestral



12

banana”, infiltrou das línguas cuxitas do sul e estas têm bastantes cognatos

nas línguas sabaki, as línguas banto da costa nordeste, etc. Elas devem derivar

do contato primário entre as línguas banto da costa nordeste e as línguas

cuxitas do sul nos primeiros séculos depois de Cristo.

Da mesma forma na criação de gado o vocabulário suaíli também

mostra a mesma tradição ininterrupta herdada do proto-banto. Palavras para

do cuxita do sul. A maioria deles não são universais em todas as línguas banto

da costa nordeste, mas são principalmente restritas às línguas sabaki que

sugiram um contato pouco tardio, talvez por volta da metade do primeiro

milénio depois de Cristo.

1.4 As línguas não-banto do leste da África

O grupo de língua mais conhecida do leste da África era o koisan.

Caraterizado pelo seus sons de estalidos ou cliques. As línguas koisan ainda

são faladas por pequenos grupos de caçadores e coletores do sul da África,

mas seu número diminuiu pelas constantes migrações e lutas com os povos

falantes de línguas banto e os agricultores falantes de africàner. Esta evidência

itens tais como “bezerro”, “ovelha”, “animal estéril”, “leite”, “bater” derivam

colheitas tais como mtama, “sorgo” e mzuzu (suaíli do norte izu), “um tipo de
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é mostrada pelo número de palavras de origem koisan nas línguas banto e a

existência de línguas koisan, (sandawe e hatsa) no norte da Tanzânia e dahalo

falado, perto do rio Tana no nordeste do Quénia.

Por outro lado, o grupo de línguas cuxitas do leste e do sul tiveram

importância no léxico da língua suaíli especialmente a língua oromo, todas

elas vindas da Etiópia. A única língua cuxita do grupo do sul que ficou na

costa foi dahalo, a qual retém a característica do clique (Nurse, 1985:32-37).

1.5 As Línguas sabaki e o suaíli

Sabaki é o subgrupo das línguas banto da costa nordeste do Quénia

(Hinnebusch, 1994). O nome sabaki foi tomado do rio do Quénia que entra no

índico Malindi Mambrui assim dividindo,Oceano entre ee

aproximadamente, ao meio a área de língua sabaki.

Sabaki é puramente um rótulo linguístico para seis línguas do litoral do

leste africano e que estão bem relacionadas. O rio Sabaki é também conhecido

como Galana; na sua parte superior chega ao Quénia central e é chamado de

Athi. Segundo Hinnebusch (1994), Ehret propôs o termo "sabaki" para o

grupo linguístico no começo da década de 1970, seguindo a prática de

Greenberg em Classificação das línguas da África ao usar nomes neutros
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etnicamente para as maiores famílias linguísticas e divisões. A língua sabaki

melhor conhecida é o suaíli que significa costa ou povo da costa, em árabe.

Das cinco línguas sabaki (elwana, pokomo, suaíli, mijikenda e comoro)

faladas atualmente, duas nas margens do rio Tana (elwana, pokomo) estão

dentro dos limites da área da terra natal, o suaíli está no norte.

Dentre essas línguas, a língua mijikenda reivindica residência na área

há mais ou menos quatrocentos anos (Hinnebusch,1994). Somente o comoro e

o suaíli do sul não lembram laços inambíguos históricos com o litoral norte.

Tal explicação para uma origem comum no norte de todas essas línguas

sabaki, incluindo o suaíli, é mais aceitável económica e linguisticamente do

que sugerir que inovações paralelas

diferentes épocas e lugares.

Ao considerar o vocabulário comparativo nas línguas atuais, pode-se

estabelecer um quadro detalhado razoável da economia do proto-sabaki e ela

era surpreendentemente similar ao proto-banto.

Os habitantes da costa moldavam panelas para cozinhar e fazer

armazenagem, usavam arco e flecha, tratavam das abelhas, usavam canoas,

pescavam nos rios usando linha, rede e armadilha, caçavam animas selvagens

se desenvolveram por acaso em
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com armadilhas e fundiam ferro. Animais domésticos foram numerosos e

incluíam cachorros, gatos, pintos, cabras e ovelhas.

É importante mencionar que, por volta do ano 800, foram introduzidos

os camelos pelos imigrantes cuxitas do leste, mas nunca tiveram um papel

importante na sociedade proto- sabaki. Vários escritores árabes entre os

séculos X e XII também mencionavam bananas, cana-de-açúcar, frutas,

milheto e sorgo ao longo da costa.

provavelmente falada nesses povoados litorâneos, por volta do século IX, não

meramente no norte, mas sim também no sul, como em Kilwa e da mesma

forma, em todas as regiões litorâneas onde o suaíli é atualmente falado como

única língua, eram regiões falantes de suaíli. As evidências da literatura que

falam sobre as pessoas que moravam nessas aldeias espalhadas pela costa

fundamentam a hipótese de que já se falava suaíli nessas regiões, isso reforça

a hipótese do suaíli er tido um grupo étnico anterior ao século X.

Assim, cerca de 500 anos depois de Cristo ou um pouco mais tarde,

uma população de falantes de banto cobriam a área desde o rio Tana até o

Webi Sibile. Como deveria ser esperado numa comunidade esparsa espalhada

Existem evidências que uma forma primitiva de suaíli era
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por volta de 800 quilómetros, deviam existir dialetos entre a comunidade

proto-sabaki os quais faziam diferenciações linguísticas.

línguas banto se originaram no sudeste da Nigéria e de Camarões e os falantes

dessa região devem ter migrado para outras regiões do sul da África.

1.6 História da língua suaíli

dialeto suaíli do povo de Zanzibar (kiunguja)2 que se espalhou para o interior

e eventualmente tomou-se a base para o suaíli padrão no leste da África

colonial e pós-independência. Além disso, o suaíli é uma das poucas línguas

africanas que tem uma tradição escrita pré-colonial.

Milhares de anos de contato entre povos do Oceano índico e o suaíli

resultaram num grande número de palavras emprestadas, na sua maioria, do

arabe/omani que entraram na língua. Segundo Nurse (1985), embora a

poesia clássica suaíli (tradicionalmente escrita em alfabeto árabe), ele

equivale a menos de vinte por cento do léxico da linguagem falada.

O islão tomou-se um componente importante na língua suaíli (Nurse,

proporção para empréstimos árabe/omani3 possa ser tão alto como 50% na

Os lingiiistas Derek e Hinnesbusch defendem a hipótese de que as

2 O prefixo de classe ki- se refere à designação da língua em suaíli (Mihna. 1976)
3 Língua árabe falada por cinco milhões de pessoas, no sul da Península Arábica. (Grimes.1996)

Muito tempo antes da chegada dos colonizadores europeus, foi o
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1985) devido ao poder religioso na costa do leste africano integrado pelos

colonizadores árabes.

Os mais velhos documentos sobreviventes escritos em suaíli datam do

começo de 1700 (Massamba, 1989). Eles são escritos no alfabeto árabe e

refletem a influência da cultura islâmica na cultura suaíli.

Outro ponto pertinente a ser exposto é que a maioria dos manuscritos

suaíli data dos dois últimos séculos e muito pouco provável do século XVII.

A literatura suaíli foi essencialmente oral, e os manuscritos foram passando

de escriba a escriba. Cada um se achava capaz de revisar o vocabulário,

conteúdo gramatical e características dialetais, de acordo com a prática

corrente.

Existem trabalhos que evidenciam as primeiras constituições de

povoados no século IX. A existência do suaíli aparece em vários níveis:

sociais e linguísticos primeiramente porque existem vários "dialetos” do suaíli

períodos mais recentes do desenvolvimento linguístico do suaíli.

Até o começo dos últimos anos dos séculos XIX e XX a maioria dos

falantes do suaíli era de nativos de um ou outro “dialetos” da costa. Até esse

momento as normas litorâneas foram afetadas consideravelmente pelo

falados ao longo da costa, que podem ser comparados para reconstruir os
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prestígio do árabe.

Por outro lado, hoje, o suaíli absorve palavras emprestadas do inglês,

mas por sua vez exerce uma enorme influência nos vocabulários de outras

línguas no leste da África.

Assim, no passado,

africanas vizinhas assim como do árabe, persa e várias línguas indianas.

Todos os

assimilação de muitos falantes de outras línguas. De acordo com Weinrich

(1974), ao absorverem grande quantidade de palavras emprestadas, as línguas

adaptam esses empréstimos em todos os níveis linguísticos; no caso, o suaíli

perdeu o tom devido ao grande contato com outras línguas, no uso como língua

veicular.

estrangeiros nas palavras emprestadas pelos sons familiares, e se o processo

continua em grande escala é bem provável adotar o som estrangeiro, e isso

pode ser visto com algumas palavras do suaíli agora. Umas vez que as

comunidades litorâneas há muito tempo acostumadas aos sons do árabe usam

[th], [dh], [gh] e [kh] regularmente outros falantes para quem esses sons são

o suaíli tomou emprestado termos de línguas

“dialetos” suaíli foram amplamente influenciados pela

Assim, por exemplo, é provável que uma língua substitua sons
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substituem-nos por [s],[z], [g], e [h] (Spear,1985:18). De igualestranhos

maneira a gramática pode ser influenciada por pressão externa.

Como mencionado anteriormente, no passado, as formas poéticas do

suaíli foram amplamente influenciadas pelo árabe e hoje a sintaxe do suaíli está

sendo influenciada pelo inglês. Ao mesmo tempo, o suaíli está se espalhando

através do leste da África infiltrando-se em outras línguas e realmente

Maina (1989). Exemplos de empréstimos tomados do suaíli.

A. Geografia

Suaíli Vernáculo Português

fuwele (kisigua)fíiwele cristal

akasoko (kinyakyusa)kasoko cratera

matale (kisukuma)Itale granito

ameaçando a existência de algumas das comunidades linguísticas menores,
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B. Matemática

ulalo ulalo (kynykyusa) diagonal

nambari kivunge (kipare) número composto

giligili ulugiligili (kynyakyusa fluido

C. Política

umangi (kichagga) burocraciaumangi meza

bunge bunge (kinyamwezi) parlamento

kungatuba ng’atuka retirada

D. Economia doméstica

ikari ikari (kimeru) churrasco

uloto uloto (kizaramo) osso fino

mbuti embuti (kimasai) duodeno

kabichi kabichi (kimanyema) criança prematura

Os empréstimos árabes estão agrupados em vários campos do vocabulário
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assuntos nativos. Alguns exemplos de Lafon (1983):

ÁrabeSuaíli Português

arifu ‘arifa conhecimento

azabu ‘adab punição

bahari bahr mar

baridi bárid frio

binti bint menina

buni bunn café

bustani bustán jardim

damu dam sangue

dini din religião

dola dawlat império

dunia dunya mundo

cultural, relativo a jurisprudência, comércio, religião, flora não nativa, e
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habar notíciahabari

palavras são de origem árabe. Mas alguns autores afirmam que o nível de

frequência dos empréstimos árabes no vocabulário básico é muito baixo.

A maioria dos empréstimos árabes não foi afetada na fonética ao entrar

na sua forma básica por volta de 1500, mas depois se adaptaram à fonologia

da língua (Massamba,1989). Exemplos citados por (Saleh,1983):

Árabe PortuguêsSuaíli

qalamkalamu caneta

mahall lugarmahali

falssafa filosofiafalisafa

kitáb livrokitabu

Evidência adicional para a adoção tardia das palavras emprestadas do

árabe pode ser encontrada ao procurar nos dialetos suaíli em Zanzibar e no

continente. Muitos desses dialetos rurais ainda conservam muitas palavras

banto pré-árabes, uma vez que se os empréstimos árabes estiveram presentes

o dasSão estes vocabulários especializados que levaram a crer que 50 °/
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há séculos, eles teriam se espalhado ao longo dos centros urbanos para

substituir essas formas primárias (Nurse, 1985:15).

origem árabe eram usadas no suaíli por volta do século XII. Mas apesar da

presença árabe na costa desde o primeiro milénio, houve pouca influência

notável árabe no vocabulário suaíli até recentemente, sugerindo que a

influência árabe não era tão intensa antes do século VIII. Embora os falantes

de árabe fossem relativamente poucos e embora a presença omani fosse um

fenômeno novo, a influência árabe foi onipresente em termos de religião,

comércio, política e cultura. Tudo isso mudou no século XX, devido às

missões cristãs, à independência dos países, ao avanço tecnológico, ao uso da

língua inglesa, etc.

A presença dos colonizadores alemães e ingleses que governaram a

Inglaterra, França, Alemanha e Itália ajudaram muito no desenvolvimento da

língua. Segundo Whiteley (1969), os governantes coloniais alemães e os

comunicação com os africanos locais e eles colaboraram para espalhar a

língua por toda a Tanzânia, subseqúentemente a língua se espalhou por todo o

missionários, por volta de 1850, escolheram o suaíli como a língua de

Tanzânia, assim como vários missionários cristãos, especialmente da

Sabe-se que, por relatos de antigos viajantes, algumas palavras de
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leste e algumas regiões do centro da África.

léxico do suaíli está

atualmente num estado de desenvolvimento, para o crescimento como língua

oficial, para ser usada em todos os níveis sociais, educacionais, científicos e

políticos.

O centro do desenvolvimento é o suaíli padrão, mas inevitavelmente

política, cultural e social da região em todo nível da sociedade. Isto é

comunicação de massa.

Tomou-se de fato uma língua mais importante que o inglês e em alguns

casos está suplantando o inglês como a língua preferida pelos letrados, como

já foi mencionada anteriormente. No Quénia, não é tão forte: o inglês ainda

desfruta igual status com o suaíli.

pós-independência, o suaíli representa progresso na vida diária comercial,

especialmente verdadeiro na Tanzânia, onde a língua é usada em todo o país,

isso afeta todos os outros “dialetos”4

S . r
Apesar do inglês seja ainda uma língua importante no leste da África

Atualmente, é importante perceber que o

e nos meios denos escritórios governamentais, tribunais, escolas
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1.6.1 Evidências do ponto de vista arqueológico

pode enfatizar

analisando do ponto de vista arqueológico, porque nenhum outro povo

semelhança superficial com as aldeias árabes, os arqueólogos argumentam

que a arte e a arquitetura das aldeias suaíli devem ter sido de importação

árabe.

Segundo Matveiev (1988), escavações em Kilwa proporcionam um

bom exemplo das importações que os árabes fizeram ao serem desenterrados:

pedaços de conchas, vasos não-vítreos feitos no local, escórias de ferro,

blocos de entalhe usados para a fabricação de contas de conchas, juntos com

grandes quantidades de cauris e um pouco de cerâmica sassania-islâmica

importada e cerâmica branca vitreadas com estanho.

Outras evidências arqueológicas mostram que por volta de 1200 a 1300

aconteceram grandes mudanças económicas e sociais em Kilwa. Foram

construídas casas de alvenaria e uma mesquita usando blocos de coral e

argamassa. Por volta de 1300 a 1500 quando os portugueses saquearam

a influência árabe na língua suaíliTambém se

construía em coral como os árabes e visto que as aldeias mostravam uma

4 Todas as palavras entre aspas são transcritas dessa maneira, por alguns autores pesquisados.
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Kilwa, ela desfrutava de grande prosperidade. Estruturas de pedras elaboradas

e amplas foram construídas, inclusive a ampla cúpula para a mesquita.

Pode-se afirmar que nesta época Kilwa tomou-se um centro comercial

a partir de um pequeno povoado local, mas preservando suas construções de

barro por todas partes.

Segundo Nurse (1985), linguista norte-americano, com pesquisas e

muitas publicações sobre o povo e a língua suaíli, os primeiros suaílis eram

trabalhadores de ferro ornamental, que se mudaram para a costa e começaram

a comercializar seus produtos com comerciantes, e isso também foi descrito

por D.W Phillipson no seu livro Some Iron Sites in the lower Tana Valley

(1979, apud Nurse, 1985). Ele também afirma que cem quilómetros acima do

rio Tana em Wenje, foram encontradas cerâmicas do mesmo estilo junto com

trabalhos ornamentais de ferro nos níveis mais primários de outros povoados

em Kilwa, Manda e Comores.

Os principais povoados suaílis foram assim estabelecidos inicialmente

como pequenas aldeias de pesca e de agricultura local. Com o crescimento do

comércio ultramar eles sofreram grandes expansões culminando em cidades

muçulmanas nos séculos XIV e XV.
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material linguístico, segundo Nurse. Mas isso diz pouco sobre as crenças,

organização social, política ou origens étnicas desses povos que realmente

habitavam nesses povoados ou cidades.

Na África, a tradição oral é importante para evidenciar os fatos

historiográfícos assinalados anteriormente, por ser ela o veículo privilegiado

de transmissão de informações para todas as gerações (Vansina,1986).

1.6.2 Antecedentes da sociedade suafli e sua cultura

Os relatos mais antigos sobre a sociedade suaíli falam sobre uma

sociedade de classe dirigente, isolada e distinta da massa de homens livres.

Ela se baseava na agricultura, pesca e o comércio, enquanto que os relatos

mais atuais enfocam as sociedades islamizadas.

Segundo os relatos de Nurse e Spear (1985), no século XIX, famílias

aristocráticas, orgulhosamente levando nisbas árabes ou títulos de famílias,

atribuíam suas origens a eminentes imigrantes árabes e governavam as

cidades, os sharifs, determinando suas descendência do profeta Maomé, eram

clérigos muçulmanos importantes, professores e advogados. Os sharifs eram

chamados assim porque afirmavam que seus antepassados vieram da cidade

Assim, a evidência arqueológica proporciona mais fatos do que o
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Shiraz localizada no sul do Irã. A capacidade de ler e escrever em suaíli

usando a escrita árabe, e a capacidade de falar suaíli em um estilo sofisticado

e inteligente e a habilidade de compor poesia foram bastante valorizados.

Por outro lado, as sociedades não-islamizadas eram analfabetas e

acreditavam nos espíritos africanos e bruxarias. A magia era praticada para

proteger as safras e as pessoas, tudo isso em oposição às idéias suaíli

muçulmanas, embora congruente com os valores e formas de vida dos povos

vizinhos.

Assim, quando se trata da cultura suaíli, deve-se guardar na memória

escalas de valores e práticas que variavam de acordo com a riqueza, status e

classe; pois segundo Matveiv (1988: 476-491), os membros de classe

diferente sobressaiam por serem ricos e porque funções tradicionais lhes

conferiam influência especial.

No centro de cada aldeia e cidade suaíli havia várias séries de

descendentes matrilineares que adquiriam terra, passavam de mãe para filha e

outros, patrilineares, que adquiriam poder político, riqueza e status, passaram

de pai para filho.

Cada aldeia ou cidade também era dividida em duas seções: uma
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metade norte e uma metade sul cada uma incluindo guarnições e famílias

dentro de cada metade. Uma metade era normalmente mais velha e incluía as

famílias mais velhas e mais prestigiosas, os watmgwana, que dominavam

liderança política e religiosa, enquanto a outra metade incluía pescadores e

agricultores de subsistência, suaílis de qualquer lugar, comerciantes árabes e

povos vizinhos.

Para ser um dos watmgwana a pessoa tinha que ser tipicamente um rico

proprietário de terras, traçar sua descendência de um dos mais antigos colonos

nas tradições orais mantidas para esse propósito e viver em uma casa de coral

em uma das guarnições mais elegantes (Nurse, 1985:25).

O islão também se tomou um importante componente nesta ideologia.

A riqueza dotava mesquitas e pagava religiosos importantes, afastava suas

nascimento do profeta e construía túmulos grandiosos para ostentar suas

eminências; os pobres frequentavam as mesquitas dos ricos, eram menos

capazes de afastar suas mulheres, ao contrário dos muçulmanos que tinham as

mulheres enclausuradas, participavam das maulidis e continuavam a aderir a

crenças nos poderes de espíritos ancestrais para assegurar a fertilidade de suas

mulheres, patrocinava festas maulidi bem elaboradas para celebrar o
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terras e sua segurança no mar. Segundo Matveiev (1988), a sociedade suaíli

aplicava alguns elementos do sistema jurídico muçulmano.

O que separava um waungwana de outro suaíli não era uma absoluta

intermediárias e freqúentemente contraditórias no meio. Indivíduos suaílis e

sociedades suaílis estavam em constante estado de intercâmbio entre os dois

dependendo de seu estado de desenvolvimento económico.

sociedades suaílis estavam constantemente

mudando, não pode ser assumido umo modelo generalizado, baseado em

várias comunidades suaílis diferentes nos séculos dezenove e vinte, que pode

mesmo no século dezoito.

1.6.3 Evidências dos viajantes à costa leste da África

Segundo Witheley, Nurse e Spear, muitos historiadores erraram ao

preocupar-se somente em confiar nos relatos de alguns viajantes e geógrafos

árabes ao mencionar que a cultura suaíli era essencialmente árabe, mas isso

ser aplicado a qualquer comunidade específica nos séculos doze, quinze e

Assim, visto que as

a maioria das pessoas ocupando posiçõespessoas do interior, com

distinção, mas um declive entre dois pólos culturais idealizados, o

waungwana dos homens urbanos da cidade e o ushenzi ou “incultura” das
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agora não é mais válido devido às evidências linguísticas, arqueológicas e

etnográficas.

Segundo Spear (1985) alguns dos documentos do século II recolhidos,

foram feitos na maioria por estrangeiros que coletaram suas evidências de

segunda mão e estiveram na África oriental por pouco tempo. Os dois relatos

Ptolemy’s Geography (por volta de 150) foram ambas coleções greco-

romanas obtidas em Alexandria e muitas outras foram coleções árabes feitas

no sul da Arábia e no Golfo Pérsico. As notáveis exceções foram al Masudi

vários relatos portugueses do começo do século XVI nos quais eles afirmam

que existiam grupos étnicos locais.

O Periplus primeiro mencionava que os comerciantes davam presentes

frequentemente se casavam dentro da família com as pessoas do local e

comerciantes prestavam juramentos de sangue pela fraternidade, enquanto no

século XIV desenvolveu-se uma etiqueta por meio de que os comerciantes

mais antigos, o Periplus of the Erythraean Sea (por volta de 130-140 ) e

que visitou a costa por volta de 915, Ibn Battuta que parou ali em 1331 e

falavam suas línguas. No século IX, faixas de pano foram dadas e os

para estabelecer boa vontade antes de comercializar e que eles
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locais encontravam os mercadores visitantes nos seus navios, ofereciam-lhes

comida e depois convidavam-nos para suas próprias casas para conduzir seus

negócios, dessa forma pouco se sabe sobre as pessoas e suas culturas na costa.

Politicamente o Periplus notou que cada povoado era autónomo,

governados pelo seu próprio chefe e posteriormente se refere a Zanj (de

Mogadisco até o sul da Tanzânia) e reinos. Também o islão não era

mencionado em detalhes até que Battuta, um muçulmano qadi ou lider,

amplamente sobre o islão litorâneo no século XIV. Em Zeila eleescreveu

notou que seus “habitantes eram negros e seguiam o rito Shaffi”. Mais tarde

ele escreveu que os habitantes tinham pele escura e eram heréticos.

1.6.4 Tradição oral dos suaílis

Pode-se afirmar que existem dois tipos os relatos orais. Os primeiros

são familiares, normalmente genealogias, traçando a descendência dos antigos

colonos, frequentemente árabes ou persas. Os outros são relatos das cidades

que traçam a história da origem de uma cidade, frequentemente em termos de

sucessivas ondas de imigrantes. Ao realçar os principais períodos e temas da

história do suaíli, a tradição descreve exatamente o desenvolvimento histórico

da sociedade suaíli.
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crescimento do comércio e subsequente desenvolvimento de sociedades

estratificadas socialmente e diferenciadas economicamente, cujo léxico

Segundo Nurse e Spear(1985), período mais primitivo da história do

suaíli durou do século IX ao século XII e quando as pessoas que falavam a

língua suaíli se espalharam para a costa do leste e sul da África para

aldeias de pescadores, agricultorespequenas e

de ferro, e para estabelecer as fundações básicas para atrabalhadores

sociedade e cultura suaíli.

O segundo período inclui as mudanças profundas que aconteciam na

sociedade e cultura suaíli com a expansão do comércio no século XII até a

destruição do comércio costeiro pelos portugueses no século XVI.

1.6.5 Os antecedentes africanos do suaíli

podem-se identificar as raízes africanas e traçar a formaNo suaíli

geral de seu desenvolvimento interno do material herdado. Também podem-

se identificar influências africanas, árabes e de outras línguas.

Começando com os primeiros habitantes da costa, eles relatam o

“cultural” incluía alguns itens que eram estrangeiros, mas cuja gramática

“cultural” era claramente africana.

estabelecer várias
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A língua suaíli passou por um grande crescimento durante o último

século como resultado das políticas linguísticas dos governos coloniais e

independentes. Até o século XIX o suaíli era estritamente um fenômeno

litorâneo, falado como primeira língua por pessoas ao longo da costa do leste

da África, da Somália a Moçambique e na costa norte de Madagascar.

Porém, segundo Nurse (1985), mais ou menos 20.000 anos atrás, talvez

antes, o leste e o sul da África eram amplamente ocupadas por povos que

viviam da colheita e caça

espalharam no sul da África.

Estes povos, conhecidos como os cuxitas do sul, eram agricultores,

pastores e caçadores; eles influenciaram em várias formas os antigos falantes

atrás, muitos povos que falavam línguas banto se mudaram para o leste da

África, no leste e sudeste. Os falantes de banto esmagaram os cuxitas do sul e

os incorporaram.

É importante comentar que a diversidade linguística entre os vários

e falavam línguas conhecidas como koisan. Sua

presença foi interrompida quando novos povos vindos do sul da Etiópia se

grupos de falantes de banto era muito menor do que agora, mas como a

koisan. Séculos mais tarde, começando há uns duzentos e cinquenta anos
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diferenciação linguística, económica e cultural tomou-se maior por volta do

primeiro milénio, pode-se notar o aparecimento de antepassados de muitos

dos atuais povos falantes de línguas banto.

antepassados dos antigos suaílis, ainda

essencialmente indistintos de outros povos afins muito próximos, tinham-se

mudado através do leste da África para uma posição no longínquo nordeste da

área dos falantes da língua banto, perto da costa norte e sul na atual fronteira

entre Somália e Quénia.

Assim, pelo exposto, pode-se afirmar que o suaíli tem claramente raízes

africanas.

1.7 A expansão do suaíli nos séculos XIX e XX

Existiam variações dialetais do suaíli desde a Somália a Moçambique

(Maima, 1989), muitas das quais eram diferenciadas pelos linguistas da

época, entre elas os dialetos kimvita de Mombaça, Quénia e kiunguja, de

Zanzibar.

Muitos linguistas tais como Whiteley (1969), Massamba (1987),

Maima (1989) e Batibo (1989) enfatizam a expansão do suaíli em quatro

etapas. Primeiramente, foi a chegada dos comerciantes de escravos árabes que

Por volta de 500, os
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administradores, exploradores e estes também usavam o suaíli como meio de

missionárias. Porém, o uso mais sério do suaíli pelos missionários foi um

desenvolvimento muito mais tardio. Inicialmente eles tentavam tanto quanto

línguas locais dentro das áreas onde eles estavam

trabalhando.

expansão do suaíli. Durante o período colonial o suaíli era amplamente usado

também era ensinado aos administradores coloniais e africanos para reforçar o

colonialismo nos países. Isso levou em 1925 a

Britânica para o Leste da África ” promover o suaíli como meio de instrução

leste da África e

posteriormente a uma conferência interterritorial em Mombaça, Quénia em

1928 para que o dialeto kiunguja de Zanzibar se tomasse padrão. Esse dialeto

foi então utilizado para a normalização de textos escolares, de publicações

oficiais, descrições gramaticais e lexicográficas do suaíli.

caravanas. Depois chegaram os missionários, por volta de 1850; a seguir os

não somente como meio de instrução em muitas escolas públicas, mas

usavam o suaíli como meio de comunicação através de suas rotas de

Os governos coloniais foram ainda outra força que provocou a

“Comissão de Educação

comunicação e mais tarde como meio de instrução nas suas escolas

nas escolas primárias, nos territórios britânicos no

possível usar as
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A terceira etapa foi o período quando os ativistas locais organizaram

campanhas políticas, especialmente encontros públicos, eram realizadas em

suaíli. Em qualquer época e mesmo em lugares remotos da Tanzânia, o suaíli

Nyerere nunca usou um intérprete durante seus discursos públicos.

O último período foi após a independência. O suaíli foi usado pela

primeira vez no parlamento quando o presidente se dirigiu aos membros em

suaíli, na véspera da independência.

Após a independência, o governo da Tanzânia introduziu, estimulou e

promoveu a pesquisa por tanzanianos na nova língua nacional, o suaíli

(Blommaert, 1994:213).

Gradualmente, as pesquisas das estruturas do suaíli e o planejamento

linguístico iniciado pelos administradores coloniais alemães e britânicos

foram adaptados por tanzanianos e foi desenvolvido um novo discurso em

suaíli.

1.8 O islã e o avanço do suaíli

Segundo Knappert (1983), o islão ajudou bastante na expansão do

era usado. Existem relatos de que o primeiro presidente da Tanzânia J. K.

campanhas para a independência (1954-1961). Durante este período, as
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suaíli. O primeiro período da dominação islâmica durou oitocentos anos,

durante os quais o islão pôde expandir-se por todos os lados. Entretanto, sua

extensão evoluiu muito lentamente e não alcançou quase nada das costas do

Oceano índico.

Na África Oriental, antes da conquista dos somalis, durante o século

XIX, os muçulmanos não penetraram no continente. Foram os povos do

interior que chegam à costa, oferecendo mercadorias aos comerciantes árabes

e suaílis. Já na Idade Média, os sábios árabes descrevem a Suahiliyya cheio de

árvores frutíferas. É provável que os muçulmanos tenham chegado por volta

do fim do século VIL

Segundo Nurse (1985), há relatos que no século VIII já havia

comércio ativo com o oriente médio, sobretudo com a Mesopotâmia. Tendo

os muçulmanos fundado todas as vilas antigas da Suahiliyya, isto é, costa em

árabe.

Durante todo esse tempo, o suaíli evolui como língua que aceita e

adapta um grande numero de palavras de idiomas orientais, e segundo

Knappert (1983), o suaíli tem mais de 6000 termos de origem árabe.

As palavras árabes penetraram em vários aspectos da vida dos suaílis,
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religiosa.

1895, em que houve uma reislamização intensa nos termos e vocábulos

(Derek, 1986 e Knappert, 1983).

primeira imprensa foi estabelecida em Zanzibar pela University Mission to

suaíli escritos em árabe, mas em 1899 por causa da confusão, os alemães

determinaram que toda a escrita suaíli teria que ser escrita em alfabeto

romano.

O uso do suaíli como língua da interpretação do Alcorão no ensino do

islão em todo lugar que aconteceu é a principal razão para que os jovens e

velhos seguidores do islão sejam familiarizados com a língua suaíli. Assim,

seguidores do cristianismo, isso era devido à interpretação da Bíblia, que foi

feita na língua vernácula e as línguas que estavam em contato.

O suaíli foi escrito em alfabeto romano nos anos de 1860 quando a

A segunda fase marcantemente árabe na costa suaíli foi de 1698 a

assim a densidade de palavras árabes é maior na literatura piedosa ou

nas áreas remotas eles eram mais fluentes em suaíli falado do que os

Central África (U M. C. A). Segundo Mhina (1976), existem relatos de que 

os homens intermediários dos colonizadores alemães faziam manuscritos em
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Atualmente, a influência do árabe no suaíli não se deve somente à

expansão do islão, mas se deve também ao contato comercial com o mundo

árabe. Também não pode ser negada a influência exercida pelas escolas do

Alcorão na Tanzânia.

Existem pessoas que são mais fluentes em suaíli falado, influenciados

em versão antiga pelo árabe do que em versão bantuinizada (Mhina, 1976).

a

pronúncia da língua árabe, devido talvez, a influência das escolas do Alcorão,

que designa a pronúncia mais árabe dos textos do Alcorão.

1.9 Os missionários cristãos e uso do suaíli

Na época das colónias existiam os Beneditinos da Alemanha e os

Spiritans e White Fathers da França, principalmente. Antes de ocupar o

território, os missionários usavam o alemão e francês, respectivamente, na sua

administração missionária. Quando os alemães governaram a Tanzânia foi

decidido que não seria usada nenhuma língua européia e que só o suaíli seria

usado como veículo para espalhar a educação e o cristianismo para os

africanos (Mhina, 1976).

Exemplo: Os tanzanianos de religião muçulmana tendem a conservar
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Nos primeiros períodos os missionários eram contra o uso do suaíli

porque eles o associavam ao islão e contra isso veio a simples mudança para

evitar a influência do islã, que tinha vários seguidores e já estavam presentes

na Tanzânia na época da colónia. Contudo, o governo colonial alemão forçou

quase todos os oficiais e missionários a conhecer suaíli.

Eles tinham que fazer testes em suaíli. Foram feitos arranjos para

ensinar a língua, criaram-se alguns cursos na Alemanha, especialmente em

Berlim, e na Tanzânia. Após os missionários chegarem à Tanzânia tinham

curso de suaíli. Sabe-se que alguns pesquisadores e estudiosos do suaíli foram

fazer cursos da língua na Alemanha (Whiteley, 1969). Os missionários eram a

favor de ensinar a palavra de Deus em língua africana e os alemães do

governo colonial em suaíli.

Finalmente, se chegou a um acordo que os missionários deveriam

pregar nas línguas africanas, mas nas escolas deveria ser ensinado o suaíli. O

fato interessante era que a maioria das publicações religiosas eram feitas em

suaíli e não em outras línguas vernáculas, isso talvez devido ao custo em

traduzir para outras línguas vernáculas (Mhina 1976).

Segundo Whiteley (1969:13), o primeiro a publicar uma gramática em

/ \
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suaíli foi o missionário alemão J. L. Krapf em 1850. Trinta anos mais tarde

publicou seu famoso dicionário que foi várias vezes reimpresso. Por outro

lado, a contribuição francesa foi centrada na Holy Ghost Mission em Zanzibar

e Morogoro.

Foi em Zanzibar que Charles Sacleux, missionário francês, estabeleceu

seu prestígio com os estudos da gramática suaíli e seus dialetos, ambos em

1909, que até agora são comentados em vários estudos. Seu trabalho mais

renomado continua sendo seu dicionário publicado em 1939-1941.

As contribuições britânicas nos estudos do suaíli começam com a

publicação do Handbook of the Swahili Language do bispo Edward Steere,

no centro Universities Mission em Zanzibar, em 1870, destinado a estudantes

que desejavam aprender a gramática suaíli. Essa obra continua sendo uma

grande contribuição para as pesquisas da língua.

Capítulo II

2. Planejamento e política linguística na Tanzânia

2.1 Planejamento linguístico

determinado em quatro pontos importantes:

1. A noção da língua padrão.

Segundo Fishmann (1972), o planejamento linguístico pode ser
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2. A noção da língua escrita.

3. A noção da língua nacional.

4. A noção da língua oficial.

o planejamento

linguístico,

planejamento linguístico II. No planejamento linguístico I, se escolhem as

línguas nacionais e a língua oficial, a língua escolhida deve ser decidida nos

primeiros dias de seu planejamento. Enquanto que no planejamento

linguístico II, se enfatizam a tecnologia da língua, sua padronização, a língua

escrita e sua modernização.

Porém, no caso da África, segundo Herbert (1994:273), as decisões do

planejamento linguístico por todo o continente foram e ainda são amplamente

políticas, frequentemente inspiradas

desenvolvimento e modernização e conectadas a opções políticas gerais.

2.2 Quais línguas e para qual propósito

Segundo Mhina (1976), a Tanzânia foi o país africano do leste que teve

dois colonizadores, alemão e inglês, diferente dos outros países do leste da

África que só tiveram um e para cada colónia na África tinha sua política. A

política da França era da assimilação total da língua, enquanto da Inglaterra

Todas essas noções relacionadas resultam no

por sua vez dividido em: planejamento lingiiístico I e

por percepções implícitas de
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territórios. Assim, o período colonial na Tanzânia era de transição e no

Quénia era lugar para residência permanente.

A Tanzânia tem mais línguas maternas do que qualquer outro país do

leste da África. Outro aspecto a observar é a atitude que alguns países

africanos têm em relação aos outros povos, nesse caso, a Tanzânia é um país

mais tolerante, as pessoas são muito tolerantes em relação à quantidade de

línguas indígenas, no sentido de que há mais atenção ao uso do inglês e do

suaíli (Mhina,1976). Isso não é o caso de outros países e alguns grupos

étnicos tendem a manifestar grande lealdade suas respectivas línguas étnicas e

portanto perpetuar identidade tribal.

Vários autores linguistas europeus e americanos entre eles Whiteley, ,

Knappert, Nurse, Hinnesbusch e Spear destacam a posição e afinidade étnica

do suaíli, mas linguistas tanzanianos como Kanute Maina e Mhina, enfatizam

que o suaíli na Tanzânia não tem afinidade com nenhum grupo étnico.

Exemplos:

Segundo Nurse e Spear (1985:52),

The specialization of the Sabaki-speaking communities and their dispersai from lhe northem

among peoples widely dispersed within the homeland itself and were then accentuated as some

era de assimilação parcial. Os interesses eram diferentes para alguns

homeland took place gradually over a period of seven centuries as distinctions began to apper
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groups started to move away The earliest economic and social differentiation appeared as proto-

Swahili-and-proto-Comorian-speakers shifted to the coast and began to adapt to a maritime way of

life.By the nineth century both lived on the coast and and were sailing 800-1.000 km south to

establish settlements along the Tanzanian coast in the Comoro island.

Segundo Maina (1989:158)

Kiswahili does not belong to one ethnic or tribal group.

Estas afirmações levam a crer que isso se deva a relação histórica da

língua antes e depois dos colonizadores, porque na chegada dos colonizadores

considerada língua veicular.

2.3 Avanços básicos importantes

A Tanzânia passou por vários avanços para sua política linguística

consistente. O principal centro de decisão e pesquisa foi o Interterritorial

Suahili language Comitee, que após a independência do país tornou-se o

Institute o Kiswahili Research, presente e ativo atualmente.

O primeiro avanço foi determinar qual dialeto seria escolhido para ser

padrão: foi escolhido o kiunguja; depois disso veio o problema da ortografia.

Assumindo essa tarefa, os tanzanianos tinham que considerar a

afinidade que existia entre as línguas indígenas e o suaíli. Alguns aspectos

na Tanânia, o suaíli já estava espalhado por todo o continente e era
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retirados e alguns aspectos de outros dialetos e línguas tribais tinham que ser

admitidos.

As mudanças na ortografia ocorreram à medida que a língua evoluía,

além disso, a ortografia suaíli, nas antologias, era diferente dos textos da

época de pós-independência, porque já não eram mais escritos em árabe.

Embora se reivindique que o suaíli tem uma ortografia muito eficiente, havia

escritas.

Nos primeiros anos após a independência houve uma fase de

renascimento da língua suaíli, foi nessa época que eles começaram a perceber

que sua cultura e existência não eram válidas. Os africanos ainda não tinham

percebido que a cultura unifica a língua (Mihna, 1976:6-15). Também

segundo Mihna,

conversações simples, músicas, rezas, estórias e arte.

Na primeira década após a independência aconteciam muitos encontros

que estimulavam os trabalhos em suaíli, na Tanzânia. Além de escritores,

existiam alguns grupos de pessoas que se juntavam para escrever livros de

cursos primários e muitos deles eram professores.

dialetais que pareciam muito estranhos em outras áreas tinham que ser

muitas propostas em andamento de como certas palavras deveriam ser

a cultura vai além das expressões idiomáticas em
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2.4 A política linguística sob o domínio colonial alemão (1885-1918)

Cabe neste capítulo mostrar a importância dos ex-colonizadores

alemães, colocando a respectiva data de colonização, por ser um período curto

comparando com a colonização inglesa..

Após o tratado de Berlim, de 15 de novembro de 1884 a 26 de

novembro de 1885, que dividiu a África para ser colónia de vários países

europeus, os Alemães ficaram com o território de Tanganica, antiga Tanzânia

do continente (Uzoigwe, 1991:43-63). No governo central, os alemães

alemão. Segundo Mhina (1976), a língua alemã ficou confinada aos assuntos

da administração.

económicas, por meio da Home Goverment, decidiu-se não mais continuar a

ensiná-lo.

inglesa, não

encorajou a expansão da sua língua. Existem alguns aspectos plausíveis que

determinaram a não-política linguística pelos alemães: o grande custo, muitas

primeiros anos da colónia, mas após as dificuldades sociais, educacionais e

usavam o alemão, a maioria dos documentos e relatórios eram escritos em

Houve uma tentativa de ensinar alemão como segunda língua nos

A colonização alemã, diferentemente da francesa e
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línguas e a disseminação.

Os dirigentes governamentais e o povo não tinham assuntos comuns

na vida social naquela época; nem durante as horas do escritório, os alemães

não se comunicavam diretamente com o povo, a comunicação entre os patrões

e o povo por meio dos homens intermediários ou médios tais como os jumbes

e alidas, que eram oficiais asiáticos destacados para esse propósito.

Os alemães dirigiam o governo colonial central no território e o uso da

língua alemã para a comunicação com a administração central não era um

grande problema, mas o problema ficava no nível da administração local, é

nesse nível que o vernáculo determinava um fator importante e um problema

posterior era que as línguas vernáculas não tinham escrita.

Foi nessa época que os prospectos em suaíli como língua comum, de

utilidade potencial, começou a mostrar bons sinais e os alemães começaram a

uso como língua da educação e

administração do governo local.

Embora o uso do suaíli na educação e administração fosse uma

decisão política, a maioria dos autores diz que não deve ser esquecida a ajuda

dos missionários que cooperaram muito com seus ensinamentos em línguas

africanas aos africanos, que eles queriam converter.

encorajar seu desenvolvimento e seu
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Outro fator importante na época da colonização alemã era a educação,

pois era dada por missionários cristãos que vinham de muitos países, entre

eles alemães, ingleses e franceses.

Porém, segundo Mwanzi (1991), os alemães foram os que mais

tratavam com crueldade os africanos e ainda, existem relatos de Witheley que

os africanos faziam poemas de protesto em suaíli.

2.5 A política linguística na administração britânica.

planejamento educacional

africanos, mas nos últimos anos, graças ao aumento da população britânica e

asiática no continente, houve uma preocupação em educar crianças britânicas

e asiáticas.

As crianças britânicas eram educadas para continuar seus estudos no

Reino Unido. Os britânicos designavam os asiáticos na Tanzânia continental

como senhores intermediários no serviço administrativo e a educação era para

eles terem empregos inferiores aos dos europeus. Os africanos vinham em

último lugar. Existia uma hierarquia: britânicos, asiáticos e africanos.

No período alemão e nos primeiros anos do domínio britânico, o

no território foi destinado totalmente para
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Esse período é muito importante para a história do planejamento

linguístico do suaíli, porque foi nessa época que o inglês atuou com maior

força como língua da educação do que antes. Houve então uma verdadeira

competição entre o inglês e o suaíli nos currículos escolares: 12 horas de

inglês por semana e 2 horas de suaíli por semana (Mhina, 1976).

Nos últimos anos da administração britânica foi dada a obrigação de

grandes mudanças para uma decisiva política linguística do suaíli.

2.6 O suaíli padrão

Pode-se afirmar que desde quando

administrações coloniais alemã e inglesa, havia sinais claros de planejamento

linguístico.

Em junho de 1928, uma conferência interterritorial foi realizada em

Mombaça, Quénia, na qual se confirmou a decisão de adotar o dialeto

kiunguja de Zanzibar, Tanzânia, patrocinada pela Universities Mission para o

centro da África de preferência àquele dialeto kimvita, de Mombaça,

defendido pela Church Mission Society.

O kiunguja foi preferido, principalmente, porque era mais parecido com

ensinar suaíli a professores que eram carpinteiros e agricultores e não eram

professores treinados. Além disso, foi nessa época que aconteceram as

a Tanzânia estava sob as
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entre Zanzibar e os postos comerciais do continente.

aceito como língua padrão porque Zanzibar era o centro da cultura suaíli, e a

língua já era espalhada no continente pelos comerciantes de Zanzibar,

portanto era mais falado que o kimvita

kimvita, assim presumia-se que fosse mais fácil assimilar o kiunguja com as

várias línguas tribais do continente.

Agora é aceito pela maioria dos africanos do leste que o dialeto

kiunguja deve continuar a ser usado como língua padrão, porque muito

esforço tem sido colocado na padronização ao incorporar muitas palavras

emprestadas, principalmente do árabe e inglês, assim como de outras línguas

banto.

2.7 A padronização do suaíli

Com a criação do Interterritorial Lcmguage Comittee of East África,

os territórios dos governos coloniais: Quénia, Uganda, Tanganica e Zanzibar

as muitas variações do suaíli falado no continente através do longo contato

O kiunguja também parecia ter menos influência árabe do que o

trabalharam juntos conscientemente para a padronização do suaíli, não

Segundo Mihna (1976), lingíiista tanzaniano, o dialeto kiunguja foi
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somente para um país, mas para todo o leste da África. Segundo Mhina

continua a acontecer até os dias atuais, mas com o nome de Institute of

Kiswahih Research.

2.8 O estabelecimento do Comité Interterritorial da Língua

Os governos coloniais decidiram estabelecer um grupo de estudo de

linguística que eles chamaram de Interterritorial Language Comittee of East

África, cuja maior tarefa foi a padronização da língua suaíli, sua ortografia,

vocabulário e gramática

Entraram em analise os fatores linguísticos, geográficos, sociais e

económicos. Sendo também de sua responsabilidade decidir o que era e o que

não era padrão, controlar livros, publicações e gramáticas para as escolas

(Whiteley, 1969 e Mhaina,1976).

Por muitos anos os pesquisadores de suaíli eram estudiosos

europeus, a maioria deles missionários que trabalhavam para diferentes

sociedades de missionários, tais como a C.M.S., U. M., C. R. Igreja Metodista

e a Igreja Católica.

(1976), foi a maior preocupação por parte da administração colonial e
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Os brancos cooperaram muito para o que agora é o orgulho da

Tanzânia (Mhina, 1976) e além disso, a maior língua franca do leste e do

centro da África. Após a solução do problema da decisão da padronização da

porque muitos africanos não estavam preparados para ela, que poderia ter sido

também melhor elaborada, simplificada, etc.

Demorou muito tempo para se chegar a uma ortografia definitiva e isso

começou em 1920, quando o suaíli se mantinha em contato com outras

línguas no país, a maioria pertencente ao grupo banto. Tal contato dificultava

um bom planejamento linguístico.

A maioria de falantes de línguas banto no interior do país, tem o hábito

agrupamentos que não estão presentes no inventário de agrupamentos banto.

Os ortógrafos modificara muitas palavras do árabe.

Depois de uma discussão organizada e cuidadosa, numa conferência

em Mombaça, Quénia, em junho de 1928, foi decidido adotar o dialeto

kiunguja de Zanzibar como suaíli padrão. Esta afirmação é contestada por

Maina (1989). Ele afirma que a decisão de fazer kiunguja a língua padrão foi

de inserir vogais entre agrupamento consonantais em palavras com

língua veio o problema da ortografia. Ela foi um dos maiores problemas,
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tomada sem base cientifica, os administradores da colónia fizeram a decisão

sem consultar o povo do leste da África.

a) era o dialeto mais amplamente falado;

b) Comparado com outros dialetos, tais como kilamu, kimvita, tinha

menos características árabes, portanto foi provável não causar muitos

problemas, na padronização e no uso.

c) Sua posição geográfica que tinha o interior do continente aberto,

permitindo espalhar-se com menor dificuldade.

Após várias pesquisas, os estudiosos da época afirmavam que havia

adotar para seu uso. Exemplos de empréstimos do francês, português,

grego e línguas da América Knappert (1989):

FrancêsSuaíli Português

BatterieBeteri Bateria

Bulauzi Blouse Blusa

Bureau EscritórioByuro

uma notável vantagem do suaíli em adaptar palavras de outras línguas e
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Kamite Comité Comité

Marini Marine Marinha

Suafli Português

Kasha Caixa

Fofolo Fósforo

Falinya Farinha

Sabatu Sábado

Parafujo Parafuso

Suaíli Grego português

Basikeli Baisikeli Bicicleta

Fushufuro Phosphor Fósforo

Kemia Kimia Química
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Línguas Americanas PortuguêsSuaíli

Chokolati Chocolate (Nahuatl) Chocolate

Jakaranda Jacarandá ( Tupi) Jacaranda

Cigarro (Maya)Sigara cigarro

Segundo Mhina (1976) e Whiteley (1969), houve três reuniões

importantes desde 1925 para determinar a padronização da língua. Elas foram

realizadas em Dar es Salaam em 1925, em Mombaça, em 1928; em Nairobi,

em 1930. Além disso, na reunião que determinou a padronização foram

determinadas várias resoluções:

1) Resolução do suaíli de Zanzibar como língua padrão;

qualquer lugar possível,

(tomando cuidado com aquelas de origem árabe e outras de origem

estrangeira), estabelecidas e que fazem parte do suaíli;

encarregada da preparação de literatura para ser revisada antes de ser

2) Empregar palavras de origem banto em

3) A criação de um comité permanente para dar aconselhamento,
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publicada;

4) Determinação de representantes permanentes por governos e missões

das quatro dependências territoriais;

5) A entrega de textos e livros das escolas e toda literatura, assim como

periódicos e panfletos de natureza local, para revisão da língua;

6) O comité como parte de sua função deveria também encorajar a revisar

os trabalhos existentes antes de feitas novas publicações;

padronizada do suaíli;

8) Resolução para o propósito de simplificação de alguns caracteres para

evitar confusão: dh, th, gh, ch, rg e h;

9) Simplificação e fixação das pronuncias. Retenção da pronúncia

ortográfica de palavras pronunciadas de várias formas. Bantuização das

palavras que tivessem sons árabes;

10) A adoção do livro de exercícios de suaíli do bispo Steer, visto como o

mais apropriado para adoção da gramática padrão, e o dicionário de

7) Não permitir que dialetos locais influenciem na língua escrita e
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Madan como um trabalho padrão;

Capítulo III

O período pós-independência3.

3.1 O planejamento linguístico pós-independência

O governo da Tanzânia elegeu o suaíli primeiro como língua nacional

em 1964 e, como língua oficial, em 1967.

Segundo Maina (1989:159), a Tanzânia deu dois grandes passos para

promover o suaíli após a independência, em 1964:

a) A abertura do Institue of Kiswahili Research em 1964. O instituto

foi criado com o dever de fazer pesquisa da gramática suaíli (especialmente

na sintaxe, morfologia, fonologia) e léxico. Também lhe foi atribuída a tarefa

de produzir dicionários suaíli-suaíli, inglês-suaíli, suaíli-inglês. O objetivo

final era produzir bastante material para ser usado nas escolas, faculdades,

centros de educação de adultos, etc.

b) O estabelecimento do Conselho Nacional do Suaíli em 1967. Este

conselho foi criado com a responsabilidade de promover e desenvolver o

suaíli na vida diária.

Cabe salientar o fato de que os cursos em suaíli foram introduzidos na

Univerity College, Dar es Salaam, em 1964 em associação com cursos de
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lingiiística descritiva. O grande problema era a falta de pessoal capacitado e

os materiais para o ensino da língua (Witheley 1969:102).

O presidente Nyerere explicou a razão de não livrar-se da língua

inglesa, porque queria manter a união e a amizade com a Grã Bretanha, no

jornal The Times do 5 de setembro de 1974 com o artigo titulado: Our

ambition is to become bilingual in English and in Kiswahili (apud

Mhina,1976).

Várias outras associações foram abertas durante os primeiros cinco

anos pós-independência, entre elas: Associação para o desenvolvimento do

suaíli e a Sociedade para a intensificação da língua e a poesia suaíli.

O Interterritorial Language Comittee, quando as dependências da

África do leste ficaram independentes, mudou e ficou conhecido como The

East Suahili Comitte, mas os termos de referência eram mais ou menos os

África, atual University of Dar es Saalam e em certas épocas ficou sob a

direção do chefe de linguística e departamento de línguas de Dar es Salaam.

Segundo Witheley (1969) e Mhina (1976), concordou-se em colocar o

grupo de pesquisas sob o patrocínio da universidade de Dar es Salaam, que

mesmos. Contudo, tomou-se estritamente relacionado a University of East
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era nessa época uma faculdade que constituía a University of East África. A

em três universidades nacionais autónomas,UEA, antes de se dividida

consistia das faculdades de Dar es Salaam, na Tanzânia, Nairobi, no Quénia e

Makerere em Uganda. Algumas das razões para fazer o grupo de pesquisa

como parte da universidade foram as seguintes:

a) Atmosfera acadêmica que proporcionasse facilidades conclusivas para

o trabalho da pesquisa científica na língua;

b) Fácil acesso entre pesquisadores que trabalhassem na universidade e

com outros linguistas internacionais que visitassem a universidade com

frequência;

bibliotecas;

d) A possibilidade de obter mais fundos (até então escassos, fornecidos

frequentemente pelos governos do Quénia e da Tanzânia) para manter o

universidade se conseguiriam mais fundos e contribuições dos próprios

pesquisadores.

c) Fácil acesso do pessoal à universidade e as facilidades com as

East African Comittee. Pensava-se que colocando o comité na
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A maior mudança aconteceu em 1964, ano da independência do país e

historicamente é um marco na história da língua, pois, pelo fato de se colocar

sob o domínio do maior centro de aprendizagem da África do leste, havia uma

clara indicação que os governos do leste da África, dirigida por africanos

reconheceriam a grande necessidade para o futuro desenvolvimento do suaíli.

Dessa vez seu nome mudou para Institute of Kiswahili Research da

universidade de Dar es Salaam.

Apesar de a universidade de Dar es Salaam ser uma instituição

nacional, seus objetivos de desenvolvimento da língua não são limitados à

política da fronteira da Tanzânia. Os objetivos eram os mesmos do antigo

Interterritorial Language Comitte e então East African Suahili Comittee,

instituindo algumas modificações e ênfases. O objetivo central era manter a

língua na África do leste. Por essa razão, o Institute of Kiswahili Research,

tinha no seu conselho representantes de três países dessa região, colaborando

com finanças e mão-de-obra.

3.1.1 Planejamento linguístico junto com as mudanças políticas

A necessidade de um planejamento linguístico em uma situação

multilíngúe como na Tanzânia é mais exigente que numa situação unilíngúe,
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visto que na Tanzânia são faladas mais de 130 línguas.

Em 1967 poucos anos após a independência, a Tanzânia declarou sua

política de Education for Self Reliance. A filosofia de essa política na

Tanzânia, trouxe mudança na política linguística do país na educação primária

(Mhina,1976).

O ensino de suaíli na escola primária era mais simples pois alunos e

inglês (Mhina,1976 Bloomaert,1994).e

Por outro lado, o ensino nos níveis secundário e superior se mantinha o ensino

da língua inglesa.

3.2 A política educacional pós colonial

A grandes mudança após a independência foi dada na integração das

três raças: européia , asiática e a africana. Isso, segundo autores tanzanianos

foi uma decisão política. Segundo Mhina (1976), a Tanzânia acreditava nos

direitos humanos e em 1967, o presidente J. K. Nyerere, que era professor de

escola, publicou a Education for self Reliance, em Dar es Salaam. Essa

publicação foi o marco para o desenvolvimento educativo nacional, que

designava uma política de educação para tanzanianos por tanzanianos.

Após a independência, a política linguística nas escolas secundárias

professores sabiam pouco
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ficou mais ou menos a mesma, com o inglês sendo ensinado nas escolas. Em

1967 quando apareceram aArusha Declaration que tratava da educação para

esforço para manter o inglês e o suaíli.

A mudança aconteceu na nova ênfase dada à reavaliação objetiva,

feita pelos políticos, da situação na Tanzânia pós independência. O sistema

herdado da Grã-Bretanha descartava os valores africanos e a necessidade de

tomar

independência, era importante possuir certificado de proficiência em inglês

que era dado pelos grandes universidades da Grã-Bretanha, mas agora era

mais importante ter diploma de suaíli (Mhina 1976:14).

3.3 A promoção do suaíli

Havia várias instituições governamentais e semi-govemamentais que

coordenavam e formavam grupos para o desenvolvimento e promoção do

suaíli. O Ministério de Educação Nacional que era responsável por todas as

atividades que tinham relação com as escolas. Existiam o Examination

Council, Ministery of National Education e o Institute of Adult Education. O

instituto estava, principalmente, voltado a padronização e a promoção da

africanos por africanos e a Education for self Reliance, houve um grande

a educação mais significativa para a sociedade. Antes da
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desenvolvimento da língua.

O National Swahili Council, o Ministério de Cultura e Juventude,

junto com a União de Educação Nacional era responsável pelo conselho do

suaíli. O National Council of Kiswahili foi estabelecido em 1967 por um ato

parlamentar. Antes desse conselho fazer parte do Ministério de Educação

Nacional naquela época, pertencia à seção de cultura e juventude.

desenvolvimento. O Ministério de Informação e Radiodifusão desempenhou

um papel importante através da mídia e outras publicações agrícolas. O

material em suaíli. A rádio Tanzânia deu muito mais ênfase na transmissão de

línguaem outros programas,

dominante.

Havia também programas de lições de suaíli padrão para as escolas na

ministériosrádio. Outros organizações para-estatais tambéme

desempenharam um papel importante e certos ministérios colaboraram para a

língua, manutenção da língua com outras instituições que tinham pesquisas no

O conselho era tido como provedor de todos os aportes para seu

divulgação e uso do suaíli. O escritório do primeiro ministro declarou em Io

era aprogramas comerciais em suaíli e,

ministério controlava a imprensa de Dar es Salaam, que produzia muito
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de agosto de 1974 que

organizações tinham que utilizar o suaíli como língua da comunicação, da

outros rótulos tinham de ser escritos em suaíli.

Na expressão poética, existia o grupo UKUTA (Mhina, 1976), que

era constituído por importantes

letrados locais que tinham uma tradição histórica. O grupo, entretanto,

pensava que não existia criatividade nos poemas ngonjera, poesias escritas

em suaíli, que eram diálogos entre grupos de duas a dez pessoas. Elas eram

consideradas uma poderosa ferramenta de expressão de idéias políticas depois

tanzanianos, trouxe um novo pensamento político na Tanzânia (Whiteley,

1969).

Os encontros dos grupos de poetas da UKUTA eram políticos, bem

como os discursos. Enquanto isso, a importância da língua passava para a

igreja católica e as instituições muçulmanas.

mesma maneira; o diretório determinou que toda a sinalização das estradas e

A igreja católica teve uma longa e participativa colaboração com o

publicava suas obras em suaíli padrão e

que a declaração de ARUSHA, que destinava a educação para todos os

a administração regional e central e outras

suaíli. Até as duas primeiras décadas após a independência, a língua foi
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Kipalangal Catholic Press.

3.4 O avanço da tecnologia da língua

aumento dos conceitos da tecnologia.

Segundo Mhina (1976), existiam muitas atitudes negativas dos

desenvolvimento africano, embora linguistas tais como Whiteley, Knappert L.

Harris, Krapf, Sacleux, Massamba e outros cooperaram muito com a língua e

suas contribuições não devem ser subestimadas.

Pode-se citar o inglês que começou com muitos problemas para se

desenvolver. Antes de ser escolhida como língua oficial, não podia ser usada

no governo e nem no direito e na medicina.

Segundo Ferguson (1977), todas as línguas mudam no transcurso do

relação aos empréstimos funcionais das variedades de línguas usadas por elas.

Após 50 anos de planejamento consciente, a língua entrou numa era, na

década de 70, em que se via a importância da língua poder satisfazer o

tempo, e todas as comunidades linguísticas mudam através do tempo em

suaíli como língua para olinguistas internacionais que não viam o

destacada nas maiorias daspublicações da Nolanda Mission Press e
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maior parte, tem experimentado mais de trinta anos de período pós-colonial

Complementando essa afirmação, pode-se dizer que mesmo, as propostas

designadas na Tanzânia, não estão sendo realizadas, pois após a crise

económica de 1982, o presidente Nyerere declarou que o ensino do suaíli no

nível superior deveria ser prorrogada indefinidamente (Blommaert,1994).

3.5 Problemas enfrentados no processo de desenvolvimento do suaíli

demanda para desenvolver uma língua, deve haver uma política linguística

clara que serviria como um guia, particularmente para aqueles que vão ser

cobrados pela responsabilidade de implantá-la. Na ausência de uma política

clara existe um nó por ser um estado de confusão como a língua deveria ser

adaptada e para qual propósito.

O conceito de desenvolvimento da língua é visto amplamente na

África como objetivo de poder, uma força de união do povo. Mas há algumas

instituições que, interessadas aparentemente em desenvolver algumas línguas.

trabalham com o mero intuito de evitar sua extinção, esquecendo-se da

relação da língua com seu falante. Simultaneamente há línguas que estão

Por outro lado, Fardom e Fumiss (1994) afirmam que a África, na sua

Segundo Mhina, antes de tudo, numa situação onde existe uma

um planejamento definido.no planejamento linguístico, sem chegar a
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sendo desenvolvidas para que possam ser usadas limitadamente. Ainda, isso

sem dizer que quanto mais ampla e mais profundamente uma língua está

sendo utilizada, mais problemas aparecem. Quanto mais o desenvolvimento

de uma língua africana é tratado, mais variados são os problemas e dependem

de vários fatores.

Há vários países africanos, incluindo aqueles que são independentes,

cujos povos acreditam que suas línguas africanas não podem ser colocadas em

línguas africanas em algumas áreas nunca desempenharam um papel

importante nos vários campos do desenvolvimento. Na maioria dos casos,

pelo contrário, as línguas estrangeiras têm sido usadas ativamente. Porque o

prestígio das línguas estrangeiras têm sido superestimado, a atitude africana

desenvolvimento das línguas africanas. A menos que uma mudança de atitude

seja estabelecida, será extremamente difícil chegar a um desenvolvimento

maior de uma língua africana, na área onde a atitude negativa prevalece.

Segundo Mhina (1971), o problema vai mais longe disso, muitos

uso além de suas fronteiras de uso comum. A razão para isso é o fato que

americanos e europeus vêem essa atitude negativa em relação às línguas

para com suas próprias línguas é negativa. Muitos autores africanos,

africanas pelos próprios africanos como o maior obstáculo para o
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daqueles que estão na autoridade política em diferentes áreas são produtos do

sistema educacional colonial, entre eles há pessoas que acreditam firmemente

que é insignificante e uma perda de tempo tentar adaptar o desenvolvimento

de línguas africanas. Existem pessoas que culturalmente, educacionalmente e

socialmente têm-se mudado de seus grupos étnicos para um que é estrangeiro.

Isso poderia ser visto como um sucesso por partidos colonizadores nas suas

atitudes de subestimar a forma de vida africana.

As línguas estrangeiras têm-se estabelecido com muita força, não só

como língua de trabalho nos países africanos, mas também servem como

línguas internacionais.

O fato de que a maioria das línguas africanas não são reconhecidas

como línguas internacionais, faz muitos africanos acharem que é melhor optar

por uma língua estrangeira do que por suas próprias línguas africanas para

línguas estrangeiras vão isolar-se do resto do mundo. Contudo, o linguista

tanzaniano Mhina, num congresso da UNESCO sobre o desenvolvimento de

línguas africanas para o leste e centro da África em Dar es Salaam, em 1971,

afirmou que a única forma de livrar-se do medo de não usar as línguas

internacionais, seria adaptar uma política linguística como aquela que estava

seus propósitos. A maioria deles reivindica que se negarem as famosas
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sendo adaptada na Tanzânia, por exemplo, em que as línguas estrangeiras

continuarão a ser ensinadas como matérias nas escolas apesar do fato de que o

suaíli esteja desempenhando um papel importante como uma ferramenta no

desenvolvimento cultural, educacional e económico.

A política linguística na Tanzânia não somente considera o suaíli como

língua nacional, ferramenta importantemas como uma para o

desenvolvimento educacional, cultural e económico. No entanto, há um fato

que deve ser percebido: as propostas não estão bem concretizadas.

Na Tanzânia, o suaíli não é mais uma língua de poucas pessoas, não é

só a língua para a propagação da palavra de Deus como queriam os

missionários (Whiteley, 1969). É agora uma língua de milhões de pessoas,

que decidiram adotá-la para todos os propósitos nacionais, a pesar do fato de

suaíli não é usado

amplamente só na Tanzânia, mas em todo o leste da África e outros países

vizinhos do centro (Clifford, 1996). Pode-se também destacar que o suaíli é

centro da África. Esses países têm uma organização chamada Orgamzation of

African Unity (OAU). O grupo que é patrocinado pela UNESCO, realizou

tribais diferentes. Assim é oportuno salientar que o

considerado língua de trabalho e união dos países pertencentes ao leste e

que tanzanianos e africanos do leste como um tudo pertencem a línguas
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vários congressos e encontros com lingiiistas e políticos nas décadas de 1970

da Árica e eram destinados a promover a língua suaíli (Temu,1986). Nesse

mesmo período, pode-se destacar, segundo Hurreiz (1981), a promoção do

suaíli nos meios de comunicação: rádios, jornais diários e semanais, revistas

especializadas em várias áreas do conhecimento e, até mesmo, se realizam

seminários para o ensino de suaíli como língua estrangeira em Zanzibar.

Da mesma forma, segundo Homberger (1998:439-448), afirma que

existem algumas línguas tais como amárico, africâner e zulu entre outras, sul

estão em processo de

modernização. Na África do sul post-apartheid, existem nove línguas oficias

além do inglês e africâner.

Capítulo IV

4. Conclusão

Este trabalho tentou mostrar alguns fatores de destaque que levaram à

escolha de suaíli como língua oficial.

Um dos primeiros fatos a destacar é a controvérsia entre os autores

e 1980. Esses congressos eram realizados em vários países do centro e leste

do Saara, que já têm status de língua oficial e
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para definir o povo suaíli.

Por um lado, alguns autores africanos afirmam que o suaíli não

pertence a nenhum grupo étnico definido, talvez isso se deva ao fato de que

na época em que o suaíli foi padronizado ou usado como língua de

comunicação entre a costa e o continente era língua veicular e já estava

dissenimada por todo o leste da África. Por outro lado, na sua maioria autores

estrangeiros, ressaltam a hipótese de que o povo suaíli já existia no continente

bem antes da chegada dos árabes, na costa e já havia sociedades proto-suaílis,

que se espalharam pela costa do Quénia e da Tanzânia e se mantinham em

contato com outros povos, devido ao comércio marítimo. Além disso, há

autores como Alexandre (1989), que não reivindicam nenhuma definição do

povo suaíli:

...il est à peu près impossible de definir unpeuple

l 'ethnonyme générique serait 'swahili II existe, il est vrai, quelques gropupes socieaux.

de formation relativement recente em general, qui revendiquent cette appellation, mais,

dans l 'ensamble, il nes 'agit pâs de cõtiers et leur langue maternelle n 'est pás lè swahili (

quelle qu 'em soit la définisition).

Convém lembrar os fatores mais importantes que levaram à escolha :

chegaram os primeiros colonizadores alemães. Era língua que tinha mais

Io O fator linguístico, pois o suaíli já era uma língua veicular quando

une “tribu", si l' on veut - dont



73

semelhança com outras do leste da África, tinha um número expressivo de

desenvolvimento da língua, contribuíram para a aprendizagem da língua.

Nessa mesma época, pode-se destacar a decisão dos colonizadores alemães a

não-imposição do alemão, isso leva a crer que, a política imperialista

chamada Weltpolitik (Uzoigwei, 1991: 42-53), era voltada para o comércio e

enriquecimento e não ao linguístico. Foram também os alemães que

suaíli na Europa e na Tanzânia visando à comunicação com o povo. Por outro

lado, os colonizadores ingleses, desde o começo da colónia davam sinais de

imposição da língua. Gradativamente começaram abrir escolas para seus

filhos com o intuito de continuar estudos na Grã-Bretanha. Outro aspecto a

apontar era

território para

permanecer, mas sim de passagem, ao contrário de sua colónia no Quénia,

onde era para residir.

2o- Deve-se ressaltar que devida à grande diversidade étnica da Tanzânia, as

grandes revoltas sociais e iniciativa de resistência contra os colonizadores

(Mwanzi,1991), os grupos políticos começavam a se formar e se colocava a

o momento histórico dos ingleses na Tanzânia, pois alguns

autores analisados afirmam que eles não estavam no

enfatizaram o avanço da língua no continente, por que criaram cursos de

falantes. Os estudos realizados pelos missionários cristãos para o
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língua suaíli como fator de união e o primeiro passo rumo a independência. O

artigo publicado no 20 de outubro de 1968 comprova essa afirmação.

" A commom indigenous language in modern nation States is a powerful factor for umty.

Cutting across tribal and ethnic Unes, it promotes a feeling of a single community.

Additionally, it makes it possible the expressional development of social ideas, economic

targets and cultural identity easily perceived by citizens. It is in a word, a powerful factor

for mobilization of the people and resources for nationhood”
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