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RESUMO 

 

Este trabalho aborda o ensino sul-africano a fim de compreender a organização 

educacional de um país que conta com a oficialidade de onze línguas em sua 

Constituição e oferece o direito de aprendizagem em todas elas. Através do 

mapeamento de documentos oficiais voltados para políticas linguísticas, planejamento 

e políticas educacionais do ensino na África do Sul foi analisado de que maneira o 

multilinguismo presente no país está sendo trabalhado na educação de seus 

habitantes. Portanto, foi utilizado dados quantitativos sobre a língua de ensino e 

aprendizado dos estudantes sul-africanos com o intuito de verificar o alcance da 

efetividade das políticas linguísticas na educação sul-africana. 

 

Palavras-chave: África do Sul. Educação. Política Linguística. Multilinguismo. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper addresses the South African teaching in order to understand the 

educational organization of a country that counts with eleven official languages in its 

Constitution and offers the right of learning in all of them. Through the mapping of 

official documents focused in language policies, planning and educational policies of 

the South African education, it was analysed how the multilingualism existent in the 

country is being treated when it is aiming the education of their people. Therefore, it 

was used quantitative data about the language of learning and teaching of the South 

African students to verify the reach of the effectiveness of the language policies in 

South African education. 

 

Keywords: South Africa. Education. Language Policy. Multilingualism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presença das línguas no ensino como conteúdo de uma matéria ou como 

língua de instrução tornou-se algo comum no Brasil e países ao redor do mundo. No 

Brasil, é possível encontrar cursos e escolas particulares para a aprendizagem de 

uma determinada língua assim como a oferta de língua estrangeira nas escolas 

públicas brasileiras. No ensino de escolas públicas, o Brasil costuma ofertar ao menos 

uma língua estrangeira em sua grade curricular. Tal disposição é garantida pela Lei 

de Diretrizes e Base da Educação do Brasil, incluída pela Lei nº 13.415, de 2017, que 

assegura que as escolas públicas devem ter, obrigatoriamente, o estudo da língua 

inglesa como matéria no ensino médio (LDB, 1996). 

A realidade do ensino na África do Sul se dá de forma diferente, o ensino é 

ofertado através da língua de ensino/instrução e aprendizagem, juntamente com o 

ensino de uma ou duas línguas como matéria, conhecidas como primeira e segunda 

língua adicionais, além das demais matérias do currículo escolar. Essa prática já é 

realidade no ensino dos graus R até o 12, que compreende para os brasileiros a 

educação infantil ao ensino médio. A língua de instrução e aprendizagem, de acordo 

com a política linguística das escolas públicas sul-africanas obriga que o ensino seja 

por meio de uma das onze línguas oficiais reconhecidas na Constituição. 

A Constituição, além de dispor dos direitos fundamentais dos cidadãos e os 

garantir, dispõe sobre a realidade da pluralidade linguística encontrada no país: as 

suas onze línguas oficiais. Percebe-se que o contexto aborda o multilinguismo 

existente no país como também a forma encontrada pelo Governo para lidar com esse 

multilinguismo dentro da educação visto a quantidade de línguas estabelecidas como 

oficiais. Em um mundo globalizado, e, no caso do continente africano, rico de 

diversidade linguística, é relevante entender o valor desse direito na educação. 

O capítulo seguinte contextualizará o trabalho assim como os objetivos e a 

problemática de pesquisa pretendidos. Após a contextualização, será abordado, no 

capítulo 3, uma discussão teórica sobre planejamento e política linguística. O capítulo 
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4 apresentará a organização educacional sul-africana assim como as disposições 

existentes na Constituição sobre a educação. 

O desenvolvimento se dará pelo mapeamento de documentos oficiais, além da 

Constituição, voltados para a educação, sendo eles:  dois atos políticos, um esboço 

de política e duas políticas linguísticas. 

No último capítulo será observado como as políticas linguísticas voltadas para 

a educação nas escolas públicas estão sendo efetivados na educação através de 

dados quantitativos do Departamento de Educação Básica da África do Sul (DBE). Os 

dados disponibilizados por esse departamento do governo são baseados em dois 

documentos: The Status of The Language of Learning and Teaching (LOLT) in South 

African Public Schools: A quantative overview (2010) e Report on the Annual National 

Assessment of 2014, grades 1 to 6 & 9 (2014). O primeiro documento mostra o 

desenvolvimento dos estudantes na língua na qual eles recebem sua alfabetização. 

O segundo documento mostra resultados do Annual National Assessment (ANA), uma 

prova anual aplicada pelo governo para medir, dentre outros aspectos, o nível de 

aprendizado dos alunos na língua de instrução e a primeira língua adicional.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS 

Segundo estimativa de 2015, a África é o terceiro continente mais extenso do 

mundo, atrás da Ásia e da América e conta com mais de 1 bilhão de pessoas  

(NAÇÕES UNIDAS, 2017). O continente é dividido por regiões, segundo a subdivisão 

do departamento de estatísticas das Nações Unidas (1990) e elas compreendem o 

Norte da África (África Setentrional), a Ocidental, Central, Oriental e a África Austral 

(Meridional). Essa separação, antigamente, era também refletida na própria 

discriminação racial. Segundo Voltaire Schilling (2002), onde hoje é a grande parte do 

deserto do Saara, era a moradia de árabes que lá viviam antes dos europeus e já 

praticavam tráfico escravizando pessoas para Arábia e Mediterrâneo Oriental. 

Durante o século XIV até meados do século XIX, a África era vista como mão de obra 

para demais potências mundiais que tinham por finalidade contrabandear pessoas 

para serem escravizadas pelo Atlântico: 

Há muita divergência entre os historiadores sobre a quantidade de 

escravos que foram transportados pelo Atlântico, alguns chegaram a projetar 

50 milhões, mas R. Curtin (in The Atlantic slave trade: A census, 1969) estima 

entre 9 a 10 milhões, a metade deles da África Ocidental, sendo que o apogeu 

do tráfico ocorreu entre 1750 a 1820, quando os traficantes carregaram em 

média uns 60 mil por ano. O tráfico foi o principal responsável pelo vazio 

demográfico que acometeu a África no século 19 (SCHILLING, 2002). 

O autor (2002) refere-se ao século XVIII como o responsável por determinar o 

início do fim da escravidão e relata que a Revolução Francesa aboliu a escravidão 

nas colônias francesas por ser incompatível com a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão; Napoleão, porém, mais tarde, a restaurou. Contudo, a partir de 1848, 

com a volta da abolição, o continente africano não podia mais, oficialmente, escravizar 

pessoas para as potências coloniais e o interesse das mesmas, como pode ser 

observado na Figura 1 abaixo, partiu para a divisão e ocupação territorial. 
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Figura 1 — Divisão da África — Conferência de Berlim 

 

Fonte: Marques (1969) 

Um dos grandes e mais importantes marcos da história da África foi a 

Conferência de Berlim. Nessa conferência realizada na Alemanha entre o período de 

novembro de 1884 a fevereiro de 1885, houve a participação de 12 países com 

interesse no continente. A conferência deu o impulso à expansão colonial e até 1914 

a África encontrou-se inteiramente dividida entre os seguintes países europeus: 

Inglaterra, França, Espanha, Itália, Bélgica, Portugal e Alemanha. Com a derrota 

alemã de 1918, e obedecendo ao Tratado de Versalhes de 1919, as colônias 

comprometeram-se a administrar seus territórios, agora, de acordo com os interesses 

dos nativos africanos (SCHILLING, 2002). Contudo, tal disposição não foi acordada 

pelos europeus. Consequentemente, os africanos se viram sem direitos sobre suas 

próprias terras que estavam sendo ocupadas pelas formas de vida das colônias 

europeias. Segundo o autor (2002), era o momento dos africanos começarem a 

reivindicar o direito do seu território. 

Em 1919, em Paris, aconteceu o 1º Congresso Pan-africano, organizado pelo 

intelectual afro-americano W.E.B. Du Bois. Du Bois exigiu um Código Internacional 
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que garantisse, na África Tropical, o direito dos nativos, bem como um plano gradual 

que conduzisse à independência final das colônias (SCHILLING, 2002). Esse seria o 

primeiro de cinco congressos que tinham o intuito de abordar as questões enfrentadas 

pelo continente devido à colonização européia. O último congresso aconteceu em 

Manchester, na Inglaterra, em 15 a 18 de outubro de 1945. 

Percebe-se que a luta por uma África menos influenciada pelas potências 

coloniais está sendo estabelecida desde então. Dentre as particularidades que a 

África perdeu e ganhou com sua colonização, temos os idiomas. Segundo Silva  

(2010, p. 4) 

Após as independências, as línguas europeias ganharam um novo significado 
no continente africano, pois ao mesmo tempo em que os governos locais 
decidiram utilizá-las, em muitos casos a reconstruíram, mantendo no seu uso 
a memória das línguas originárias de África. Estas influências, por exemplo, 
formaram novas línguas, como o crioulo da República de Maurício e de Cabo 
Verde e o pidgin da Nigéria. 

Atualmente, a África conta com 54 países e possui 2144 línguas, o que equivale 

a 30% das línguas faladas no mundo. Dentre elas, 250 enfrentam situações de 

problemas, 134 estão morrendo, 1,025 estão ativas, 191 são línguas institucionais e 

544 estão em desenvolvimento  (SIMONS; FENNIG., 2018). Contudo, seu número de 

falantes é variável, cerca de 1/3 da população fala 50% das línguas do continente 

(CALVET, 2014).   
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Após compreender como se deu a colonização e descolonização do continente 

e a abrangência das línguas faladas no seu território, chegamos ao contexto sul-

africano. A África do Sul é um dos países que compõem o continente e que conta com 

11 línguas oficializadas pela sua Constituição. Antes do Apartheid, apenas o inglês e 

o africâner eram reconhecidos como línguas oficiais pelo governo; o africâner, 

pertencente ao ramo germânico do grupo indo-europeu foi reconhecido apenas em 

1925 (AGER, s.d). Somente após o Apartheid as demais línguas: zulu, xhosa, sesoto 

(soto do sul), tswana, sepedi (soto do norte), venda, tsonga, suázi e ndebele do Sul 

foram legitimadas como oficiais pela Constituição (JOFFE, 2016). A partir da 

promulgação da nova Constituição da África do Sul em 1996, a oficialidade de onze 

línguas foi enfim reconhecida. Apesar dessa oficialidade, segundo informações do site 

Ethonologue: Languages of the World  (SIMONS; FENNIG., 2018) o país sul-africano 

conta com 34 línguas existentes ao total, dessas, 4 línguas já estão mortas e 7 estão 

em situação de risco; 10 são línguas não nativas, e mais da metade, 20 línguas, são 

originárias do país. 

Dessa forma, vejo que é inevitável não relacionar o continente com o 

multilinguismo. A presença destas línguas nos proporciona uma forma diferente de 

olhar e interpretar o multilinguismo no continente africano. De fato, o país me chamou 

a atenção não só por ser parte do continente onde há essa diversidade linguística, 

mas pelo reconhecimento dessas onze línguas em sua Constituição. 

Segundo Guimarães, (2003, p. 48) língua oficial é a língua obrigatória nas 

ações formais e atos legais do Estado. Percebe-se que esse conceito de 

obrigatoriedade nas ações do Estado pode ser percebido na Constituição através da 

garantia que o Estado deve dar às línguas, como será visto posteriormente. O Quadro 

1, abaixo, ilustra a quantidade de falantes das línguas oficiais no país. 
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Quadro 1 — Quantidade de falantes por língua oficial 

 

LÍNGUA QUANTIDADE DE FALANTES 

Africâner  17,525,880 

Inglês 1,121,806,280 

Ndebele 2,490,000 

Soto do Norte (Sepedi) 13,731,000 

Soto do Sul (Sesotho) 13,874,520 

Suázi (Siswati) 4,834,200 

Tsonga (Xitsonga) 8,900,000 

Tswana (Setswana) 13,664,710 

Venda  3,001,400 

Xhosa (IsiXhosa) 19,169,300 

Zulu (Isizulu) 27,502,100 

Fonte: adaptado pela autora deste trabalho com base no site Ethnologue: Languages of the World 
(2018) 

 

De todas as línguas reconhecidas pela Constituição, apenas o africâner e o 

inglês não pertencem às línguas Bantu: um grupo benue-congolês da família 

linguística nígero-congolesa, que possui mais de 600 línguas e já povoavam a África 

do Sul desde a Idade do Ferro (AGER, s.d.). Todas são línguas gráficas e a maioria 

são faladas em outros lugares da África, como por exemplo xhosa, sesoto, tswana 
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que possuem falantes também em outros países da África Austral, sendo a última a 

língua oficial em Botswana, mas contendo mais falantes na África do Sul. Ademais, 

tsonga é um coletivo de três línguas: ronga, changana e tswa. Sepedi é a única língua 

dentre elas que é um dialeto padronizado e regulado da língua (AGER, s.d.). 

Um fato marcante para a história da África do Sul em todas as áreas da 

sociedade foi o Apartheid. O Apartheid foi um regime de segregação ocorrido na África 

do Sul entre 1948 a 1994 com ascensão do Partido Social, liderado pela minoria 

branca. As ideias do partido se baseavam em superioridade branca, o que ocasionou 

em uma política segregacionista contra os negros do país em todas as esferas da 

sociedade (MACEDO, 2013). Segundo a Section27, uma organização sem fins 

lucrativos da África do Sul, que busca igualdade e justiça social no âmbito educacional 

e da saúde, em seu Manual dos Direitos da Educação Básica no Ensino da África do 

Sul, declara que o governo do Apartheid usou a educação como uma das principais 

ferramentas para impor e mostrar a discriminação contra a população; uma das 

formas de segregação que encontraram foi através da instrução das línguas na 

educação (SECTION 27, 2017). 

Dentre outros fatos históricos que levaram a África do Sul a ser o que é hoje, 

além do Congresso de Berlim e o Apartheid, é importante recordar da Segunda Guerra 

dos Bôeres, que teve crucial importância na história da língua africâner e seu povo. A 

atual África do Sul foi colonizada pelo navegador português Bartolomeu Dias que, em 

1488, aportou à Ilha Robben, ao largo da atual Cidade do Cabo, na sua abortada 

viagem para a Índia  (ÁFRICA DO SUL, 2018). A ilha foi, durante muitos anos, utilizada 

por navegadores portugueses, ingleses e holandeses como posto de 

reabastecimento. Nessa época, a região era habitada por povos Khoisan, Xhosa, Zulu 

entre outros; como a Cidade do Cabo era um porto conveniente para quem vinha e ia 

para o Ocidente, os holandeses enviaram o comandante Jan van Riebeeck para o 

local, onde ele se desentendeu com os Khoikhois (chamados de Hottentots pelos 

holandeses) e declarou guerra a este povo aprisionando seus líderes em Robben 

Island e dando início ao período histórico de colonização (ÁFRICA DO SUL, 2018). 
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Com isso, aconteceu uma mudança relacionada à percepção que cada grupo 

tinha de si mesmo: os colonizadores decidiram se diferenciar da Holanda e se 

autodenominaram Bôeres (palavra que significa fazendeiros) ou Afrikaaners 

(africandêres). A partir de 1886, os povos do país descobriram ouro e diamante nas 

terras sul-africanas e a procura por esses bens resultou em diversas guerras.  

(ÁFRICA DO SUL, 2018). 

Segundo Robert L. Cooper (1989)1, esforços para estabelecer o reino britânico 

sobre as áreas africanas levaram ao aumento do nacionalismo pan-africano, que 

aumentou os conflitos entre os africânderes e os britânicos. Tais esforços resultaram 

na Segunda Guerra de Bôeres, mais conhecida como Guerra Sul-Africana, que 

ocorreu entre 1899 e 1902, ocasionando na vitória dos ingleses. Contudo, em 1906 o 

Reino Unido concedeu autonomia às repúblicas Africânderes que em 1910 se 

juntaram ao restante das áreas britânicas controladas no país para se incorporarem e 

formarem a União da África do Sul, que era ocasionalmente dominada pelos falantes 

de africâner descendentes dos colonizadores europeus do século XVII (COOPER, 

1989). 

O Tratado de Vereeniging, assinado pelas colônias, especificava que o governo 

britânico era soberano das repúblicas bôeres e assumia a dívida de guerra de três 

milhões de libras dos governos africandêres. Os súditos holandeses ficavam com um 

estatuto legal especial, uma vez que o africâner ainda não era reconhecido como 

língua distinta. Foi neste período que o africâner foi reconhecido como uma língua 

diferente do holandês, embora não a tenha substituído como língua oficial até 1926 

(CASTRI, et al., 2009). 

O movimento para criação de padrões linguísticos literários africandêres 

acompanhou o crescimento do seu próprio nacionalismo (COOPER, 1989). Segundo 

                                                      

1 COOPER, Robert L. Cooper, Language Planning and Social Change, USA, New York, Cambridge, 
1989 
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Cooper (1989) os africandêres eram considerados produto e marca da África pois 

estavam presentes no continente por séculos. 

A África do Sul, atualmente, segundo dados das Nações Unidas (2017), conta 

com 56,5 milhões de habitantes e com três capitais: Pretória (executiva), Cidade do 

Cabo (legislativa) e Bloemfontein (judiciária). O governo é uma república 

parlamentarista unitária de partido dominante. 

O país é dividido em nove províncias assim como exposto na Figura 2 desde 

1994, sendo elas: Cabo Ocidental (Western cape), Cabo Oriental (Eastern Cape), 

Cabo Setentrional (Northern Cape), Estado Livre (Free State), Gauteng, Kwazulu-

Natal, Limpopo, Mpulalanga e Noroeste, para as últimas cinco não há traduções 

equivalentes. As províncias são divididas em municípios metropolitanos e distritos 

municipais e atualmente o país conta com cinquenta e dois. 

 

Figura 2 — Mapa da África do Sul segundo a porcentagem de habitantes por província 

 

Fonte: Statistics South Africa (2016) 

 

 2,1%: Northern Cape 

 5,1%: Free State 

 6,7%: North-West 

 7,8%: Mpumalanga 
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 10,4%: Limpopo 

 11,3%: Western Cape 

 12,6%: Eastern Cape 

 19,9%: Kwazulu-Natal 

 24,1%: Guateng 

A África do Sul conta com uma grande diversidade cultural assim como uma 

diversidade de habitantes, e não só a quantidade de línguas oficiais como também a 

educação evidencia isso, onde há negros, os considerados de cor, indianos, asiáticos 

e brancos, segundo dados do próprio governo. Dentre esses habitantes, 9,1% dos 

negros escolarizados estão no ensino superior, 68,7% estão no secundário (metade 

do ensino fundamental e ensino médio), 15,1% no ensino fundamental, 0,1% na 

educação infantil e 2,8% não estudam, como mostrado na Figura 3  (STATISTICS 

SOUTH AFRICA, 2016). 

Figura 3 — Quantidade por porcentagem do nível de escolaridade dos habitantes. 

 

Fonte: Statistics South Africa (2016) 
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Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo geral compreender a 

organização da educação e do multilinguismo em um país que em sua Constituição 

possui o reconhecimento de onze línguas oficiais: a África do Sul. Ao analisarmos a 

conjuntura de qualquer país nos deparamos com sua história, geografia, clima, 

biodiversidade, subdivisão, forma de governo, saúde, entre outros. De fato, para 

idealizar e manter um país e seu povo, é necessário lidar e cuidar de diversas 

condições. Dentre essas condições, todo país, juntamente com sua nação, possui a 

sua própria identidade, que é construída desde sua origem, ininterruptamente, e 

possui diversas formas de se manifestar. A língua falada pelo seu povo, seja ela vivida 

e expressada em diferentes âmbitos da sociedade, é de extrema importância para a 

formação do indivíduo, sobretudo, quando nos referimos ao âmbito da educação. O 

primeiro objetivo específico deste trabalho será mapear os documentos voltados para 

política e planejamento educacional e linguístico do país, onde será possível mapear 

a influência e conformidade que esse reconhecimento da pluralidade das línguas 

oficiais da África do Sul possui. Através de dados quantitativos sobre  a língua de 

ensino e aprendizado dos sul-africanos traça-se o segundo e último objetivo 

específico: verificar o alcance da efetividade das políticas linguísticas no contexto 

educacional. 
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3. POLÍTICA LINGUÍSTICA E PLANEJAMENTO LINGUÍSTICO 

 

Primeiramente, para entender a aplicabilidade de definições existentes neste 

trabalho, é importante compreender como os estudos de alguns estudiosos 

influenciaram a sociolinguística e posteriormente o nascimento da política linguística. 

Segundo Louis Jean-Calvet em La Sociolinguistique  (2002) relata que a luta por uma 

concepção social da língua teve seu conflito principiado nas ideias de Ferdinand de 

Saussure e Antoine Meillet. Para Antoine Meillet a definição de fato social remete 

automaticamente à língua em si: 

A língua, é, portanto, acima de tudo, um fato social. De fato, ela entra 
exatamente na definição que propôs Durkheim; uma língua existe 
independentemente de cada indivíduo que a fala, e, mesmo que ela não 
tenha nenhuma realidade fora da soma desses indivíduos, ela é, contudo, em 
sua maioria, exterior a ela2 (MEILLET, 1921, p. 230, apud CALVET, 2002, p. 
3, tradução nossa). 

Mostrarei que há diferentes pontos de vista sobre o que seja política linguística, 

assim como, para quem e aonde ela pode atuar, e como é importante compreender o 

seu conceito assim como sua relação com os estudos no ramo do multilinguismo. 

Segundo Cloris Torquato (2010), o conceito de política linguística, que engloba o de 

planejamento linguístico, foi formulado no campo da Sociolinguística, sobretudo, a 

partir de 1960, estando inserido na própria estrutura deste campo. Segundo Cristine 

Severo (2013), o conceito de planejamento linguístico, já interligado ao de política 

linguística, foi inicialmente utilizado num contexto acadêmico ocidental, por Einer 

Haugen em um trabalho que analisou a situação da língua norueguesa na fase de 

independência da Noruega. 

                                                      
2 Le langage est donc éminemment un fait social. En effet, il entre exactement dans la définition qu’a 

proposée Durkheim ; une langue existe indépendamment de chacun des individus qui la parlent, et, bien 

qu’elle n’ait aucune réalité en dehors de la somme de ces individus, elle est cependant, de par sa 

généralité, extérieure à lui. 
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O conceito de política linguística é um campo heterogêneo. A 
heterogeneidade deste campo de saber varia entre os seus alvos e níveis de 
intervenção, além de sua relação com o planejamento linguístico, em que 
este ora é tido como mera aplicação da política linguística, ora é tido como o 
seu coração, gerando um desequilíbrio entre as prioridades teórico-
metodológicas adotadas (SEVERO, 2013). 

A autora (2013) mostra que a disciplina “Política Linguística” é constituída pela 

própria política linguística e o planejamento linguístico; o primeiro eixo refere-se ao 

caráter estatal-legislativo seja por meio de oficialização das suas línguas, a escolha 

do seu alfabeto, hierarquização entre outros e o segundo se refere as decisões sobre 

a língua através de estratégias (políticas), como as políticas educacionais. 

Do dia 11 a 13 de maio de 1964, por iniciativa de William Bright, linguista 

americano, 25 pesquisadores se reuniram em Los Angeles para uma conferência 

sobre sociolinguística, este evento foi parte de uma luta para uma concepção social 

da língua (COOPER, 1989). Como visto, muitos autores dialogam sobre o surgimento 

da Política Linguística. Severo (2013) relata que o “nascimento” da Política Linguística 

se deu por conta deste evento organizado por William Bright, pois, posteriormente, 

por volta de 1968 foi publicado, juntamente com Haugen, Labov, Gumperz, Hymes e 

Ferguson, o Language problems of developing nations, assinado por Fishman, 

Ferguson e Dasgupta, que finalmente aclamou a consolidação do campo em si. 

Segundo Cooper (1989) planejamento linguístico é uma variedade de fins e 

contém uma variedade de medidas. Percebe-se que a própria tradução dos termos 

reflete tal variedade; em inglês, Cooper (1989) utiliza language planning para se referir 

justamente ao planejamento linguístico, mas como veremos posteriormente, também 

considera o language policy como definição para language planning (COOPER, p. 31). 

Autores como Severo (2010) associam essas duas definições, interligando-as, e em 

seu artigo ao citar Cooper (1989) traduz language planning para política linguística. A 

distinção de tais termos e suas traduções também é vista em trabalho de autores 

como Louis-Jean Rousseau (2005). Em seu artigo o autor relata que planejamento 
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linguístico (aménagement linguistique) é um conceito elaborado num contexto 

associado ao desenvolvimento global e que leva em consideração o desenvolvimento 

linguístico e cultural, e politique linguistique, por sua vez, é política linguística, e acaba 

sendo mais voltado ao Estado e levando a lugares mais específicos, como artigos de 

Lei e normas que tenham uma repercussão do uso da língua. Ademais, o autor 

acrescenta que apesar de haver políticas linguísticas explicitadas em textos oficiais 

do governo, elas vão verdadeiramente se oficializar nas práticas sociais ou 

administrativas (2005, p. 96). 

Posto isto, volto ao pensamento de Cooper (1989) ao analisar o que é 

planejamento linguístico: para o autor não há apenas uma definição deste termo. Há, 

inclusive, uma grande divergência para tentar se descobrir qual termo correto utilizar 

ao se referir ao planejamento linguístico em si. Cooper (1989) explicita que após 

Heugen introduzir o termo na literatura como sendo essencialmente uma atividade de 

preparação de ortografia, gramática e dicionário para escritores e falantes, e, anos 

depois, dizer que essas atividades eram, na realidade, resultados do planejamento 

linguístico, os nascimentos de outras definições para política linguística apareceram. 

Em seu trabalho, Language planning and Social Change, Cooper  (1989, p. 30-32) 

revisa e fala sobre 12 conceitos de planejamento linguístico que apareceram após 

1959 e dentre eles, sempre houve uma pergunta em comum: “Quem planeja o quê 

para quem e como?”3 (COOPER, 1989, p. 31, tradução nossa). 

Observando tais definições, Cooper (1989) tenta responder tais perguntas 

através dos pronomes (quem, que, quem e como). Ao tentar responder o primeiro 

para “quem”, quatro das doze definições limitam planejamento linguístico a atividades 

realizadas pelos governantes, agências autorizadas do governo ou outras 

organizações responsáveis, como aquelas que possuem responsabilidades 

específicas para a estruturação da língua. As definições que respondem o segundo 

pronome, ou seja, o que está sendo planejado, mostram que em duas das descrições, 

o comportamento da língua é o principal foco neste sentido; daí se destrincha o 

                                                      
3 Who plans what for whom and how? 
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planejamento do corpus, que são atividades como invenção de novos termos, reforma 

ortográfica, adoção de uma escrita e o planejamento de status: 

(...) O planejamento de status tem dois aspectos importantes: é basicamente 
feito por políticos, homens do Estado ou um órgão criador de políticas, e em 
segundo, as decisões do planejamento de status sujeitam-se a decisões da 
elite ou respondem ao conflito de ideologias entre aqueles que são apoiados 
pelo poder da elite e aqueles de outros grupos constituintes (COBARRUBIAS; 
FISHMAN, 1983, p. 62 apud COOPER, 1989, p. 32, tradução nossa). 4 

 
Sob o mesmo ponto de vista, Cooper (1989) mostra definições como as de 

Prator, que chamam atenção por se atentar justamente ao campo da educação de 

uma língua, e como mencionado acima, Cooper aqui considera language policy como 

definição para language planning: 

A elaboraçao da política linguística leva em consideraçao o ensino e uso da 
lingua e a criteriosa formulação dos responsáveis por essa formulação, para 
a orientação de outros (PRATOR, 1989, p. 8 apud COOPER, 1989, p. 32, 
tradução nossa).5 

Quando é mencionado o ensino da língua como um objeto de decisões 

políticas, acaba-se por ter um terceiro foco no planejamento linguístico (além do 

planejamento de corpus e status), cujo é a aquisição da linguagem (COOPER, 1989). 

Cinco das doze definições estão destinadas aos esforços para solucionar os 

problemas da língua ou o problema de comunicação. Concordo com Cooper (1989) 

quando olha para a situação da língua (econômica, política, econômica, científica, 

cultural, religiosa) como circunstâncias elementares para a elaboração de um 

planejamento linguístico.  

Ao articular as respostas das definições para o segundo “quem”, que neste 

sentido refere-se ao público-alvo, algumas das definições dizem que nem todos os 

comportamentos serão influenciados. Uma das definições, como marca Cooper, 

                                                      
4 (...) two importants aspects of status planning: first, that is basically done by politicians, statesman, or 
a policy-making body; second, that status planning decisions conform to ideologies of the power elite or 
respond to conflicting ideologies between those upheld by the power elite and those of other constituent 
groups. 
5 Language policy-making involves decisions concerning the teaching and use of language, and their 
careful formulation by those empowered to do so, for the guidance of others.  
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inclusive, refere-se somente a “um grupo de pessoas”. O autor aponta que grande 

parte das definições quando mencionam os alvos do planejamento, implicam que 

planejamento linguístico é geralmente para uma massa mais ampla. Ele relata, 

portanto, que muitas definições são relutantes em incluir decisões em menor escala 

da sociedade como escolas, locais de trabalho, igrejas e famílias como instâncias de 

política linguística. Para Cooper (1989, p. 35) excluir âmbitos de pequenas escalas do 

estudo do planejamento é o mesmo que empobrecer o campo de estudo. 

Além disso, o autor (1989) discorre que quem possui mais poder mais se 

beneficia do contexto, assim como vê o planejamento linguístico como busca e 

manutenção do poder, que por sua vez, possui a habilidade de influenciar o 

comportamento de outros (1989, p. 81). E o poder, portanto, não é estudado apenas 

por cientistas políticos. É tratado por todas as ciências em diferentes níveis. Por 

exemplo, no planejamento linguístico, é necessário a presença e participação de 

pessoas que aparentemente não possuem um poder de elite, tais como editores de 

dicionários, autores de gramáticas, autores de livros de linguística, professores e 

responsáveis por promoverem a propagação de uma língua (COOPER, 1989, p. 91). 

A grande questão que autores como Calvet (2002) e R. E. Hamel (1993, apud 

TORQUATO, 2013, p. 2) abordam é a política linguística como ferramenta de poder; 

ambos são importantes para os estudos na América Latina, por terem observado a 

questão do poder da língua decorrente da herança do colonialismo. Segundo Torquato 

(2010), pelos estudos de Halmet foi analisado relações de poder em situações 

comunicativas de comunidades indígenas do México e através dos estudos de Calvet 

foi mostrado as relações de poder e dominação em países africanos que têm o francês 

como língua oficial e língua dominante sobre as línguas africanas. Para Torquato 

(2010), ambos os autores, Calvet e Halmet, através dos seus trabalhos, são capazes 

de mostrar que a dominação linguística reflete as dominações sociais. 

Além do poder controlador de um Estado, principalmente quando se trata de 

um que tenha uma grande presença de multilinguismo, ou, como aponta Torquato 

(2010), uma diversidade linguística, e ele não representa uma ameaça ao poder 

constituído, a autora (2010) reforça que não há necessidade de ações de cunho 
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controlador por parte do Estado. Segundo Torquato (2010, p. 7) especialmente em um 

contexto de lutas pela conquista da lealdade dos diferentes grupos sociais, o Estado 

utiliza os conhecimentos técnicos e científicos sobre a linguagem na implementação 

e na defesa de ações de planejamento linguístico de modo a promover e assegurar 

que a cada Estado corresponda uma Nação, um Povo e uma Língua. Para Calvet 

(2002), as políticas linguísticas podem ser elaboradas por grupos que desempenham 

papéis distintos na organização social, mas apenas o Estado tem o poder e os 

mecanismos para pôr em prática determinadas escolhas. Torquato (2010, p. 11) 

evidencia que as políticas linguísticas constituem um dos instrumentos institucionais 

de controle do Estado sobre eventuais tentativas de construção de novas identidades 

e lealdades que tenham como tema as línguas. 

Severo (2013) ao responder o último pronome: como, segundo a revisão das 

definições de Cooper (1989), enfatiza as formas de estudo, análise e aplicação da 

política, como o planejamento linguístico varia segundo o nível de intervenção (macro, 

meso, micro), o enfoque (linguístico, linguístico – discursivo), a finalidade 

(planejamento do corpus, da função, do prestígio, etc) e os participantes envolvidos  

(2013, p. 457-458). Severo relata que atualmente é impossível compilar as 

metodologias utilizadas e aplicadas em política e planejamento linguístico, visto que 

os estudos estão cada vez mais tratando de assuntos complexos, tais como políticas 

públicas em sociedades pós-coloniais, multilinguismo na internet, línguas e 

tecnologia, entre outros. 

Por fim, Cooper em sua obra menciona que autores como Neustupny definem 

planejamento linguístico como tratamento da língua de forma sistemática, baseado na 

teoria e racional. Cooper (1989, p. 40) relata que se limitarmos planejamento 

linguístico a tratamentos baseados em teoria, será necessário um tempo maior para 

se obter mais exemplos de como isso possa vir a acontecer. 

Após as análises dos doze conceitos em sua obra já mencionada, Cooper 

oferece sua própria definição: 

Planejamento linguístico refere-se aos esforços deliberados para influenciar 
o comportamento de outros com respeito a aquisição, estrutura ou atribuição 
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do sistema da sua língua. Essa definição não se restringe aos planejadores 
das agências competentes nem ao tipo de grupo-alvo e nem uma forma 
especifica de planejamento (COOPER, 1989, p. 45, tradução nossa)6. 

Segundo Severo (2013, p. 462) ainda sobre a dinâmica de uma política 

linguística em rede, 

a oficialização – em nível federal ou municipal – não implica, 
necessariamente, sucesso em relação à circulação e legitimação das línguas. 
Há uma série de variáveis que atuam nesta dinâmica e que pouco são 
consideradas ou avaliadas. Para exemplificar, alguns fenômenos 
(ideológicos, políticos, econômicos) podem ser elencados como obstáculos à 
circulação efetiva das línguas em contexto público: falta de compreensão da 
importância, pelos legisladores, da circulação efetiva das línguas minoritárias; 
mitos compartilhados sobre o multilinguismo, como a ideia de que efetivação 
de uma política multilíngue seria excessivamente custosa; o 
desconhecimento da história do funcionamento das línguas em uma dada 
localidade e da maneira como certas línguas assumem significado social de 
prestígio em detrimento de outras; e interesses políticos e econômicos de 
grupos locais em detrimento do interesse público (WEBB, 2009, apud Severo, 
2013, p. 462). 

Compreende-se que independente das línguas serem oficiais ou não, e em 

primeiro caso, a oficialidade é por conta do privilégio do Estado, ou/e de quem tem 

mais poder. Rousseau (2005, p. 97) declara que não basta dizer que uma língua é 

oficial ou que ela possui um status de língua nacional para que isso seja realidade. 

Para o autor, quando se há o intuito de se obter um planejamento linguístico, dentre 

outras medidas, é necessário que definições como língua oficial ou nacional estejam 

claras, assim como a descrição da situação de sua utilização, suas funções, medidas, 

entre outros. Além disso, Rousseau (2005) relata que é fundamental compreender 

que não há um modelo pré-estabelecido para o planejamento linguístico em si. É 

necessário compreender, antes de tudo, como as línguas num contexto que envolve 

o planejamento e a política linguística, ou essas definições, indissociavelmente, assim 

como o multilinguismo estão sendo recebidos na educação. 

 

                                                      
6 Language planning refers to deliberate efforts to influence the behavior of others with respect to the 
acquisition, structure, or functional allocation of their language codes. This definition neither restricts the 
planners to authoritative agencies, nor restricts the type of the target group, nor specifies an ideal form 
of planning. 
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4. ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SUL-AFRICANA 

4.1 Constituição e Pan South African Board 

Em vista dos objetivos deste trabalho, que é, em primeiro, compreender a 

organização da educação e o multilinguismo em um país que em sua Constituição 

garante o reconhecimento de onze línguas oficiais, e, posteriomente, mapear 

documentos e políticas voltadas ao ensino e verificar o seu efetivo alcance na 

educação, foi necessário observar o que a Constituição sul-africana, documento 

institucional do governo, diz sobre tais disposições. Como já mencionado na 

contextualização, o povo sul-africano lutou durante a história e por anos para obter 

direitos em sociedade. Atualmente, a Constituição que foi aprovada no dia 4 de 

dezembro de 1996 e efetivada em 4 de fevereiro de 1997 tem o papel de reconhecer 

os direitos fundamentais dos cidadãos sul-africanos; este documento é a corte 

suprema do país, ou seja, nenhuma lei ou ação do governo pode substituir suas regras 

e leis constituentes (SOUTH AFRICAN GOVERNMENT, 2018). 

Para melhor compreender este capítulo, como já explicitado, ambos conceitos: 

política e planejamento linguístico, podem possuir distintos significados. Por mais que 

autores as interliguem, nesta parte do trabalho, é importante entender que se entende 

a política como se referindo a Constituição (estatal legislativo) e planejamento às 

políticas educacionais.  

Portanto, a Constituição, logo em seu início, capítulo 1, das disposições 

fundamentais, seção 6, subseção nº 1, declara que as línguas oficiais sul-africanas: 

Capítulo 1: Disposições Fundamentais 
Línguas. As línguas oficiais da república são Soto do Norte, Soto do Sul, 
Tswana, Suázi, Venda, Tsonga, Africâner, Inglês, Ndebele, Xhosa e Zulu ( 
ÁFRICA DO SUL, 1996, Capítulo 1, Seção 6, Subseção 1, tradução nossa).7 

 

                                                      
7 Chapter 1: Founding Provisions  
Languages 6. (1) The official languages of the Republic are Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, 
Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu  
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Ainda nessa disposição, na subseção de nº 2, a Constituição reconhece que o 

uso e o status das línguas do povo sul-africano foram desprestigiados durante a 

história, e que o Estado deve tomar atitudes positivas e práticas para elevar esse 

status e avanço das mesmas: 

Reconhecer historicamente o diminuído uso e status do uso das línguas 
indígenas do nosso povo, o estado deve tomar medidas praticas e positivas 
para elevar o status e avanço do uso dessas línguas (ÁFRICA DO SUL, 1996, 
Capítulo 1, Seção 6, Subseção 2, tradução nossa).8 

Neville Alexander (2003) constata que antes dos anos 90 as tentativas de 

mobilização cultural, e, principalmente, projetos de alfabetização da classe 

trabalhadora negra passaram despercebidos pelo governo da época. Dessa forma, 

vê-se que a Constituição, ao ser aprovada anos depois, em 1996, pouco após o fim 

do apartheid, garantiu não só direitos básicos e fundamentais a favor da população e 

extinguiu as regras do regime segregacionista estabelecido no país, como também foi 

e é parte fundamental para a melhoria da educação em si, como também para a 

efetivação das próprias políticas educacionais em geral. 

Posto isto, ainda na seção 6, subseção nº 3, a Constituição declara que os 

municípios devem levar em conta o uso e preferências da língua dos habitantes e que 

o governo nacional e das províncias podem usar qualquer língua oficial com intuito 

governamental, levando em consideração uso, praticidade, custo, circunstâncias 

regionais assim como necessidades e preferências da população como um todo ou 

da província em questão; contudo, o governo nacional e cada província devem fazer 

o uso de ao menos duas línguas oficiais: 

3. a. Municípios devem levar em consideração o uso da língua e as 
preferências dos seus habitantes.  

                                                      
8 Recognising the historically diminished use and status of the indigenous languages of our people, the 
state must take practical and positive measures to elevate the status and advance the use of these 
languages. 
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b. O governo nacional e os governos das províncias podem usar qualquer 
língua oficial em particular para propósitos governamentais, levando em 
conta seu uso, praticidade, custo, circunstâncias regionais e o balanço das 
necessidades e preferências da população como um todo ou da província em 
questão; mas o governo nacional e cada governo provincial devem usar ao 
menos duas línguas oficiais (ÁFRICA DO SUL, 1996, Capítulo 1, Seção 6, 
Subseção 3, tradução nossa).9 

Ainda sobre as disposições fundamentais explicitadas no capítulo 01, a 

Constituição declara ainda na seção 6 que as línguas oficias devem ser tratadas 

igualmente em sociedade, assim como a sua regulação e monitoramento: 

O governo nacional e os governos das províncias, através de medidas 
legislativas e outras medidas, devem regular e monitorar o seu uso de línguas 
oficiais. Sem degradar as provisões da subseção (2), todas as línguas oficiais 
devem ser igualmente estimadas e devem ser tratadas igualmente 10 ( 
ÁFRICA DO SUL, 1996, Seção 1, Subseção 6, inciso nº 3, tradução nossa). 

Igualmente, a Constituição, em seu capítulo 1, subseção de nº 6, inciso nº 5, 

anuncia o conselho que acompanha o multilinguismo, desenvolve e protege os direitos 

dessas onze línguas oficias na África do Sul: o Pan South African Language Board. 

Esse conselho, estabelecido por legislação nacional, deve promover e criar condições 

para o desenvolvimento de todas essas línguas, da língua de sinais11, e a Khoi, Nama 

e San, que são línguas também faladas na África do Sul, além das demais usadas 

pelos falantes nas comunidades, tais como: Alemão, Grego, Gujarati, Hindi, 

Português, Tâmil, Telugo, Urdu, Árabe, Hebraica, Sânscrito ou qualquer outra língua 

usada com propósitos religiosos na África do Sul. 

                                                      

9 3. A. Municipalities must take into account the language usage and preferences of their residents. b. 
The national government and provincial governments may use any particular official languages for the 
purposes of government, taking into account usage, practicality, expense, regional circumstances and 
the balance of the needs and preferences of the population as a whole or in the province concerned; 
but the national government and each provincial government must use at least two official languages. 

10  The national government and provincial governments, by legislative and other measures, must 
regulate and monitor their use of official languages. Without detracting from the provisions of subsection 
(2), all official languages must enjoy parity of esteem and must be treated equitably. 

11 Língua de sinais é considerada língua oficial quando estabelecido pelo ato SASA. 
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(5) O Pan South African Language Board como estabelecido através de 
legislação nacional deve —  
(a) promover, e criar condições para o desenvolvimento e o uso de —  
(i) todas as línguas oficiais; 
(ii) as línguas Khoi, Nama e San; e  
(iii) língua de sinais; e 
(b) promover e assegurar respeito por —   
(i) todas as línguas geralmente utilizadas por comunidades na África do Sul, 
incluindo Alemão, Grego, Guzerate, Hindi, Português, Tâmil, Telugo e Urdu; 
e  
(ii) Árabe, Hebraica, Sânscrito e outras línguas utilizadas com propósitos 
religiosos na África do Sul (ÁFRICA DO SUL, 1996, Capítulo 1, Seção 6, 
Subseção 5, tradução nossa).12 

Apesar deste Conselho lidar diretamente com o multilinguismo existente no 

país e criar condições para o desenvolvimento e uso de todas as línguas oficiais, é 

importante ressaltar que assim como explicitado acima, demais línguas usadas nas 

comunidades que não sejam as línguas oficiais, o Conselho deve fomentar e garantir 

respeito (vide alínea b). 

Como visto no capítulo 1, seção nº 3, o responsável pela escolha das línguas 

utilizadas em sociedade, sendo neste caso, duas línguas, é o governo nacional e o de 

cada província. Autores como Calvet (1995), como evocado na reflexão teórica, 

relatam que línguas oficiais representam, por vezes, relação de poder e dominação. 

Repara-se que ao ser depositado diretamente sobre o governo da província e o 

nacional esse poder linguístico, a responsabilidade fica por parte de autoridades 

governamentais, e não do seu povo. Torquato (2010), como já conceituado, alega que 

o Estado moderno necessita dessa adoção e oficialização de uma língua para o 

contato administrativo entre o povo e o poder constituído. Cooper (1995) alega que o 

poder nesse contexto possui grande influência, quando se trata de um contexto que o 

governo local ou nacional decidirá quais línguas oficiais serão as escolhidas para vida 

em sociedade, assim como na educação, esse poder, como Cooper (1995) relata é 

visto como habilidade de influenciar o comportamento dos outros. 

                                                      
12 A Pan South African Language Board established by national legislation must— (a) promote, and 
create conditions for, the development and use of— (i) all official languages; (ii) the Khoi, Nama and 
San languages; and (iii) sign language; and (b) promote and ensure respect for— (i) all languages 
commonly used by communities in South Africa, including German, Greek, Gujarati, Hindi, Portuguese, 
Tamil, Telegu and Urdu; and (ii) Arabic, Hebrew, Sanskrit and other languages used for religious 
purposes in South Africa. 
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Observa-se que é inevitável não relacionar esse poder relatado por Cooper 

(1995) com as decisões legais e formais já explicitadas. Quando se observa essa 

competência num campo mais definido da sociedade, neste caso, a educação, e mais 

especificamente a política educacional, é possível observar o que Cooper (1959) 

expõe: incluir decisões mais amplas da sociedade, empobrece o campo de estudo em 

si. Durante a discussão exposta neste trabalho, constata-se que algumas das 

decisões em relação as línguas são amplas e deixam de considerar menores campos 

da sociedade e tipos de pessoas, tais como escolas, igrejas, grupos étnicos, 

comunidades indígenas, vizinhanças, instituições e falantes de línguas que não estão 

contempladas em sua Constituição. Diante disto entende-se que o necessário seria 

que essas decisões feitas sobre as línguas utilizadas em sociedade, e, 

consequentemente, na educação englobassem também essas decisões menores da 

comunidade. 

Após apresentado as línguas oficiais sul-africanas, seu uso e status, o dever 

dos municípios em levar em consideração as preferências linguísticas dos seus 

moradores, a regulação e monitoramento das línguas assim como o conselho que 

cuida do multilinguismo no país, ou seja, a política e planejamento educacional de 

uma forma geral, será observado que a Constituição, em seu capítulo 2, oferece direito 

a educação básica para todos os indivíduos, onde é declarado que todos possuem o 

direito de obter educação básica incluindo a educação para adultos e a further 

education13: 

1. Todos possuem o direito  
a. a educação básica, incluindo educação básica para adultos; e 
b. a further education, a qual o estado, através de medidas legítimas, deve 
fazê-lo progressivamente disponível e acessível (ÁFRICA DO SUL, 1996, 
Capítulo 2, Declaração de Direitos, Seção 29, Subseção 1, tradução nossa).14 

                                                      
13 Tipo de ensino muito comum no Reino Unido que enfatiza em uma educação pós-secundária ou 
continuada após a conclusão do Ensino Médio. A educação é diferente do que uma educação no ensino 
superior, equivalente a educação continuada no Brasil (FINAMORE, 2017).  

14 Everyone has the right a. to a basic education, including adult basic education; and b. to further 
education, which the state, through reasonable measures, must make progressively available and 
accessible. 
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Isso posto, é importante considerar também os responsáveis pela educação no 

país atualmente. A educação é dividida por dois setores nacionais desde 2009. O 

primeiro, Department of Basic Education (DBE) é o departamento responsável pelo 

ensino, que por sua vez, é dividido em graus: R até o 12 (DEPARTMENT OF BASIC 

EDUCATION, 2018). No Brasil equivale-se a educação infantil ao ensino médio. A 

DBE foi criada com o propósito de uma melhor educação para o século XXI e foi 

estabelecido após o Departamento Nacional da Educação ter sido partilhado em dois: 

a própria DBE e o Department of Higher Education and Training (DHET), o último que, 

por sua vez, cuida da educação superior e técnica. O DBE olha pelas escolas públicas, 

particulares e de educação especial; o DHET lida com faculdades, ensino para adultos 

e escolas de ensino técnico (DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION, 2018). O DHET 

implementa também programa de pesquisas, projetos, programas de inclusão, investe 

em pesquisas que possam resultar e impactar o setor público de educação e o técnico, 

além de desenvolver uma discussão para a melhora da situação da educação pública 

e técnica em geral  (SOUTH AFRICAN GOVERNMENT, 2018). 

Os próximos documentos listados e abordados neste trabalho, assim como a 

Constituição, são documentos oficiais do governo da África do Sul, e lidam 

diretamente com as políticas educacionais e as políticas linguísticas voltadas para 

educação. 
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5. MAPEAMENTO DA POLÍTICA E PLANEJAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO 

SUL-AFRICANA 

Nikki Stein (2017), no manual intitulado Language In Schools, comenta sobre 

leis e políticas oficiais e a sua consequente importância para compreender o direito 

da educação básica na língua que o estudante preferir, consoante com o determinado 

na Constituição, em sua Seção 29, como será visto em breve. O manual diz respeito 

aos direitos da educação básica na África do Sul e foi elaborado pelo SECTION27 - 

um centro de legislação de interesse público da África do Sul. Assim como Stein 

(2017), usarei as leis e políticas oficiais comentadas no manual para mapear as 

políticas linguísticas e educacionais assim como o planejamento voltados para a 

educação, conforme o primeiro objetivo específico deste trabalho. 

Percebe-se que o direito à educação na língua de instrução escolhida pelo 

aluno não implica apenas o desejo em si, mas também o multilinguismo e a 

consequente efetividade dessas políticas educacionais e linguísticas, ressaltando que 

o Estado tem o poder maior neste contexto, como já visto. Torquato (2010) ao dizer 

que o Estado utiliza os conhecimentos técnicos e científicos sobre a linguagem na 

implementação e na defesa de ações de planejamento linguístico assegura que o 

Estado se vincule a um povo, nação e língua. Vê-se que essa conjuntura, como já 

mencionado, é propícia ao Estado que pode decidir como será realizado o 

planejamento linguístico, e, consequentemente, as políticas linguísticas e 

educacionais para tal território. Para melhor entender quem planeja e como, perguntas 

recorrentes em algumas das definições estudadas por Cooper (1959), é necessário 

compreender os atos e as políticas a seguir. É importante ressaltar, também, que 

todos os documentos oficiais mapeados neste trabalho, com exceção da Constituição, 

não terão suas nomenclaturas traduzidas, não apenas por serem documentos oficiais 

mas também por serem de extrema importância para a educação pública sul-africana, 

por conseguinte, suas respectivas livres traduções podem deixar de considerar tais 

aspectos. 

No mapeamento de planejamento e políticas foram encontrados os seguintes 

documentos: 
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 Constitution of the Republic of South Africa – Constituição da África do 

Sul 

 The National Education Policy Act – NEPA 

 The South African Schools Act – SASA 

 Draft Policy On The Incremental Introduction of African Languages in 

Schools 

 Language in Education Policy, and the Norms and Standards regarding 

Language Policy 

As funções de tais documentos serão apresentados a seguir. 

 

5.1 National Education Policy Act 

Como já exposto, algumas leis e atos são significativos para conhecer melhor 

o que concerne as políticas educacionais. The National Education Policy Act, 

conhecido como NEPA, de 1996 (ato 27 de 1996), é um ato sul-africano que determina 

em suas definições que o Ministro tenha que escolher uma política nacional de 

educação: “O ministro deve determinar política de educaçao nacional de acordo com 

as determinações da Constituição e este Ato.”15 (NEPA, 1996). 

Nos termos da Seção 4 do NEPA, é dito que a política tem que ser direcionada 

ao direito de cada estudante ser instruído na língua da sua escolha, desde que seja 

em uma região que tal disposição seja aplicável. A política também deve se direcionar 

ao avanço e proteção do direito do aluno de ser protegido contra qualquer tipo de 

discriminação, o direito a educação básica e igualdade de acesso, assim como o 

direito do jovem de participar da vida cultural da sua escolha na instituição de ensino 

(NEPA, 1996). 

                                                      
15 The Minister shall determine national education policy in accordance with the provisions of the 
Constitution and this Act. 
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Neste ato é possível observar respostas de uma das perguntas de Cooper 

(1959): quem planeja. O Ministro, neste caso, tem o poder de escolher uma política 

nacional para educação de acordo com as disposições da Constituição e do próprio 

Ato. Como visto na reflexão sobre Cooper (1959), quatro de suas doze definições 

mostram exatamente o que temos aqui ao responder esta pergunta: a limitação do 

planejamento linguístico a atividades realizadas pelos governantes, agências 

autorizadas do governo ou outras organizações responsáveis (COOPER, 1959). As 

quatro definições vistas por Cooper, falam, respectivamente: 

Planejamento linguístico é uma mudança deliberada da língua; isto é, 
mudanças no código da língua ou fala ou ambos que são planejados por 
organizações que são estabelecidas levando em consideração esses 
propósitos ou dado a uma demanda para preencher esses propósitos 16 
(RUBIN e JERNUDD, 1971b, p. xvi apud COOPER, 1989, p. 30, tradução 
nossa). 
[Planejamento linguístico pode ser definido como] um governo autorizado de 
longo prazo sustentado e com esforço ciente para alterar a língua em si ou 
mudar as funções de uma língua numa sociedade com propósito de resolver 
problemas de comunicação 17 (WEINSTEIN, 1980, p. 55, apud COOPER, 
1989, p. 31, tradução nossa). 

Ademais, a definição de Jernudd e Das Gupta (1971, p. 211 apud COOPER, 

1989, p. 30) diz que planejamento não é uma atividade exclusivamente linguística, 

mas uma atividade política e administrativa para resolver o problema da língua em 

sociedade. Por último, a definição de Prator, como já explicitada no meu quadro 

teórico, implica que a definição envolve decisões sobre o ensino e o uso da língua e 

sua formulação, que por sua vez, é feita por quem possui poder. 

 

5.2 The South African Schools Act 

O ato 84 de 1996, the South African Schools Act (SASA), assegura que todos 

tenham o direito à educação de qualidade sem discriminação, tornando também o 

                                                      
16 Language planning is deliberate language change; that is, changes in the systems of language code 
or speaking or both that are planned by organizations that are established for such purposes or given 
a mandate to fulfill such purposes. 
17 [Language planning may be defined as] a government authorised long term sustained and conscious 
effort to alter a language itself or to change a language's functions in a society for the purpose of solving 
communication problems. 
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estudo obrigatório para crianças dos sete aos quinze anos de idade, e, dentre itens 

relevantes, cria dois tipos de escolas: as privadas e escolas públicas. 

Além dessas disposições, o SASA trata, também, de um ato fundamental para 

as políticas linguísticas. Em sua seção 2, subseção 6, intitulado de estudantes, o 

SASA, ao se referir a política linguística das escolas públicas, considera e declara que 

o Ministro, pode, após consulta com o Conselho de Ministros da Educação determinar 

Norms and Standards regarding Language Policy: 

6. Política linguística nas escolas públicas. — (1) Sujeito a Constituição e a 
este Ato, o Ministro pode, mediante aviso no Jornal da República, após 
consulta com o Conselho de Ministros da Educação, determinar normas e 
medidas para política linguística nas escolas públicas. (2) O órgão do governo 
de uma escola pública pode determiner a política linguística da escola sujeito 
a Constituição, este Ato e qualquer lei provincial aplicável (SASA, 1996, 
Seção 2, Subseção 6, Alunos, tradução nossa).18 

Segundo Stein (2017) essa seção lida, portanto, com a política linguística em 

dois níveis: por um lado, the Norms and Standards regarding Language Policy, que 

irão ser determinadas pelo Ministro da Educação Básica, como será visto, em um 

outro documento, e por outro lado a determinação da escolha da política linguística 

(LiEP) de determinada escola por intermédio do órgão do governo escolar. Dessa 

forma, esse órgão tem que promover os interesses das comunidades onde existem 

as escolas (STEIN, 2017). Ou seja, o ato SASA, junto com a Constituição e outra lei 

provincial aplicável é o que dará o direito do Ministro de criar o Norms and Standards 

regarding Language Policy, como veremos posteriormente. 

É importante observar a diferença exposta nos objetivos dos atos. O SASA, 

como já visto, considera e declara que o Ministro, pode, após consulta com o Conselho 

de Ministros da Educação, determinar Norms and Standards regarding Language 

                                                      

18 Language policy of public schools. — (1) Subject to the Constitution and this Act, the Minister may, 
by notice in the Government Gazette, after consultation with the Council of Education Ministers, 
determine norms and standards for language policy in public schools. (2) The governing body of a public 
school may determine the language policy of the school subject to the Constitution, this Act and any 
applicable provincial law. 
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Policy. O NEPA, por sua vez, dá o poder ao Ministro de escolher uma política nacional 

de educação. 

O SASA também relata, ainda em seu capítulo 2 que a língua de sinais tem o 

status de língua oficial com o objetivo de aprendizado nas escolas públicas: “A 

reconhecida Língua de Sinais tem o status de uma língua oficial para propósitos de 

aprendizado em escola pública.”19 (SASA, 1996). 

Como mencionado, o SASA exige que cada província garanta escolas 

suficientes para as crianças de sete aos quinze anos, que por sua vez, é 

responsabilidade de um Membro do Conselho Executivo (MEC): 

Todo membro do Conselho Executivo deve garantir que há escolas 
suficientes para que toda criança que vive na sua província possa frequenter 
a escola como exigido (SASA, 1996, Seção 2, Subseção 3, tradução nossa).20 

Enquanto o órgão do governo da escola pode determinar a sua política 

linguística, o MEC, também intervém caso a política seja discriminatória ou qualquer 

outro tipo de proteção que seja de sua responsabilidade (STEIN, 2017). 

 

5.3 Draft Policy On The Incremental Introduction of African Languages in 

Schools 

No ano de 2013, o DBE publicou um esboço de uma política para a introdução 

de desenvolvimento das línguas africanas oficiais nas escolas. O propósito, segundo 

Stein (2017), é dar proteção específica para as línguas africanas oficiais faladas do 

país, para estudantes que falam essas línguas em casa e para os que não falam. Essa 

política é importante, pois além de promover essas línguas, que foram marginalizadas 

historicamente, também promove a cultura e sua herança (STEIN, 2017). 

                                                      
19 A recognised Sign Language has the status of an official language for purposes of learning at a public 
school. 
20 Every Member of the Executive Council must ensure that there are enough school places so that 
every child who lives in his or her province can attend school as required. 
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A esse respeito, o documento Draft Policy On The Incremental Introduction of 

African Languages in Schools diz que todos os estudantes em todos os graus têm que 

aprender uma língua no nível da língua materna e duas no nível de primeira língua 

adicional. Segundo Stein (2017), para isso acontecer seria necessário mais 

professores para todos os graus, assim como materiais didáticos disponíveis em todas 

as línguas oficiais e professores qualificados para lecioná-las. O autor ressalta que 

até a altura da publicação do manual do SECTION27 em 2017, esse projeto ainda 

não tinha sido finalizado pelo DBE e nem havia data para sua efetivação. 

As nove províncias, individualmente, possuem sua própria forma de educação, 

devendo implementar as políticas, programas, leis, e principalmente a Constituição  

em suas respectivas comunidades. Contudo, cada província e seu departamento, 

como visto na Constituição da República da África do Sul, e nos demais documentos 

observados acima, é responsável por promover e criar condições para o uso e 

desenvolvimento das línguas oficiais. 
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6. POLÍTICAS LINGUÍSTICAS VOLTADAS PARA A EDUCAÇÃO PÚBLICA 

6.1 Language in Education Policy e the Norms and Standards regarding 

Language Policy 

Em junho de 1976 o governo que promovia a política do apartheid da época, 

através do Departamento Bantu de Educação, impôs que as escolas deveriam ter 

aulas apenas em inglês e africâner na educação infantil, ensino fundamental e médio; 

os estudantes sentiram que o africâner estava sendo forçado através da instrução e 

suas línguas maternas estavam sendo esquecidas (STEIN, 2017). Houve, então, uma 

resistência da população a esse decreto; segundo Stein (2017) vinte mil estudantes 

protestaram contra o decreto e a polícia interviu severamente. Centenas de jovens 

sul-africanos morreram lutando pelo reconhecimento das línguas maternas e o direito 

de receber educação básica nessas mesmas línguas. Contudo, atualmente, a 

Constituição e outras medidas expressam e trabalham em favor do reconhecimento 

desse direito (STEIN, 2017). 

Para compreender a importância dessa efetivação da instrução na língua 

escolhida pelo estudante, é necessário saber de onde vem esse direito. A 

Constituição, assegura, no seu capítulo 2, sobre direitos fundamentais, na seção 29, 

item de nº 2, que todo estudante tem o direito de receber educação na língua que 

deseja, desde que seja possível: 

Todos possuem o direito de receber educação nas línguas oficiais ou línguas 
de sua escolha em instituições públicas onde educação é razoavelmente 
possível. A fim de garantir o efetivo acesso e a implementação desse direito, 
o Estado deve considerar todas as alternativas educativas aceitáveis, 
incluindo instituições de ensino single medium21, levando em consideração  
a. equidade; 
b. viabilidade; e 
c. a necessidade de compensar os resultados das antigas leis e práticas 
raciais (ÁFRICA DO SUL, 1996, Capítulo 2, Declaração de Direitos, Seção 
29, Subseção 2, tradução nossa).22 

                                                      
21 Instituições que possuem o ensino através de apenas uma língua oficial específica.  
22 Everyone has the right to receive education in the of ficial language or languages of their choice in 
public educational institutions where that education is reasonably practicable. In order to ensure the 
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Neste contexto, apesar do planejamento linguístico, como visto, estar nas mãos 

dos agentes do governo, percebe-se a opção e o direito do aluno em escolher a língua 

para sua instrução como uma ferramenta de poder, que, por sua vez, possui seus 

obstáculos que serão vistos a seguir em uma das políticas linguísticas apresentadas. 

Tal ferramenta não deixa de ser um recurso poderoso a ser utilizado pelos estudantes 

sul-africanos, considerando que foi um direito conquistado após anos de luta devido 

a uma política segregacionista que não permitia o ensino em línguas que não fossem 

inglês e africâner. 

Por último do compilado dos documentos, temos o Norms and Standards 

regarding Language Policy e Language in Education Policy (LiEP). Estes documentos 

são políticas linguísticas que foram publicadas juntas e são referências ao 

reconhecimento da diversidade cultural e ascensão do multilinguismo e devem, 

preferencialmente, também serem lidas juntos. O Norms and Standards regarding 

Language Policy, de acordo com a Seção 6 do SASA e a Seção 3 do NEPA, como já 

visto, declara o direito do Ministro de publicá-lo para estabelecer normas e medidas 

para a política linguística. 

Para alcançar o multilinguismo e a diversidade política Language in Education 
Policy tem, entre outros, como objetivos, de acordo com o artigo C, inciso 3, 
4 e 5: 
Promover e desenvolver todas as línguas oficiais. 
Dar auxílio ao ensino e aprendizado de todas as outras línguas solicitadas 
pelos estudantes ou usada por comunidades na África do Sul, incluindo 
línguas usadas com finalidade religiosa, línguas que são importantes para o 
comércio e comunicação internacional, e a Língua de Sinais Sul Africana, 
assim como Comunicação Alternativa e Aumentativa. 

                                                      
effective access to, and implementation of, this right, the state must consider all reasonable educational 
alternatives, including single medium institutions, taking into account: a. equity; 
b. practicability; and c. the need to redress the results of past racially discriminatory laws and practices. 
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Enfrentar as desvantagens resultantes dos diferentes tipos de 
incompatibilidade entre língua materna e as línguas de ensino e aprendizado 
23 (LANGUAGE IN EDUCATION POLICY, 1997, tradução nossa).24 

Além desses objetivos, a LiEP diz que todas as matérias de línguas devem 

receber atenção igual em relação ao tempo e alocação de recursos. Alega, 

igualmente, que o nível de efetivação para promoção das línguas deve ser 

determinado pelo departamento de educação da província. Declara, também, que a 

língua de ensino e aprendizado em uma escola pública deve ser em uma das línguas 

oficiais. Ou seja, apesar da Constituição através do conselho Pan South African 

Language Board valorizar a promoção e o respeito das demais línguas em sociedade, 

o ensino será instruído nas línguas oficiais. A política também refere-se a forma de 

distribuição das línguas oficiais nos graus, são elas: 

 Todos os estudantes devem aprender pelo menos uma língua 

aprovada25 nos graus 1 e 2. 

 Do grau 3 em diante, uma língua adicional é introduzida juntamente com 

a LOLT. 

 Do grau 1 ao 4 a promoção do multilinguismo é baseada na performance 

de uma língua e Matemática. 

                                                      
 

243. To promote and develop all the official languages; 4. to support the teaching and learning of all other 
languages required by learners or used by communities in South Africa, including languages used for 
religious purposes, languages which are important for international trade and communication, and South 
African Sign Language, as well as Alternative and Augmentative Communication; 5. to counter 
disadvantages resulting from different kinds of mismatches between home languages and languages of 
learning and teaching; 

25 O termo “línguas aprovadas” indica que currículos válidos no nível de primeira e segunda língua 
foram apresentados e que foram aprovados pelo ministro como uma Política Nacional. Todas as línguas 
oficiais são línguas “aprovadas”, enquanto que o alemão como primeira língua também é “aprovado” 
para candidatos não imigrantes. Um currículo no nível de primeira ou segunda língua adicional, pode 
ser submetido para a aprovação do Ministro. 



45 

 

 

 Do grau 10 ao 12 os alunos devem aprender duas línguas, uma em nível 

de língua adicional e outra como segunda língua adicional, e, pelo 

menos uma dessas duas línguas devem ser oficiais. 

 É razoável proporcionar educação em uma LOLT específica se pelo 

menos 40 estudantes nos graus 1 ao 6 ou 35 alunos nos graus 7 ao 12 

fizerem o pedido em uma escola específica. 26 

Quanto aos objetivos das Norms and Standards regarding Language Policy, 

eles são: 

A proteção, promoção, cumprimento e extensão do direito da língua do 
indivíduo e os meios de comunicação em educação; 
A facilitação da comunicação em nível nacional e internacional através da 
promoção do bi ou multilinguismo pelos mecanismos de custo benefício e 
efetivos; e 
Reparação da negligência das desvantagens históricas sobre as línguas na 
educação (NORMS AND STANDARDS, 1996, Introdução, Seção 1,  tradução 
nossa).27 

Ou seja, Norms and Standards regarding Language Policy é essencial para 

compreender a política linguística das escolas públicas da África do Sul. 

No que concerne à proteção dos direitos individuais, o Norms and Standards 

regarding Language Policy, declara que o parente do aluno, caso seja menor de idade, 

é quem exerce o direito por ele de escolher a língua de instrução mais adequada para 

o seu ensino. Como explicitado neste documento e ressaltado por Stein (2017), 

quando não é encontrado nenhuma escola pelo distrito que ofereça a língua desejada 

pelo estudante, o aluno, ou o parente, quando for o caso, deve fazer um pedido ao 

departamento de educação da província para adotar uma providência. O 

departamento, por sua vez, deve ter um registro dos pedidos dos alunos que não 

conseguiram mudar para uma escola que tenha a língua desejada por eles. De 

                                                      
26 It is reasonably practical to provide education in a particular LOLT if at least 40 learners in Grades 1 
to 6 or 35 learners in Grades 7 to 12 request it in a particular school 
27 (1) The protection, promotion, fulfilment and extension of the individual's language rights and means 
of communication in education; (2) the facilitation of national and international communication through 
promotion of bi- or multilingualism through cost-efficient and effective mechanisms; and (3) to redress 
the neglect of the historically disadvantaged language in school education. 
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qualquer maneira, o responsável pelo departamento da província (MEC) deve 

considerar e consultar os órgãos do governo de educação e as principais escolas 

públicas para resolver a situação. Mesmo se a escola não poder fornecer educação 

numa língua em particular, deve-se oferecer apoio para o estudante que tem a língua 

materna diferente da língua da escola. Dessa forma, o poder do órgão do governo da 

escola para determinar a sua política linguística é delimitado pelas demandas da 

comunidade (STEIN, 2017). 

A título de exemplo, se houver menos de 40 pedidos nos graus 1 a 6, ou menos 

de 35 nos graus 7 a 12 para ensino de uma língua em um determinado grau que ainda 

não existe em alguma escola no distrito, o responsável pelo departamento de 

educação da província deve determinar como as necessidades desses estudantes 

serão atendidas (STEIN, 2017). Ou seja, identifica-se a presença de relações de poder 

assim como conflitos de interesse através da execução do planejamento e política 

linguística sul-africana. 

Quanto aos direitos e deveres da escola, apresentado no Norms and Standards 

for Language Policy in Public Schools, é relatado que o próprio órgão do governo 

responsável deve dizer como será trabalhado o multilinguismo; seja utilizando mais 

de uma língua para instrução, ou/e oferecendo línguas adicionais, através de 

professores ensinando línguas diversas como a primeira língua adicional ou a 

segunda língua adicional, através de imersão de programas linguísticos ou qualquer 

medida aprovada pelo departamento de educação da província. Nota-se que mais 

uma vez, a resposta para “quem” elabora o planejamento linguístico é o governo. 

Como expressado por Rousseau (2005), o planejamento linguístico está ligado ao 

crescimento global em geral e conta com o desenvolvimento linguístico e cultural, 

enquanto política linguística está em prol do Estado, estando presente em leis, 

normas, atos entre outros. 

Rousseau (2005) em seu trabalho, como mencionado em meu quadro teórico, 

explicita a necessidade da clareza das definições na conjuntura de planejamento e/ou 

política linguística. O DBE dá definições para conceitos utilizados por ele e 

consequentemente, utilizado nas escolas, que informam, por exemplo como a língua 
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será ensinada e o tipo de escola. Destaca-se, como já entendido, que cabe ao órgão 

do governo a responsabilidade pela forma que irá educar os alunos. 

Desta maneira, os conceitos mais utilizados nas escolas para designar como 

os alunos receberão a educação, segundo Stein (2017) e definidos pelo DBE são:  

 LOLT: language of learning and teaching, em sua tradução livre significa 

língua de ensino e aprendizagem e refere-se à língua usada no dia a dia 

da sala de aula, ou seja, a língua que utilizada para o ensino de todas 

as matérias.  

 Língua utilizada em casa: home language. 

 A língua que o aluno mais fala em sua casa: língua materna (mother 

tongue). Geralmente é a língua que alguém adquiriu durante os 

primeiros anos de vida e virou a principal utilizada para sua 

comunicação.  

 Additive multilinguism ocorre quando o aluno aprende uma ou mais 

línguas além da sua língua materna, em sua tradução: multilinguismo 

aditivo. 

 A imersão na língua, language immersion, significa que a LOLT é 

diferente da língua materna do aluno.  

 Primeira língua adicional, conhecido como first additional language é 

uma matéria obrigatória de uma língua oficial que os alunos devem 

estudar em determinado grau indicado. 

 Second additional language, em sua tradução livre: segunda língua 

adicional, é uma matéria de língua não obrigatória, podendo ser 

estudada pelos alunos, caso eles queiram (DBE, 2010). 

Stein (2017) observa que para proteger essas línguas na educação e 

principalmente esse direito da língua na instrução desejada, as escolas são divididas 

em:  



48 

 

 

 Single medium school, escola que usa apenas uma língua oficial para 

instrução dos estudantes em todos os graus. Esse conceito significa que 

demais línguas só serão estudadas como matérias, e não como LOLT. 

 Dual medium school significa que a escola vai oferecer educação 

através de duas LOLT. 

 E por fim, o parallel medium school, escola que possui línguas paralelas 

em seu ensino em todos os graus.  

Tais definições são importantes para que os professores se comuniquem na 

escola com os alunos, assim como o significado do que eles vão ensinar (STEIN, 

2017). Por fim, é manifestado que qualquer um que esteja insatisfeito com quaisquer 

decisões do MEC pode recorrer ao Pan South African Language Board para expressar 

sua insatisfação. 

Até aqui foi visto, além da Constituição, importantes políticas educacionais e 

linguísticas no contexto da educação sul-africana, que teve, por sua vez, o papel de 

cumprir o primeiro objetivo específico deste trabalho. É interessante relatar que há 

mais leis a favor dos departamentos de educação mencionados: DBE e DHET. 

Contudo, neste trabalho, através da análise, como já exposta de Stein (2017) e os 

objetivos específicos aqui mencionados no início, foi levado em consideração os 

documentos relevantes para o direito de receber a educação básica na língua de 

escolha do aluno (STEIN, 2017). 

Como forma de sintetização dos documentos vistos até aqui, e para o avanço 

no próximo capítulo, que se trata do alcance das políticas linguísticas na educação, 

apresento um sumário das políticas e legislações (atos) chaves explorados até então: 

 

Mandato Constitucional  Objetivo  
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Constitution of the Republic of 

South Africa – Constituição da África do 

Sul  

Exige que a educação seja 

transformada e democratizada de acordo 

com os valores humanos. Garante a 

educação básica para todos na língua 

oficial de sua escolha quando em 

instituições públicas, incluindo a 

educação para adultos. 

 

Legislativos  Objetivos  

The South African Schools Act – 

SASA 

Faz com que as escolas sejam 

obrigatórias para crianças dos 7 aos 15 

anos e Declara que o Ministro determine 

normas e medidas para política 

linguística em escolas públicas. 

The National Education Policy Act 

– NEPA 

Determina que o Ministro possa 

escolher uma política nacional de 

educação, assim como o direito a 

educação básica e o direito a igualdade 

de acesso. 

Draft Policy On The Incremental 

Introduction of African Languages in 

Schools 

Esboço de uma política para a 

introdução de desenvolvimento das 

línguas africanas nas escolas. Tem o 

intuito de oferecer proteção específica 

para as línguas africanas oficiais. 
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Language in Education Policy 

(LiEP), and the Norms and Standards 

regarding Language Policy  

Juntos possuem o intuito de 

reconhecer a diversidade cultural e 

promover o multilinguismo. A LiEP é uma 

política que obriga que a língua de 

instrução das escolas públicas seja uma 

língua oficial, enquanto o The Norms and 

Standards fala dos direitos e deveres de 

todos os atores importantes na proteção 

dos direitos da língua do indivíduo 

também nas instituições públicas.  

  

Pan South African Language 

Board 

Conselho que acompanha o 

multilinguismo, desenvolve e protege os 

direitos das onze línguas oficiais na África 

do Sul. 

 



51 

 

 

7. ALCANCE DA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS 

Como segundo objetivo específico, este trabalho busca verificar o alcance da 

efetividade das políticas linguísticas neste contexto educacional. É importante, 

compreender, nesta ocasião, que por conta dos parâmetros de tempo e de recursos 

envolvidos na realização de um TCC este trabalho se limitou em referências 

relevantes para a discussão pretendida na pesquisa. 

Para observar essa efetivação, serão utilizados dois documentos quantitativos: 

The Status of the Language of learning and teaching (LOLT) in South Africa public 

schools: A quantitative overview de 2010, elaborado pelo DBE e o Report on the 

Annual National Assessment of 2014, grades 1 to 6 & 9, de 2014, elaborado também 

pelo mesmo Departamento. 

Considerando o ensino sul-africano, é oportuno, expor como se dá a sua 

divisão, mostrado na tabela 2, e ao lado, como “tradução”, o que seria equivalente ao 

ensino brasileiro. 

Quadro 2 — Fases e graus correspondentes ao ensino sul-africano 

Fase Grau 

Foundation Phase (Educação 

Infantil) 

Grau R e Graus 1-3 

Intermediate Phase (Ensino 

Fundamental)  

Graus 4-6 

Senior Phase (Ensino Médio) Graus 7-9 

Further education e Técnico (FET 

band) 

Graus 10-12 

Ensino Superior - 
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Fonte: Education Series Volume III (2016), adaptação nossa. 

 

Os dados da figura 4 abaixo contam com a quantidade de estudantes, 

educadores, escolas públicas e privadas da África do Sul por províncias em 2013. As 

informações contidas na figura são importantes para salientar a abrangência do 

ensino sul-africano em números. Em suma, devido as orientações estabelecidas neste 

trabalho, como já apontado, tornou-se inviável observar a efetivação das políticas 

linguísticas de forma completa. Contudo, serão apresentados dados mais 

abrangentes que possam concernir a política LiEP assim proporcionando informações 

proveitosas para a reflexão apresentada no quadro teórico e mapeamento deste 

trabalho. 

Figura 4 — Números de estudantes, educadores e escolas por setor público e privado. 

 

Quadro 3 — Número de estudantes, educadores e escolas no setor de escolas públicas, por 
província, em 201328 

 

Quadro 4 — Número de estudantes, educadores e escolas privadas, por província, em 201329 

 

Fonte: SNAP Survey (2013) 

 

                                                      
28 Number of learners, educators and schools in the ordinary public school sector, by province, in 2013 
29 Number of learners, educators and schools in the ordinary independent school sector, by province, 
in 2013 
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Dessa forma, é relevante recordar a política LiEP, que por sua vez, foi 

fundamental na análise dos documentos de mapeamento citados anteriormente. 

Como já explicitado, a LiEP relata que as escolas públicas do país devem contar com 

uma língua oficial como língua de ensino e aprendizado (LOLT). O ato também mostra 

como as línguas serão divididas em matérias e no ensino, que por sua vez, fica sob 

responsabilidade da escola. Como já visto, o órgão do governo irá estipular como a 

escola irá estimular o multilinguismo através dessa promoção de matérias. 

Por fim, é establecido que o nível de realização exigido para a promoção será 

determinado pelo departamento de educação da província: 

4.Sujeito as normas e medidas nacionais determinadas pelo Ministro da 
Educação, o nível de realização requisitado para a promoção deve ser 
determinada pelos departamentos de educação das províncias (LANGUAGE 
IN EDUCATION POLICY, 1996, Seção D, tradução nossa). 30 

7.1 The Status of the Language of learning and teaching (LOLT) in South Africa 

public schools: A quantitative overview 

Assim como foi necessário mapear as políticas voltadas para educação, 

também foi necessário a pesquisa de documentos que verificassem o alcance da 

efetividade da LiEP que, por sua vez, como já mencionado, é uma política que obriga 

que a língua de instrução das escolas públicas seja uma língua oficial. Em primeiro, 

será mostrado dados do The Status of the Language of learning and teaching (LOLT) 

in South Africa public schools: A quantitative overview, um documento-relatório de 

caráter quantitativo publicado pelo DBE em 2010. 

Percebe-se que a LiEP relata que a partir do grau 3 as escolas devem oferecer 

uma língua de instrução (LOLT) para seus alunos. O relatório, The Status of LOLT, 

expõe, portanto, que questões em torno do uso da LOLT nas escolas públicas se 

tornou importante não apenas porque a África do Sul é um país multilíngue mas 

                                                      

30 Subject to national norms and standards as determined by the Minister of Education, the level of 
achievement required for promotion shall be determined by the provincial education departments. 
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também porque se trata de um assunto especial para parentes, educadores e 

planejadores de políticas sul-africanos. 

O relatório diz que a política linguística para as escolas é pautada a partir das 

disposições, como já vimos, da Constituição e do SASA; assim como o fato de que o 

DBE adotou a LiEP em 1997: 

A política linguística para escolas é regido pelos princípios provenientes da 
Constituição da República da África do Sul (RSA, 1996) e o South African 
Schools Act (SASA).  
O antigo Departamento de Educação adotou o Languge in Education Policy 
(LiEP) em 1997, e além disso definiu-a no Revised National Curriculum 
Statement (NCS)31 de 2002 (THE STATUS OF LOLT, 2010, p. 5, tradução 

nossa). 32 

O objetivo fundamental do The Status of LOLT é providenciar uma análise de 

dados da língua no ensino entre o período de 1997 a 2007. O relatório revela padrões 

e mudanças no status da língua nas escolas durante o tempo e dá uma base para 

acessar a efetivação da implementação da política (DBE, 2010). É pertinente ressaltar 

que a última publicação deste relatório foi de fato em 2010. 

O relatório informa que crianças bilíngues tiveram performances melhores 

quando a escola ensinou a eles a sua língua materna e quando apropriado, 

desenvolveu alfabetização naquela língua (CUMMINS, 2001). Em contraste, quando 

as crianças foram de certa forma incentivadas a rejeitar a língua materna, o 

desenvolvimento dessa língua se estagnou e seu conceito de aprendizado assim 

                                                      

31 O National Curriculum Statement (NCS) prioriza a importância do multilinguismo aditivo e promove a 
necessidade do ensino de línguas africanas nas escolas. 

32 The language policy for schools is guided by principles derived from the Constitution of the Republic 
of South Africa (RSA, 1996a) and the South African Schools Act (SASA) (RSA, 1996b). The former 
Department of Education adopted the Language in Education Policy (LiEP) in 1997, and further clarified 
this policy in the Revised National Curriculum Statement (NCS)32 of 2002 
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como sua formação pessoal foram enfraquecidos (DBE, 2010). Portanto, se torna 

importante que a LOLT seja a língua materna dos alunos, principalmente nos 

primeiros anos escolares (DBE, 2010). 

Figura 5 — Porcentagem de estudantes por LOLT em 2007 

 

Fonte: Annual School Survey (2007) 

 

Como visto, a figura 5 mostra a porcentagem de alunos por língua de instrução. 

Percebe-se que o inglês como língua de instrução possui a maior porcentagem: 

65.3%. O africâner fica em segundo lugar, com 11.9%. Visto que LOLT, como já 

estabelecido, é a língua de instrução de alunos, ou seja, a língua em que eles vão 

aprender todas as matérias da escola, o inglês possuía uma grande influência no ano 

de 2007; percebe-se, também, que qualquer uma das línguas oficiais pode ser usada 

para este propósito, inclusive a língua de sinais (como o SASA já determinou). Abaixo, 

na figura 6, é visto que apesar do ensino como um todo ser dominado pelo inglês e 

africâner, a LOLT predominante no grau 1 é o Zulu e em segundo lugar, o inglês. 
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Figura 6 — Porcentagem de estudantes do grau 1 pela língua de instrução 

 

Fonte: 1998 to 2007 Annual School Survey, DoE (2010) 

 

Na figura 6, está evidenciado que línguas como ndebele e venda possuem 

poucos estudantes como escolha de LOLT. Visto que o The Status of LOLT 

considerou os anos de 1998 a 2007, é oportuno, relatar aqui também a língua materna 

dos sul africanos durante tais anos. A figura 7 mostra que em 2001, o inglês tinha a 

porcentagem de 8,2%. Ou seja, apenas 8,2% da população tinha Inglês como língua 

materna. Neste caso não é apropriado comparar estes dados com os da figura 6, pois 

o segundo olha alunos de um grau específico. Contudo, é visível, que a população 

como um todo, ainda sim, em 2001, não possuía o Inglês como língua materna. 
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Figura 7 — Porcentagem de falantes por língua materna, 1996, 2001 e 2011 

 

Fonte: SA Languages (2012) 

 

Em síntese, a figura 8 evidencia a porcentagem de alunos por língua de 

instrução e grau em 2007, ou seja, o status das línguas oficiais como LOLT. De acordo 

com essa figura, em 2007, 65% dos estudantes nas escolas tiveram o inglês como 

LOLT enquanto 12% possuíam o africâner e 7% o Zulu. O relatório relata que 80% 

dos estudantes aprenderam a LOLT através do inglês e africâner em 2007 (THE 

STATUS OF LOLT, 2010). 
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Figura 8 — Porcentagem de estudantes por LOLT e grau: 2007 

 

Fonte: DoE 2007 Annual School Survey (2010) 

 

A figura 9 mostra que em 2007 mais de 80% dos alunos tinham a língua de 

instrução como a língua materna na educação infantil. Evidencia, da mesma forma, 

um crescimento relativo referente ao ensino desde 1998 que aumentou ao decorrer 

dos anos. 

Figura 9 — Porcentagem de estudantes aprendendo em sua língua materna na Educação Básica: 
1988 a 2007 

 

Fonte: DoE: 1998 to 2007 Annual Survey (2010) 

 

O The Status of LOLT (2010) indica, que, apesar dessa mudança e progresso 

desde 1998, pouco mais de 25% de sul-africanos aprenderam na escola uma língua 
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de instrução que não era a língua que eles utilizavam em casa, ou seja, a língua 

materna. 

Na figura 10, a Non-LOLT se refere ao número de estudantes que não tiveram 

a língua de instrução (LOLT) coincidente com a língua materna. A figura indica o 

número de estudantes na educação infantil de acordo com sua língua materna assim 

como a “não-LOLT”. A figura 10 aponta que em 2007 enquanto existiam 307.511 

estudantes na educação infantil em que a língua materna era africâner, mais desse 

número, 316.316 estavam tendo o africâner como a LOLT. O que significa que perto 

de 9.000 estudantes nessa fase estavam tendo africâner como língua de instrução, 

mesmo que não fosse a língua utilizada por eles em casa, assim como 800 000 

estudantes que estavam tendo inglês como língua de instrução, enquanto apenas 

187.384 estudantes tinham inglês como língua materna. O que significa que mais de 

20% de alunos não estudaram a língua materna nas escolas nessa fase (DBE, 2010). 

Figura 10 — Número de estudantes por língua materna, língua de instrução e não língua na 
educação infantil em 2007 

 

Fonte: DoE: 2007 Annual School Survey (2010) 

 

Esta circunstância desconversa com a disposição da Constituição que discorre 

sobre o direito do aluno obter educação na língua desejada. Como já foi visto, caso o 

aluno seja de menor, a decisão sobre a língua que o mesmo receberá sua educação, 
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irá depender de seus pais. Contudo, caso menos de 35 alunos desejarem uma 

determinada língua oficial como língua de instrução em um distrito que não possua 

uma escola com essa língua, o pedido do aluno ou alunos em questão ficará arquivado 

pela escola e departamento, até que este número de alunos aumente. É considerado, 

também, que caso a escola não ofereça a língua oficial de instrução desejada pelo 

aluno (quando requisitada), é responsabilidade da escola dar assistência a estes 

alunos. Mais de 600.000 alunos apenas no ano de 2007 tiveram línguas de instrução 

que não eram suas línguas maternas na educação infantil. Esse fato não só divaga 

do direito de receber educação na língua materna como se relaciona com o poder do 

órgão do governo responsável pela escolha da política educacional e linguística. 

Já na fase intermediária do ensino, a figura 11 mostra que em 2007, 27% dos 

alunos estavam tendo a LOLT como sua língua materna. 

 Figura 11 — Porcentagem de alunos na fase intermediária aprendendo em sua língua materna: 
1998 a 2007 

 

Fonte: DoE: 2007 Annual School Survey (2010) 

 

O The Status of The Language of learning and teaching (LOLT) mostra que 

apesar da língua materna da maioria do país na época ser Zulu (25%), seguido por 

Xhosa (20%), africâner (10%) e inglês (7%), a maioria dos alunos têm inglês e 

africâner nas escolas como a língua de instrução (LOLT), sendo essa a porcentagem 

de 65% e 12%, respectivamente (DBE, 2010). 
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A figura 12 mostra a quantidade de falantes por língua oficial na África do Sul 

em 1980, 1991, 1996, 1998, 2001 e 2011. A figura mostra que em 2011 o Zulu era a 

língua mais falada pelos habitantes, assim como nos anos anteriores e como previsto 

pelo relatório. E como explicitado, também, o inglês ficou em todos os anos em 4º 

lugar. 

Figura 12 — Número de falantes por língua na África do Sul (1990, 1991, 1996, 1998, 2001 e 2011) 

 

Fonte: SA Languages (2012) 

 

The Status of LOLT afirma que Inglês como LOLT é utilizado nas escolas por 

ser considerado a língua da globalização, como língua no ambiente de trabalho, língua 

de crescimento econômico e língua para futuros estudos, já que Universidades 

tendem a possuir o ensino em Inglês (DBE, 2010). Percebe-se, da mesma forma, que 

os elementos históricos também influenciaram esse comportamento do inglês no país. 

O sistema colonial reprimiu o povo e culturas sul-africanas e fez com que o inglês 

fosse visto como uma língua crucial para a comunicação, ou como aponta Alexander 

(2003), inglês como passaporte ao avanço social e econômico, como muitos 

pensavam no início de século XX. 

Dentre algumas das conclusões explicitadas pelo The Status of LOLT , algumas 

delas são: 
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 A língua materna da maioria da população é Zulu e Xhosa. 

 A maioria dos estudantes não estudaram a língua materna do grau 4 em 

diante. 

 Inglês e Africâner foram dominantes como LOLT após o grau 3. 

 Entre 1998 e 2007 houve um aumento significante na porcentagem de 

estudantes na educação infantil que estudaram sua língua materna. 

 E por último, o relatório indica que há uma inconsistência na LiEP 

quando se diz respeito ao grau no qual uma língua como matéria deve 

ser introduzida como uma língua adicional. 33 

 

7.2 Report on the Annual National Assessment of 2014, grades 1 to 6 & 9 

Para complementar as informações observadas acima sobre as escolas 

públicas com informações sobre as escolas privadas e também as públicas, será 

apresentado o Report on the Annual National Assessment of 2014, grades 1 to 6 & 9. 

Esse relatório é um documento também do DBE, que por sua vez avalia os estudantes 

na General Education and Training (GET), neste contexto, geralmente referindo-se à 

educação básica e/ou os estudantes que estão no ensino e possuem entre 7 aos 15 

anos. Os resultados são obtidos através de um teste nacional, o Annual National 

Assessment, o ANA, padronizado e feito por mais de 7 milhões de estudantes sul-

africanos entre os graus 1 a 6 e grau 9. Diferente do relatório mapeado acima, esse 

relatório alcança apenas os graus 1 a 6 e o 9. Contudo, é mais recente, datando 2014. 

Dentre os resultados pretendidos, foi feito uma análise da performance da língua de 

aprendizado e ensino no país, como já visto, conhecida como LOLT. 

As figuras a seguir tratam da análise da performance da língua de instrução 

dependendo o grau exibido. Para iniciar, a figura 13, apresenta a porcentagem da 

média das línguas que são as línguas de instrução, e são ao mesmo tempo as línguas 

                                                      
33 ‘There is an inconsistency between LiEP and the NCS with regard to the grade in which a language 
subject should be introduced at an additional language level”. 
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maternas dos estudantes. Como visto na política LiEP no grau 1 e 2 é exigido ao 

menos uma língua no ensino, e no grau 3, além da LOLT deve haver uma língua 

adicional. 

Figura 13 — Porcentagem de línguas maternas por grau e por língua de instrução (graus 1 a 3) 

 

Fonte: DBE (2014) 

 

Portanto, como a LiEP enuncia, a partir do grau 3 há o ensino da LOLT em uma 

das línguas oficiais e em uma língua oficial como matéria de língua adicional. Do grau 

5 em diante uma língua ao menos deve ser aprendida. 

Na figura 14, vemos a porcentagem dos pontos marcados dos alunos que 

possuem africâner e inglês como língua materna, e na figura 15 a porcentagem da 

performance dos alunos das grades 4 a 6 e 9 que tem o Inglês como primeira língua 

adicional e o africâner como LOLT. Nos graus 4, 6 e 9 estudantes que possuíam o 

africâner como LOLT foram melhores que os alunos que possuíam o Inglês como 

primeira língua adicional. 

 

Figura 14 — Média em porcentagem da língua materna por grau e língua de instrução (graus 4-6 e 9) 

 
Fonte: DBE (2014) 
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Figura 15 — Média em porcentagem da primeira língua adicional por grau e língua de instrução 
(graus 4-6 e 9) 

 

Fonte: DBE (2014) 

 

Na figura 16, há a quantidade de estudantes registrados por província no ANA 

de 2014 e seus respectivos graus: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Da mesma forma, na figura 17 

há o número de escolas que participaram desta avaliação em 2014. 

Figura 16 — Número de estudantes registrados no ANA 2014 

 

Fonte: DBE (2014) 

 

Figura 17 — Número de escolas que participaram no ANA 2014 

 

Fonte: DBE (2014) 
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Como já foi mostrado na Figura 4, segundo o censo de 2013 a África do Sul 

conta 25.320 escolas ao total, sendo dessas 24.136 públicas e 1.584 privadas. Como 

é observado na figura 15, ficaram fora do ANA, o total de 1.284 escolas sul-africanas. 

As figuras 18 e 19 a seguir têm o objetivo de comparar a performance entre as 

escolas públicas e as privadas nos graus 3 e 6 na língua materna e primeira língua 

adicional respectivamente. É visto que os pontos das performances dos estudantes 

de escolas privadas foram mais altos. 

 

Figura 18 — Média da porcentagem de pontos na língua materna por tipo de escola no grau 3 e 6 

 

Fonte: DBE (2014) 

 

Figura 19 — Média da porcentagem de pontos na primeira língua adicional por tipo de escola no grau 
6 

 

Fonte: DBE (2014) 

 

Percebe-se que assim como o The Status of LOLT, este relatório, por sua vez 

através de um teste nacional, mostra que o africâner e o inglês ainda continuam sendo 

perpetuados nas escolas como LOLT no ano de 2014. Nota-se, pela figura 13, que o 

Inglês e Africâner possuem a pontuação mais alta de desempenho no teste; e em 

outras figuras (14 e 15) que nos graus 4, 5, 6 e 9 o africâner é língua de instrução. 

O planejamento linguístico planejado pelo Estado pode ser observado na 

política LiEP; quando, por exemplo, é observado que centenas de alunos tiveram 

como língua de instrução uma língua não materna, ou seja, o conteúdo de todas as 

matérias presentes no currículo escolar foi passado pelo professor na língua em que 

os alunos não estavam habituados. É evidente que não só a vontade do Estado se 

manifesta nesta decisão, como observado, às vezes, a escolha de uma língua que 

não seja a materna para ser a língua de instrução se dá por razões exteriores como a 
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importância no mercado de trabalho, influência nos estudos superiores, decisão dos 

pais entre outros. Contudo, compreende-se que se políticas como Draft Policy On The 

Incremental Introduction of African Languages in Schools e o Pan South African 

Language Board estivessem de fato implementados na educação, situações vistas 

nos relatórios acima não seriam tão recorrentes, considerando que esta política olha 

o desenvolvimento das línguas africanas oficiais nas escolas e oferece também 

proteção para essas línguas e para quem não as falam. 

Nota-se que o órgão do governo responsável pela educação, por sua vez, 

representando o poder, como já mencionado, será o responsável por garantir a 

efetividade da LiEP. Por mais que a Constituição fale desta disposição, através do 

The Status of LOLT é visto que poderia haver uma maior consideração com as 

comunidades. Apesar de nem sempre a escolha ser do governo, poderia, ao menos, 

haver mais formas de garantir uma maior efetividade da LiEP, tanto quanto outras 

políticas, decretos, atividades, projetos e afins voltados para o planejamento e política 

linguística. Segundo o Censo de 2011, a língua materna mais falada era o Zulu, 

entretanto, a língua de instrução nas escolas continuou sendo africâner ou o inglês. 

De fato, foi visto que muito melhorou no ensino desde 1998, como a quantidade de 

alunos na educação infantil que tinham a língua de instrução como língua materna: 

mais de 80%, assim como as notas nas avaliações do ANA que considerou os 

resultados dos estudantes sul-africanos na língua adicional e LOLT nos graus 3 e 6, 

que passaram de 40%. 

Por último, é importante observar que a análise feita aqui teve o objetivo de 

verificar o alcance da efetividade das políticas linguísticas voltadas para educação, 

neste contexto, sendo analisado a política específica Language In Education Policy 

juntamente com relatórios quantitativos do DBE. Percebe-se, também, que os dados 

explicitados foram de 1998 a 2007 e por último de 2014; decorrente da ausência de 

documentos e publicações sobre este assunto após 2014. 

Por meio de estatísticas o STATS SA desenvolve, além de demais documentos 

o perfil geral e de escolaridade das províncias do país. Neste caso, respectivamente, 

Statistics Provincial Profile (2004) e Education Series – Focus on Schooling (2013). 
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Como finalização e forma de mostrar a complexidade de obter essa efetivação, serão 

levantados dados disponíveis sobre a educação de uma província específica: 

Limpopo. Ambos documentos são documentos modelos e os mesmos existem para 

as demais províncias e estão disponíveis no site oficial de estatísticas do governo. No 

sumário do perfil da escolaridade de Limpopo, os assuntos que implicam a língua se 

limitam a notas de testes do ANA. Demais informações contidas tratam de dados mais 

abrangentes como porcentagem de alunos em determinada idade nas escolas, 

número de escolas, números de alunos fora da escola entre outros. 

Por outro lado, o Provincial Profile possui dados que relatam em sua maioria 

informações a língua e a educação, tais como a língua materna, língua mais falada 

em Limpopo e nível de educação. As estatísticas mostram que a língua materna em 

Limpopo é sepedi (soto do norte) (52,1%), seguido por tsonga (22,4%) e por último, 

venda com 15,9%. Acrescenta, também, que apenas 0,5% da população possui inglês 

como a primeira língua. Ademais, relata que o Zulu é a língua materna mais falada no 

país com 23,8%, enquanto a população de Limpopo que a possui como língua 

materna é apenas de 0,7%. A figura 20 expõe a população por língua materna em 

Limpopo e na África do Sul em 2011. 
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Figura 20 — População por língua materna: Limpopo e África do Sul, 2001 

 

Fonte: Statistics South Africa, Population Census 2001 

 

Quanto as demais informações, o Provincial Profile relata que em todas as 

províncias, exceto Mpumalanga e a Limpopo, a maior proporção de pessoas de 20 

anos ou mais fizeram o grau 8 ao 12. Quando comparado ao nível de escolaridade, a 

população de Limpopo possui 34,7% de não escolaridade comparado a 22,3% de 

nível nacional. Por último, mais homens do que mulheres em Limpopo tiverem o grau 

12 ou acima.  
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CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo geral compreender a organização educacional 

de um país que conta com a oficialidade de onze línguas em sua Constituição e 

oferece o direito de aprendizagem em todas elas. Sabe-se que para compreender o 

funcionamento de uma parte significativa da sociedade como a educação, por muitas 

vezes, é necessário um aprofundamento do campo em si. Através das respostas 

obtidas neste trabalho foi visto que a organização sul-africana que conta com onze 

línguas como oficiais não abrange somente decisões vistas na Constituição, mas sim 

decisões que fazem parte de um caráter histórico e contextual do país como um todo. 

Este objetivo obteve respostas suficientes para entender o funcionamento de uma 

educação que por direito é multilíngue.  

O primeiro objetivo específico foi mapear documentos oficiais sobre 

planejamentos e políticas voltadas para a educação sul-africana. Este objetivo, 

limitou-se na análise de documentos voltados para o direito do aluno em ser instruído 

em uma das línguas oficiais no ensino básico, dessa forma, não se atentou a todos 

atos, leis, relatórios, documentos referentes ao ensino, devido ao tempo e parâmetros 

permitidos em um trabalho de conclusão de curso. Contudo, tal análise permitiu 

compreender a importância dessa oficialidade na Constituição, que, por sua vez, tem 

impacto nos demais documentos e conversou com o quadro teórico do trabalho sobre 

a discussão de planejamento e política linguística. Uma profunda análise de cada 

documento em particular e demais documentos concernentes a educação poderia ser 

tema de uma futura pesquisa.  

 O segundo e último objetivo específico deste trabalho ocupou-se em observar 

a efetivação das políticas linguísticas sul-africanas nas escolas públicas, que referiu-

se a duas políticas publicadas em um mesmo documento: Norms and Standards for 

language policy in public school e Language in Education Policy. Como já exposto, 

para Rousseau (2005) planejamento e política linguística se distinguem, sendo o 

primeiro relativo a um contexto de um desenvolvimento global, linguístico e cultural, e 
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política linguística como parte de ações do Estado. Contudo, autores como Severo 

(2013) ligam política linguística à natureza estatal-legistalativa, enquanto o 

planejamento se volta para as decisões políticas sobre as línguas. Após recapitular o 

que autores discutem sobre o assunto, é necessário lembrar também que autores 

como Torquato (2010), e igualmente Severo (2013) englobam os dois conceitos.  

Após a consulta dos documentos vistos no primeiro e segundo objetivo deste 

trabalho, percebe-se que África do Sul conta com ambas definições: planejamento e 

política linguística. A Constituição, por vezes, refere-se muito mais ao planejamento, 

quando declara a oficialização das línguas, onde serão e quantas serão usadas por 

província e os responsáveis pelas mesmas. Percebe-se a política linguística agindo, 

portanto, nas leis específicas a educação e as políticas linguísticas, por meio da 

decisão do aluno escolher sua língua de instrução, da escola ter que ofertar língua 

oficial no ensino e a promoção e cumprimento das disposições em favor a escolha do 

aluno. Há, portanto, dois conceitos que possuem coerência juntos, não apenas por 

estarem no mesmo campo de estudo, mas, por um depender do outro para as ações 

práticas. É necessário, por exemplo, que o Estado declare suas línguas oficiais, e o 

responsável pela educação em uma província, como é o caso da África do Sul, para 

que, a escola, por sua vez, saiba qual língua deva usar no ensino e o tipo de educação 

que se desenvolverá a partir delas, seja, como visto, oferecendo uma língua só para 

instrução, ensinando várias ao mesmo tempo, aplicando programas linguísticos, entre 

outros.  

Constate-se também que outras ações práticas, como achar uma escola que 

contenha a língua de instrução preferida pelo estudante ou seus pais, depende da 

escola e do governo. Se o departamento não conseguir colocar o aluno em uma 

escola que possua ensino na língua escolhida por ele, a escola deve oferecer apoio 

para esse estudante que, por sua vez, terá a língua materna diferente da língua da 

escola. Ou seja, ambas definições trabalham conjuntamente, mas não descartam o 

fato, como observado por Rousseau (2005), de que definições como “língua oficial” 

ou “status oficial” devem possuir um conceito mais elaborado para melhor 
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interpretação do seu real significado, assim como as determinadas atribuições a esses 

significados.  

Segundo Hill (2010, p.43, apud SEVERO, 2013, p. 457) o planejamento de 

status, como já mencionado no quadro teórico, é geralmente feito por homens do 

Estado ou um órgão criador de políticas. Neste contexto sul-africano, nota-se o 

governo e seus agentes como planejadores. Este planejamento, portanto, se tornou 

fundamental para compreender de que maneira a despeito de uma política que 

oficializa onze línguas e a circulação dessas línguas, com exceção do Inglês, não 

sofreu alterações, tendo inclusive diminuído no ensino das línguas, como observado 

no segundo objetivo específico do trabalho. O autor, ainda relata que a exceção para 

esse fato é o isiZulu, que é presente em alguns jornais pelo país. Acrescenta, ainda, 

que o multilinguismo no país foi acompanhado de um aumento da circulação do inglês 

e diminuição da circulação das línguas locais. Percebe-se que tal afirmação levantada 

pelo autor se reflete em todos os documentos apresentados neste trabalho. A língua 

Zulu faz parte de uma grande porcentagem dos alunos que a possuem como materna 

e a estudam como língua de instrução, e, apesar disso, a presença do inglês ainda é 

grande no ensino apesar dos habitantes não a possuírem como língua materna. Nota-

se que o multilinguismo na educação com ressalva do ensino do inglês, ainda 

sobrevive, mas sofre obstáculos, assim como a forma encontrada pelo Estado para 

este planejamento.  

Uma pesquisa completa sobre a efetividade das políticas linguísticas torna-se, 

por sua vez, complexa. Assim como o primeiro objetivo, para um aprofundamento na 

análise do planejamento e políticas educacionais seria necessário um tempo maior 

e/ou uma pesquisa de campo assim como maiores recursos, visto a abrangência de 

escolas, educadores e alunos no país e documentos relatando tais informações. 

Contudo, a proposta em questão teve as respostas para um embasamento que foi 

fundamental para compreender que as políticas linguísticas, apesar de bem 

elaboradas, passam por obstáculos seja do governo, dos pais ao decidir a língua ou 

mesmo da globalização de línguas como o inglês.  
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