
O País 
 
A África do Sul é popular devido suas multiculturas, inúme-
ros idiomas e diferentes crenças religiosas. Esse país faz 
fronteira com Zimbábue, Lesoto, Suazilândia, Namíbia, 
Moçambique e Botsuana. Referente a área econômica, a 
África do Sul possui um mercado emergente que a faz ser 
possessora de uma renda-média e da segunda maior eco-
nomia de toda a África. Ademais, a África é um dos mem-
bros fundadores de Organizações Internacionais como a 
Organização das Nações Unidas (ONU) e é originadora da 
União Africana. 
 
África do Sul e a Educação 
 
A educação sul-africana é a segunda maior do continente. 
Durante o Apartheid o número de estudantes era grande e 
cada estudante frequentava a escola destinada a sua etnia, 
entretanto com o fim dessa política, ocorreu a redemocrati-
zação no ano de 1994 que acarretou em mudanças não só 
na política, mas também na educação. O Ministério da Edu-
cação sul-africano foi dividido em dois, o da Educação Bási-
ca (DBE) e o da Educação Superior e Treinamento (DHET), 
na qual o primeiro é responsável pela educação inicial, ou 
seja, pela primária e pela secundária. Por outro lado, o 
DHET tem como função zelar pela educação superior e pela 
parte profissionalizante. Os colégios públicos e particulares 
ou independentes possuem características distintas, os 
públicos recebem verba do governo, mas se necessário co-
bram taxas extras. Por outro lado, nas escolas particulares 
são financiadas  de maneira privada, mas podendo receber 
verba governamental para investir no ensino especial, por 
exemplo. 
 
África do Sul, a inovação e a internacionalização da edu-
cação 
 
Mesmo após as mudanças no acesso a educação, o sistema 
de educação da África  do Sul tem sofrido críticas por parte 
dos professores e dos estudantes. Mesmo com a democra-

tização do ensino, a qualidade dele não mudou e o nível 
matemático dos estudantes que chega ao ensino superior é 
ruim, fazendo com que as instituições de nível superior te-
nham problemas já que precisam oferecer apoio aos estu-
dantes devido as deficiências herdadas dos níveis de ensino 
anteriores. Esse fatos tem sido complicadores para que 
ocorresse a inovação e a internacionalização da educação 
neste país. 
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