DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA MOÇAMBICANA,
EM IDADE PRÉ-ESCOLAR, EM CONTEXTO RURAL, COM ENFOQUE
NO CHIBUTO: uma revisão narrativa da literatura

Carla Ladeira

2019

RESUMO
O presente estudo1 enquadra-se no projeto “Educadores em Movimento - Uma
Educação Itinerante para a Primeira Infância” (EeM), implementado no Chibuto,
Moçambique, promovido pela AIDGLOBAL. O projeto é implementado por um consórcio
constituído por: AIDGLOBAL e pelo Centro Vocacional e Residencial do Chibuto (CVRC),
Serviço Distrital da Juventude, Educação e Tecnologia do Chibuto (SDJET) e Serviço
Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social (SDSMAS), em Moçambique e pelo Instituto
Politécnico de Leiria (IPL) e Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de
Lisboa (CEI-IUL), em Portugal. A Fundação Calouste Gulbenkian é a financiadora principal
deste projeto e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. é o cofinanciador.
O objetivo foi compreender qual o estado da arte sobre o desenvolvimento
psicomotor da criança moçambicana, em idade pré-escolar, que vive em meio rural e em
particular no Chibuto. Foi também um objetivo, compreender quais os fatores que
influenciam o desenvolvimento psicomotor da criança, tentando perceber se é possível
encontrar diferenças entre o desenvolvimento psicomotor da criança moçambicana, em
idade pré-escolar, que vive num meio rural (nomeadamente no Chibuto, Província de
Gaza) e aquela que vive num meio urbano (Maputo, capital de Moçambique).
Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica que recorreu ao procedimento
metodológico de revisão narrativa através de livros, dissertações, teses, artigos científicos
e alguns testemunhos de pessoas locais, que poderiam dar contributos para uma
compreensão da complexa realidade do objeto de estudo.
Foi necessário enquadrar o contexto socio cultural e histórico de assim como
retratar a visão existente sobre a criança e a infância no país. Sobre o Moçambique
desenvolvimento psicomotor foram mais restritas as publicações moçambicanas.
Percebemos que há já alguns estudos que analisam as características do contexto urbano,
O Estudo teve o apoio científico de Professora Doutora Maria Antónia Barreto,
Consultora Científico- Pedagógica do projeto.
1
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principalmente de Maputo, centro e periferia. Sobre a vida das crianças há uma tendência
em produzir informação sobre aspetos relacionados com as dimensões de vulnerabilidade
e pobreza. Foi mais difícil identificar estudos focados nas forças idiossincráticas das
crianças moçambicanas ou nos traços distintivos do seu desenvolvimento face às crianças
consideradas padrão, sejam elas europeias ou norte americanas.
Verificou-se que há uma evidente falta de estudos focados no desenvolvimento da
criança africana e em particular na criança moçambicana; que se produzem muitos dados
nacionais, essencialmente quantitativos, sobre os vetores da pobreza que afeta a maioria
das crianças moçambicanas; que frequentemente estas crianças são caracterizadas com
base em padrões aferidos e validados para outras populações, nomeadamente de
realidades socioculturais completamente distintas da sua.
Esta situação proporciona a ocorrência de viés nos estudos existentes e mesmo nos
resultados de projetos implementados no país, para a promoção do desenvolvimento das
crianças, aprendizagem, direitos ou qualidade de vida. Desta forma concluímos que é
extremamente relevante a realização de estudos com e para a população moçambicana,
nomeadamente a criança moçambicana e nas idades precoces, pois um melhor
conhecimento da realidade é substância indispensável para melhor desenhar ações que,
efetivamente, gerem impacto na vida dessas mesmas crianças e no futuro do país.
PALAVRAS-CHAVE:
Criança - desenvolvimento infantil - desenvolvimento psicomotor – Moçambique
(Sul de) – Gaza – Chibuto - África – primeira infância - fatores que influenciam o
desenvolvimento - disparidades entre meio rural e urbano - idade pré-escolar
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ABSTRACT
This study is part of the project “Educators on the Move - An Itinerant Early
Childhood Education”, implemented in Chibuto, Mozambique, promoted by AIDGLOBAL.
The project is implemented by a consortium consisting of: AIDGLOBAL and the Active
Vocational and Residential Center (CVRC), District Youth Service, Education and
Technology (SDJET) and District Health, Women and Social Action Service (SDSMAS), in
Mozambique and the Polytechnic Institute of Leiria (IPL) and Center for International
Studies of the University Institute of Lisbon (CEI-IUL), in Portugal. The Calouste
Gulbenkian Foundation is co-financier of this project.
The objective was to understand the state of the art about the psychomotor
development of the Mozambican preschooler who lives in rural areas and in particular in
Chibuto. It was also an objective to understand what are the factors that influence the
psychomotor development of the child, trying to find out if it is possible to find
differences between the psychomotor development of the Mozambican preschooler who
lives in rural areas (including Chibuto, distric of Gaza province) and one who lives in an
urban environment (Maputo, capital of Mozambique).
This is a bibliographic research that used the methodological procedure of narrative
review of books, dissertations, theses, scientific articles and some testimonials from local
people, which allowed to contribute to a complex analysis of the reality of the object of
study.
It was necessary to frame the socio-cultural and historical context of Mozambique,
as well as to portray the existing view on children and childhood in the country. On
psychomotor development, Mozambican publications were more restricted. We realize
that there are already some studies that analyze as characteristics of the urban context,
mainly of Maputo, center and periphery. About children's lives there is a tendency to
produce information on aspects related to dimensions of vulnerability and poverty. It was
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more difficult to identify studies focusing on the identifying forces of Mozambican
children or the distinctive traits of their development toward standard children, whether
they are European or North American.
It was found that there is a clear lack of studies focused on the development of the
African child and, in particular, the Mozambican child; which produces much national
quantitative data on the vectors of poverty affecting most Mozambican children; that
these children are often characterized on the basis of measured standards and validated
for other species, particularly socio-cultural realities that are completely different from
their own.
This situation leads to errors in the studies and results of projects implemented in
the country to promote child development, learning, rights or quality of life. Thus we
conclude that it is extremely relevant to carry out studies with and for the Mozambican
population, namely the Mozambican child and in the early ages, because a better
knowledge of reality is indispensable substance to better design actions that effectively
impact their lives and the future of the country.

KEY WORDS
(child); (child development); (psicomotor development); (Mozambique) (south of);
(Gaza); (Chibuto); (Africa); (early childhood); (factors that influence the development);
(disparities between rural and urban); (preschool age)
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AIDGLOBAL - Ação e Integração para o Desenvolvimento Global
ANIP – Associação Nacional de Intervenção Precoce
FEC – Fundação Fé e Cooperação
HIV/SIDA – Vírus da Imunodeficiência humana/ Síndrome da Imunodeficiência adquirida
INE – Instituto Nacional de Estatística
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UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância
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INTRODUÇÃO

“A expressão vocabular humana não sabe ainda e provavelmente não o saberá
nunca, conhecer, reconhecer e comunicar tudo quanto é humanamente experimentável e
sensível.”
Saramago

O objetivo deste estudo foi compreender qual o estado do conhecimento sobre o
desenvolvimento psicomotor da criança moçambicana, em idade pré-escolar2, que vive
em meio rural e em particular no Chibuto. Foi também um objetivo, compreender quais
os fatores que influenciam o desenvolvimento psicomotor da criança, tentando perceber
se é possível encontrar diferenças entre o desenvolvimento psicomotor da criança
moçambicana, em idade pré-escolar, que vive num meio rural (especificamente no
Chibuto) e aquela que vive num meio urbano (Maputo cidade). Como metodologia
recorreu-se a uma vasta pesquisa bibliográfica, com levantamento dos estudos
existentes, análise e comparação entre eles.
Esta investigação representa uma das atividades do projeto “Educadores em
Movimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância” (EeM) em Moçambique,
cujo objetivo global é “contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso das
crianças em idade pré-escolar no Distrito do Chibuto, Moçambique, melhorando o
desenvolvimento cognitivo, socio emocional e motor, as condições de saúde e a inclusão,
através da promoção da Educação de Infância Itinerante”3.
Os resultados desta pesquisa contribuem diretamente para o alcance do objetivo
específico de “garantir que as comunidades de 5 localidades do Chibuto, Moçambique,

2

A idade pré-escolar em Moçambique corresponde à idade entre os zero e os cinco anos. Fonte:
Ministério da Educação de Moçambique. Estratégia do desenvolvimento integrado da criança em idade préescolar (DICIPE). 2012-2021. (2012). Maputo
3
AIDGLOBAL – Documento descritivo do Projeto EeM
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beneficiem de serviços, conhecimentos, recursos e ferramentas ao nível do
desenvolvimento das competências - cognitivas, motoras, socio emocionais, de Saúde e
Cidadania - das crianças entre os 4 e os 6 anos”4.
Sendo um campo de saber de enorme complexidade, o desenvolvimento humano é
estudado em várias disciplinas, desde a psicologia, sociologia, antropologia, biologia,
genética, medicina ou educação. Como tal, esta revisão da literatura encontrou e incluiu,
na análise, fontes de várias disciplinas.
Com esta análise, foi possível perceber que há claras evidências de que o
desenvolvimento psicomotor da criança é influenciado por fatores biológicos, ambientais
e familiares, os quais podem condicionar o crescimento e o desenvolvimento da criança,
ao longo de toda a sua vida.
Uma outra constatação foi o recente interesse das ciências sociais e em particular
dos estudos sobre as crianças e infâncias, em atribuírem destaque ao conhecimento
sobre o quotidiano, modos de ser, papéis, ocupações e responsabilidades das crianças no
dado local onde vivem. Foi, na verdade, a partir dos anos 90 que o estudo das crianças
alargou o campo de investigação além das questões médica, da psicologia ou da
pedagogia para a categoria social (Sarmento & Pinto, 1997). Os mesmos autores
consideram, inclusive, que a presença crescente das crianças e da infância na esfera
pública e da investigação define uma maior relevância social da infância, na atualidade.
O crescente interesse pela investigação e conhecimento, sobre os mundos das
culturas da infância, tem permitido apreender a existência de um “mundo específico das
crianças e alternativo (ou, pelo menos, diferente) dos adultos” (Sarmento & Pinto,
1997:6), que necessita de ser enquadrado na análise das condições sociais nas quais as
crianças vivem. Aliás, para estes autores, a variabilidade das condições sociais de vida das
crianças representa “o principal fator de heterogeneidade” entre elas, para além da
variabilidade genética e biológica que geram a individualidade de cada ser humano.
No caso das crianças moçambicanas, e das africanas em geral, os estudos tendem a
apropriar-se principalmente das dimensões que caracterizam as suas vulnerabilidades,
4

AIDGLOBAL – Documento descritivo do Projeto EeM
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não contemplando uma visão social, histórica e cultural na perspetiva dessas crianças em
si mesmas. Alguns exemplos são as publicações sobre a situação das crianças em
Moçambique, a maioria produzidas pelo UNICEF5, Organizações Não Governamentais
para o Desenvolvimento (ONGD) a trabalhar no país e por instituições Governamentais. O
relatório sobre A Situação das Crianças em Moçambique (2014), que apresenta
amplamente as crianças em números ou o relatório com os Indicadores Socio
demográficos distritais de 2007. A taxa de mortalidade infantil é de 53 em cada 1000
nados vivos; 200 000 crianças vivem com HIV; nível de desnutrição crónica é de 43%;
menos de 50% das crianças têm uma amamentação exclusiva nos primeiros seis meses;
1,2 milhões de crianças estão fora da escola; acesso a serviços de aprendizagem precoce
de qualidade (3-5 anos) é de 5%; prevalência do casamento prematuro (menor de 18
anos) em Moçambique é de 48%; 2 milhões de crianças não vivem com os seus pais
biológicos; a taxa de trabalho infantil em Moçambique é de 22%; 52% da população em
Moçambique é criança (menos de 18 anos) e 38% das crianças em Moçambique vivem na
pobreza absoluta (UNICEF, 2014).
No entanto, foi possível encontrar um estudo, referido em várias fontes,
diretamente relacionado com o contexto rural, na província de Gaza, e a aprendizagem
em idade pré-escolar. Trata-se do estudo sobre um projeto da Save the Children,
orientado pelo Banco Mundial, intitulado Preschool and child development under extreme
poverty – evidence from a randomized experiment in rural Mozambique (2012).
Um grande desafio nesta revisão foi a ausência de pesquisas sistemáticas, realizadas
nos contextos em estudo, sobre o desenvolvimento humano, neste caso sobre o
desenvolvimento da criança e a falta de estudos que apresentem evidências claras sobre
o impacto das intervenções realizadas neste âmbito, nomeadamente no domínio do préescolar, quer fosse em Moçambique, quer fosse em África, de uma forma geral.
Em Moçambique, cerca de metade da população tem idades compreendidas entre
os 0-14 anos, pelo que seria de esperar que este segmento da população beneficiasse da
publicação de maior número de informação sobre os seus modos de vida, perceções,
5

UNICEF - United Nations Children's Fund

Página 10 de 162

ocupações, interesses, estatutos, perfis de desenvolvimento. Além disso são inúmeras as
Organizações da Sociedade Civil, nacionais e internacionais que operam no país, na área
da criança.
Uma justificativa é que frequentemente se desenhem e implementem os projetos,
apenas com base em dados estatísticos, produzidos maioritariamente pelo INE6,
Entidades Governamentais e UNICEF e eventualmente na importação de conceitos,
programas, metodologias e parâmetros de referência, aferidos noutras culturas,
nomeadamente dos países do hemisfério norte. Colonna refere, no seu estudo sobre “O
Lugar das crianças nos estudos africanos”, que quando iniciou a sua pesquisa sobre
material relacionado com a infância moçambicana, consultou a Rede da Criança7 e os
próprios funcionários “pediram que, uma vez concluído o trabalho, deixasse uma cópia da
tese com eles, alegando a falta de documentação sobre a situação das crianças
moçambicanas” (2008:6).
Nas publicações encontradas sobre Moçambique há, no entanto, uma prevalência
substancial de estudos que abordam a realidade urbana ou peri urbana de Maputo, como
são exemplo: “A infância e o ser criança em uma comunidade moçambicana: dinâmicas
de socialização, culturas e universos infantis a partir de uma vivência etnográfica” (Pastori
& Barros,2016); “Famílias de Maputo. Processos de mobilidade e transformações
urbanas” (Costa,2011); ou “Vida quotidiana das crianças na periferia de Maputo”
(Colonna,2012). Em comparação, apenas 4 estudos focaram experiências relacionadas
com a realidade rural do sul de Moçambique (um dos quais reporta-se à província de
Inhambane).
O presente trabalho de revisão bibliográfica pretende focar-se no Chibuto, onde
decorre, preferencialmente, a atividade da AIDGLOBAl em Moçambique. É aqui que está a
ser implementado o projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação Itinerante para
a Primeira Infância” (Eem), o qual pretende que os “serviços de Educação de Infância
Itinerante (EII) sejam geridos por e integrados em 5 comunidades, de forma sustentável, e
6

INE – Instituto Nacional de Estatística
Rede da Criança – Fórum das ONG e outras associações que trabalham na área da criança em
Moçambique
7
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que as próprias comunidades tenham as competências necessárias para o
desenvolvimento integral da criança em idade pré-escolar” (AIDGLOBAL8).
A pesquisa desenvolveu-se através da análise de campos temáticos específicos, a
saber: África/Moçambique/Gaza/Chibuto; Rural/Urbano; Criança/Primeira Infância;
Desenvolvimento/Fatores que influenciam; Idade Pré-escolar.

METODOLOGIA

O estudo pretendeu analisar, através de uma revisão narrativa da literatura, qual o
estado de conhecimento sobre o desenvolvimento psicomotor da criança moçambicana,
em idade pré-escolar (0-5 anos), em meio rural, com enfoque no Chibuto, situado na
província de Gaza, sul de Moçambique.
Pretendeu-se, perceber se é possível apurar a existência de características
distintivas no desenvolvimento psicomotor da criança moçambicana face à criança
europeia e ainda apurar aspetos distintivos entre a criança que vive em contexto rural e a
criança que vive em contexto urbano ou peri urbano.
Sabendo que fatores demográficos, sociais e geográficos podem influenciar
diferenças entre culturas, interessa a este trabalho compreender como é que as
características distintivas entre o meio rural do distrito do Chibuto, na província a sul de
Moçambique e o meio urbano, nomeadamente de Maputo, influenciam o
desenvolvimento psicomotor da criança, em idade pré-escolar.
Ao nível do estudo do desenvolvimento da criança, destacam-se alguns aspetos
fundamentais de análise, transversais a diversos estudos analisados, tais como as teorias
do desenvolvimento; os marcos e etapas de desenvolvimento e os fatores que o
influenciam, ao longo da vida, mas em particular no que diz respeito à primeira infância e
idade pré-escolar.
A

pesquisa

centra-se

na

análise

das

publicações

que

se

relacionam

preferencialmente com a idade pré-escolar, uma vez que os serviços de Educação
8

https://aidglobal.org/?project=educadores-em-movimento.
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Itinerante para a Primeira Infância, que estão a ser desenvolvidos com o apoio da
AIDGLOBAL, são dirigidos a crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos.
A pesquisa recorreu a livros, documentos oficiais, relatórios de Organizações da
Sociedade Civil e a bases de dados como o CAPES, Portal BVS- Biblioteca Virtual em
Saúde, SCIELO, LILACS, Researchgate, Repository.utl, Repositorium, tandfonline.com,
onlinelibrary.wiley, srcd.onlinelibrary.wiley, open-science-repository e PsycInfo. Observouse que as publicações sobre esta temática são, ainda, limitadas, projetando este estudo a
necessidade de uma reflexão posterior (e consequente levantamento de dados no
terreno), para clarificar qual o perfil de desenvolvimento psicomotor da criança
moçambicana e saber se existem, ou não, distinções estatisticamente relevantes entre
esse desenvolvimento numa criança que viva em meio rural, como o Chibuto, e uma
criança que viva em meio urbano ou peri urbano.
Os descritores da pesquisa foram procurados em português e em inglês: criança
(child); desenvolvimento infantil (child development); desenvolvimento psicomotor
(psicomotor development); Moçambique (Mozambique); África (Africa); infância
(childhood); fatores que influenciam o desenvolvimento (factors that influence the
development); disparidades entre meio rural e urbano (disparities between rural and
urban); idade pré-escolar (preschool).

Foram selecionados 41 estudos, muitos dos quais relacionados apenas parcialmente
com o tema a ser tratado. A escolha dos estudos obedeceu a critérios de inclusão tais
como: estudos publicados com critério científico; estudos publicados nas bases de dados
consultadas e disponíveis gratuitamente. E critérios de exclusão: estudos com acesso
protegido ou pago e estudos que não estivessem relacionados com alguma instituição
com idoneidade e reconhecimento público.
Da totalidade de estudos identificados, apenas 23 se relacionavam diretamente
com o contexto moçambicano/africano e com, pelo menos, um dos outros descritores:
rural/urbano ou infância/crianças. Apenas dois estudos, o Preschool and child
development under extreme poverty – evidence from a randomized experiment in rural
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Mozambique (Banco Mundial & Save the Children,2012) e Primeira infância em
Moçambique, constatações e desafios (LADEIRA,C.,2010), abordavam, em parte, o
desenvolvimento psicomotor da criança moçambicana, em idade pré-escolar e na
província de Gaza. Em relação ao Chibuto não foram encontradas publicações sobre o
desenvolvimento da criança, apenas dados estatísticos sociodemográficos do distrito.
As publicações selecionadas para análise mais aprofundada estão espelhadas no
desenvolvimento deste trabalho, tendo sido possível destacar pontos de contacto, pontos
de distinção e também pontos não abordados, no leque de pesquisas consultadas.
A revisão narrativa da literatura constitui uma forma de pesquisa que permite obter
informações, bibliográficas ou eletrónicas, sobre resultados dos autores pesquisados,
permitindo a aquisição e atualização de conhecimento sobre um tema específico, com
resultados apenas qualitativos (Rother,2007).
Constatou-se o seguinte: a disponibilidade de estudos sobre o tema é muito
reduzida; maioritariamente a informação disponibilizada sobre a criança moçambicana
está relacionada com vetores da sua vulnerabilidade (pobreza, nutrição, saúde, educação,
orfandade,…) faltando uma caracterização endógena do seu perfil de desenvolvimento;
faltam estudos sobre a infância em Moçambique (e em África) e os dados existentes
baseiam-se em parâmetros normativos construídos em referência a populações dos
países ditos desenvolvidos, levantando dúvidas quanto à sua validade pelos problemas de
transculturalidade (Nhantumboet al., 2006). Observaram-se, ainda, situações nas quais
houve dúvida sobre a validade de dados estatísticos citados por algumas fontes, sem
possibilidade de confirmar junto do INE de Moçambique, uma vez que, nem todos os
dados estão acessíveis e atualizados. Resta mencionar que houve um estudo
particularmente aproximado com a problemática desta revisão, que é o The Promise of
Preschool in Africa: A Randomized Impact Evaluation of Early Childhood Development in
Rural Mozambique, desenvolvido pelo Banco Mundial & Save the Children (2012),
precisamente na província de Gaza, sobre o impacto dos programas de Desenvolvimento
da Primeira Infância em idade pré-escolar.
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Foram priorizados os estudos que enquadravam a criança com as suas questões
desenvolvimentais, culturais, sociais, o seu quotidiano, as suas ocupações e as relações.
No entanto, para compreender a criança moçambicana é necessário conhecer a realidade
do seu contexto histórico e cultural, assim como as intersubjetividades da infância em
Moçambique.
A análise dos dados seguiu, através da técnica de análise de conteúdo, várias
etapas, desde a pré-análise, passando pela exploração do material recolhido já com um
sistema de categorias de conteúdo identificadas. Por fim foi realizado o tratamento dos
resultados com a análise reflexiva e crítica sobre o material previamente trabalhado
(Bardin 2006 cit. In. Mozzato & Grzybovski,2011).

REFERENCIAL TEÓRICO
O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA

“Não há nada permanente, exceto a mudança”

Heráclito, fragmento (século VI a.C)

O desenvolvimento é um processo que diz respeito às mudanças e transformações
que ocorrem ao longo da vida de um ser humano e que, na infância, permitem a
aquisição de competências a vários níveis. Falamos de competências motoras, cognitivas,
linguísticas, sociais e emocionais importantes para a sua vida, enquanto indivíduo e
enquanto ator social (na infância e na vida adulta).
O desenvolvimento (neuro) psicomotor diz respeito ao conjunto de alterações no
comportamento da criança, em resultado da interação entre mudanças estruturais no
corpo e influências ambientais. Segundo Souza et al. (2008) e Brito et al. (2011), abrange
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quatro áreas principais: a motricidade ampla, motricidade fina-adaptativa, linguagem e
comportamento pessoal-social.
O desenvolvimento é influenciado por variados fatores, dentre os quais a
hereditariedade e o meio ambiente, estando as mudanças típicas na infância relacionadas
com a maturação do sistema nervoso central. É um processo complexo de transformação
contínua, dinâmica e progressiva durante todo o ciclo vital do indivíduo, que ocorre
através da interação entre características biológicas individuais e o meio ambiente (diz
respeito ao ambiente cultural, social e interações que envolvem o indivíduo).
Além do rápido desenvolvimento do sistema nervoso central, é fundamental que
ocorra uma ampla e adequada variação dos estímulos ambientais, para facilitar o
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo-social.
Quando nasce, o bebé já vem com as suas estruturas neurológicas, nomeadamente
o cérebro e as funções sensoriais preparadas para a interação com o meio, para facilitar a
criação de laços afetivos importantes para a sua sobrevivência e desenvolvimento
(Hernandez & Li,2007; Papalia & Olds, 2000).
São várias as abordagens e perspetivas sobre o desenvolvimento humano, que o
organizam em domínios. O presente estudo procura compreender o desenvolvimento
psicomotor da criança, em idade pré-escolar, o que remete para uma etapa de vida onde
os domínios se vêm como muito interligados e daí, considerarmos, doravante, o
desenvolvimento psicomotor em referência ao desenvolvimento global da criança, na
idade pré-escolar.
Nesta procura pelo conhecimento sobre o desenvolvimento psicomotor da criança
moçambicana, em idade pré-escolar, e vivendo em meio rural, estamos a focar um
determinado contexto, numa determinada fase de vida, de um grupo culturalmente
particular de seres humanos.
Todas as crianças são indivíduos únicos, com um ritmo de desenvolvimento próprio
onde é possível identificar uma sequência de mudanças físicas, cognitivas, motoras,
linguísticas, comunicativas e socio emocionais. Essa sequência de fases de
desenvolvimento é um continuum de etapas interligadas que seguem uma trajetória
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típica de desenvolvimento, como por exemplo: uma criança, geralmente, primeiro fica em
pé sozinha e só depois é que anda sozinha. Apesar de todas as crianças serem únicas e
diferentes, há alguns marcos de desenvolvimento comuns que a maior parte das crianças
atingem até certa idade. Há, portanto, aquisições chave para cada idade, as quais,
poderão apresentar alguma variabilidade entre populações, de acordo com os variados
fatores que influenciam o desenvolvimento da criança9.
Alguns exemplos de marcos de desenvolvimento são: o primeiro passo; o sorrir pela
primeira vez ou a primeira palavra. As crianças poderão alcançar determinados marcos de
desenvolvimento mais cedo ou mais tarde, no entanto a maior parte das crianças atinge
os mesmos marcos nas mesmas idades, revelando que o desenvolvimento decorre como
esperado.
Encontram-se, na documentação disponível, várias referências a princípios e
aspetos chave universais do desenvolvimento humano, entendidos como intrínsecos à
condição humana. No Manual de Educação de Infância – O mundo de palmo e meio, a
FEC10, apresenta um conjunto de “princípios transculturais” de relação dos cuidadores e
educadores

(2015:99)

e

também

afirmam

que

“há

padrões

universais

do

desenvolvimento humano que tendem a ser comuns a todas as crianças do Mundo,
independentemente da cultura ou de aspetos individuais” (idem:110). Neste manual, é
reconhecido o papel da cultura, do contexto e da variabilidade humana no
desenvolvimento da criança, sem com isso desconsiderar que “mesmo assim há etapas e
aquisições motoras, cognitivas e socio emocionais que as crianças adquirem por etapas
bastante equivalentes” (idem) entre si.
Pinheiro (2013) também aponta princípios gerais do desenvolvimento humano, tais
como: 1º o crescimento ocorre em sequências invariáveis. Por exemplo os bebés
balbuciam antes de aprender a falar palavras ou frases; 2º o desenvolvimento é
padronizado e contínuo, muito embora possa não ser uniforme nem gradual. Exemplo: no

9

American Academy of Pediatrics 2009; Inter-Agency Taskforce on HIV and ECD 2012; National
Center for Infants, Toddlers and Families 2013
10
FEC – Fundação Fé e Cooperação
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primeiro ano de vida, geralmente o bebé aumenta extraordinariamente o seu peso e
altura em comparação com os anos seguintes.
Em relação ao desenvolvimento físico, o crescimento e o desenvolvimento seguem
o princípio cefalocaudal11 e o princípio próximo-distal12 (Papalia et al.,2013: 147).
Gabriela Portugal questiona se, apesar do desenvolvimento físico e motor ser mais
facilmente identificável e passível de estruturar em etapas sequenciais, será possível
também padronizar o “desenvolvimento das relações sociais e emocionais, comunicação,
pensamento e raciocínio moral, compreensão social e sentido de si próprio? Será possível
identificar padrões de desenvolvimento idênticos e aplicáveis a todas as crianças?” e
ainda acrescenta “até que ponto pensar o “desenvolvimento da criança”, de uma forma
normativa, aumenta (ou não) a nossa compreensão sobre a infância; até que ponto
abordagens descritivas e universalistas poderão ser barreiras à compreensão das
infâncias reais? (Woodhead,2005)” (cit in Portugal,2008:35).
Gopnik refere o episódio em que está a levar o seu neto ao colo e toma consciência
que este se agarra a ela como fizeram gerações de crias de primatas, mas que agora ela,
em simultâneo mexe no seu iPhone e não num instrumento primitivo (2017). Gopnik
apresenta a aprendizagem e a transmissão cultural como importantes no processo
evolutivo do ser humano. A autora refere que “o modo preciso como as forças evolutivas,
tanto biológicas como culturais, podem determinar melhor o equilíbrio entre inovação e
imitação é uma questão verdadeiramente difícil, que só agora estamos a começar a
compreender” (2017:64).
Encontramos na literatura bases de pesquisa científica que assumem que, apesar de
toda a diversidade possível, as pessoas apresentam, ao longo da vida, padrões em
comum.
Com Papalia, Olds e Feldman (2001) há o entendimento de que é possível identificar
formas de desenvolvimento que são universais (consideradas intrínsecas) e outras que

11

Princípio cefalocaudal significa que o crescimento ocorre de cima para baixo, o que justifica que a
cabeça do bebé é desproporcionalmente grande, ao nascer.
12
Princípio próximo-distal significa de dentro para fora, ou seja, o crescimento e o desenvolvimento
da cabeça e do tronco são inicialmente mais visíveis do que o dos membros.
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são culturalmente determinadas. Para tal conhecimento contribui a investigação
transcultural e há várias evidências de que o contexto de vida das crianças pode, de facto,
influenciar diferenças no momento ou na forma como se exprimem determinados
aspetos do desenvolvimento.
Os psicólogos, principalmente das correntes socioculturais, consideram que o
desenvolvimento retrata a expressão da cultura na qual a criança se desenvolve. “Ao
relacionarem-se com aqueles que cuidam delas, e com todos os que as circundam, as
crianças estão expostas a formas de pensamento, sentimentos e comportamentos que
contêm todo o tipo ideias implícitas sobre o que significa ser-se “gente” numa
determinada cultura” (Portugal,2008:39). Além desta ideia, também consideram que a
criança aprende participando nas atividades da sua comunidade, em envolvimento mútuo
com pares e adultos, através de “processos intencionalmente instrutivos e processos
“acidentais” como aqueles em que a criança “ajuda” os pais ou observa ou participa em
atividades diárias” (Rogoff,2003. cit in Portugal,2008:40). Rogoff afirma que diferentes
culturas influenciam diferentes formas de brincar na criança, mas que o que varia é, na
verdade,
“O conteúdo da experiência enquanto impregnado de valores, capacidades,
símbolos, artefactos… que afetam o pensamento da criança e que faz com que, por
exemplo, o brincar das crianças seja diferente de cultura para cultura. Do mesmo
modo, a criança que cresce no campo terá, porventura, uma compreensão melhorada
e mais precoce do ciclo de vida e de morte do que uma criança que cresce na cidade.
Nesta linha de pensamento, vários estudos evidenciam diferenças culturais no
desenvolvimento dos comportamentos sociais, dependendo da ênfase colocada em
diferentes contextos culturais em comportamentos de cooperação e de apoio mútuo.
Estudos sobre práticas maternais africanas e ocidentais (LeVine et al., 1996) retratam a
forma como se organiza o contexto de crescimento e desenvolvimento das crianças.
Quer as mães africanas, quer as mães americanas/europeias, estão empenhadas em
ajudar os seus bebés e crescer e desenvolverem-se, ainda que os cuidados que
providenciam sejam bastante diferentes.”
(Portugal,2008: 40-41)

Das várias as teorias sobre o desenvolvimento humano, nenhuma explica todos os
fenómenos na sua totalidade e nenhuma é aceite universalmente. “Cada modelo de
desenvolvimento reflete inclinações filosóficas e interesses particulares, o que faz com
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que nenhuma teoria se encontre totalmente completa, ou precisa, ao descrever e explicar
o desenvolvimento humano e, como resultado, todas falham em algum especto (Gallahue
& Ozmun,2005 cit. In Nave,2010).
Cada vez mais, os investigadores enquadram a sua investigação, segundo
perspetivas diferenciadas, de acordo com a cultura em que emergem e, como tal,
refletem uma influência nas questões que são levantadas e na forma como são
interpretados os dados recolhidos. Deste modo é importante enquadrar que as várias
teorias usadas na análise do desenvolvimento da criança, derivam de cinco major
perspetivas teóricas, tais como: psicanalítica, aprendizagem, cognitiva, etológica e
contextual (Papalia e col.,2001:47).
Nesta pesquisa, que pretende apurar se as características do meio ambiente
influenciam o desenvolvimento psicomotor da criança, importa suportar a análise,
preferencialmente, com fundamentos das abordagens socio contextuais, ecológicas ou
bioecológicas e sistémicas.
Vygotsky, que se sustenta na compreensão da relação dialética entre o biológico e o
social, dá importância ao contexto de vida da criança e às relações que ela estabelece,
nomeadamente o papel dos adultos ao incorporarem as crianças nas suas culturas
(Portugal et aL., 2008).
Além de Vygotsky, também Piaget deu um contributo fundamental para o leque de
conhecimentos que se consideram essenciais em qualquer intervenção dirigida ao
desenvolvimento e crescimento da criança. Piaget, marcadamente construtivista,
estabeleceu as etapas do desenvolvimento, definindo 4 períodos essenciais e sequenciais,
a saber: o período sensório-motor (0-2 anos); período pré-operatório (2-6 anos); período
das operações concretas (7-11 anos) e período das operações formais (dos 12 anos em
diante) (Gleitman,2008 Cit in. Almeida,2010).
Um outro modelo teórico, o modelo transacional, considera que o comportamento
da criança resulta da interação entre fatores biológicos e fatores sociais que se converte
num “sistema regulador”, a partir do qual se desenvolvem estratégias de intervenções
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eficazes, que aumentam a possibilidade de as crianças alcançarem melhores resultados
(Tegethof, 2007:39 cit. In Simões, 2018).
A ciência tem demonstrado que as experiências precoces da criança são
fundamentais para o desenvolvimento neurológico e que as experiências vividas nos
primeiros anos terão um “impacto decisivo na arquitetura cerebral e, por conseguinte, na
natureza e extensão das suas capacidades adultas” (Portugal et al., 2008:38).
As investigações da neurociência estão a confirmar evidências que a ciência social e a
experiência comum têm apresentado, afirmando “que as relações afetuosas, estáveis,
seguras, estimulantes e gratificantes com a família e com as pessoas que cuidam das
crianças nos primeiros meses e anos de vida são cruciais para quase todos os aspetos do
desenvolvimento da criança”; que a interação íntima entre pais e filhos é tão importante
para o desenvolvimento intelectual como é para o desenvolvimento emocional; que
“esforços meramente didáticos – destinados a desenvolver as capacidades cognitivas da
criança – podem prejudicar o que procuram promover, se as necessidades emocionais
forem negligenciadas” e ainda que o stress em excesso ou prolongado, em conjunto com
a ausência de um adulto familiar e de confiança que ajude a baixar esses níveis de stress,
“perturbam literalmente a arquitetura cerebral” da criança (UNICEF, 2008:6).
Fonseca diz que, no estudo da evolução do desenvolvimento humano segundo uma
“perspetiva ontogenética integrada, teremos de compreender que existe uma vasta e
complexa história filogenética de ajustamentos adaptativos por detrás das metamorfoses
neuro funcionais da criança, até ela se tornar numa pessoa, na verdadeira essência da
palavra” (1999:59). O contexto socio histórico e cultural é, também, importante na
compreensão do desenvolvimento da criança numa determinada geografia do globo.
Barbara Rogoff, psicóloga transcultural defende que as crianças de outras culturas,
que não as europeias ou americanas, aprendem preferencialmente pela observação e
imitação. Esta investigadora, estuda pessoas em pequenas comunidades rurais que vivem
de agricultura de subsistência e tem observado como o facto de os progenitores
acreditarem que as crianças aprendem observando, os faz deixarem as crianças pequenas
aprenderem tarefas complexas e até perigosas dos adultos. Um exemplo apresentado é o
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do povo Quiché da Guatemala e a aprendizagem das crianças para fazerem tortilhas,
desde “tenra idade”. As observações de Rogoff e os seus estudos sistemáticos têm
demonstrado que as crianças dessas comunidades eram “melhores a aprender com a
observação e a imitação do que as crianças americanas” (Rogoff cit. In Gopnik,2017:125).
Estudos sobre práticas maternais africanas e ocidentais (LeVine et al., 1996 cit. In
Portugal, 2008: 41) observaram que em ambos os grupos, as mães estavam empenhadas
em facilitar o crescimento e desenvolvimento dos seus bebés, no entanto, o que se
observou também, era que a forma de o fazer era distinta, entre as mães africanas e as
ocidentais. Além da forma de fazer, também o entendimento do que é melhor para o
bebé era distinto entre as mães africanas e ocidentais. Essencialmente é descrito que as
mães africanas procuram, essencialmente, providenciar aos seus bebés a satisfação de
necessidades básicas, de forma manter o bebé satisfeito, sossegado e calmo. As mães
africanas amamentam sempre que o bebé solicita e dormem com os bebés junto a si.
Gabriela Portugal, no estudo sobre o desenvolvimento das crianças dos 0 aos 12 anos, diz
que, é comum a ideia ocidental de que as crianças africanas são privadas de muitos
estímulos e experiências importantes para o desenvolvimento. A mesma autora
acrescenta que, “contudo, a observação destas crianças não confirma a existência de
atrasos desenvolvimentais. Tal facto sugere que estas crianças conhecerão várias outras
experiências sociais facilitadoras do desenvolvimento de capacidades várias” e reconhece
que a satisfação das necessidades básicas dos bebés parece ser universal, ainda que
possam existir formas culturalmente diferentes de o fazer (Portugal, 2008:41-44).
O século XX ficou conhecido como o século da criança, principalmente a partir da
década de 50. Os documentos mais antigos que registam estudos sobre crianças
africanas, datam igualmente da década de 50. Foram realizados no Uganda para conhecer
os efeitos psicológicos da doença de Kwashiorkor13 em crianças pequenas, recorrendo a
escalas de desenvolvimento de Gesell14 (Mwamwenda,2009).

13

O kwashiorkor consiste basicamente em deficiência protéica, que pode ser associada também na
deficiência de calorias. A criança que apresenta esta síndrome tem como quadro clínico, algumas alterações
na pele dos membros inferiores, atraso no crescimento, perda da gordura subcutânea e muscular (menos
intensa que no marasmo), apresentam edema, fraqueza muscular, distensão abdominal, hepatomegalia e
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Mwamwenda apresenta, no seu livro “Psicologia Educacional, uma perspetiva
africana” (2009), um vasto trabalho que enquadra a abordagem da psicologia enquanto
ciência e explora várias teorias do desenvolvimento, da aprendizagem e da
personalidade, bem como seus princípios e conceitos chave. Apresenta uma informação
detalhada sobre as aquisições de cada etapa do desenvolvimento humano, desde o
nascimento até à velhice e detalha uma análise do desenvolvimento por áreas, tais como
o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento da linguagem
e também a sexualidade humana.
É interessante ver que além do capítulo sobre o “desenvolvimento cognitivo”, há
um outro capítulo sobre o “desenvolvimento cognitivo nas crianças africanas”, assim
como, no campo da personalidade, há um capítulo sobre “o Self

15

como parte da

personalidade africana”. Enquanto no capítulo sobre a personalidade africana há uma
análise detalhada sobre as diferenças culturais e ancestrais entre povos africanos e
europeus, o capítulo sobre o desenvolvimento cognitivo nas crianças africanas há um
arrolar de estudos, maioritariamente assentes no construtivismo, que comparam
desempenhos entre crianças africanas e europeias ou norte americanas e ainda entre
crianças de diferentes países africanos. O autor chega mesmo a dizer, no capítulo sobre a
personalidade africana, que “apesar de o conceito ocidental de self ser bastante diferente
do das outras culturas, ele pode servir como ponto de partida, tal como de comparação e
contraste” (idem:305).
É este ponto de comparação e distinção entre a criança europeia/africana;
moçambicana rural/moçambicana urbana que norteia a busca de fontes bibliográficas ao
dificilmente
responde
a
estímulos.
Consultado
em:
http://congressos.cbce.org.br/index.php/congoce/VICONGOCE/paper/viewFile/1796/382
14
Foram das primeiras escalas de desenvolvimento a serem construídas e standardizadas.
Desenvolvidas por Arnold Gesell e colegas, podendo ser aplicado em crianças de quatro semanas até 36
meses de idade cronológica. Analisa as seguintes áreas: comportamento adaptativo (organização e
adaptação sensório-motora, cognição); comportamento motor grosseiro e delicado (sustentação da cabeça,
sentar, engatinhar, andar, manipulação de objetos com as mãos); comportamento de linguagem (expressiva
ou receptiva); comportamento pessoal-social (relação com o meio-ambiente). Consultado em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12822011000100009
15
Self – “inclui um corpo físico, processos de pensamento e uma experiência consciente de que
alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais
(Gazzaniga & Heatherton, 2003)” (in. Macedo et Silveira,2012:281)
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longo deste trabalho, uma vez que, não há documentação suficiente sobre a criança
africana/moçambicana para sustentar um estudo abrangente, com dados culturalmente
relevantes e empiricamente consistentes.
Gabriela Portugal refere que para se desenvolverem emocional e intelectualmente
as crianças necessitam de amor e autoestima, necessitam de se sentir emocionalmente
seguras e de sentimento de controlo (Whitebread,1996 Cit. In. Portugal,2008:45). As
crianças necessitam de relações positivas que gerem sentimento de segurança e
pertença, bases fundamentais para que a criança possa construir “uma imagem de si e do
mundo positiva e agradável” (idem). A autora acrescenta que os estudos da neurociência
têm demonstrado que “cuidados calorosos, responsivos e adequada estimulação não
representam apenas conforto e prazer para a criança. Uma vinculação forte e segura, e
adequada estimulação, parecem ter uma função biologicamente protetora, imunizando a
criança, de certo modo, contra os efeitos adversos de stress (Gunnar,1996)” (Cit. In.
Portugal,2008:47).
No caso da população subsaariana ou da população moçambicana, seria relevante
um estudo que pudesse identificar as idades chave para os marcos de desenvolvimento
ou as variantes na sequência de aquisições desses marcos. Seria possível identificarem
com clareza e rigor, quando se está perante uma criança com atraso no desenvolvimento
e que pode precisar de recursos adicionais, numa fase precoce de vida, para alcançar o
seu desenvolvimento pleno.

FATORES QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO
“ Quando se pediu a David, uma criança americana, que identificasse o detalhe que
faltava numa figura que representava uma face em a boca, ele disse “ a boca”. Mas Ari, uma
criança de origem asiática, imigrante em Israel, respondeu que era o corpo que faltava. Dado
que na sua cultura não há representações artísticas de uma cabeça como figura completa, Ari
pensou que a ausência de um corpo era mais importante do que a omissão de “um mero
detalhe como a boca” (Anastasi, 1988:360).

(cit. Papalia et col., 2001:12).
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São vários os fatores que, em contínua interação, influenciam este percurso de
desenvolvimento infantil, tais como a hereditariedade e a genética; o crescimento
orgânico; a maturação neurofisiológica; as interações que tem oportunidade de
desenvolver e as características do meio ambiente, entre outros.
Todos estes fatores condicionam o desenvolvimento e contribuem para que se
estabeleçam percursos únicos que devem ser compreendidos à luz desta interseção de
influências, internas, externas e relacionais.
Considerando que o desenvolvimento (neuro) psicomotor depende, em parte, da
interação entre condições biológicas e ambientais, desde a vida intrauterina, as crianças
que estão mais expostas a fatores de risco, têm maior probabilidade de apresentar algum
comprometimento no seu desenvolvimento.
Podemos considerar fatores de risco como características individuais ou ambientais
que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o indivíduo apresentar problemas
desenvolvimentais. Características tais como: sexo, fatores genéticos e as habilidades da
criança, são consideradas como fatores individuais e fatores tais como o baixo nível
socioeconômico, características familiares, ausência de apoio social, entre outros, são
considerados fatores ambientais (Poletto e Koller (2008).
A compreensão destes fatores e processos de desenvolvimento, através da
pesquisa científica, é de suma importância, pois gera informação que pode ser utilizada
pelos decisores, políticos, sociais e académicos, com impacto na vida das pessoas.
Exemplos disso são o uso do conhecimento sobre o estado de maturação do cérebro dos
adolescentes para o desenho da moldura penal para casos de adolescentes acusados de
crimes graves. Papalia e Martorell, na obra “Desenvolvimento Humano” apontam ainda
um outro exemplo que ilustra a relevância deste conhecimento. Trata-se de
“pesquisadores em Boston descobriram que alunos que iam para a escola com fome ou
sem os nutrientes essenciais em sua dieta tinham notas mais baixas e mais problemas
emocionais e comportamentais do que seus colegas. Depois que as escolas começaram
um programa que incluía café da manhã, os alunos participantes melhoraram suas notas
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de matemática, faltaram e se atrasaram com menor frequência e tiveram menos
problemas emocionais e comportamentais (Kleinman et al., 2002; Murphy et al., 1998)”
(2013:36).
As experiências nos primeiros anos de vida são determinantes, a vários níveis, para
o rumo do desenvolvimento da criança. Experiências iniciais positivas estabelecem as
bases necessárias para o desenvolvimento saudável e experiências negativas podem
enfraquecer essas bases. “As experiências positivas podem incluir relações estáveis e
sensíveis, ambientes seguros e incentivadores e nutrição apropriada. Entre alguns
exemplos de experiências negativas destaca-se a pobreza, maus-tratos emocionais, físicos
e sexuais e a negligência das necessidades da criança, como, por exemplo, a ausência de
nutrição e cuidados médicos apropriados” (Nelson,2001 cit. In. CARE et al.,2013:4).
Encontramos, ao nível da neurociência, da educação ou da psicologia do
desenvolvimento referência a evidências de que os primeiros anos de vida são um
período crítico ao nível do desenvolvimento, nomeadamente ao nível dos processos
neurológicos. Há inclusive, as chamadas janelas de oportunidade, para desenvolver
determinadas competências. Após essas fases particulares a aprendizagem acontece, mas
não na sua máxima força. É o caso do grande potencial de desenvolvimento das
competências de consciência fonológica, que se verifica até aos 3 anos de idade, ainda
que, alguns fonemas só venham a ser produzidos aos 4/5 anos de idade. No entanto,
alguns neurocientistas têm, segundo Hall (2005, Cit in. ANIP,2016:41), questionado este
conceito de um período crítico rígido, salientando que “a correlação entre período crítico
e aprendizagem máxima está apenas comprovada para o sistema sensorial”
(ANIP,2016:41). Este processo de neuromaturação que ocorre nos primeiros anos é
geneticamente regulado, mas também é influenciado pelos fatores ambientais (intra e
extra uterinos).
Sabemos, também, que as crianças pequenas “aprendem ao longo do tempo, de
modo contínuo e no contexto de relações de afeto com os seus principais prestadores de
cuidados” (Almeida et al., 2011, Cit in. ANIP,2016:85). Assim, o apoio à aprendizagem e
desenvolvimento da criança pode ser concretizado de formas diversificadas, que incluam
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experiências de aprendizagem para as crianças nos seus ambientes naturais e rotinas
diárias” (ANIP,2016:85). As rotinas possibilitam o efeito de previsibilidade que é de suma
importância para a aprendizagem da criança, bem como facilitam a alternância de ações
entre a criança e o seu cuidador (tomar a vez), processos fundamentais para a
aprendizagem e domínio de competências a vários níveis.
O desenvolvimento psicomotor das crianças está relacionado com a interação entre
vários fatores, intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo, que exercem influência em todo o
processo. O papel das experiências precoces e das interações da criança com o seu meio é
fundamental no desenvolvimento da criança, com fortes evidências de que terá impacto
ao longo de toda a vida (Shonkoff,2009. cit in. ANIP,2016:39).
Um estudo, realizado no Brasil, sobre Características do ambiente sociofamiliar e
desenvolvimento neuropsicomotor de crianças: associações e implicações, produziu
resultados que demonstraram associações significativas entre a suspeita de atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor e as variáveis de escolaridade paterna, ocupação
paterna e gravidez não programada (Matos et al.2016).
Matos et al. (2016), na mesma pesquisa, indica que outros “estudos (Cachapuz &
Halpern,2006; Escarce et al.,2012; Halpern et al.,2000) sugerem que a escolaridade
materna pode funcionar como fator de proteção para o desenvolvimento infantil”, mas
que o seu estudo não demonstrou essa correlação. No entanto, a autora apurou, na sua
amostra uma correlação estatisticamente significativa, entre o desempenho de crianças
no teste, de triagem de Denver II, que aplicou e o nível de escolaridade paterna. Este
estudo foi realizado no Brasil, no município de Belém, onde há uma reconhecida
realidade de pobreza, em todos os seus distritos. A população estudada possuía baixa
renda e baixa escolaridade, estando as famílias mais preocupadas com a sobrevivência
dos seus membros e, provavelmente, menos disponíveis para momentos de qualidade na
interação com as crianças, em casa.
Este e outros estudos corroboram a existência de uma relação casuística entre o
desenvolvimento psicomotor da criança e o nível socioeconómico do agregado familiar.
No entanto, sendo o desenvolvimento multifatorial, é de suma importância o estudo da
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população moçambicana, e em específico, do Chibuto, pois cada região e comunidade
têm as suas especificidades e resiliências endógenas. Só um estudo local, poderá
reproduzir dados de real valor para apoiar outros estudos, ações e políticas de
desenvolvimento local e até nacional, em Moçambique.
Segundo o Banco Mundial as pesquisas têm demonstrado que “as capacidades
cognitivas são fortemente afetadas tanto pela qualidade do ambiente, pela quantidade
de estimulação precoce e pelas oportunidades de aprendizagem a que as crianças estão
expostas, quanto pela genética, com as influências genéticas sendo responsáveis por
cerca de metade da variação na capacidade cognitiva (Fernald et al., 2009) ” (2011:17).
Também no estudo The promise of preschool in África16, desenvolvido na Província de
Gaza, é apurado que as questões de saúde e subnutrição, as práticas culturais de
comunicação entre as crianças e os adultos; ambientes familiares com pouco contacto
com livros, brinquedos e outros recursos de estimulação e aprendizagem podem
contribuir para dificuldades no desenvolvimento físico e cognitivo, principalmente nos
primeiros anos de vida das crianças (Banco Mundial,2012:2).
Também tem sido possível demonstrar que fatores de risco ambientais, tais como
“desnutrição, má saúde, ambiente doméstico desestimulante, e maus-tratos na infância”
têm um impacto negativo no desenvolvimento das crianças (Irwin, Siddiqi e
Hertzman,2007. cit in. Banco Mundial,2011:17-18)).
No relatório Como investir na primeira infância – Um guia para a discussão de
políticas e a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância, é afirmado
que estes fatores de risco tendem a verificar-se mais em “famílias carentes com pais
menos escolarizados, em parte devido a falhas de informação (por exemplo, a falta de
conhecimento dos pais sobre como auxiliar no crescimento e desenvolvimento das
crianças) e em parte por causa de restrições pelo lado da oferta (por exemplo: a
distribuição desigual de recursos e serviços para a infância)” (Banco Mundial,2011:17-18).
Quer a falta de informação ou dificuldade no acesso a informação, mas também a fraca

16

Martinez, S., Naudeau, S., & Pereira, V. (2012). The promise of preschool in Africa: A randomized
impact evaluation of early childhood development in rural Mozambique.
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distribuição da rede de serviços para a infância em Moçambique, principalmente no meio
rural, são aspetos relevantes no estudo da criança moçambicana.
Estes e outros fatores de risco, segundo P.A.Cowan et al (1996, cit in Poletto, M., &
Koller, S. H.,2008:408), relacionam-se com eventos particulares na vida das crianças e
aumentam a probabilidade de estas apresentarem problemas físicos, sociais ou
emocionais. Os autores ainda acrescentam que esses eventos podem tornar-se ou não
fatores de risco, dependendo “dos mecanismos por meio dos quais os processos de risco
operarão seus efeitos negativos na criança” (idem). Outro aspeto importante que é
tratado neste estudo, baseado na teoria bioecológica do desenvolvimento humano de
Bronfrenbrenner, é que qualquer análise destes fenómenos exige também a identificação
dos fatores de proteção, os quais desencadeiam processos de resiliência. Estes processos
de resiliência são de suma importância pois, através deles, “diferentes fatos interagem
entre si e alteram a trajetória da pessoa, produzindo uma experiência de cuidado,
fortalecimento ou anteparo ao risco” (Poletto, M., & Koller, S. H.,2008:408). Neste estudo
sobre os Contextos ecológicos: promotores de resiliência, fatores de risco e de proteção,
os autores defendem “uma análise ecológica do evento, dos processos, do momento
histórico e da pessoa é indispensável” (idem).
Além das questões socioeconómicas, também as questões linguísticas devem ser
consideradas na análise sobre o desenvolvimento da criança.
A Língua é um código humano que medeia as relações e também a aprendizagem.
Estudos da década de 70, realizados por Betty Hart e Todd Risley, demonstraram que a
diferença entre o tipo de linguagem usada pelas famílias, de níveis socioeconómicos
distintos, reflete diferenças na linguagem das crianças (Gopnik,2017:130). No entanto, a
mesma investigadora explora resultados de outros estudos para concluir que “uma base
estável e segura de amor parece ser mais importante do que os pormenores do que
dizem os progenitores” (idem:133). Isto parece reforçar a importância do vínculo afetivo
entre os bebés e os cuidadores, que se estabelece desde os primeiros tempos de vida e
que, parece, vir a influenciar, também, a forma como as crianças se relacionam e
aprendem, em idade pré-escolar (idem:132-133).
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As crianças aprendem sobre o mundo que as rodeia, também, através do que
ouvem (falar) sobre o mundo. As crianças ficam encantadas com as histórias e o conto e
as tradições orais são um legado importante na cultura africana e, por conseguinte, na
cultura moçambicana.
A população moçambicana, maioritariamente rural, tem como língua materna uma
das diversas Línguas autóctones e apenas uma percentagem de 45% usa a Língua oficial
do país, que é a Língua portuguesa (Firmino,2000).
Os dados são contraditórios quando abordam a percentagem de falantes da Língua
portuguesa em Moçambique. Firmino afirma (idem,2000:3) que há um domínio da Língua
portuguesa, por 55% da população urbana, essencialmente crianças/jovens do género
masculino. Por outro lado, nos Censos de 2007 (2007:24) a língua portuguesa é apontada
como sendo a Língua materna de 42,9% da população de Maputo, com idades entre os 519 anos.
Na verdade, a língua portuguesa é, essencialmente, a Língua do domínio público do
quotidiano urbano.
Será também importante considerar, em estudos mais aprofundados, até que ponto
a maneira como cada Língua constrói a sua relação com a realidade, por si representada,
influencia a visão da criança sobre o mundo e a forma como ela irá organizar a
informação, para construir o seu mapa conceptual. Aviz (2014) diz que “para as culturas
orais africanas, há um estatuto diversificado da palavra, porque falar não é apenas pôr as
palavras em ordem” (pág. 93) e que, por vezes, ocorre um uso invertido das palavras,
exprimindo “um ponto de vista sem tomar partido ou privilegiar um sentido” (Aviz cit.
Roulon-Doko, sd:94), que também ocorre em Changana.
Também o uso que se faz da Língua Portuguesa em Moçambique não é, no domínio
fonético e fonológico, mas também na morfossintaxe, na semântica ou na pragmática, o
mesmo que é feito em Portugal (Firmino,2000). É possível encontrar já características
distintivas, no uso desta língua, que exemplificam o processo de nativização17 da mesma,
17

Processo de Nativização diz respeito aos ajustamentos na produção oral de falantes de uma língua
específica que, ao falarem outra língua estrangeira não adotam as regras fonológicas da mesma. (DE Paula,
cit in. Moura (org.). 2008:315)
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pelos falantes moçambicanos. Trata-se de processos de construção social da própria
Língua, mas que, têm de ser considerados quando se avalia o desenvolvimento das
crianças, para eliminar riscos de considerar erro uma forma de expressão que é do uso
comum e assim foi bem aprendida.
Apesar de toda esta diferença cultural e linguística há padrões de desenvolvimento,
que se assumem como universais, que estão presentes, independentemente de a Língua
materna ser Changana, Português ou Macua. As crianças, independentemente da região
do mundo onde vivem, aprendem a falar numa sequência de aquisições semelhante,
entre si. Primeiro o palrar, depois o balbuciar até às pequenas palavras e depois pequenas
frases simples compostas pela junção de 2 palavras. Há aqui um padrão sequencial de
ocorrência universal, na aquisição da linguagem expressiva, apesar de as palavras que são
ditas, serem diferentes de Língua para Língua (Papalia e col, 2001).
Em Moçambique, a realidade linguística é heterogénea, mas ao mesmo tempo há
uma distribuição regional das línguas e a maioria da população do país, que reside em
zonas rurais, fala a sua língua local. O português tem uma expressividade mais geral pois,
embora não sendo conhecido por todos os moçambicanos, dispõe de falantes
distribuídos por todo o país. Esta situação verifica-se, essencialmente, nas camadas
escolarizadas.
Posto isto, é muito frequente que as crianças que vivem no meio rural, apenas
tenham contacto com a língua portuguesa quando iniciam a educação formal, o que
influencia, entre outros fatores, o desempenho das crianças na primeira classe do ensino
primário e nas seguintes. Então, quando se pretende avaliar o seu desenvolvimento
psicomotor é fundamental compreender as especificidades da metalinguística da sua
Língua materna, pois esta terá uma contribuição diferenciada na relação intrínseca entre
pensamento e linguagem e uma influência na forma como se aprende, e apreende,
determinados conceitos.
Paxton e Schady concluíram que aos 6 anos de idade, as crianças equatorianas de
famílias menos abastadas e as crianças cujas mães têm baixa escolaridade têm ficado
muito atrás de seus colegas de lares mais ricos ou mais escolarizados, embora aos 3 anos
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de idade as diferenças no vocabulário não fossem significativas (2007, Cit in Banco
Mundial,2011: 37). A análise do Banco Mundial aponta para que a causa desta diferença
seja atribuída ao facto de “as crianças carentes tendem a receber menos fala dirigida e
porque os diálogos que ouvem tendem a ser pobre lexicalmente e a complexidade das
sentenças é reduzida (Fernald et al., 2009).” (p.37). O Banco Mundial acrescenta ainda
que
“As deficiências nesse início do desenvolvimento físico, linguístico, cognitivo e
socio emocional comprometem seriamente a capacidade e a motivação para
aprender dessas crianças pobres ou carentes ao ingressarem na escola primária. À
medida que crescem, essas crianças são mais propensas a ter mau desempenho
escolar, a repetir de ano e a abandonar a escola do que aquelas cujas habilidades
cognitivas e prontidão escolar global eram maiores ao ingressar da escola primária
(Feinstein 2003; Pianta e McCoy 1997; Currie e Thomas 1999).”
(Banco Mundial,2011:37)

É mediante as suas experiências vividas que a criança cria perceções, entende,
representa e age sobre o meio que a envolve. No entanto, muitas funções cerebrais são
sensíveis às vivências nos primeiros anos de vida e vão perdendo a plasticidade cerebral
ao longo da vida. “Na verdade, a maior parte do cérebro da criança é “conectada” nos
primeiros cinco anos de vida (Shonkoff e Phillips,2000) (…) Outras funções, como controle
emocional e padrões de resposta habituais não só atingem o auge nos primeiros anos,
mas em geral atingem um alto nível de estabilidade antes dos 5 anos. Isso sugere que tais
padrões não podem ser facilmente modificados posteriormente, razão pela qual a
estimulação precoce e as oportunidades de aprendizagem antes de ingressar na escola
primária são essenciais” (Banco Mundial,2011:38).

As suas experiências motoras ajudam-na a compreender e conhecer o seu corpo,
imprescindível para a sua realização pessoal.
Nave cita Gurvitc para introduzir o critério de relação entre o espaço e o indivíduo,
coletivo ou individual, como se a análise dessa relação contribuísse para a compreensão
da forma como a criança encara o meio à sua volta. Nesta conceção,
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“A criança próxima do meio rural encara o mundo exterior de forma projetiva
(intervém diretamente sobre o meio), tal como o homem das sociedades arcaicas. Já
a criança do espaço citadino revela tendência para a perceção prospetiva, abrindo-se
e fechando-se em resposta à informação e comunicação dos meios que lhe
proporciona a sociedade moderna”

(Nave,2010:17).

Em relação ao desenvolvimento motor, encontramos, na literatura, pesquisas que
evidenciam que os “bebés africanos tendem a ser mais avançados do que os norteamericanos e europeus em sentar, andar e correr. Em Uganda, por exemplo os bebés
costumam andar aos 10 meses, enquanto nos Estados Unidos da América o mais comum
é isso ocorrer aos 12 meses, e na França, aos 15 meses. Essas diferenças em parte podem
estar relacionadas a diferenças étnicas de temperamento” (H.Kaplan e Dove,1987. cit por
Papalia,2001:164).
Também Mwamwenda refere que, as crianças do Uganda, nos estudos
comparativos com crianças europeias, apresentavam, ao nascer, olhos mais abertos e
comportamentos mais vivazes, o que parece demonstrar que as crianças africanas são
mais precoces no seu desenvolvimento inicial.
Em resumo, parece que, nas populações africanas, há habilidades que se
desenvolvem mais precocemente, nos bebés, em relação com a ênfase que é dada a essa
mesma habilidade, nessa cultura. Naturalmente que, uma habilidade valorizada irá
implicar mais estimulação e oportunidades para que se desenvolva. Um levantamento
detalhado das características relacionais e valores da população moçambicana, em
particular no Chibuto, poderão ajudar a demonstrar se este aspeto também se verifica,
em Moçambique. Estudar esse e outros parâmetros, com amostragens do meio rural e
amostragens do meio urbano, irão ajudar a perceber se há, na verdade, diferenças ao
nível do desenvolvimento psicomotor da criança moçambicana, em relação ao meio onde
vive, ou, se apenas é possível apurar diferenças de desenvolvimento face aos padrões
europeus.
Este desempenho mais evoluído dos bebés africanos, parece estar relacionado com
as atitudes dos cuidadores e com as experiências vividas pelos próprios bebés. Em
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algumas culturas africanas há um estímulo ao desenvolvimento das habilidades motoras,
mais cedo do que nas culturas mais industrializadas. Há, inclusive, povos onde esse
desenvolvimento motor é induzido a acontecer, nos primeiros anos, de forma mais tardia,
precisamente pelas atitudes dos cuidadores. Um exemplo que encontramos no Livro O
Desenvolvimento Humano (12ª edição) é o das crianças Ache, no leste do Paraguai, que só
começam a andar pelos 18-20 meses. As suas mães retraem as iniciativas de
movimentação dos bebés, nos primeiros meses, no entanto, mais à frente, entre os 8-10
anos essas crianças evidenciam hábeis competências motoras, tais como subir a árvores
altas (idem). Ou seja, apesar da predisposição genética há uma influência do contexto,
nomeadamente ao nível das oportunidades, incentivos e modelos aos quais as crianças
estão expostas, que diferencia desempenhos em diferentes grupos de crianças, de acordo
com os estímulos a que são expostas.
Em Moçambique, os bebés costumam ser transportados na capulana, às costas da
mãe/cuidador até, por volta dos 2 anos. No entanto, quando as mamãs/cuidadores
colocam os bebés no chão deixam-nos explorar o meio à sua volta.
Geralmente é, também, por esta idade que ocorre o desmame do aleitamento
materno. O aleitamento materno é considerado grande fator de proteção psicossocial,
relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento infantil, além de fornecer à criança o
leite como principal fonte de alimento e proteção imunológica, ele possibilita o vínculo
mãe-criança. No entanto, segundo dados do UNICEF, a “inexistência de práticas
alimentares adequadas de lactentes e crianças” é uma das causas de desnutrição crónica
no país, uma vez que “menos de metade das crianças menores de 6 meses tiveram
amamentação exclusiva e apenas 13% das crianças de 6-23 meses receberam uma dieta
mínima recomendável” (UNICEF,2016).
Durante a pesquisa foi possível encontrar estudos específicos sobre a população
moçambicana que relacionam a atividade física da população infantil com o seu estado
nutricional, com o objetivo de perceber em que medida a qualidade da nutrição afetava a
atividade física das crianças moçambicanas. Estes estudos não revelaram uma relação
entre o estado nutricional de crianças subnutridas ou com baixo peso ou altura/idade e o
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nível de atividade física (PRISTA et al., 2003; NHANTUMBO et al., 2008; NHANTUMBO et
al., 2013 cil. In. Prista et al., 2016). “Duas hipóteses foram colocadas para explicar estes
resultados: (1) a possibilidade de os critérios utilizados não terem validade biológica; e (2)
a pressão ambiental obrigar estas populações a manterem-se ativas em função das
necessidades de “sobrevivência diária” (Prista.2016:61-62). Prista e al. Acrescentam, no
entanto que, estes dados devem ser enquadrados numa realidade na qual as crianças
apresentam um crescimento comprometido por “deficiências higieniconutricionais” (cit.
PRISTA et al., 2005), sem que estas comprometam a disponibilidade energética das
crianças estudadas. Tal situação é entendida como relacionada com o facto de os estudos
referidos terem sido realizados com crianças maiores de 5 anos, portanto as mais
resistentes, uma vez que a taxa de mortalidade infantil no país é mais elevada para as
crianças menores de 5 anos (cit. WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013) (idem).
Voltando à análise dos fatores contextuais e ambientais, a pesquisa realizada
comprova que as práticas relacionais e educativas entre cuidadores e bebés/crianças,
variam muito por todo o mundo, inclusive no próprio continente africano. Na literatura
encontramos indicações de que, também as atitudes da parentalidade estão a mudar, ao
longo do tempo, numa mesma cultura, muito por conta da influência da urbanização e do
trabalho da mulher/mãe (Papalia et al., 2013:216-218). Em Moçambique, o emprego
assalariado está muito relacionado com o género. Em 2002/2003, apenas 4% de todas as
mulheres trabalhadoras, cerca de 160 mil mulheres, tinham trabalho assalariado,
representando apenas 18% de todos os empregados no setor formal e estes
representavam apenas 13% da população moçambicana. Nas zonas rurais, a percentagem
de mão-de-obra de mulheres assalariadas era, nessa data, inferior a 1% e e nas zonas
urbanas era de 12% (Tijdens et Martin, 2009).
Acrescenta-se que vários estudos de investigação mostram que as atitudes
parentais são essenciais para a evolução lúdica e motora das crianças (Cratty; Kooij e Hurk
cit. in Neto, 1997).
Nos últimos séculos, as culturas africanas estiveram sob influência das culturas
ocidentais e, apesar das mudanças que se verificaram é “inquestionavelmente verdade
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que alguns hábitos, valores, atitudes e modos de vida se preservaram até ao presente
(Hammond-Tooke,1993 Cit Mwamwenda,2009:374).
É frequente existirem crenças sobre a ingestão de certos alimentos ou sobre a
realização de determinadas práticas por parte da mulher, durante a gravidez. Ocorre na
Europa e ocorre também em alguns grupos étnicos africanos. Há um cuidado que revela
um conhecimento sobre os riscos para a vida do feto, que exigem cuidados da mulher, na
gravidez. Um exemplo, os Venda, grupo étnico da África do Sul, acreditam que uma
mulher grávida não deve comer um elevado número de vegetais, enquanto outros grupos
étnicos acreditam que a mulher grávida não deve comer demais, para que o bebé não
cresça

demasiado

e

não

resulte

em

complicações

no

nascimento

(Mwamwenda,2009:380).
No caso da nutrição, tudo o que a mulher ingere durante a gravidez irá passar para
o feto, e existe, na literatura, uma relação entre a qualidade nutricional da gestante com
o crescimento e desenvolvimento do feto, mas também com os seus níveis de
hemoglobina. Mwamwenda destaca que “existem cada vez mais evidências de que a mánutrição, (…), tem impacto no desenvolvimento do cérebro, nas capacidades de
aprendizagem e no comportamento” (Sifford,1987:3 Cit Mwamwenda,2009:35).
Outros fatores, tais como a idade da mulher grávida ou o número de gravidezes
anteriores, podem constituir fatores de risco acrescidos, ao estado de saúde e qualidade
de desenvolvimento do bebé.
Gabbard (2000) explica que o desenvolvimento humano pode ser afetado por
diversos fatores, considerando fatores internos as influências genéticas, as condições do
ambiente materno pré-natal ou o stress materno e fatores externos a alimentação ou o
consumo de drogas.
Em Moçambique, as questões de desnutrição crónica são um problema recorrente
que se tem mantido ao longo dos últimos 15 anos.
Segundo dados da UNICEF (2016), a desnutrição crónica afeta quase uma em cada
duas crianças moçambicanas menores de 5 anos. Esta situação representa um fator de
risco acrescido ao desenvolvimento psicomotor da criança, mas também acarreta um
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risco de morte, de doença e tem, seguramente, um impacto negativo no seu potencial de
aprendizagem e crescimento.
Esta realidade de subnutrição é difícil de reverter, uma vez que 81% da população
pratica agricultura de subsistência, maioritariamente em condições de sequeiro sob riscos
constantes de catástrofes naturais, cheias e secas. Se, por um lado, há uma
vulnerabilidade ao nível nutricional, há também ao nível das condições básicas de saúde,
higiene, saneamento e habitação. Estas condições de vida geram contextos propícios para
a ocorrência de doenças, muita das quais transmissíveis, as quais já estão controladas na
maioria dos países industrializados.
Sabemos, por exemplo, que a carência nutricional de ferro ou de iodo pode causar
problemas no desenvolvimento do feto, problemas de desenvolvimento com impacto ao
longo da vida e mesmo influenciar a expectativa de vida do bebé/criança (Constantino et
al.,2005).
O impacto das experiências de vida na primeira infância é reconhecido ao longo da
vida de cada indivíduo.

“Por exemplo, o fracasso escolar e os desafios físicos e mentais, tais como a
depressão, obesidade e doença cardíaca podem ser associados à primeira infância. A
exposição a ambientes em que as crianças sofrem abuso e negligência significativa,
pobreza extrema, falta de estímulo físico e emocional e de cuidados afetivos, e a
ausência de relações incentivadoras podem enveredar a criança por um rumo de
resultados de saúde e de desenvolvimento de longo prazo precários”

(Nelson,2001:4).

Por outro lado, a boa nutrição durante os primeiros anos de vida é importante para
um desenvolvimento físico saudável e melhora o desenvolvimento cognitivo e
socioemocional. Um bom relacionamento pais/cuidadores-filhos contribui para um
desenvolvimento socioemocional saudável e influencia melhores resultados físicos e
cognitivos. Como defendem vários autores (Elder & Shana-han, 2006; Lerner, Lewin-Bizan
e Warren, 2011), estes exemplos comprovam que os vários domínios do desenvolvimento
estão interligados entre si e que, portanto, não é possível entender o individuo sem
conhecer os sistemas nos quais ele se insere e age.
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Esta dimensão de causalidade é replicada ao longo da vida e é também herança que
estes indivíduos poderão deixar aos seus filhos. Daí a enorme importância de se estudar
bem esta fase da vida do ser humano, bem como as formas mais potenciadoras de
gerarem impacto positivo na vida das crianças, para que se desenhem sociedades mais
saudáveis, equilibradas e produtivas. Segundo Engle et al., todos os anos, mais de 200
milhões de crianças com idade inferior a cinco anos ficam aquém de alcançar o seu
potencial de desenvolvimento devido a exposição a riscos múltiplos, nomeadamente a
pobreza, desnutrição, saúde precária. No mesmo documento há referência a que,
também ambientes domiciliares não estimulantes, afetam negativamente o seu
desenvolvimento físico, cognitivo, do domínio linguístico e sócio emocional (Engle et al.,
2007 Cit in Britto, Yoshikawa e Boller, 2011:3)18. Serão, portanto, maiores as
probabilidades destas crianças terem o seu desempenho escolar condicionado, assim
como o seu rumo e desempenho profissional, quando adultos. Sabemos também que, há
tendências de transmissão intergeracional de pobreza e desenvolvimento condicionado,
quando estas crianças crescem e constituem famílias, reproduzindo padrões que viveram,
na falta de ferramentas diferenciadoras para a construção de um futuro mais saudável,
autossuficiente e socialmente contributivo.
O Modelo Ecológico19 de Bronfenbrenner (1979, 1986, 1994), já anteriormente
citado, vê a criança em resultado de uma multiplicidade de influências interrelacionadas
entre si e defende que “todas as características individuais não poderem ser
interpretadas sem uma perspetiva ecológica, ou seja, sem se estabelecer a relação entre
as características do ser humano, ativo, em desenvolvimento com os seus respetivos
contextos, entendidos como ambientes dinâmicos em constantes transformações” (Nave,
2010:1).
Em realce a todas estas circunstâncias que influenciam o desenvolvimento das
crianças, criando traços distintivos, mas seguindo também denominadores comuns,
18

Tradução livre da autora. No original: “Over 200 million children under 5 years of age are not
achieving their developmental potential, due to poverty, stunting and malnutrition “(Engle et al., 2007 Cit in
Britto, Yoshikawa e Boller,2011:3)
19
O Modelo Ecológico de Bronfenbrenner considera os seguintes níveis interligados de influência
ambiental: microssistema; mesossistema; exossistema; macrossistema e cronossostema.
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independentemente do lugar onde vivem, o realizador francês Thomas Balmès,
apresentou, em 2010 o documentário Babies. Durante um ano, o realizador filmou
diversos momentos do quotidiano de quatro bebés, de quatro culturas e lugares
diferentes (Namíbia, Japão, Mongólia e EUA). É possível reparar que o menino namibiano,
que vive numa tribo em ambiente tradicional, sempre perto de outras pessoas e animais,
com muita estimulação, mas sem materiais ditos pedagógicos ou brinquedos. Apesar
disso, esse bebé andou e balbuciou mais cedo do que outros bebés. Apesar de o seu
macrossistema

(continente

africano)

representar

um

contexto

com

algumas

vulnerabilidades como a pobreza, a sua rede de relações próximas (microssistema)
consegue suprimir as suas necessidades de estimulação para se desenvolver (FEC,
2015:96-99; Momesso et al., 2017).
Segundo Nave, a “pesquisa tradicional trabalha com variáveis do ambiente imediato
(casa, sala de aula, laboratório, etc.), mas Bronfenbrenner (1996) aponta para a
necessidade de se olhar para além dos ambientes simples e para as relações entre eles.
Parte da hipótese de que o desenvolvimento da pessoa é profundamente afetado por
ocorrências em ambientes nos quais o indivíduo nem sempre está presente” (2010:15).
Sameroff e Fiese (2000, Cit. In. Carvalho et al., 2016:57) referem, é “fundamental
prestar atenção aos fatores ecológicos em que as crianças e as suas famílias estão
inseridas” e numa lógica de observar e compreender para intervir, o conhecimento sobre
esses fatores pode traduzir-se em ações que facilitem o desenvolvimento das
competências do indivíduo. Esta postura gnóstica configura-se como uma postura
biopsicoecológica e é fundamental para o desenho de estudos sobre o desenvolvimento
das crianças em culturas tão ricas e diversas, como é o que acontece em Moçambique.
Nave (2010), no seu estudo sobre “A criança, o meio e o perfil psicomotor”, lembra
que Pettersen, Santos e Barela (1991) consideram que o desenvolvimento não é um
processo linear e que, qualquer alteração numa ou mais variáveis dos sistemas, nos quais
o indivíduo interage, pode levar a uma nova organização sendo importante estudar as
características do desenvolvimento motor em referência às diferentes situações
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ambientais, às quais o indivíduo está exposto. Isto é válido para o desenvolvimento motor
como é válido para as outras dimensões do desenvolvimento da criança.
Sendo assim, qualquer perspetiva, sobre o desenvolvimento da criança
moçambicana, necessita, em primeiro lugar, de ter um referencial de observação e
análise que diga respeito às condições específicas do seu contexto de vida. Ou seja,
sabendo que as experiências e aprendizagens realizadas pelas crianças são influenciadas
pelo seu contexto, nomeadamente cultural, estas não podem ser, meramente, avaliadas
apenas em comparação com padrões de desenvolvimento estandardizados.

“Por mais que certos princípios universais possam explicar como todas as
crianças se desenvolvem, na prática, a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo
nas crianças são de tal forma influenciados pelas circunstâncias e enraizadas nos
conhecimentos locais que eles não podem ser considerados sem uma compreensão
adequada dos contextos locais. Devido ao caráter privado da maneira de educar uma
criança na primeira infância, isso se trata de uma questão crucial.”

(Akkari et al., 2012:115)

Com base nestas leituras fica a ideia de que, a experiência quotidiana e a
representação subjetiva dos lugares e experiências vividas, podem ser consideradas como
elemento que interfere na construção da identidade de cada indivíduo.
Portanto, podemos dizer que as caraterísticas pessoais, em simultâneo com as
caraterísticas dos contextos do quotidiano, influenciam as aprendizagens e o
desenvolvimento da criança.
Apesar de toda esta multiplicidade de fatores que afetam e interferem com o
desenvolvimento da criança, importa saber que “o curso do desenvolvimento pode ser
alterado em idades precoces através de intervenções eficazes que mudem o equilíbrio
entre risco e proteção, alterando as desvantagens a favor de melhores resultados na
adaptação” (Shonkoff e Philips, 2000:32).
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O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR NA IDADE PRÉ-ESCOLAR

“Early brain development sets the foundation for lifelong learning, behaviour and
health.”
J. Fraser Mustard, 2006

No início, é através do movimento que se manifesta a expressão de integração e
desenvolvimento dos restantes domínios. As crianças aprendem através do fazer. Mas, é
no brincar e na interação com outros (pares e adultos) que desenvolvem novas
competências e que consolidam características do seu temperamento/da sua
personalidade, características físicas e aptidões, importantes para seu percurso futuro.
O movimento desempenha um papel fundamental para que a criança se explore a si
própria, explore o meio e construa perceções e conceitos sobre essa relação que
estabelece entre si, o meio e os outros, através da experimentação e da recreação.
Martins afirma que a “prática psicomotora é unificadora, no sentido em que veicula os
laços entre o corpo e a atividade mental, o real e o imaginário, o espaço e o tempo,
melhorando o potencial adaptativo do sujeito, ou seja, as possibilidades de realização nas
trocas com o envolvimento” (2001:32).
A partir dos 3 anos, as crianças consolidam habilidades motoras básicas, realizando
movimentos mais completos e com maior domínio, em resultado de uma crescente
maturação neurológica. Durante os primeiros anos de vida, o desenvolvimento da criança
é marcado por um desenvolvimento exponencial e é possível identificar padrões de
mudanças que ocorrem à medida que a criança cresce.
É na primeira infância20 que acontece o desenvolvimento mais rápido do ser
humano, ou seja, desde o período pré-natal até aos 3 anos de vida. Na idade pré-escolar,
20

Primeira Infância – Em diversas fontes consultadas esta designação não se refere
consensualmente à mesma faixa etária. Em algumas obras, tais como O Mundo da Criança, a Primeira
infância é considerada como o período desde o nascimento até aos 3 anos. Em Moçambique, considera-se
primeira infância o período dos 0 aos 5 anos e em Portugal até aos 6, no entanto no relatório da UNESCO
(2002) encontramos referência a como a Primeira Infância diz respeito à faixa 0-8 anos (pág.22)
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ou seja, entre os 4 e os 6 anos as mudanças são menos rápidas do que nas etapas
anteriores, mas espelham ainda mais complexidade e o seu desenvolvimento muscular e
a

coordenação

oculo-manual

acompanham,

de

forma

interrelacionada,

o

desenvolvimento cognitivo, linguístico e psicossocial.
Nesta idade há grandes avanços nas habilidades motoras, principalmente ao nível
grosseiro, em atividades tais como correr, saltar ou trepar. Também em atividades de
coordenação oculo-manual há grandes progressos, nomeadamente no uso da tesoura e
no recorte. Neste e outros desempenhos, variam com as aptidões genéticas e também de
acordo com o número e qualidade das oportunidades de experimentação que o meio
possibilita (Papalia et al.,2013:250).
Esta exploração motora desenvolve-se ao mesmo tempo que também facilita o
desenvolvimento de noções espaciais, temporais, casualidade, categorização e número, a
par do pensamento simbólico. Estas são as idades nas quais ocorre, segundo Piaget, o
estádio de desenvolvimento pré-operatório (2-7 anos).
Ao nível do desenvolvimento da linguagem, também ocorrem avanços rápidos, a
partir dos 3 anos. Sabendo que a expansão vocabular ocorre, por associação, em
sequência da exposição linguística da criança, necessariamente que o seu desempenho a
este nível também irá estar relacionado com essa sua experiência de contacto com a
língua materna e outras.
Tanto o discurso social, como o conhecimento acerca do pensamento, a função
simbólica da linguagem e até mesmo a empatia, evidenciam significativos avanços na
idade pré-escolar. Há um domínio de noções de casualidade, classificação e ordenação ou
contagem. Por exemplo, “o conhecimento quantitativo parece ser universal, apesar de se
desenvolver a ritmos diferentes, dependendo da importância que a contagem assume
numa família ou cultura específica e da estimulação fornecida pelos pais, professores ou
programas de televisão educativos (L. B. Resnick, 1989; Saxe, Guberman & Gearhart,1987
Cit. In Papalia et al., 2001:314).
É também na idade pré-escolar, que se começa a evidenciar mais o
desenvolvimento do autoconceito (self), da criança. Também a autoestima se começa a
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evidenciar, ainda que de forma global nestas idades e só, por volta dos 8 anos, as crianças
consigam articular um conceito de valor pessoal (Harter,1990, 1993 Cit. In. Papalia et
al.,2001:356). Também para Susan Harter, “o autoconceito na infância é mais concreto e
generalizado do que específico, mas à medida que o sujeito se vai desenvolvendo em
termos psicossociais, e em função dos diferentes papéis sociais assumidos, o
autoconceito passa do concreto ao abstrato, de genérico a específico” (Campira et al., sd).
Mwamwenda refere, no entanto, que a noção de self é diferente entre os africanos,
mais interdependente, e os ocidentais, mais independente, por via das diferenças de
modo de vida entre estes povos. No contexto moçambicano, a questão do contexto e das
culturas é muito relevante, dada a sua diversidade sociocultural (Mwamwenda, 2009 cit
in Campina & Araújo, 2012 Cit. In. Campira et al., sd).
Segundo Campira e al., o estudo do autoconceito deve considerar as variáveis da
afetividade, além das variáveis cognitivas, na análise do impacto que têm nos
mecanismos de aprendizagem (Costa, 2001; Emídio, Santos, Maia, Monteiro, & Veríssimo,
2008; Peixoto, 2003; Sisto & Martinelli, 2004 cit. In Campira et al.,sd).
Em Moçambique há uma grande diversidade linguística. A maior parte destas
línguas são de origem bantu (24), mas também se fala, para além do Português, outras
línguas ocidentais estrangeiras, tais como o Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Russo,
Alemão. Há também falantes de outras línguas africanas e de línguas de emigrantes
asiáticos, como o Hindu, Gujurati e o Chinês. Não há, no entanto, consenso sobre o
número de línguas Bantu que existem no país. No documento sobre a Situação linguística
em Moçambique21 serão 20 as línguas maternas predominantes em Moçambique.
Segundo Gregório Firmino (2000), a Língua portuguesa é Língua materna de,
apenas, 6% da população, enquanto as línguas bantu são a Língua materna de 93%. Estas
últimas são também as mais usadas pela população (90%). Os dados indicam ainda que,
as populações que residem em zonas urbanas dominam mais a Língua Portuguesa (55%)
quando comparadas com as populações que residem em zonas rurais (45%).

21

II recenciamento geral da população e habitação 1997. Maputo: INE (Firmino,2000).
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Esta multiplicidade linguística, cultural, étnica, política, religiosa e social está
patente em todo o país, mas de forma mais intensa na capital, Maputo, onde a língua
materna mais frequente já é, segundo os Censos de 2007, o Português, para 42,9% da
população, maioritariamente entre os 5-19 anos.
Para o povo Changana, só é pessoa (munhu22 em changana) ou nwana (criança)
quem já possui um nome. Segundo Aviz, até lá, o bebé é xin´wanani (criancinha), vai
revelando uma ligação forte, presente nos povos Bantu, entre a palavra e a condição de
ser pessoa (2014:93). São evidências de que Língua representa, como diz Diamond, “uma
divisa instantaneamente reconhecível da identidade “de um grupo (idem,2003:507).
Ngunga et al mostram que, “vários estudos feitos após a independência (Lopes,
2009; Martins, 1992; Ngunga, 1985, 2008; Nhongo, 2009, entre outros) têm vindo a
revelar que as crianças são, por um lado, penalizadas por não dominarem a língua que é
usada como meio de ensino e, consequentemente, por outro, o sistema educativo tem
vindo a registar grandes perdas de toda a ordem” (2010:9).
Em 2009/10, uma avaliação externa solicitada pelo MINED em Moçambique,
revelou que os alunos do programa de Educação Bilingue, no ensino primário,
apresentavam melhor aproveitamento escolar que os do programa monolingue (Ngunga
et all, 2010). Em 2010, 198 escolas tinham programas de Educação Bilingue, sendo que a
concentração das escolas se encontra, por ordem de grandeza, nas províncias de Gaza,
com 72 escolas, Niassa (40), Cabo Delgado (26), Manica (20) e Tete (17) (Patel (2012).
Sabendo que, nas comunidades rurais, como é exemplo o Chibuto, o quotidiano se faz na
Língua nativa, todas as abordagens e programas dirigidos às crianças e famílias, deverão
ter este aspeto em conta.
É frequente, no comportamento das crianças moçambicanas, uma tendência para
serem tímidas ou retraídas e isso nota-se quando são chamadas a falar à frente de um
estranho ou na classe, em frente ao professor e seus colegas, quando já são mais velhas.
Esta característica, que parece ter fundamentos culturais, pode, em certa medida,
condicionar a perceção que um determinado observador tem sobre as suas competências
22

In SITOE, B. (2011). Dicionário Changana-Português. Texto Editores. Maputo
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cognitivas, linguísticas ou sociais. Assim, torna-se importante que os eventuais
investigadores estejam sensíveis e informados sobre estas características culturais,
quando avaliam o desenvolvimento ou a aprendizagem de uma determinada criança.
Nesta etapa do desenvolvimento, é possível verificar os efeitos que são
condicionantes ambientais, como a pobreza ou a falta de uma nutrição adequada, terão
face à aprendizagem. As crianças, nos países em desenvolvimento, muitas vezes não têm
oportunidade de se desenvolver plenamente, precisamente por estarem expostas a
contextos de pobreza, privação ou carências, as quais geram com significativa
probabilidade, dificuldades no seu neurodesenvolvimento.
Akkari et al., apoiados em Lesman (2009), reforçam a ideia das vantagens da
frequência de programas de educação pré-escolar por crianças provenientes de
comunidades de baixa renda, no entanto referem que

“A experiência da avaliação de diversos programas indica que a conceção da
pedagogia e do currículo são essenciais ao sucesso. Fatores como: baixa intensidade de
exposição (número de horas passadas na escola), início tardio, abordagens
monossistémicas, são geralmente menos eficazes. Uma abordagem demasiada didática ou
demasiada escolar num clima sócioafetivo negativo pode fazer mais mal do que bem. Por
outro lado, maior intensidade de aulas, início precoce, abordagens multissistémicas que
incluem a educação pré-escolar nos centros educativos e o quadro de profissionais
(suficientemente) qualificados, apresentam resultados convincentes com progressos
notáveis a longo prazo e uma relação custo-benefício muito favorável.”
(Akkari et al, 2012: 108-128)

No livro O Mundo da Criança, no capítulo sobre o desenvolvimento físico e saúde no
período pré-escolar há uma referência ao facto de as crianças pequenas se
desenvolverem melhor quando têm a oportunidade de brincar livremente e de forma não
estruturada. Esta é uma referência que leva os pais e educadores ocidentais a procurarem
incluir atividades no quotidiano das crianças, que lhes permitam saltar e trepar em
segurança, nomeadamente através de equipamentos e mobiliário infantil de espaços
exteriores. Em Moçambique, particularmente na província de Gaza, o espaço livre, amplo
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e a brincadeira não estruturada é a constante, muito em contraste com o que é frequente
para as crianças europeias ou americanas (Papalia et al., 2001:277-293).
Nesta idade, também chamada de idade pré-escolar, as crianças, podem, ou não,
estar já a frequentar espaços e/ou programas de educação de primeira infância,
dependendo do país, da cultura, da disponibilidade de serviços, das condições
socioeconómicas e das próprias escolhas das famílias, entre outras razões.
A educação pré-escolar é entendida já como a primeira etapa da educação, com o
objetivo de potencializar o desenvolvimento integral das crianças, até aos 6 anos de
idade, muito embora esta idade referencial possa variar de acordo com o país.
Em Moçambique, a Educação de Infância (EI) está ainda pouco consolidada, estando
só recentemente a aumentar a disponibilidade de formação nesta área, assim como se
está a ser rever a regulamentação e consequente abertura de mais oferta educativa. O
Banco Mundial refere que, em Moçambique, apenas 4% das crianças em idade préescolar frequentam algum ambiente formal de educação e estas são, maioritariamente,
crianças que vivem em contexto urbano (2011). Segundo os dados do Relatório sobre a
situação das crianças em Moçambique, a educação pré-escolar apresenta um número
reduzido de escolinhas comunitárias (583 em 2013), alguns centros infantis
(principalmente privados e não gratuitos) e algumas turmas pré-primárias em escolas
primárias privadas nas cidades moçambicanas (UNICEF,2014).
O Banco Mundial (2011) refere que, apesar da cobertura da rede de ensino
primário ter crescido significativamente, nas últimas décadas, as crianças ingressam com
significativos atrasos de desenvolvimento, principalmente nas comunidades rurais. É
precisamente devido a estas constatações que, nos últimos anos, têm sido reforçados os
programas de intervenção na primeira infância em Moçambique. Têm sido intervenções
ao nível da nutrição, desenvolvimento de competências parentais ou da pré-escola. O
UNICEF tem reforçado a importância de se desenvolverem programas de ação integrada,
precisamente pela evidência de que há uma influência multifatorial a justificar os
problemas de desenvolvimento da criança, nos países em desenvolvimento.
Encontramos, na literatura, estudos que referem ter recolhido evidências sobre os
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efeitos positivos dos programas de pré-escolarização, “particularmente do pondo de vista
cognitivo, dos desempenhos económicos, da coesão social, da saúde, etc.” (BELLAMY,
2001; NEW, 2010; CALMAN; TARR-WHELAN, 2005; GARNIER, 2009; cit in Akkari et al.,
2012:108-128) e, especificamente no continente africano, os autores evidenciam efeitos
positivos sobre “o desenvolvimento cognitivo (MALMBERG; MWAURA; SYLVA, 2011;
MWAURA; SYLVA; MALMBERG, 2008; OGUNLADE et al., 2011) e sensório-motor (DUNN;
LOXTON; NAIDOO, 2006); As repetições de ano (JARAMILLO; MINGAT, 2008) e os
desempenhos escolares e sobre a inserção socioeconômica (ROSS et al., 2005)” (cit in
Akkari et al., 2012: 108-128). No entanto, para BIETENBECK et al. (2017), faltam mais
estudos sistemáticos que permitam recolher evidências do impacto das intervenções préescolares, ao longo da vida futura.
Segundo a UNESCO, a oferta de educação pré-escolar está representada, na África
Subsaariana por 4 categorias que são as ofertas públicas, as ofertas comunitárias, as
ofertas privadas e as informais (Akkari et al., 2012).
Depois de compreender melhor como se processa o desenvolvimento humano é
evidente a necessidade de uma atenção específica, dos estados, da sociedade e das
comunidades a esta idade, pelo impacto que tem em todo o capital humano e
desenvolvimento de cada nação.

“As crianças aprendem as tarefas dos adultos simplesmente fazendo-as. Elas são
ansiosas por imitar os mais velhos, e não existe nenhum fator compulsivo no ensino destas
técnicas. Aliás, a sua educação tem ainda a vantagem de ser efetuada dentro do contexto
quotidiano dos adultos, em vez de ser isolada numa instituição separada. A criança sente que
é uma parte fundamental da sociedade, pois tudo o que faz é uma contribuição direta para a
economia doméstica”

(Krige Krige, 1943:105 cit por Mwamwenda,2010:382)

No entanto, importa referir que, encontramos na literatura bases que
fundamentam a importância de programas de estimulação pré-escolar dirigidos às
crianças e em particular nos países economicamente menos desenvolvidos. No entanto,
também encontramos estudos que comprovam a importância de, nos primeiros anos de
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vida, priorizar as relações familiares e emocionalmente significativas das crianças.
Também Akkari et al (2012) chama a atenção para que não há evidências suficientemente
inquestionáveis sobre a importância determinante do pré-escolar na vida das crianças. Os
autores acrescentam ainda que, não podemos esquecer que também fora da escola há
muitos espaços de aprendizagem e que é importante “prestar muita atenção também à
qualidade dos outros meios entre os quais a criança vive antes do pré-escolar, tais como a
família, a comunidade” (108-128).

A REALIDADE MOÇAMBICANA

“Eu não tenho apenas sonhos. Eu sou sonhável.”
Mia Couto

Moçambique é um país da África Austral, com 27 909 798 habitantes, de acordo
com os Censos de 201723 e cuja maior cidade e capital do país é Maputo, atualmente com
cerca de 1 101 170 habitantes. Após a sua independência nacional, Moçambique viveu
um período de guerra civil, entre 1976 e 1992 que marcou profundamente as vivências do
seu povo. A Língua oficial de Moçambique é a língua portuguesa, mas que é,
essencialmente, falada como segunda Língua, sendo as Línguas nativas mais comuns, o
Macua, o Tsonga e o Sena.
Nas zonas rurais moçambicanas, segundo Patel e Cavalcante (2013), as interações
diárias entre os seus habitantes são mediadas pelas línguas locais de origem Bantu. Dias
(2002) refere que esta existência pragmática do multilinguismo em Moçambique reforça
que a língua Bantu faz parte de uma identidade étnica que deve ser considerada.
Em relação à província de Gaza, na qual se encontra o distrito do Chibuto, apenas
dispomos, à data de redação do presente estudo, dos dados do Censos de 2007 que
23

INE. (2017). Divulgação de Resultados Preliminares do IV RGPH. pdf
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indicavam 1 236 284 habitantes em Gaza. Em Chibuto, os dados de 200724 apontavam
para 192 927 habitantes, sendo o terceiro distrito mais populoso da província, seguido de
Xai-Xai e Chókwè. Os grupos etários mais populosos eram os da primeira e segunda
infância, nomeadamente 17% da população com idade compreendida entre 0-4 anos e
15% com idade compreendida entre 5-9 anos. Em 2007, Chibuto era o 3º distrito (entre
12) com maior taxa de mortalidade infantil, na Província de Gaza. Apesar de Gaza ser uma
província de grandes fluxos migratórios, em 2007 Chibuto não era dos distritos com taxas
migratórias mais elevadas.
Após a Independência Nacional e decorrente das nacionalizações que se seguiram,
alargou-se o acesso às escolas e foram adotadas políticas viradas para a consolidação do
direito à educação. Neste contexto, foram criadas escolas por todo o País, a par com
esforços de mobilização e formação de professores e campanhas de alfabetização de
adultos. Até 1984, conseguiram-se resultados surpreendentes na redução do
analfabetismo e aumento do acesso das crianças às escolas.
Moçambique é extremamente vulnerável a calamidades naturais. A maior parte da
população vive nas zonas rurais e em situação precária, quer em termos de alimentação,
quer em termos habitacionais, de abastecimento de água e ambientais. Qualquer
alteração do meio ambiente, como inundações, secas, ciclones, provoca consequências
sérias na qualidade de vida das pessoas e desorganiza-as em termos de sobrevivência.
Outros indicadores usados na medição da qualidade de vida da população, como o
abastecimento da água potável, habitação condigna e esgotos, colocam o capital humano
de Moçambique, nos níveis mais baixos de desenvolvimento.
Gaza é uma província particularmente vulnerável a desastres naturais, como é
exemplo a tempestade tropical que ocorreu em 2012 ou as cheias que ocorreram em
fevereiro de 2013, tendo estas últimas afetado mais de 240 mil pessoas e colocado
Chókwè e Caniçado completamente submergidas pelas águas do rio Limpopo. Outras
localidades ficaram isoladas durante vários dias, como foi o caso do Chibuto.
O Governo de Moçambique está particularmente comprometido com o
24

INE.(2007).INDICADORES SOCIO-DEMOGRAFICOS DISTRITAIS 2007 PROVINCIA DE GAZA.pdf
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“Programa de Apoio à Redução da Pobreza Absoluta - PARPA; Programas de apoio ao
desenvolvimento rural; Programa da extensão da rede sanitária e da rede escolar de
qualidade; Programa de combate às doenças infectocontagiosas e endémicas; Programa
Nacional de Prevenção e Combate ao HIV/SIDA; Programas tendo como objetivo a promoção
do equilíbrio nas relações de género; Lei da Família e outras leis que combatem a
discriminação da mulher; Programas de apoio aos idosos e portadores de deficiência;
Programas de segurança alimentar; Programas de investigação científica; Programas escolares
para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens; Massificação da prática de
desporto nas escolas, bairros e aldeias; Campanhas permanentes de saneamento do meio e
de inspeção regular higiénico sanitária às residências e centros de confeção e venda de
alimentos”.

(Agenda 2015,2003)25
Todas estas áreas acabam por ter, direta ou indiretamente, uma relação com as
condições de vida das crianças moçambicanas e suas famílias.
Na Agenda 2025-Visão e Estratégia da Nação (2003), são apontadas as tendências
de desenvolvimento no país e dentre elas:

- A “Prevalência de disparidades entre ricos e pobres, embora haja um crescimento
da economia; - Comunidades rurais vivem com imensas dificuldades e com poucos recursos
e, nas cidades, as condições higiénicas e sanitárias tendem a deteriorar-se e aumenta o
desemprego e a criminalidade; - Observa-se uma melhoria das condições de vida das
populações mais desfavorecidas como resultado da implementação de programas do
PARPA, especialmente dirigidos para estas populações; - Mais de 40% de crianças ainda não
têm acesso aos níveis superiores de escolaridade apesar do aumento da escolaridade e
diminuição do analfabetismo; - Existem muito mais moçambicanos com formação de nível
médio e superior comparativamente aos existentes nos primórdios da Independência; Qualidade de ensino permanece baixa, sobretudo no que respeita à educação cívica, ética e
moral, tendência que deve ser revertida; - Tendência para construção de mais escolas
primárias, do ensino técnico e mesmo escolas superiores o que contribui para a correção
das assimetrias; - Maior investimento na formação de professores; - Cobertura da rede
sanitária tende a melhorar em virtude da construção e do apetrechamento de
maternidades, dos centros e postos de saúde e da formação de mais pessoa” .

(Agenda 2025,2003:34)
Como ameaças ao desenvolvimento do país, são apontados, entre outros fatores,
no documento da Agenda 2025-Visão e Estratégia da Nação (2003),

25

Agenda 2025-Visão e Estratégia da Nação (2003) - É um documento do âmbito nacional, elaborado
por diferentes participantes da sociedade, com objetivo de estabelecer uma visão estratégica para o
desenvolvimento do país. Identifica as linhas de orientação para o desenvolvimento político, económico,
social e cultural que o país inspira alcançar em 2025.
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“O Alto índice de pobreza absoluta; a subnutrição e a falta de recursos para a obtenção
de meios que estimulem o desenvolvimento psico-motor e social da criança; a Ausência de
espaço no qual a massa crítica emergente poderia ganhar maior expressão e significado; a
Dispersão da população rural que dificulta os investimentos para o desenvolvimento intensivo
do capital humano e uma grande concentração da população nas cidades que requer um
planeamento urbano adequado, capaz de responder às exigências desta aglomeração”

(Agenda 2025,2003:36)

Todos estes aspetos contribuem, de alguma forma, para a compreensão das
dinâmicas de desenvolvimento locais, em Moçambique. O mesmo documento identifica
que
“A pobreza, em parte responsável pela desestruturação da família, aumenta o ingresso
precoce das crianças, ainda em idade escolar, no mercado formal e informal de trabalho,
como estratégia de sobrevivência da família. (…).
Neste modelo cultural, de um modo geral, as mulheres são privadas dos seus direitos
fundamentais: não têm ou é-lhes restringido o direito à herança, o acesso à saúde, à
educação, e à formação vocacional, emprego, alojamento e autossuficiência económica e são
arredadas dos processos de tomada de decisões. Muitas vezes, não lhes é reconhecido o seu
contributo na comunidade; a pressão social sentida pelos jovens para constituírem família
sem que, para tal, tenham as condições sociais, profissionais e materiais necessárias; diversas
formas de constituição da família, sem a devida proteção legal, prejudicam as mulheres. Mas,
apesar desta situação, regista-se em certos casos, unidade e coesão, a procura de
oportunidades iguais para homens e mulheres, a educação das crianças e jovens em relação
aos valores de dignidade, respeito e solidariedade”

(Agenda 2025,2003:40)
Na Agenda 2025, a visão para o país
“Aponta para a necessidade de se cultivar, desde cedo, nas escolas pré e primárias, a
educação cívica, ética, moral, patriótica e a educação para uma cultura de Paz. (…). Do ponto
de vista social, a educação deve basear-se nos valores da família, da comunidade e no
respeito pelas tradições africanas e moçambicanas, compatibilizados com os valores
universais da modernidade. Os sucessos na alfabetização e escolarização devem ser
reforçados com a melhoria da educação geral, educação rural, treinamento de adultos,
educação técnica e vocacional; a disseminação de livrarias e acesso à Internet.”

(Agenda 2025,2003:103)

O Desenvolvimento rural, em Moçambique está marcado pela presença da pobreza,
onde a maior parte da população vive da agricultura de pequena escala.
Atualmente,

os

Objetivos
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Desenvolvimento

Sustentável

destacam

o

desenvolvimento infantil como essencial para catalisar a transformação que o mundo
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busca alcançar até 2030. A Estratégia Global do Secretário Geral das Nações Unidas para a
Saúde das Mulheres, das Crianças e dos Adolescentes 2016 – 2030 reforça essa visão nos
objetivos de Sobreviver, Prosperar e Transformar. A oportunidade de incentivar os
investimentos no desenvolvimento da criança na primeira infância nunca foi tão grande
como agora. Instituições mundiais, entre as quais estão a UNICEF, o Banco Mundial, a
UNESCO e a Organização Mundial da Saúde, priorizaram o desenvolvimento da criança na
primeira infância, nos seus programas do trabalho.
Em Moçambique, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano introduziu,
em 2015, a Estratégia Nacional do Desenvolvimento Integral da Criança em Idade Préescolar, a qual abrangeu, numa primeira fase, 10.500 crianças do zero aos cinco anos de
idade. Segundo Macave (2016), citado na Rede para o Desenvolvimento na Primeira
Infância (R-DPI), mais de 95% das crianças moçambicanas não têm acesso educação préescolar26.
Segundo dados do Projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação itinerante
para a Primeira Infância” (EeM), no Distrito do Chibuto, existem apenas duas “escolinhas”
privadas com cerca de 100/150 crianças. É referido que existem mais de 38.000 crianças
entre os 0 e os 4 anos, no Distrito (dados do Ministério da Administração Estatal, 2005
Cit. In. AIDGLOBAL, 2019). Com este projeto, aumenta o nº de crianças com acesso a
serviços de Educação de Infância. E, visto que estes serviços têm por base um modelo de
gestão comunitário, dá-se oportunidade de inscrição também às famílias mais
carenciadas.
O Governo Moçambicano compreendeu e reagiu às fortes evidências da
importância de investir na primeira infância para obter ganhos transversais, nos vários
sectores da sociedade moçambicana, relacionados com o potencial humano da nação. O
Ministério da Educação de Moçambique reintroduziu a educação pré-escolar com a
missão de conseguir contribuir para melhorias ao nível do ensino primário27.

26

http://www.rededpi.org.mz/index.php/pt/membros/julio-novo
https://noticias.mmo.co.mz/2015/02/minedh-vai-introduzir-o-ensino-pre-escolar-para-criancasdo-0-5-de-idade.html
27
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Segundo o Plano Operacional 2015-2018 do Plano Estratégico da Educação 20122019 (2015), os principais fatores, externos ao Ministério da Educação, que interferem na
escolarização das crianças são: pobreza; subnutrição; insegurança alimentar; falta de
roupa (uniforme, calçado); necessidade de apoiar a família em trabalhos para aumentar a
renda familiar; fraco domínio da língua oficial do país (2015:19-20).

O RURAL E O URBANO

“É preciso uma aldeia para educar uma criança”

Provérbio Africano

O pressuposto de que o ambiente e as relações precoces têm um papel
preponderante no desenvolvimento dos bebés e crianças, decorre de um crescente
investimento no estudo do desenvolvimento da criança nas últimas décadas. É por isso
que é importante conhecer os contextos de vida das crianças, quer no sistema ambiental,
quer no sistema família em relações mais ou menos proximais. É também importante ter
em conta estas considerações quando se elaboram programas de educação e avaliação
das crianças, as quais têm, necessariamente, de ser vistas no seu contexto social mais
alargado, uma vez que o “desenvolvimento é de tal modo multifacetado e complexo”
(Portugal et al., 2008:43).
Os sistemas sociais e as variáveis ambientais estão, nos estudos de Carl Dunst e seus
colaboradores, associados à promoção do desenvolvimento da criança e ao
fortalecimento da família. Bronfenbrenner (1979) afirmava que as famílias são a principal
estrutura organizadora no desenvolvimento de uma criança e que é, essencialmente,
através das interações que estabelece com os seus cuidadores que ela inicia o seu
conhecimento sobre o mundo, sobre si própria e sobre os outros. Mahoney & MacDonald
reforçaram o papel da família no desenvolvimento da criança, afirmando que entre esta e
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a criança se estabelece afeto e vinculação insubstituíveis e também porque ocorrem
muito mais oportunidades de interação e promoção do desenvolvimento entre
cuidadores e crianças, do que com qualquer outra pessoa (Bronfenbrenner, 1979; Dunst,
2012; Mahoney & MacDonald, 2007 Cit. In. ANIP, 2016).
Este estudo pretende compreender se há fatores relacionados com o meio
rural/urbano de vida da criança moçambicana, que influenciam o seu desenvolvimento.
Moçambique tinha 27 909 798 habitantes em 2017, dos quais 33,4% viviam em
zonas rurais e 66,6% em zonas urbanas, sendo Maputo o maior centro urbano e capital
do país (INE,2019)28.
A província de Gaza, no sul do país é caracterizada por uma forte emigração,
fundamentalmente dos homens para as minas na África do Sul e por uma forte
componente de produção agrícola e criação de gado.
Há uma movimentação, quase constante, na vida moçambicana ou mesmo africana,
que está também patente na caracterização da unidade família. Os estudos consultados
permitem concluir que é necessária uma abordagem dinâmica ao conceito de família
“como algo em constante mutação e não necessariamente reunindo um número
circunscrito de membros ancorados num espaço fixo” (Costa,2011).
Costa, no estudo Famílias de Maputo: processos de mobilidade e transformação
urbanas, refere que muitos dos informantes consultados nas pesquisas preliminares,
entre dezembro de 2009 e junho de 2010, confirmaram a importância que alguns
membros da família detêm, independentemente de coabitarem no mesmo Espaço Lar. A
família é assim apontada como “uma construção circular: existe porque as relações
existentes entre os seus membros permitem o desenvolvimento de estratégias de
sobrevivência e reprodução social” (2011:7).
Costa acrescenta, ainda, que é precipitado supor, a priori, que os filhos menores de
idade pertençam à família de seus pais, mesmo quando eles vivem com outros parentes.
No mesmo estudo é ainda apresentado o testemunho de uma mulher para ilustrar a
natureza complexa e dinâmica que caracteriza a unidade família: "Eu dei o meu filho à
28

http://www.ine.gov.mz/
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minha irmã, ela não podia ter filhos" (2011:10). No mesmo estudo são descritas as zonas
urbanas de Maputo com grandes movimentos populacionais intra urbe, por influência de
fatores vários, como por exemplo: alterações nos preços dos terrenos ou arrendamentos;
distâncias entre habitação e local da atividade económica ou machamba; procura de
casas com boa localização para sediar atividades económicas; potencial de uma casa para
lugar quartos e fazer renda extra, entre outros.
As famílias que vivem no espaço urbano de Maputo são oriundas de diferentes e
distintos grupos étnicos, pelo que é importante usar cuidadosamente os descritores dos
sistemas de parentesco, quando em comparação com os sistemas ocidentais. Um
exemplo são as diferenças marcantes entre o povo Chope e o povo Changana que são
vizinhos entre si, na zona sul do país e apresentam sistemas diferenciados de parentesco,
assim como distintos padrões de residência e organização política (Webster,2009).
É frequente, em Maputo, que membros adultos das famílias sejam oriundos das
províncias rurais do sul do país ou descendentes de famílias dessa região e por vezes,
alguns dos filhos vivem com outros parentes noutras zonas da cidade, da região ou
mesmo na África do Sul (Costa,2011).
Costa cita ainda Christian Geffray quando esta diz que há um "erro" e uma
"ambiguidade" na utilização "dos rótulos de parentesco ocidentais para descrever o
parentesco dos outros, como se nossas palavras - ao contrário das palavras de todas as
outras sociedades - foram dotadas de um valor universal" (2000:23).
A família é o sistema nuclear onde se estabelecem as relações mais significativas da
criança e, por conseguinte, é imprescindível que se conheçam as particularidades das
dinâmicas familiares de determinado grupo populacional, quando se pretende entender
os seus processos de desenvolvimento.
Nsamenang descreve que “muitas mães africanas mantêm um delicado equilíbrio
entre cuidados, produção de subsistência e trabalho doméstico. Em princípio, os cuidados
fazem parte de um compromisso social em que os familiares, por vezes vizinhos e amigos,
e crianças mais velhas são participantes ativos” (Nsamenang, 1992 cit in Portugal et al.,
2008:42). Como as mães conciliam o cuidado das crianças com os demais afazeres
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domésticos, machamba29 e outros, é frequente que parte dos cuidados seja
providenciado por crianças mais velhas. É um exercício que permite, também, às crianças
mais velhas, o representar de papéis e atividades parentais com as mais novas.
No relatório do Banco Mundial sobre a Análise de Pobreza e Impacto Social –
admissão e retenção no Ensino primário – o impacto das propinas escolares, realizado em
2005, podemos ler que em Moçambique, regra geral, as famílias nas zonas rurais
valorizam as crianças como parte da mão-de-obra, principalmente na época das colheitas,
o que interfere negativamente com o seu percurso escolar, estando inclusive relacionado
com as elevadas taxas de reprovação e desistência do ensino. O estudo chega mesmo a
avançar que “As crianças com maior idade, um fenómeno comum nas escolas rurais, ao
invés de completarem a escola primária, optam por desistir para procurarem trabalho na
Cidade de Maputo ou nas minas na África do Sul.” (Banco Mundial,2005:14).
No relatório pobreza Infantil e Disparidades em Moçambique 2010 consta que
“persistem as desigualdades rurais/urbanas, pois as crianças das áreas urbanas têm
quatro vezes mais probabilidade de completar a escola primária do que as crianças das
áreas rurais (30% contra 7%)” (UNICEF,2011:115).
Os espaços urbanos em Moçambique sofreram um grande aumento populacional
após a independência nacional. Neste momento, são espaços com excesso populacional e
falta de infraestruturas e serviços. Uma significativa parte da população envolve-se em
atividades de economia informal como forma de sobrevivência (Araújo, 2003).
Araújo, no seu estudo sobre “Os espaços urbanos em Moçambique” explica a
situação das cidades moçambicanas à luz de uma realidade mais ou menos comum à
maioria das cidades dos países da África Subsaariana. Para este autor, o aumento do fluxo
populacional em cidades previamente existentes, como aconteceu em Moçambique após
a independência nacional, com a correspondente migração cultural, cria condições para o
aumento de relações conflituosas e desiguais, “provocando o surgimento de espaços
segregados onde prevalecem, por bastante tempo, atitudes, hábitos e comportamentos

29

Machamba – “Nome dado em Moçambique aos terrenos destinados à produção
agrícola”(Costa,2011:9)
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rurais, dando origem a um fenómeno que, apesar de transitório, “ruraliza” os espaços
urbanos, por muito polémico que seja este termo” (2003:167).
São vários os estudos que observam que a maioria da população que migra do
campo para a cidade, é proveniente de províncias próximas. Araújo (2003) explica que em
Moçambique esse fenómeno também se observa e que, em Maputo mais de 80% dos
imigrantes da cidade eram, de acordo com os dados demográficos de 1980 e 1997,
oriundos das províncias a sul do rio Save. Também Muanamoha e Raimundo referem que
“os imigrantes de toda a vida da Cidade de Maputo eram maioritariamente das províncias
de Gaza (36% dos imigrantes), Inhambane (29,3%), Maputo província (20%) e Zambézia
(5,7%)” e que este predomínio de migrantes das províncias do Sul, em Maputo, pode ser
explicado pela proximidade geográfica e pelas correntes de migração para a África do Sul
(2018:31-59). Araújo acrescenta ainda que estes fluxos acabam por se instalar nas
imediações dos centros das urbes30, criando uma espécie de “zonas de transição” do
“rural disperso para o urbano concentrado” e onde se misturam características de vida
urbana com características de vida rural. Estas zonas de transição ocupam a área peri
urbana da cidade, correspondendo a área suburbana à chamada “cidade de caniço” e a
área urbana corresponde à “cidade de cimento”. Em Maputo, que é a maior cidade de
Moçambique, com uma população superior a um milhão de habitantes, dentro dos
limites da cidade, e cerca 1,8 milhões na região metropolitana, encontramos esta
configuração dualista, entre a chamada “Cidade de Cimento31” e a “Cidade de Caniço32”.
Os países ditos desenvolvidos encontram-se, atualmente, a constatar a mudança no
leque de experiências motoras, que as suas crianças vivenciam, em consequência das
mudanças ocorridas, nas últimas décadas, ao nível da vida social, económica e laboral das
famílias. Anteriormente, as crianças tinham à sua disposição grandes áreas livres para

30

Urbes – o mesmo que cidades. Ver em: https://dicionario.priberam.org/urbes
Cidade de Cimento – “outrora a cidade dos brancos, com construções em alvenaria, prédios,
vivendas, ruas asfaltadas, água canalizada, eletricidade e reunindo um conjunto significativo de
infraestruturas sociais e de serviços” (Costa,2011).
32
Cidade de Caniço – parte mais periférica da cidade, com casas construídas em caniço, uma vez que
na época colonial as autoridades impediam os indígenas de edificarem as suas habitações em materiais
duráveis. Hoje em dia, o caniço praticamente desapareceu e, por esse motivo, a maioria dos habitantes de
Maputo, refere-se a estas áreas como os Bairros (Costa,2011).
31
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brincar e desenvolverem as suas habilidades motoras: quintal, praça, rua (SPENCE;
LEE,2003). Esta realidade parece ser, em Maputo, residual, uma vez que a cidade é, na
sua maioria, caracterizada por dinâmicas de ruralidade, estando estas mudanças mais
circunscritas a famílias de estrato socioeconómico mais elevado.
Principalmente nos meios urbanos dos países industrializados, as crianças passam
cada vez mais tempo em espaços pequenos, que limitam a sua experimentação motora
livre e contribuem para o sedentarismo.
No estudo EXERCÍCIOS FISICOS PARA CRIANÇAS NO ESPAÇO PÚBLICO: UMA REFLEXÃO
SOBRE A “ACADEMIA DA PRIMEIRA IDADE, respeitando ao contexto Brasileiro e em particular

a São Paulo, é referido que nas grandes cidades, os espaços públicos estão a reduzir as
possibilidades de brincadeira das crianças, em grande medida devido à “complexidade
das relações de acesso e mobilidade além da violência urbana. As brincadeiras de rua
tradicionais como jogar bola, pular corda, pega-pega, pular amarelinha entre outras, que
as crianças aproveitavam para se relacionar, estão perdendo espaço para atividades
individuais e menos ativas como jogar videogame, utilização de tablets e celulares para
entretenimento, além da diminuição da interação social podendo aumentar o risco de
sedentarismo e obesidade” (Vieira e Taralli, Sd:73).
No estudo de Neto et al. (2004:137) podemos verificar que a rua é apontada por
menos de 10% das crianças auscultadas, como sendo um local que elas usam para
brincar. O estudo correlaciona estes dados com um problema crescente de falta de
segurança nas cidades, o que leva as famílias a privarem cada vez mais os filhos das
explorações livres em espaços amplos. A amostra tratada nesse estudo não encontrou
diferenças estatisticamente significativas na performance motora, em relação aos fatores
socioeconómicos. Nesta população, há uma presença marcada de uso de aparelhos
eletrónicos nas ocupações quotidianas das crianças, com resultados semelhantes a outros
estudos que o autor descreve no seu trabalho. O estudo encontra ainda relação entre a
frequência de clubes, como por exemplo clubes desportivos ou recreativos, por parte das
crianças e o seu desempenho motor. Conclui-se, portanto, que as crianças que têm mais
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oportunidades de exploração de grandes áreas livres, apresentam melhor desempenho
nas habilidades motoras.

“A correlação entre brincar na rua e manipulação indica que as crianças que
utilizam a rua como espaço de brincadeira apresentam desempenho motor de
manipulação superior à das crianças que não tem essa mesma possibilidade, uma vez
que as atividades que envolvem habilidades de manipulação desenvolvem-se com o
uso de elementos como, por exemplo, a bola, atividades estas dificilmente
desenvolvidas dentro de casa ou em apartamentos. Isso está de acordo com os
achados de Malina e Bouchard (2002), os quais relataram que, além dos aspectos
individuais, os diferentes ambientes de criação, com oportunidades de movimentarse, devem ser levados em conta no desenvolvimento motor da criança.”

(Neto et al., 2004:138)

Desta forma, encontramos, no espaço rural do Chibuto, vantagens relacionadas
com as características do espaço físico envolvente, face ao espaço urbano, e que, deverão
justificar um desempenho motor qualitativamente superior, nas crianças que vivem no
Chibuto, face àquelas que vivem em Maputo.
É, no entanto, relevante referir que, há uma tendência, nas grandes cidades e nos
países mais desenvolvidos, para diminuir o grau de independência ou de autonomia de
mobilidade das crianças e jovens (Pellegrini & Smith,1998). O mesmo se verifica nas
grandes cidades africanas. Esta redução da mobilidade e autonomia e consequente
aumento do sedentarismo tem condicionado alterações na forma como as crianças
vivenciam a atividade física, a aventura e o jogo na primeira infância. O aumento do
tráfego automóvel, a violência e insegurança nos espaços urbanos têm influenciado
mudanças numa cultura de rua que era fundamental no processo de desenvolvimento da
criança, nomeadamente ao nível do jogo espontâneo e informal que é influenciador nas
aquisições motoras, percetivas e sociais das crianças.
As crianças que vivem na parte mais central da cidade de Maputo, onde há
frequentemente habitações verticais e elevado número de viaturas em circulação,
acabam por estar mais condicionadas na exploração livre de espaços mais amplos e
exteriores. O número de horas de exposição passiva a aparelhos eletrónicos (sejam eles
TV, computadores, videojogos, smartphones,..) parece gerar uma circunstância distintiva
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face às crianças que vivem em meio rural, que não têm acesso a estes recursos, e por
conseguinte, deverá ser considerado na análise do desenvolvimento psicomotor destas
crianças.
O espaço físico, as suas características e as possibilidades de mobilidade que
permitem, serão relevantes para o desenvolvimento. Morato colocou ênfase sobre o
“papel da motricidade no desenvolvimento da capacidade de representação espacial da
criança”, que constitui um “alicerce fundamental da construção cognitiva que a criança
vai revelar ser capaz de realizar” (Morato cit. in Arez, 2000:19).
Um outro estudo de Machado e seus colaboradores (2002) atribuiu as diferenças de
resultados nas performances motoras entre rapazes e raparigas quanto às características
culturais do ambiente. Ou seja, pressupõe que essa diferença se relaciona com o facto de,
“aparentemente os meninos serem mais incentivados a brincadeiras ativas e receberem
mais estímulos com bolas, bastões e outros objetos utilizados em movimentos de
manipulação” (Neto et al.,2004:138)
Também Malina e Bouchard (2002) concluíram que, para além das características
individuais, os diferentes ambientes nos quais as crianças crescem, com diferentes
oportunidades

de

movimentação,

devem

ser

considerados

na

análise

do

desenvolvimento motor da criança.
As crianças moçambicanas que vivem no meio rural e em particular, no distrito de
Chibuto, onde as suas ocupações diárias incluem sempre deslocações em áreas grandes e
abertas, como sejam o campo, o rio, o mercado, a escola, a machamba, têm esta
oportunidade ambiental para estimular o desenvolvimento das suas habilidades motoras.
Comparativamente com as crianças ocidentais, as crianças moçambicanas que vivem no
meio rural, parecem estar em vantagem, na exposição a um ambiente físico facilitador da
experimentação livre em espaços abertos, como o campo e os seus caminhos. No
entanto, atendendo à probabilidade de termos, em simultâneo o fator da subnutrição é
importante lembrar que “a desnutrição exerce um importante papel na ocorrência de
défices nas diversas etapas do desenvolvimento infantil” (Fraga & Varela,2012:59).
“Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), há um
problema a ser considerado a respeito da desnutrição infantil. Outras deficiências
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nutricionais como carência de ferro, de vitamina A, de iodo e de outros
micronutrientes, que não são medidos através dos indicadores de peso, altura e
idade, capazes de avaliar somente os casos de desnutrição, que é a mais importante
deficiência nutricional, podem causar sérios danos ao desenvolvimento da criança,
como debilidade imunológica, retardo do crescimento, comprometimento do
desenvolvimento intelectual, psicomotor e cerebral, entre muitas outras situações
que põem em risco sua saúde”.

(Fraga & Varela,2012:60)

Se, por um lado, há características do ambiente físico dos meios rurais como o
Chibuto, favoráveis ao desenvolvimento motor, há, por outro lado, situações como a
subnutrição ou a carência nutricional que dificultam o desenvolvimento motor da criança.
No entanto, um estudo comparativo sobre a alimentação infantil em cinco países
africanos (Burkina Faso, Camarões, Egito, Quénia e Zimbabué) demonstrou que “a
desnutrição está ligada ao contexto socioeconômico e geográfico”, mas refere que “as
crianças urbanas são menos bem nutridas do que as crianças rurais (FOTSO; KUATE-DEFO,
2006) ” (Akkari et al., 2012:120). Em Moçambique, a província de Maputo é a que
apresenta menor índice de desnutrição crónica (cerca de 23%), enquanto Maputo Cidade
detém 28%, e a província de Gaza apresenta 30%. (Mandlate,2018). Não há, segundo
estes dados, uma diferenciação muito clara.
Comparando as sociedades ocidentais com as africanas, e em particular com a
sociedade moçambicana, conseguimos encontrar várias nuances do quotidiano que,
necessariamente, influenciam o estilo de vida e necessariamente afetam, em alguma
medida, o modo como as crianças se desenvolvem. A urbanização, enquanto modelo
ocidental, afetou valores africanos de convivência, de organização societária e
convivência étnica (Mwamenda,2009:309). Segundo este autor, também as práticas
educativas africanas e a própria cultura africana, como um todo, têm vindo a sofrer “um
efeito de erosão” pela ocidentalização direta e indireta. Também a economia e o capital
levaram a que, em algumas partes de África, como acontece na província de Gaza,
Moçambique, ocorram inúmeras famílias que vivem separadas pelo facto dos homens
irem trabalhar para longe, para Maputo ou para as Minas na África do Sul. Esta situação
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leva a que as mulheres fiquem mais sobrecarregadas, nomeadamente no cuidar das
crianças e ainda que estas fiquem privadas da presença quotidiana dos seus progenitores.
Gopnik diz, a certa altura, no seu livro O Jardineiro e o Carpinteiro33, que é muito
difícil encontrar qualquer relação fiável e empírica entre as pequenas variações no que os
progenitores fazem (…) e as características delas resultantes nos seus filhos adultos
(2017:34).
Apesar das várias influências ocidentais, Mwamwenda diz que, “os africanos nunca
deixaram de se olhar a si próprios como sendo africanos, nem deixaram de ser olhados
pelos outros como africanos. De muitas maneiras eles ainda se comportam como
africanos, por exemplo, a maioria dos africanos não deixou de interagir com as suas
crianças, pais, parentes e vizinhos de modo africano. Eles ainda exigem obediência,
conformidade e cooperação das suas crianças; ainda enterram e choram os seus mortos
do modo como sempre fizeram; ainda acreditam que o preço da noiva é um aspeto vital
do casamento e muitos ainda comunicam com os seus antepassados e mortos de diversas
maneiras” (2009:309).
Há, na literatura, fontes que descrevem quotidianos de vida de crianças
moçambicanas, em meio rural e em meio urbano, no entanto são descrições
predominantemente sociológicas e poucos são os indicadores de desenvolvimento
tangíveis que puderam ser apurados na pesquisa entre o desenvolvimento psicomotor da
criança e o meio rural moçambicano.
AS CRIANÇAS E O SEU QUOTIDIANO EM MOÇAMBIQUE E NO CHIBUTO

“Em primeiro lugar eu escrevo para existir, eu escrevo para mim. Eu existo no mundo e a
minha existência repete-se nas outras pessoas”.
Paulina Chiziane
33

O Jardineiro e o Carpinteiro – o que a nova ciência do desenvolvimento infantil nos diz sobre a
relação entre pais e filhos (2017). Foi escrito por Alison Gopnik, professora de psicologia e especialista e no
estudo da aprendizagem e do desenvolvimento infantil
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Moçambique é um país multicultural e as crianças carregam, também, essa
bagagem cultural, as crenças, hábitos e costumes, as religiões e línguas/dialetos a que
estão expostas.
Mwamwenda lembra que Ezekiel Mphahlele, em 1988, “defendeu que os africanos
podem ser denominados de modo uno tendo como base as suas crenças na
ancestralidade, a existência de um ser supremo e o valor que atribuem à família alargada”
(pág. 305). Há assim alguns valores e vivências que caracterizam os povos africanos e os
distinguem dos povos ocidentais. No entanto, Mwamwenda refere que não se pode
universalizar a ideia de “criança africana”, argumentando que seria uma generalização
enganosa pelo facto de existir uma imensa diversidade de culturas africanas e de práticas
de educação infantil (2009:377). De acordo com Takahashi (2006:3), a diversidade cultural
de um povo pode ser genética, linguística e cultural propriamente dita. O autor entende a
primeira como a que diz respeito à variabilidade genética entre pessoas, a segunda como
retratando a existência de “diferentes linguagens e a sua distribuição em regiões” e a
última como sendo o “complexo de indivíduos e comportamentos dentro de um contexto
histórico comum” (Takahashi,2006).
Assim, também as crianças fazem parte desta diversidade cultural dos povos.
Sabemos que as crianças, em idade precoce, aprendem ao longo do tempo, de
forma contínua e num contexto onde ocorram relações de afeto com os seus cuidadores
(Almeida et al.,2011). Sabendo que as crianças aprendem através das interações com as
pessoas, os materiais e objetos do seu contexto, então todas as oportunidades e
acontecimentos da sua vida, influenciam o seu desenvolvimento e devem ser estudas,
quando se pretende conhecer como é que um determinado grupo de crianças se
desenvolve.
Em África, de um modo geral, as crianças dormem com os seus pais, numa
proximidade que reforça laços emocionais fundamentais para o desenvolvimento
humano (Mwamwenda,2009:40). Pertencendo a famílias grandes, estas crianças têm
sempre alguém por perto para obter atenção. Sempre que chora, a criança africana é
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atendida sem as questões que tantas vezes preocupam as famílias ocidentais sobre o
controlo do comportamento da criança (idem).
Ki-Zerbo explica que no continente africano “a referência à grande família, à aldeia,
ao bairro, ao cantão, conta muito” (2006:73) e acrescenta que “quando um africano
pergunta a alguém “quem és tu?”, quer saber a que grupo pertence, donde vem, qual é a
sua identidade coletiva e social e, por essa via, como deve trata-lo” (idem).
Em particular na África Austral, a visão da família é divergente da visão …. Uma
visão de família mais extensa e redes de parentesco alargadas incorporam uma visão de
unidade de sobrevivência económica com diferentes configurações patrilineares e
matrilineares (Foster, 1997; Nyambedha et al. 2003, cit in. Van Blerk, 2012). O vínculo
familiar baseia-se em obrigações mútuas, envolvendo vários membros da família extensa
e em diferentes lugares (Ansell e Van Blerk, 2004. Cit. Van Blerk, 2012). Assim, também os
vínculos das crianças são tendencionalmente intergeracionais e, também elas, podem
trabalhar para apoiar a família. Por vezes as crianças deslocam-se geograficamente, como
refere Van Blerk (2012), no seu estudo Berg-en-See street boys: merging street and family
relations in Cape Town, South Africa e o mesmo acontece em Moçambique e, em
particular em Gaza. A prevalência do HIV/SIDA em Moçambique, subiu de 11,5% em 2009
para 13,2% em 2015, sendo a província de Gaza aquela que apresenta o nível de
prevalência mais elevado, com 24,4%, logo seguida da província de Maputo, sul, 22,9%, e
da cidade de Maputo, 16,9% (MISAU, 2018). Este cenário pode ter motivado várias
migrações familiares e, provavelmente também de crianças, favorecendo as dinâmicas
familiares alargadas (van Blerk e Ansell 2007, ver também Payne 2012 cit in. Van Blerk,
2012). Desta forma, percebemos que, há claras distinções na forma como as crianças são
vistas, mesmo dentro da família, entre os países do Sul e a maioria dos países do
hemisfério norte.
O hábito cultural de utilização dos espaços nas habitações moçambicanas, no qual
se verifica um modo de viver o espaço-casa, preferencialmente no seu exterior,
coexistindo simultaneamente a modernidade e a tradição geram, por si só, experiências
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sensoriomotoras e relacionais distintas daquelas que vivenciam as crianças europeias, nos
seus primeiros anos de vida.
Segundo Costa,

“Foi possível observar nos recentes trabalhos de campo, que mesmo quando o espaço
exterior era exíguo, era aí que os membros da família passavam a maior parte do tempo.
Sentados em degraus, nas ombreiras das portas e preferencialmente – se a dimensão do
espaço exterior o permitia - em esteiras e cadeiras na sombra das árvores do talhão. E é
também no exterior que a grande maioria das famílias cozinha, lava as loiças e a roupa”.

(2011:17)

Esta descrição contribui para o conhecimento necessário sobre as rotinas e
experiências quotidianas das crianças pequenas. Dunst (2001, cit in ANIP, 2016) reforça
que a investigação tem comprovado que todos os contextos têm potencial para
proporcionar experiências ricas de aprendizagem às crianças e os pais/cuidadores
realizam um contributo imprescindível ao desenvolvimento das crianças, quando as
envolvem em variadas oportunidades de aprendizagem quotidianas.
Estas

afirmações

exigem

um

olhar

renovado

em

relação

à

criança

africana/moçambicana. Um olhar que encontre as potencialidades e as oportunidades de
desenvolvimento em sentido contrário à maioria dos estudos que se concentram nas
vulnerabilidades e fatores de risco ao desenvolvimento da criança nos países
considerados em desenvolvimento.
Os estudos na área da criança, em Moçambique, têm-se concentrado mais nos
aspetos relacionados com as suas dimensões de vulnerabilidade. Ao longo das pesquisas
realizadas para este trabalho, foi difícil encontrar estudos que apresentassem uma visão
holística da criança moçambicana, integrando aspetos da identidade, cultura, perfil de
desenvolvimento, além das características relacionadas com os fatores de risco a que elas
estão expostas.
Quando lemos os relatórios da UNICEF ou os documentos nacionais de orientação
programática, há uma compreensão dos problemas, da privação dos direitos
fundamentais, das condições de vida da grande generalidade das crianças moçambicanas.
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No entanto, falta informação, inclusive nas organizações da sociedade civil que trabalham
na área da criança, que documente o perfil de desenvolvimento específico da criança
moçambicana. Pastori (2015), no seu estudo “Sim! Sou criança eu! Dinâmicas de
socialização e universos infantis em uma comunidade moçambicana” mencionava que, na
pesquisa que realizou junto da Rede da Criança34 em 2015, apenas encontrou um
documento com informação mais detalhada sobre a situação das crianças moçambicanas
e tratava-se do relatório do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (INE),
intitulado As crianças em Maputo Cidade: cifras e realidades (INE,1999).
As análises disponíveis são, frequentemente quantitativas e relacionadas com o
cumprimento de algum objetivo programático de uma organização ou entidade nacional
ou orientadas para grupos-alvos de projetos específicos, como seja o caso do grupo de
“crianças órfãs e vulneráveis”; “crianças em conflito com a lei” ou “crianças infetadas ou
afetadas pelo HIV/SIDA” (UNICEF). As variáveis analisadas são, frequentemente as
mesmas, localizando as crianças por local geográfico, idade, sexo, acesso à educação, à
saúde, aos serviços de ação social, saneamento ou, entre outros, crianças em conflito
com a lei, fazendo uma caracterização social e não sociológica ou desenvolvimental da
criança moçambicana.
O desenvolvimento da criança é influenciado pelas características do meio
ambiente no qual este decorre. É também influenciado pelas interações que decorrem
entre a criança e o meio e entre a criança e os interlocutores que coabitam nos mesmos
espaços físicos e sociais.
No Chibuto, os bebés são carregados na capulana até por volta dos 2 anos, num
contacto próximo com a mãe, o que reforça laços afetivos e proporciona vínculos
importantes para a vida do bebé. Sagnia (2004, cit in Akkari et al., 2012) refere que as
mães das comunidades da Gâmbia conversam e cantam para os seus bebés que
transportam às costas, enquanto realizam as suas tarefas quotidianas.

34

A REDE DA CRIANÇA é um Fórum das Organizações Não-Governamentais (ONG) nacionais e
estrangeiras e associações, sem fins lucrativos que trabalham em prol da Proteção Social e Direitos da
Criança e de forma particular da Criança em situação difícil em Moçambique
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Por essa mesma altura ocorre o desmame e a criança tem a oportunidade de
expandir a sua exploração do meio e das relações que pode estabelecer, à sua volta.
A influência do grupo parece, segundo Smith (2005), contribuir para esta
diferenciação de género, assim como também podem contribuir fatores como a biologia,
a identificação de género e o reforço do adulto. Segundo Cote & Bornstein (2009),
independentemente da cultura, os rapazes tendem a selecionar atividades mais
exploratórias e as raparigas a selecionar atividades mais simbólicas e de faz de conta,
nomeadamente destacando as atividades e papéis domésticos.
A exploração que a criança faz do espaço físico, em seu redor, assume um papel
importante no desenvolvimento, não só motor, mas também cognitivo, nomeadamente
ao nível das representações mentais, que irão facilitar a organização de um sistema
coordenado de referências, no mapa mental da criança (Kittä,1995). As experiências de
exploração livre, dos espaços exteriores, são, como já foi referido, fundamentais para o
enriquecimento das vivências da criança e em muito contribuem para a aprendizagem e
construção de imagens mentais, conceitos que depois interrelacionará entre si,
expandindo o conhecimento e a ação sobre o meio e os seus interlocutores.
Akkari et al. mencionam um estudo de Sagnia, realizado na Gâmbia, no qual se
constatou que as comunidades estudadas reconheciam a importância dos jogos e
brincadeiras para o desenvolvimento das crianças, representando um papel importante
para “tornar as crianças felizes e as ocupar a fim de que os pais pudessem trabalhar”
(Sagnia, 2004, cit in. Akkari et al.,2012:112).
As crianças têm, ao longo do seu dia, várias ocupações, sejam atividades
domésticas, comunitárias ou escolares. Permeando as suas ocupações, que são realizadas
de acordo com o género e com a idade, está presente o brincar e o lúdico. No estudo A
cultura do Brincar e a socialização infantil: perceções sobre o ser criança numa
comunidade moçambicana, o brincar é retratado como “fundamental para o
desenvolvimento e a construção de saberes e conhecimentos, agregados a valores
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culturais e sociais, além das responsabilizações e relações que as crianças estabelecem
entre pares e com os adultos” (Pastore & Barros, 2015:599).35.
Podemos encontrar referência aos tipos de jogos e brincadeiras que as crianças
moçambicanas intercalam com os seus afazeres quotidianos.
Jared Diamond, em O Mundo até Ontem aponta a abordagem dos pais ocidentais
que selecionam vários brinquedos fabricados para os seus filhos brincarem e aprenderem
deforma lúdica. Enquanto nas sociedades mais tradicionais, as crianças têm poucos ou
nenhuns brinquedos e aqueles poucos que existem são manufaturados pelas próprias
crianças ou pelos seus familiares. Nas sociedades tradicionais as crianças aprendiam, ao
mesmo tempo que realizavam as atividades de geração de renda das suas famílias,
ouvindo histórias que eram contadas de geração em geração, muitas vezes em redor de
uma fogueira (2013:283). Há aqui um paralelismo possível com vivências quotidianas,
quer do meio rural, quer do meio urbano em Moçambique. Um exemplo é o dos relatos
que Aviz apresenta, no seu estudo sobre O papel das crianças na construção e
reconstrução da cultura em contextos não formais de Moçambique. Trata-se de uma
situação sobre o quotidiano de três crianças, que Aviz encontrou, antes das nove horas da
manhã, do dia sete de abril de 2010, no Bairro do Aeroporto e com quem falou:
“…longe acenam para mim.
Peço a Bito, o condutor, que pare a Xoupela. Aproximo-me delas:
- Bom dia? Dormiram bem?
- Sim. - Respondem em coro.
- Como te chamas? Pergunto à menina de apenas três anos.
- Riso.
- Cecília (3 anos). Responde o irmão mais velho.
Eu:- Cecília. Que nome bonito! E o seu? Pergunto ao mais velho.
- Pedro (8 anos) e Mariano (6 anos), apontando ao mais novo.
- Vocês estão a brincar?
- Ela está a tomar leite antes de matabichar. Estou a cuidar da banca e dos meus
irmãos mais novos.
- E onde está a mamã? Pergunto.
- Aponta para casa.
- Ah, então quando chega alguém tu vais chamar a mamã? Pergunto.
Pedro: - Sim.
Eu:- Iá. Então, vocês podem ficar a brincar enquanto não chega cliente?
Pedro: - Sim.

(Cadernos de Viagem, 07 de abril de 2010)” (Aviz,2014:95-96)
35
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Aqui podemos reparar que as crianças andam na rua sem a presença de um adulto,
com as crianças mais velhas responsáveis pelas mais novas e com a brincadeira a ser algo
que aparece durante a realização de outras tarefas e responsabilidades que lhes são
concedidas pelos familiares adultos. Neste caso, pela mãe que estava dentro de casa,
enquanto o irmão mais velho tomava conta da banca e dos mais novos e também
brincavam. Encontramos aqui, ainda algum paralelismo entre a vida no campo e na
cidade moçambicana, mas um distanciamento muito grande face às realidades
ocidentais.
Moçambique, com uma população rural de 66.6%, preserva ainda algumas destas
práticas, principalmente nos meios onde ocorre menor aculturação ou onde há maior
escassez de serviços para as famílias acederem, nomeadamente à informação.
As crianças brincam e vivem, essencialmente fora de portas, ao contrário da
tendência atual nos países industrializados. Jared Diamond afirma que “as crianças
americanas têm menos criatividade do que as crianças nova-guineenses, porque todas as
coisas são previamente embaladas para elas”. As suas experiências têm os fatores de
risco e imprevisibilidade mais controlados, enquanto na Nova Guiné as crianças
constroem os brinquedos que desejam e partilham entre elas esses escassos recursos
lúdicos. Jared considera ainda que, as crianças africanas têm maior liberdade do que as
crianças americanas, podendo andar mais na rua, subir a árvores e há sempre um “tio” ou
uma “tia” por perto a fazer companhia, quando não são as crianças mais velhas a tomar
conta (Diamond,2013:280-288). Esta descrição é, também, compatível com o quotidiano
das crianças moçambicanas, em particular na província de Gaza, mas também, em parte
na cidade de Maputo.
No Chibuto, segundo relatos de habitantes locais36, as crianças ocupam o seu dia
com a ida à escola, pastagem, vender sacos de plástico e ovos cozidos, ir à machamba37,
36

Recolha de informação no âmbito da implementação do Projeto “Educadores em Movimento – Uma
Educação Itinerante para a Primeira Infância”, implementado no Chibuto, por um consórcio constituído por:
Aidglobal; Centro Vocacional e Residencial do Chibuto (CVRC); Serviço Distrital da Educação, Juventude e
Tecnologia do Chibuto (SDEJT); Serviço Distrital da Mulher e Ação Social (SDSMAS); Instituto Politécnico de
Leiria (IPL) e Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL)
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caçar, pescar, brincar, cortar caniço e realizar trabalhos domésticos. No grupo etário dos
4 aos 6 anos é mais frequente as crianças participarem nos afazeres de casa, serem
responsáveis pela sua higiene pessoal e brincarem, ao longo do seu dia.
As mamãs do Chibuto, auscultadas no âmbito do Projeto “Educadores em
Movimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância” (EeM, 2019)
enumeraram como principais brincadeiras das crianças, em particular, na idade préescolar as seguintes: neca38; jogar à bola; estufa39, pião; mathocozana40; ntuxa41;
mudzobo42; esconde-esconde e toca43. Saltar à corda, jogar às escondidas, “toca” e
brincar com brinquedos construídos pelas próprias crianças, são os jogos que, além da
dança e música, Mwamwenda enumera nas ocupações das crianças africanas (2009:382).
Estas brincadeiras são essencialmente jogos de regras e jogos coletivos que
contribuem para o seu desenvolvimento social, afetivo e moral. São jogos que facilitam o
desenvolvimento de competências cognitivas, tais como a atenção, a concentração, mas
também habilidades motoras.
Mwamwenda refere que até aos 5 anos as atividades de ocupação das crianças são
independentes do género. A partir daí, tal como acontece no Chibuto, muitas crianças,
rapazes, africanos, começam a pastorar o gado e a ganhar novos conhecimentos, muito
em volta da Natureza, ciclos, plantas, animais, clima e comportamento humano. As
meninas, pelo seu lado, a partir dos 5 anos, começam a assumir papéis de maior
responsabilidade nas atividades domésticas, tais como limpeza do lar, transporte de água,
recolha de lenha, tomar conta de irmãos mais novos ou fazer recados (2009:382).
Segundo a Convenção dos Direitos da Criança, o brincar é um princípio fundamental
e confere às crianças o Direito ao repouso e aos tempos livres e participar em atividades
recreativas (UNICEF,2004:22).

37

Terreno de cultivo para produção familiar
Semelhante ao “Jogo da Macaca”
39
Semelhante ao “Jogo do Mata”
40
Jogo de origem africana muito popular em Moçambique, jogado com pedrinhas e um buraco no chão
41
Jogo de tabuleiro muito popular em Moçambique
42
Semelhante ao “Jogo do berlinde”
43
Semelhante ao “Jogo da apanhada”
38
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A criança só reproduz aquilo que consegue realizar em cada etapa do seu
desenvolvimento. Para tal desempenho, muito contribui o jogo e a brincadeira, pois “…
através do jogo obtemos uma visão mais aprofundada da competência cognitiva,
emocional e social das crianças (Pellegrini & Boyd, 2002:253).
Outro exemplo dos relatos que Aviz apresenta, no seu estudo sobre O papel das
crianças na construção e reconstrução da cultura em contextos não formais de
Moçambique:
“À tardinha estávamos caminhando distraídas, Fernanda e eu, pelas ruas do bairro
Machaquene. Íamos ao curandeiro fazer nossa entrevista, pois havíamos agendado há dias. A
rua estava cheia de crianças a brincar. E um grupo, especialmente, chamou-nos a atenção.
Elas já haviam nos avistado de longe e só notamos porque davam muitas gargalhadas: Eram
mais ou menos oito crianças em cima de uma ‘carcaça’ de carrinho de bebê. A cena era
realmente incrível!
Crianças: - Baixa!5 Baixa! E caíam na gargalhada.
Fernanda: - Ah, este chapa vai para a Baixa?
Eu: - Mas será que ainda há lugar para nós duas?
- Anda cá. Fala Belinha (a mais velha das meninas), indicando o colo.
Rimos todos enquanto explicávamos que não podíamos ir para a Baixa naquele
momento porque tínhamos um compromisso muito importante. Mas prometemos que
voltaríamos para pegar o chapa para retornarmos a casa. Perguntamos se ainda teria chapa
ao retornarmos.
- Sim! Às seis. É só esperar na paragem. Responde Manuel.
E todas caem na gargalhada.
(Cadernos de Viagem, 23 de outubro de 2010)”

(Aviz,2014:100)

Esta cena retrata uma clara apropriação das crianças pelas cenas do quotidiano da
vida na cidade. O uso da brincadeira para a representação simbólica que lhes permite um
espaço de ação desejado. A autora refere ainda que “Diferentemente do campo ou
bairros mais afastados, em que os quintais das casas são imensos e cheios de árvores, em
bairros de periferia como Machaquene, Polana Caniço, dentre outros, qualquer canto
pode ser caracterizado como lugar de criança” (2014:101).
O jogo simbólico desempenha um papel fundamental em facilitar à criança a sua
adaptação afetiva e emocional ao meio social onde vive.
No estudo de Aviz, encontramos outros relatos de cenas que retratam o quotidiano
das crianças em Maputo. É, por exemplo, retratada a importância da televisão, como
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sendo uma atividade muito presente na vida das crianças que a autora encontrou em
Maputo. Há, no entanto, uma distinção face à experiência de crianças de outras
realidades, pois em Maputo é frequente as crianças verem televisão em grupo,
principalmente à noite, depois do jantar (Aviz,2014). No campo, não há esse hábito pela
escassez de recursos enérgicos e económicos e nos países ocidentais, sendo que
praticamente todos os agregados familiares têm, pelo menos uma, televisão e é hábito
assistirem dentro de casa, em família ou individualmente.
Prista et al. referem, no seu estudo sobre a Atividade física em Moçambique, que
numa amostra de 1421 rapazes e 1611 raparigas, estudada em 2012, na cidade de
Maputo, foi possível perceber que se verifica uma diminuição das atividades domésticas,
jogos ativos e deslocações ativas, à medida que as crianças crescem. Os autores
acrescentam ainda que decréscimo abrupto da atividade física nas crianças e jovens das
cidades é real e estendeu-se a todas as camadas sociais (DOS SANTOS et al., 2014a)” (Cit.
In. Prista et al. 2016: 63).
Ki-Zerbo lembrou, em entrevista de René Holenstein, que “África foi o berço de
invenções fundamentais, constitutivas da espécie humana durante centenas de milhares
de anos” (2006:13). Acrescenta ainda que o continente africano sempre foi terra de
transumância, em resposta à necessidade de sobreviver a condições adversas e de
escassez de recursos sazonais, no entanto essa movimentação dificultou, segundo KiZerbo, a criação de condições para o desenvolvimento da escrita. As comunidades rurais
moçambicanas têm ainda, muito enraizadas, essas tradições da oralidade na preservação
e passagem de conhecimento entre gerações. Essa herança cultural, da qual fazem parte
os contos tradicionais, é um constructo das Línguas Autóctones de cada região de
Moçambique, muitos já traduzidos e escritos na língua portuguesa.
As crianças aprendem através dos contos. Aprendem sobre o mundo real e sobre o
mundo irreal, principalmente através dos mais velhos – Kókwáná44.
E é, também, nos contos que é possível encontrar, novamente, uma distinta noção
de família, face ao estipulado mais a ocidente. A noção de família “é ampla: inclui os
44

Kókwáná – 1-avô; avó; tio; 2- termo de respeito a pessoas mais velhas in SITOE, B. (2011).
Dicionário Changana-Português. Texto Editores. Maputo
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vivos, os mortos, os agregados e os ainda por nascer, ou seja, os descendentes”
(Garbinato, sd:9).
Compreende-se, portanto, que há diversas características endógenas da cultura
africana e moçambicana, em particular, que merecem ser consideradas nos estudos sobre
a criança e a infância. Gopnik refere que as investigações recentes demonstram que as
crianças, desde pequenas que conseguem distinguir, nos contos, “insinuações subtis que
tornam a história, os factos e a realidade fundamentalmente diferentes da fantasia e da
ficção” (2017:138-145). Em Moçambique, as tradições orais e os contos fazem parte do
património identitário dos povos, mas é um pouco assim por toda a África.
“É desejo meu que a voz do narrador de contos nunca morra em África, que as
crianças nunca percam a capacidade de ampliar os seus horizontes do mundo com a
magia dos relatos” (Nelson Mandela cit in Mia Couto, 2010).
Os contos são facilitadores do desenvolvimento da linguagem, mas também da
criatividade, autonomia, imaginação e a coloca em contacto com a cultura, as tradições,
conhecimentos e valores do seu povo (Messias,2016:2). Estas tradições orais estão ainda
mais presentes nos meios rurais e, geralmente, são o veículo primordial para transmissão
de valores, regras e condutas que fazem parte de uma determinada comunidade e liga as
várias gerações, inclusive as antepassadas, entre si (Rosário,1989:40). Por outro lado, a
aprendizagem através da narrativa oral proporciona às crianças o desenvolvimento das
suas capacidades de memorização, além da própria aprendizagem dos conteúdos
implícitos (idem:41).
No levantamento feito no Chibuto, no âmbito do projeto “Educadores em
Movimento- Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância” (EeM), promovido pela
AIDGLOBAL junto das comunidades locais, foram identificados os seguintes Contos
conhecidos na comunidade: “o coelho e o galo”; “o camaleão, conselheiro do rei”; “o
coelho e o cágado”; “história de uma feiticeira”; “ encontro dos animais”; “A história de
três meninos que não sabiam falar português”; “ o coelho e a cobra”; “história das
comunidades” (AIDGLOBAL,2019).
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Sagnia (2004, cit in Akkari, 2012:116)) valoriza as práticas autóctones e assim como
Woodward (2007, cit in Akkari,2012:116) destacam o potencial dos recursos locais, de
base cultural, na estimulação e ensino às crianças. Woodward, descobriu que na África do
Sul, a música e a arte têm um papel fundamental na educação das crianças. Akkari et al.
referem ainda que estas constatações podem apoiar o uso de brinquedos locais e a
participação de cuidadores e contadores de histórias, “para perpetuar os conhecimentos
tradicionais e permitir a utilização daquilo que já está disponível a um custo mínimo”
(2012:116-117).
Aliás, são cada vez mais os estudos que, considerando as crianças e os seus modos
de vida, procuram uma caracterização do quotidiano e dos aspetos específicos das
culturas nas quais as suas crianças estão inseridas, de modo a desconstruir uma visão
normativa e universal da infância. Estas questões são ainda mais importantes quando nos
reportamos às crianças africanas, nomeadamente às moçambicanas, uma vez que, como
já foi descrito anteriormente, é frequente serem desenvolvidas e implementadas medidas
e estudos sobre as crianças com base em padrões normativos aferidos noutras
populações, frequentemente ocidentais (europeias e/ou americanas). Esses grupos de
referência apresentam modos de vida, culturas e conceitos diferenciados entre si. Na
literatura encontramos referência a como estas situações estão a retratar “crianças fora
do lugar” (CONNOLLY; ENNEW, 1996; COLONNA, 2009, 2012), ou seja, quando se
classificam ou descrevem as crianças moçambicanas, com base num referencial
normativo que não contempla os aspetos sociais, históricos e culturais nos quais acontece
a sua infância. Connolly e Ennew (1996) afirmam que é essencial “estabelecer bases para
a compreensão das crianças africanas, pois elas possuem experiências diversas do padrão
ocidental” (1996, cit in. Pastore,2015).
Colonna ao questionar esta visão, que coloca a criança africana/moçambicana “fora
do lugar / out of place”, chama a atenção para o quotidiano destas crianças que
“quotidianamente brincam, cuidam dos irmãos, estudam, ajudam nas tarefas
domésticas, trabalham, se organizam e lutam continuam a ser sistematicamente
ocultados pela imagem das crianças africanas pobres e doentes” (2009:20).
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“As diversidades sociais, culturais, históricas e socioeconómicas vividas pelas
crianças passaram a ser fatores fundamentais para a heterogeneidade existente entre
elas, levando em conta que, para além das questões individuais, há as questões
estruturais das sociedades das quais elas fazem parte, que vão delineando as posições
sociais ocupadas pelas crianças que, segundo Sarmento e Pinto (1997), acabam por
mobilizar formas de ser, de vir a ser e estar dentro dos contextos familiares, escolares,
sociais, comunitários, entre outros” (Pastore & Barros, 2015:600).
No entanto, importa referir que, apesar de existir uma prevalência atual de elogios
aos métodos participativos nos estudos sociais da infância, há autores que questionam
essas vantagens e chegam mesmo a apresentar uma crítica aos métodos de pesquisa
participativos, questionando a sua efetividade e oferecendo uma reflexão sobre a
metodologia participativa, nos estudos que envolvem crianças (GALLACHER & GALLAGHER,
2008).

Assim, este trabalho pretende compreender as relações dinâmicas entre os vários
vetores de análise que contribuem para a compreensão do desenvolvimento psicomotor
da criança moçambicana e, em particular, que vive no Chibuto, meio rural interior no sul
do país.
É também, importante perceber se as características distintas do quotidiano entre
as famílias moçambicanas na cidade e na aldeia criam ou não condições para um
favorável desenvolvimento psicomotor na criança, em particular quando chega à idade
pré-escolar. Isto ainda antes de aferir em que medida a estimulação da criança em idade
pré-escolar pode promover a sua aprendizagem na fase escolar seguinte. O que a
pesquisa demonstrou é que é possível identificar diretrizes que podem nortear esta
análise. No entanto, só um estudo particular da comunidade rural do Chibuto poderá
produzir conhecimento válido para se poderem afirmar as características específicas do
perfil de desenvolvimento e aprendizagem das crianças do Chibuto.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA
Percebemos, durante a pesquisa, que o desenvolvimento é influenciado por
variados fatores, dentre os quais a hereditariedade e o meio ambiente, estando as
mudanças típicas na infância relacionadas com a maturação do sistema nervoso central. É
um processo complexo de transformação contínua, dinâmica e progressiva durante todo
o ciclo vital do indivíduo, que ocorre através da interação entre características biológicas
individuais e o meio ambiente (diz respeito ao ambiente cultural, social e interações que
envolvem o indivíduo).
O estudo dos fatores que influenciam o desenvolvimento da criança é complexo e é
difícil de os separar entre si. Em relação à influência do meio ambiente e da
hereditariedade, por exemplo, é difícil, inclusive, fazer comparações controladas, pois
nem sequer os irmãos gémeos “têm exatamente o mesmo ambiente” (Papalia et al.,
2001:77). Papalia et al. referem que, atualmente, a maioria dos desenvolvimentistas vê a
relação entre os fatores ambientais e genéticos como estando intrinsecamente
relacionados entre si (iedm:78). Inteligência, temperamento e timidez são alguns
exemplos de características influenciadas cumulativamente pela hereditariedade e pelo
meio ambiente, podendo, também, variar ao longo da vida do indivíduo (idem:88).
Também o ambiente pré-natal influencia o desenvolvimento do feto e tudo o que afeta o
bem-estar da mãe, afeta o bem-estar do feto e pode interferir com o seu crescimento. A
nutrição, a atividade e o esforço físico, o consumo de drogas e/ou medicamentos, e até
de algumas plantas/alimentos/infusões, podem influenciar a saúde do feto. A idade da
mãe e o seu estado de saúde geral, mas também a saúde do pai, através da transmissão
genética, e a sua idade avançada podem influenciar alterações no desenvolvimento do
feto em gestação (Papalia et al., 2001:92-121). A fase do parto e da assistência no parto,
assim como a nutrição e a exposição a fatores de risco nos primeiros tempos de vida
devem ser monitorizados. Sabemos que em Moçambique, principalmente em meio rural,
há grande fragilidade na rede de cuidados de saúde primários e de assistência à gestante
e parturiente, assim como aos recém-nascidos.
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Há, segundo a UNICEF, no Relatório sobre a Situação das Crianças em Moçambique,
“uma relação sinergética entre a pobreza, as mudanças climáticas, os riscos associados as
calamidades naturais e as flutuações sazonais na insegurança alimentar que, direta e
indiretamente, afetam o bem-estar da criança em muitos domínios” (2014:9). Gaza é uma
província que está exposta a estas sinergias adversas, as quais devem ser devidamente
consideradas como fatores que influenciam o modo de vida, o bem-estar e as condições
das famílias, mas também o desenvolvimento e o crescimento e aprendizagem das suas
crianças.
Todos estes fatores devem ser analisados e traduzidos em vetores de análise
mensurável num processo de estudo de anamnese detalhado, quando se pretende apurar
uma linha de base face ao desenvolvimento psicomotor de um grupo de crianças. Tratase de uma etapa fundamental para construir uma linha metodológica de investigação e
para a construção dos instrumentos mais completos e o mais válidos possível, para a
especificidade da população a estudar. É por isso que é tão importante esta análise dos
vários fatores que influenciam o desenvolvimento da criança e em particular no Chibuto.
Ball (2010) chama a atenção precisamente para este aspeto da importação de
instrumentos de avaliação da aprendizagem e de programas que foram inicialmente
criados para populações de países ocidentais, nos quais as normas e as abordagens
europeias sobre o desenvolvimento da criança são predominantes e podem negligenciar
a transmissão de saberes e práticas locais (in Akkari et al., 2012: 114).

“Esta exportação mina a diversidade de vozes, de fontes de conhecimento, de
modos de vida e de sustentáculos para a educação das crianças nas condições locais
nos países recetores e nas comunidades. Os conhecimentos culturais e as práticas
parentais positivas constituem fontes para os programas de desenvolvimento
comunitários impulsionados pelas organizações não-governamentais que visam
preservar e promover o patrimônio cultural. Quando a cultura é tomada como o
suporte da aprendizagem e do desenvolvimento infantil, ela se torna um recurso
indispensável. Os programas fundados sobre estes «trunfos» locais são suscetíveis de
atrair uma forte demanda e aumento da participação dos pais, dos avós, e dos atores
locais. Estes programas são mais suscetíveis de adaptarem às condições locais e
serem duráveis.”

(in Akkari et al., 2012: 114)
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Segundo o Banco Mundial, cada vez mais pesquisas relacionam o desenvolvimento
cognitivo das crianças com a qualidade do ambiente, com a quantidade da estimulação
precoce, com as oportunidades de aprendizagem, mas também reconhecem uma
influência da genética, no desenvolvimento cognitivo (Fernald et al., 2009 cit in. Banco
Mundial,2011:17). Os fatores de risco ambiental, como a desnutrição, maus-tratos, má
saúde ou ambientes pouco estimulantes “têm demonstrado ter um impacto negativo no
desenvolvimento das crianças (Irwin, Siddiqi e Hertzman.2007 cit in Banco
Mundial,2011:17).
É, portanto, essencial, que nos programas dirigidos às crianças, se desenvolva uma
metodologia de avaliação, monitoria e implementação segundo uma visão transacional e
bioecológica, que permita o recurso a parâmetros de observação da criança, das
interações e do meio, em variados aspetos. Só desta forma sistémica será possível apurar
resultados mais fidedignos face à realidade casuística dos factos.

“De facto, numa perspetiva ecológica e transacional, o desenvolvimento da
criança é o resultado das interações desta com os diferentes ecossistemas onde está
inserida. Assim, tanto na avaliação como na intervenção, a criança não pode ser
considerada isoladamente, sendo essencial ter em atenção os seus diversos cenários
de aprendizagem e de prestação de cuidados. Só assim se determina quais são as suas
verdadeiras capacidades e se ontem informações úteis e imediatamente relevantes
para a intervenção, assegurando-se a sua validade ecológica e também a da avaliação
(Bronfenbrenner, 1979, cit por Bairrão, 1994:37) ”.

(ANIP,2016:137)

Ao longo do estudo das publicações disponíveis, identificamos vários fatores que
influenciam o desenvolvimento e estabeleceram-se relações com o contexto e vida da
criança e possíveis impactos no seu desenvolvimento. Vários outros fatores não foram,
ainda, objeto de análise da sua correlação e impacto no desenvolvimento da criança
moçambicana. Em anexo é apresentado um quadro síntese com algumas das informações
apuradas, ao longo da pesquisa bibliográfica.
Percebeu-se, ao longo desta revisão bibliográfica, que a pesquisa nesta área não
tem sido suficientemente sistemática para permitir generalizações amplas sobre estas
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interações. Os resultados podem, portanto, diferir entre si, nas suas conclusões, porque
os estudos se concentraram em fatores, medidas e contextos diferentes.
A questão de partida, desta revisão bibliográfica, pretendia apurar se as crianças
moçambicanas que vivem em contexto rural e em particular as do Chibuto, em idade préescolar, apresentam um desenvolvimento psicomotor distinto daquelas que vivem em
contexto urbano. Com o arrolar dos vários fundamentos teóricos que suportam os
estudos sobre o desenvolvimento da criança e a análise das publicações encontradas,
percebe-se que não existem dados suficientes para afirmar a correlação pesquisada. No
entanto, há indicadores noutros estudos de correlação, realizados noutros países e com
outras populações, que sugerem diferenças dos perfis de desenvolvimento entre crianças
que vivem em contextos distintos, com experiências distintas na fase de vida da primeira
infância. Parece, portanto, atendendo à realidade de Moçambique, haver aqui uma
oportunidade de investigação pertinente, uma vez que, na literatura encontraram-se
vários estudos que comparam o desempenho de crianças, maioritariamente ao nível
motor, de meios rurais e urbanos, dentro do mesmo país. É importante salvaguardar que
as características do contexto urbano de Maputo não podem ser generalizáveis às
restantes cidades do país, por evidentes assimetrias de desenvolvimento e dinâmicas.
Há uma distinção entre o desenvolvimento de crianças que vivem em zonas rurais e
urbanas, que poderá depender de vários fatores, muitos deles inerentes às
oportunidades específicas de cada tipo de contexto. Um deles, a maior probabilidade de
frequentarem contextos educativos antes do ensino primário pode, segundo algumas
constatações recolhidas, facilitar o seu desempenho académico. No entanto, essas
distinções poderão não se destacar ainda na idade pré-escolar, mas mais tardiamente, ao
longo do percurso académico.
No estudo A Review Of The Literature: Early Childhood Care And Education (ECCE)
Personnel In Low- And Middle-Income Countries (UNESCO, 2015), realizou-se uma revisão
da literatura focada em 15 países, a saber: República Dominicana, Egito, Gana, Quênia,
ARJ Macedônia, Malásia, Moldávia, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Omã, Filipinas,
Togo, Trinidade e Tobago e Vietnam. Os autores recorreram a vários bancos de dados
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académicos e literatura publicada, privilegiando estudos publicados entre 2000 e 2015,
relacionados com os recursos humanos, políticas, tendências e problemas relacionados
com Cuidados e Educação na Primeira Infância (EPI). Concluíram que há dados limitados
sobre a temática, atribuindo a situação a dificuldades de os governos recolherem e
divulgarem dados relacionados com o ensino pré-primário e com o facto de a maioria dos
estudos disponíveis se basearem em informações estruturais e não de processo. Os
autores acrescentam que existem poucos estudos experimentais na área dos Cuidados e
Educação na Primeira Infância, nomeadamente estudos que permitam fornecer
informações essenciais para desenhar as estratégias nacionais para a primeira infância e
que possibilitem definir o tipo de formação a disponibilizar para os recursos humanos,
mas também, que perfil de profissionais se pretendem para a área da primeira infância,
entre outras questões (UNESCO, 2015). Também BIDWELL, K. and WATINE, L. no relatório
Exploring Early Education Programs in peri-urban Settings in Africa referem que embora
existam evidências sobre o impacto das intervenções na primeira infância, decorrentes de
pesquisas realizadas nos Estados Unidos e América Latina, existem poucos estudos
longitudinais e evidências limitadas sobre o custo benefício ou modelos retornos
educacionais (2014:7).
Dos 41 estudos principais, quase todos continham, no seu título, alguma das
palavras-chave da pesquisa, no entanto, apenas 17 apresentavam uma relação direta com
os vetores principais desta revisão. Os restantes 24 estudos, relacionavam-se com
campos de conteúdo mais periféricos, como por exemplo: intervenção precoce na europa
ou com a realidade de crianças na América latina. Foram também considerados estudos
principais aqueles que retrataram realidades semelhantes em países africanos da África
Subsaariana.
A distribuição temática das publicações consultadas permite perceber que, há uma
maior disponibilidade de informação sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento
da criança, sobre a sociologia da infância e sobre as características do contexto
africano/Moçambicano. A temática com menos publicações foi a temática sobre o
desenvolvimento psicomotor em idade pré-escolar.
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Estes dados são concordantes com a constatação, ao longo da pesquisa, de que
faltam estudos específicos sobre o perfil de desenvolvimento da criança moçambicana,
fundamentais para apoiar qualquer medida de ação dirigida às crianças moçambicanas. O
impacto de ações já desenvolvidas e a desenvolver futuramente pode, em larga medida,
estar condicionado pela falta deste conhecimento e, em paralelo, pela tendência para,
em substituição, se recorrer a dados sobre outras populações, que não a moçambicana.
É importante referir que há, um estudo nuclear, que foca uma ação desenvolvida ao
nível de uma intervenção precoce na primeira infância, em meio rural, na Província de
Gaza, desenvolvido pela Save the Children, com início em 2008. Nessa altura, esta
Organização Não Governamental implementou, em comunidades rurais de Gaza, centros
de base comunitária com um modelo de intervenção pré-escolar que abrangeu 67 classes
em 30 comunidades (Banco Mundial,2011:3). Esta intervenção implicou, inclusive, uma
avaliação que caracterizava o desenvolvimento das crianças, nomeadamente ao nível do
desenvolvimento cognitivo, motricidade, linguagem e comunicação, competências socio
emocionais e saúde. O impacto desta intervenção foi aferido dois anos após o seu início, e
permitiu concluir que as crianças que frequentaram este programa apresentaram
melhores resultados no seu desempenho no ensino primário, quando comparados com o
grupo de controle (idem). Especificamente, este estudo revelou evidências de melhorias
no desenvolvimento das crianças, em vários domínios, tais como: cognitivo, resolução de
problemas, competências de motricidade fina, comportamento e competências socio
emocionais (idem). O estudo acrescenta, no entanto, que não foram apuradas evidências
de melhores desempenhos ao nível do desenvolvimento da linguagem e comunicação,
continuando a representar áreas onde as crianças apresentavam grandes dificuldades.
Em relação a este estudo, importa ainda dizer que, apesar de mencionar que usou
escalas de avaliação do desenvolvimento adaptadas ao contexto, tal não parece ser
fidedigno, uma vez que, o que aconteceu foi o uso do Teste de Vocabulário por Imagens
Peabody (TVIP), na versão adaptada para populações de falantes de espanhol em
contextos de baixa renda da América Latina (2012:23). Nestas circunstâncias, os
resultados deste estudo, terão de merecer a devida ressalva. Não poderão ser totalmente
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assumidos como um retrato da realidade. Não esquecer, nomeadamente, o risco da
interferência das questões linguísticas nos resultados de estudos/avaliações, quando não
são devidamente consideradas. No próprio relatório do estudo é realçado que houve
questões do design do projeto que deveriam merecer outra atenção em futuras
replicações, precisamente por terem ocorridos discretos impactos ao nível do
desenvolvimento da linguagem. Apesar disso, foi possível encontrar uma referência a este
estudo, como sendo “um estudo rigoroso dos efeitos da pré-escola na África Subsaariana,
relatando uma avaliação experimental de um programa pré-escolar na província de Gaza,
em Moçambique”45 (BIETENBECK et al.,2017:3).
A reforçar esta reflexão, encontramos o estudo de Beatrice Matafwali e Robert
Serpell, Design and validation of assessment tests for young children in Zambia (2014),
onde, mais uma vez, se reconhece que há pouca documentação sistemática sobre
instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil, culturalmente apropriados para a
população africana. A título de referência, os autores abordam ainda o processo pelo qual
foram desenvolvidos dois instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil, no
contexto da Zâmbia, considerando, precisamente as questões transculturais na avaliação
infantil. Com esses testes, o Teste de Panga Munthu e a Ferramenta de Avaliação da
Criança da Zâmbia (ZamCAT), foram recolhidas evidências empíricas de sua validade
ecocultural e psicométrica, sendo uma referência relevante a considerar no
desenvolvimento de outras ferramentas de avaliação infantil, para o contexto africano.
O estudo de BIETENBECK t al. (2017), Preschool Attendance, School Progression, and
Cognitive Skills in East Africa afirma que, na África subsaariana, a maioria das crianças que
se matriculam na escola têm um desempenho escolar baixo e que uma das razões que o
podem justificar é a falta de preparação das crianças à entrada no ensino primário. O
mesmo estudo procura compreender os ganhos de uma intervenção pré-escolar ao nível
de impacto no percurso escolar e conclui que há algumas evidências, de impacto dos

45

Tradução livre da autora. No original: “To the best of our knowledge, the only other rigorous study
of preschool effects in Sub-Saharan Africa is the paper by Martinez, Naudeau, and Pereira (2013), who
report on an experimental evaluation of a model preschool program in the Gaza province of Mozambique”
(BIETENBECK et al.,2017:3).
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programas pré-escolares, face aos resultados de aprendizagem das crianças, no ensino
primário. Estes benefícios parecem resultar do facto de as crianças desenvolverem
habilidades cognitivas e comportamentais, no pré-escolar, que os irão ajudar nas
aprendizagens seguintes. Este estudo baseou-se em dados de experiências realizadas em
larga escala na Tanzânia e no Quénia, demonstrando existirem benefícios a longo prazo,
para as crianças que frequentam programas pré-escolares. Concluiu-se que as crianças
que frequentaram a pré-escola na Tanzânia e no Quénia, progridem mais nas classes do
ensino primário, nas idades entre 13 e 16 anos, inclusive apresentando melhores
desempenhos em testes cognitivos padronizados, com um desvio padrão de 0.1, face aos
seus pares que não frequentaram o ensino pré-escolar.
Reconhece-se que uma das eventuais razões para o baixo sucesso escolar das
crianças no ensino primário pode ser a falta de preparação à entrada na 1ª classe (Cunha
e Heckman, 2007 cit in. BIETENBECK, 2017:15-16). Encontram-se, na literatura, várias
referências a programas pré-escolares como promissoras medidas para contrariar estas
dificuldades das crianças e o insucesso escolar subsequente (Banco Mundial, 2018), no
entanto, Bietenbeck afirma que não há suficientes evidências empíricas e rigorosas sobre
o impacto desses programas (2017).
Parece, portanto, ser importante perceber quais os modelos pedagógicos mais
pertinentes para um determinado contexto, depois de o conhecer bem e compreender a
influência das suas características, no desenvolvimento da criança; valorizar a importância
da cultura no desenvolvimento da criança e das dinâmicas de cuidados e de educação das
mesmas; conhecer, valorizar a maximizar o papel das famílias e das comunidades na
educação das suas crianças e não esquecer a importância de programas de ação
integrados que incluam a saúde e a nutrição.
Pela bibliografia consultada será possível perceber que um estudo dessa dimensão,
deverá considerar variáveis de estudo diretamente relacionadas com a criança, mas
também variáveis de estudo que observem as características das relações desta com os
seus cuidadores e que analise as características do meio envolvente.
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Na pesquisa realizada, o desenvolvimento motor é a componente mais estudada e
descrita, talvez pela maior facilidade com que é observado, parametrizado e comparado,
no entanto, uma análise sobre o desenvolvimento psicomotor da criança no Chibuto
deverá considerar os vários domínios do desenvolvimento da criança: sensoriomotor;
afetivo; (psico) social; cognitivo; linguagem; relação e comunicação; participação e
funcionalidade em conjugação com a análise das características dos interlocutores
cuidadores e das oportunidades/barreiras do meio envolvente.
Outro dado a reter é que, além da identificação de uma linha de base como ponto
de partida num projeto que defina medidas de ação para promover o desenvolvimento
da criança é, também, necessário reunir um conjunto de informação que se configure
numa anamnese, fundamental para ajudar a interpretar determinadas características das
crianças, no momento da análise.
Importa também refletir sobre o rumo que seguem os países ditos desenvolvidos,
nos quais, cada vez mais, seguindo as pressões dos mercados de capital, se alarga a oferta
educativa e se transitam os cuidados da primeira infância, da família, para outros serviços
fora de casa. Ora, o “que a neurociência está a começar a confirmar e explicar (…) é que
as relações afetuosas, estáveis, seguras, estimulantes e gratificantes com a família e com
as pessoas que cuidam das crianças nos primeiros meses e anos de vida são cruciais para
quase todos os aspetos do desenvolvimento da criança” (UNICEF,2008:6). A investigação
tem comprovado que a relação emocional entre pais e filhos é tão importante para o
desenvolvimento intelectual, como é para o desenvolvimento emocional e que “esforços
meramente didáticos – destinados a desenvolver as capacidades cognitivas da criança –
podem prejudicar o que procuram promover, se as necessidades emocionais forem
negligenciadas” (UNICEF,2008:6). “… É precisamente este tipo de interação íntima, de um
amor recíproco, que, acompanhada por uma alimentação adequada, constitui a
componente essencial do desenvolvimento emocional, físico e cognitivo da criança”
(idem).
Sendo assim, após esta revisão bibliográfica, concluiu-se que devem ser valorizadas
todas as evidências sobre os fatores que influenciam o desenvolvimento das crianças,
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valorizar e integrar os conhecimentos e práticas culturais locais e com isso construir um
modelo de resposta para as necessidades das crianças moçambicanas, em particular
aquelas que vivem no meio rural do sul do país.
Há, portanto, riscos relevantes e a vários níveis que decorrem da importação de
modelos de ensino de outros países sem que decorra um processo de aculturação da
metodologia para que possa responder a necessidades locais e resultar de soluções
localmente apropriadas e sustentáveis.
Seguindo esta reflexão, o autor do estudo Promoting children´s sustainable access
to early schooling in Africa (2014) apresenta as práticas que se observam em diversas
comunidades africanas, as quais desenvolvem programas de estimulação pré-escolar com
base em linhas conceptuais ocidentais. É explicado que as comunidades rurais dispõem
de diversos conhecimentos e práticas relevantes na promoção do desenvolvimento e
aprendizagem das crianças. No entanto, a importação de modelos ocidentais, segundo o
autor, distancia as comunidades das suas tradições e gera barreiras relacionadas com a
pouca participação dos pais na transição casa-escola. Estas dificuldades em conjunto com
a falta de incentivo aos professores e falta de recursos materiais dificultam o sucesso das
crianças no ensino primário. O autor conclui que capacitar os pais a utilizarem recursos e
conhecimentos locais, envolvendo-se de forma mais participativa na educação das suas
crianças e ainda o reforço na capacitação dos professores e aumento de recursos
materiais irá promover impactos mais significativos no percurso de aprendizagem das
crianças. Estas conclusões estão em linha com os princípios chave da intervenção precoce
na infância, que, segundo a ANIP, (adaptação do modelo integrado de Intervenção
precoce de Dunst (2000)), deve desenvolver-se com práticas centradas na família,
nomeadamente através de: promover oportunidades de aprendizagem à criança; apoio
aos pais e maximizar os recursos existentes na comunidade (2016:76).
No Projeto da AIDGLOBAL, “Educadores em Movimento – Uma Educação
Itinerante para a Primeira Infância” (EeM), os serviços de Educação de Infância Itinerante
(EII) são geridos por um Comité Comunitário que para além de acompanhar o próprio
serviço à comunidade implementa estratégias para a sustentabilidade da participação das
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“Educadoras em Movimento”. Esta é já uma abordagem que devolve à comunidade o
papel participativo que lhe é devido e que os estudos parecem reforçar como sendo um
processo imprescindível para o sucesso das abordagens de educação de infância.
O documento Cuidados de criação para o desenvolvimento na primeira infânciaPlano de vinculação dos objetivos de sobreviver e prosperar para transformar a saúde e o
potencial humano (UNICEF & OMS,2018) aponta vários aspetos importantes a considerar
na análise do presente e das perspetivas futuras sobre o desenvolvimento da primeira
infância e da criança em idade pré-escolar, em Moçambique. Destaca-se, neste
documento, a importância dada aos cuidados de criação, que dizem respeito às condições
que propiciam saúde, nutrição, proteção e segurança da criança, cuidados responsivos e
oportunidades de aprendizagem precoce. Para que os cuidadores consigam providenciar
estes cuidados de criação é necessário que tenham “segurança económica e social,
participar de redes sociais de apoio, ter autonomia para tomar decisões de acordo com o
princípio do melhor interesse da criança e estar convencidos do importante papel que
desempenham na vida das crianças sob seus cuidados” (UNICEF & OMS,2018:11-12). À
semelhança do que preconiza o Sistema nacional de Intervenção Precoce na Infância, em
Portugal, também neste documento é reforçado que
“Nos primeiros anos de vida, pais, membros da família imediata e cuidadores
são os mais próximos da criança pequena e, portanto, os melhores provedores dos
cuidados de criação. É por esse motivo que o ambiente familiar seguro é importante
para as crianças pequenas. Para garantir aos cuidadores tempo e recursos para
oferecer cuidados de criação, é necessário dispor de políticas, serviços e apoio
comunitário”.
(UNICEF & OMS,2018:11-12)

A UNICEF e a OMS recomendam que
“As famílias e os cuidadores necessitam de sistemas integrados de apoio aos
cuidados de criação. Todos os cuidadores de crianças pequenas necessitam de
informações básicas e algum nível de apoio. As comunidades e famílias em risco
necessitam de apoio adicional, como benefícios materiais ou financeiros e contatos
mais frequentes com um prestador de serviço ou orientador qualificado. As crianças
com dificuldades do desenvolvimento e deficiências, expostas à violência, abuso,
negligência ou dissolução familiar e as famílias em conflito e outras condições de
emergência necessitam de serviços especializados. O sistema de saúde, com seu
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extenso alcance de cuidadores e crianças pequenas, precisa avançar para
complementar o trabalho da educação na oferta de escola pré-primária e na
proteção social e infantil ao ajudar famílias em situação de pobreza e que enfrentam
dificuldades sociais e de outros tipos”.
(UNICEF & OMS,2018:28)

Uma resposta integrada, em programas de educação e cuidados dirigidos às
crianças é também o que está preconizado no Projeto EeM (2019) da AIDGLOBAL,
nomeadamente com as atividades que pretendem alcançar o resultado “5 comunidades
do Distrito do Chibuto sensibilizadas e mobilizadas para a importância da Educação de
Infância e com as competências necessárias ao desenvolvimento integral da criança em
idade pré-escolar”.
A presente pesquisa bibliográfica revelou a enorme complexidade da problemática
do desenvolvimento da criança infantil em idade pré-escolar em África e em particular em
Moçambique e, ainda mais, no Chibuto. Há um conjunto de influências, quer
internacionais, quer nacionais, quer familiares, quer comunitárias, quer culturais, quer
biológicas a considerar. No entanto, um contributo importante para melhor conhecer a
criança do Chibuto, parte, necessariamente, da recolha de dados empíricos específicos
sobre o modo de vida dessas crianças e suas famílias. Os estudos consultados são
importantes, mas também o são as representações e crenças dos principais atores
envolvidos na educação dessas crianças, tal como afirma Akkari et al. (2012:123-124), em
relação à primeira infância na África subsaariana.

Página 87 de 162

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda.”

Raffi Cavoukian, O Começo da Vida

SE
Os psicólogos, principalmente das correntes
socioculturais, consideram que o desenvolvimento retrata a
expressão da cultura na qual a criança se desenvolve. “Ao
relacionarem-se com aqueles que cuidam delas, e com todos
os que as circundam, as crianças estão expostas a formas de
pensamento, sentimentos e comportamentos que contêm
todo o tipo ideias implícitas sobre o que significa ser-se
“gente” numa determinada cultura” (Portugal,2008:39).
Além desta ideia, também consideram que a criança
aprende participando nas atividades da sua comunidade, em
envolvimento mútuo com pares e adultos, através de
“processos intencionalmente instrutivos e processos
“acidentais” como aqueles em que a criança “ajuda” os pais
ou observa ou participa em atividades diárias” (Rogoff,2003.
cit in Portugal,2008:40). Rogoff afirma que diferentes
culturas influenciam.
As investigações da neurociência estão a confirmar
evidências que a ciência social e a experiência comum têm
apresentado. Afirmam “que as relações afetuosas, estáveis,
seguras, estimulantes e gratificantes com a família e com as
pessoas que cuidam das crianças nos primeiros meses e anos
de vida são cruciais para quase todos os aspetos do
desenvolvimento da criança”; que a interação íntima entre
pais e filhos é tão importante para o desenvolvimento
intelectual como é para o desenvolvimento emocional; que
“esforços meramente didáticos – destinados a desenvolver
as capacidades cognitivas da criança – podem prejudicar o
que procuram promover, se as necessidades emocionais
forem negligenciadas” e ainda que o stress em excesso ou
prolongado, em conjunto com a ausência de um adulto
familiar e de confiança que ajude a baixar esses níveis de
stress, “perturbam literalmente a arquitetura cerebral” da
criança (UNICEF, 2008:6).

ENTÃO
As abordagens e programas a
desenvolver e implementar no Chibuto,
devem considerar as particularidades
endógenas da comunidade e privilegiar
ações que favoreçam o envolvimento das
crianças com os seus pares e cuidadores,
integrando formas endógenas de cuidado e
educação das crianças.

Incluir atividades e dinâmicas entre
crianças e cuidadores e entre cuidadores,
para consciencializar e promover a vivência
de relações afetuosas, estáveis, seguras,
estimulantes e gratificantes.
Apoiar
os
cuidadores
a
compreenderem e valorizarem as questões
relacionais, de vínculo e afeto e o seu
impacto no desenvolvimento da criança e
no adulto que vai ser.
Para cada criança é importante
identificar as suas figuras de referência e
promover ações orientadas para a relação
entre elas e não apenas para a criança.

Gabriela Portugal refere que para se desenvolverem
emocional e intelectualmente as crianças necessitam de
amor e autoestima, necessitam de se sentir emocionalmente
seguras e de sentimento de controlo (Whitebread,1996 Cit.
In. Portugal,2008:45). As crianças necessitam de relações
positivas que gerem sentimento de segurança e pertença,
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bases fundamentais para que a criança possa construir “uma
imagem de si e do mundo positiva e agradável” (idem).
Sabemos também que, as crianças pequenas
“aprendem ao longo do tempo, de modo contínuo e no
contexto de relações de afeto com os seus principais
prestadores de cuidados” (Almeida et al., 2011 Cit in.
ANIP,2016:85).
Barbara Rogoff, psicóloga transcultural defende que
as crianças de outras culturas, que não as europeias ou
americanas, aprendem preferencialmente pela observação e
imitação.
As crianças aprendem, através do fazer, e é no brincar
e na interação com outros (pares e adultos) que
desenvolvem novas competências e que consolidam
características do seu temperamento/da sua personalidade,
características físicas e aptidões, importantes para seu
percurso futuro.
No livro O Mundo da Criança, no capítulo sobre o
desenvolvimento físico e saúde no período pré-escolar há
uma referência ao facto de as crianças pequenas se
desenvolverem melhor quando têm a oportunidade de
brincar livremente e de forma não estruturada.
As experiências nos primeiros anos de vida são
determinantes, a vários níveis, para o rumo do
desenvolvimento da criança. Experiências iniciais positivas
estabelecem as bases necessárias para o desenvolvimento
saudável e experiências negativas podem enfraquecer essas
bases. “As experiências positivas podem incluir relações
estáveis e sensíveis, ambientes seguros e incentivadores e
nutrição apropriada. Entre alguns exemplos de experiências
negativas destaca-se a pobreza, maus-tratos emocionais,
físicos e sexuais e a negligência das necessidades da criança,
como, por exemplo, a ausência de nutrição e cuidados
médicos apropriados” (Nelson,2001 Cit. In. CARE et
al.,2013:4).
O apoio à aprendizagem e desenvolvimento da
criança pode ser concretizado de formas diversificadas, que
incluam experiências de aprendizagem para as crianças nos
seus ambientes naturais e rotinas diárias” (ANIP,2016:85). As
rotinas possibilitam o efeito de previsibilidade que é de
suma importância para a aprendizagem da criança, bem
como facilitam a alternância de ações entre a criança e o seu
cuidador (tomar a vez), processos fundamentais para a
aprendizagem e domínio de competências a vários níveis.

As crianças que têm mais oportunidades de

Favorecer
o
uso
e
desenvolvimento deste recurso
atividades a planificar.

o
nas

Promover atividades lúdicas, livres,
com finalidades planificadas e facilitar aos
cuidadores a identificação de aspetos chave
do desenvolvimento que estão implícitos
nessas atividades.
Procurar integrar este conhecimento
junto dos programas educativos locais.

Uma avaliação cuidadosa destes
fatores é essencial. Importa também,
analisar, com as famílias, quais os aspetos
prioritários a intervir, de acordo com as
suas preocupações e expectativas.

A análise das rotinas é uma
ferramenta muito interessante no trabalho
com famílias e crianças pequenas. Permite
uma identificação mais clara das
necessidades e a elaboração de objetivos
mais mensuráveis e próximos das
necessidades.
As crianças pequenas aprendem
fazendo, nos seus contextos de vida natural
e com as pessoas que lhe são mais
significativas. Assim, será importante
desenhar ações que considerem estes
aspetos e aproveitar as rotinas diárias das
crianças é facilitador para o seu
desenvolvimento.
Observar as crianças nas suas rotinas
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exploração de grandes áreas livres, apresentam melhor
desempenho nas habilidades motoras.
O espaço físico, as suas características e as
possibilidades de mobilidade que permitem, serão
relevantes para o desenvolvimento. Morato colocou ênfase
sobre o “papel da motricidade no desenvolvimento da
capacidade de representação espacial da criança”, que
constitui um “alicerce fundamental da construção cognitiva
que a criança vai revelar ser capaz de realizar” (Morato Cit.
In Arez, 2000:19).
“As capacidades cognitivas são fortemente afetadas
tanto pela qualidade do ambiente, pela quantidade de
estimulação precoce e pelas oportunidades de
aprendizagem a que as crianças estão expostas, quanto pela
genética, com as influências genéticas sendo responsáveis
por cerca de metade da variação na capacidade cognitiva
(Fernald et al., 2009)” (2011:17).
No estudo The promise of preschool in África46,
desenvolvido na Província de Gaza, é apurado que as
questões de saúde e subnutrição, as práticas culturais de
comunicação entre as crianças e os adultos; ambientes
familiares com pouco contacto com livros, brinquedos e
outros recursos de estimulação e aprendizagem podem
contribuir para dificuldades no desenvolvimento físico e
cognitivo, principalmente nos primeiros anos de vida das
crianças (Banco Mundial,2012:2).

e na interação que realizam com o meio,
percebendo o seu nível de participação e
funcionalidade
é
importante
para
determinar o seu perfil de desenvolvimento
psicomotor.

Definir, para cada vetor de influência
ambiental, ações específicas, para a
população específica, de acordo com as
suas características previamente estudadas.

Área que deve merecer especial
atenção, pelo valor cultural que representa
e pelo potencial de alavancagem ao
desenvolvimento da criança, em vários
domínios: cognitivo, linguagem, interação
social, sensoriomotor, pragmático, criativo
e comunicativo.

Compreende-se, portanto que há diversas
características endógenas da cultura africana e
moçambicana, em particular, que merecem ser consideradas
nos estudos sobre a criança e a infância. Gopnik refere que
as investigações recentes demonstram que as crianças,
desde pequenas que conseguem distinguir, nos contos,
“insinuações subtis que tornam a história, os factos e a
realidade fundamentalmente diferentes da fantasia e da
ficção” (2017:138-145). Em Moçambique as tradições orais e
os contos, fazem parte do património identitário dos povos,
mas é um pouco assim por toda a África.
Sagnia (2004, cit in Akkari, 2012:116)) valoriza as
práticas autóctones e assim como Woodward (2007, cit in
Akkari,2012:116) destacam o potencial dos recursos locais,
de base cultural, na estimulação e ensino às crianças.
Woodward, descobriu que na África do Sul, a música e a arte
têm um papel fundamental na educação das crianças. Akkari
et al. referem ainda que estas constatações podem apoiar o
uso de brinquedos locais e a participação de cuidadores e
46

Martinez, S., Naudeau, S., & Pereira, V. (2012). The promise of preschool in Africa: A randomized
impact evaluation of early childhood development in rural Mozambique.
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contadores de histórias, “para perpetuar os conhecimentos
tradicionais e permitir a utilização daquilo que já está
disponível a um custo mínimo” (2012:116-117).
No relatório Como investir na primeira infância – Um
guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos
de desenvolvimento da primeira infância, é afirmado que
estes fatores de risco tendem a verificar-se mais em
“famílias carentes com pais menos escolarizados, em parte
devido a falhas de informação (por exemplo, a falta de
conhecimento dos pais sobre como auxiliar no crescimento e
desenvolvimento das crianças) e em parte por causa de
restrições pelo lado da oferta (por exemplo: a distribuição
desigual de recursos e serviços para a infância) ” (Banco
Mundial,2011:17-18). Quer a falta de informação ou
dificuldade no acesso a informação, mas também a fraca
distribuição da rede de serviços para a infância em
Moçambique, principalmente no meio rural, são aspetos
relevantes no estudo da criança moçambicana.
Estudos da década de 70, realizados por Betty Hart e
Todd Risley, demonstraram que a diferença entre o tipo de
linguagem usada pelas famílias, de níveis socioeconómicos
distintos, reflete diferenças na linguagem das crianças
(Gopnik,2017:130). No entanto, a mesma investigadora
explora resultados de outros estudos para concluir que “uma
base estável e segura de amor parece ser mais importante
do que os pormenores do que dizem os progenitores”
(idem:133). Isto parece reforçar a importância do vínculo
afetivo entre os bebés e os cuidadores, que se estabelece
desde os primeiros tempos de vida e que, parece, vir a
influenciar, também, a forma como as crianças se
relacionam e aprendem, em idade pré-escolar (idem:132133).
Paxton e Schady concluíram que aos 6 anos de idade,
as crianças equatorianas de famílias menos abastadas e as
crianças cujas mães têm baixa escolaridade têm ficado muito
atrás de seus colegas de lares mais ricos ou mais
escolarizados, embora aos 3 anos de idade as diferenças no
vocabulário não fossem significativas (2007, Cit. In. Banco
Mundial,2011: 37). A análise do Banco Mundial aponta para
que a causa desta diferença seja atribuída ao facto de “as
crianças carentes tendem a receber menos fala dirigida e
porque os diálogos que ouvem tendem a ser pobre
lexicalmente e a complexidade das sentenças é reduzida
(Fernald et al., 2009).”
É muito frequente que as crianças que vivem no meio
rural, apenas tenham contacto com a língua portuguesa
quando iniciam a educação formal, o que influencia, entre
outros fatores, o desempenho das crianças na primeira
classe do ensino primário e nas seguintes. Então, quando se
pretende avaliar o seu desenvolvimento psicomotor é
fundamental
compreender
as
especificidades
da

As ações a desenvolver podem, face
a isto, considerar a pertinência de
enquadrar formas de sensibilização, acesso
a informação, trocas de experiências e
formações, sobre as temáticas que as
comunidades reconheçam mais necessitar.

Considerar ações de estimulação
precoce da linguagem para mães e
cuidadores de crianças menores de 3 anos.
Estima-se que estas ações poderão
favorecer
melhores
resultados
no
desempenho cognitivo e linguístico das
crianças, posteriormente, nas idades dos 46 anos.

Os atores dos projetos devem
procurar compreender estas questões de
metapragmática, principalmente quando
são nativos de outras Línguas, que não a
Língua local.
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metalinguística da sua Língua materna, pois esta terá uma
contribuição diferenciada na relação intrínseca entre
pensamento e linguagem e uma influência na forma como se
aprende, e apreende, determinados conceitos.
Muitas funções cerebrais são sensíveis às vivências
nos primeiros anos de vida e vão perdendo a plasticidade
cerebral ao longo da vida. “Na verdade, a maior parte do
cérebro da criança é “conectada” nos primeiros cinco anos
de vida (Shonkoff e Phillips,2000) (…) Outras funções, como
controle emocional e padrões de resposta habituais não só
atingem o auge nos primeiros anos, mas em geral atingem
um alto nível de estabilidade antes dos 5 anos. Isso sugere
que tais padrões não podem ser facilmente modificados
posteriormente, razão pela qual a estimulação precoce e as
oportunidades de aprendizagem antes de ingressar na escola
primária são essenciais” (Banco Mundial,2011:38).
Por outro lado, a boa nutrição durante os primeiros
anos de vida é importante para um desenvolvimento físico
saudável e melhora o desenvolvimento cognitivo e socio
emocional. Um bom relacionamento pais/cuidadores-filhos
contribui para um desenvolvimento socio emocional
saudável e influencia melhores resultados físicos e
cognitivos. Como defendem vários autores (Elder & Shanahan, 2006; Lerner, Lewin-Bizan e Warren, 2011), estes
exemplos comprovam que os vários domínios do
desenvolvimento estão interligados entre si e que, portanto,
não é possível entender o individuo sem conhecer os
sistemas nos quais ele se insere e age.
Se, por um lado, há características do ambiente físico
dos meios rurais como o Chibuto, favoráveis ao
desenvolvimento motor, há, por outro lado, situações como
a subnutrição ou a carência nutricional que dificultam o
desenvolvimento motor da criança.
No entanto, um estudo comparativo sobre a
alimentação infantil em cinco países africanos (Burkina Faso,
Camarões, Egito, Quénia e Zimbabué) demonstrou que “a
desnutrição está ligada ao contexto socioeconômico e
geográfico”, mas refere que “as crianças urbanas são menos
bem nutridas do que as crianças rurais (FOTSO; KUATEDEFO, 2006)” (Akkari et al., 2012:120).
Encontramos estudos que comprovam a importância
de, nos primeiros anos de vida, priorizar as relações
familiares e emocionalmente significativas das crianças.
Também Akkari et al (2012) chama a atenção para que não
há evidências suficientemente inquestionáveis sobre a
importância determinante do pré-escolar na vida das
crianças.
O hábito cultural de utilização dos espaços nas
habitações moçambicanas, no qual se verifica um modo de
viver o espaço-casa, preferencialmente no seu exterior,
coexistindo simultaneamente a modernidade e a tradição

Considerar
a
pertinência
de
desenvolver ações com crianças menores
de 3 anos.

Procurar
priorizar
abordagens
integradas, nomeadamente através de
parcerias com outras organizações, cujo
foco seja a saúde e nutrição, por exemplo.

Avaliar
a
possibilidade
de
desenvolver atividades entre as famílias e
suas crianças.

Conhecer a rotina e identificar os
recursos locais e as forças das famílias. É
importante para valorizar respostas
endógenas e para o empowerment local.
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gera, por si só, experiências sensoriomotoras e relacionais
distintas daquelas que vivenciam as crianças europeias, nos
seus primeiros anos de vida.
No Chibuto, segundo relatos de habitantes locais47, as
crianças ocupam o seu dia com a ida à escola, pastagem,
vender sacos de plástico e ovos cozidos, ir à machamba48,
caçar, pescar, brincar, cortar caniço e realizar trabalhos
domésticos. No grupo etário dos 4 aos 6 anos é mais
frequente as crianças participarem nos afazeres de casa,
serem responsáveis pela sua higiene pessoal e brincarem, ao
longo do seu dia.
Akkari et al. mencionam um estudo de Sagnia,
realizado na Gâmbia, no qual se constatou que as
comunidades estudadas reconheciam a importância dos
jogos e brincadeiras para o desenvolvimento das crianças,
representando um papel importante para “tornar as crianças
felizes e as ocupar a fim de que os pais pudessem trabalhar”
(Sagnia, 2004, Cit. In. Akkari et al.,2012:112).
As mamãs do Chibuto, auscultadas no âmbito do
Projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação
Itinerante para a Primeira Infância” (EeM, 2019)
enumeraram como principais brincadeiras das crianças, em
particular na idade pré-escolar as seguintes: neca49; jogar à
bola; estufa50, pião; mathocozana51; ntuxa52; mudzobo53;
esconde-esconde e toca54. Saltar à corda, jogar às
escondidas, “toca” e brincar com brinquedos construídos
pelas próprias crianças, são os jogos que, além da dança e
música, Mwamwenda enumera nas ocupações das crianças
africanas (2009:382).
Ball (2010) chama a atenção precisamente para o
aspeto da importação de instrumentos de avaliação da
aprendizagem e de programas que foram inicialmente
criados para populações de países ocidentais, nos quais as
normas e as abordagens europeias sobre o desenvolvimento
da criança são predominantes e podem negligenciar a
transmissão de saberes e práticas locais (in Akkari et al.,

Aproveitar o espaço casa-exterior para
identificar os momentos-chave para
estimular determinada competência, para
determinada criança. O contexto natural e o
caráter rotineiro facilitam a apropriação e o
impacto.

Valorizar este património, incluindo
atividades com base nestas tradições.

É essencial, que nos programas
dirigidos às crianças, se desenvolva uma
metodologia de avaliação, monitoria e
implementação segundo uma visão
transacional e bioecológica, que permita o
recurso a parâmetros de observação da
criança, das interações e do meio, em

47

Recolha de informação no âmbito da implementação do Projeto “Educadores em Movimento – Uma
Educação Itinerante para a Primeira Infância”, implementado no Chibuto, por um consórcio constituído por:
AIDGLOBAL; Centro Vocacional e Residencial do Chibuto (CVRC); Serviço Distrital da Educação, Juventude e
Tecnologia do Chibuto (SDEJT); Serviço Distrital da Mulher e Ação Social (SDSMAS); Instituto Politécnico de
Leiria (IPL) e Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL)
48
Terreno de cultivo para produção familiar
49
Semelhante ao “Jogo da Macaca”
50
Semelhante ao “Jogo do Mata”
51
Jogo de origem africana muito popular em Moçambique, jogado com pedrinhas e um buraco no chão
52
Jogo de tabuleiro muito popular em Moçambique
53
Semelhante ao “Jogo do berlinde”
54
Semelhante ao “Jogo da apanhada”
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2012: 114).

O estudo de BIETENBECK t al. (2017), Preschool
Attendance, School Progression, and Cognitive Skills in East
Africa afirma que na África subsaariana a maioria das
crianças que se matriculam na escola têm um desempenho
escolar baixo e que, uma das razões que o podem justificar é
a falta de preparação das crianças à entrada no ensino
primário. O mesmo estudo procura compreender os ganhos
de uma intervenção pré-escolar ao nível de impacto no
percurso escolar e conclui que há algumas evidências, de
impacto dos programas pré-escolares, face aos resultados de
aprendizagem das crianças, no ensino primário. Estes
benefícios parecem resultar do facto de as crianças
desenvolverem habilidades cognitivas e comportamentais,
no pré-escolar, que os irão ajudar nas aprendizagens
seguintes. Este estudo baseou-se em dados de experiências
realizadas em larga escala na Tanzânia e no Quénia,
demonstrando existirem benefícios a longo prazo, para as
crianças que frequentam programas pré-escolares. Concluiuse que as crianças que frequentaram a pré-escola na
Tanzânia e no Quénia, progridem mais nas classes do ensino
primário, nas idades entre 13 e 16 anos, inclusive
apresentando melhores desempenhos em testes cognitivos
padronizados, com um desvio padrão de 0.1, face aos seus
pares que não frequentaram o ensino pré-escolar.

variados aspetos. Só desta forma sistémica
será possível apurar resultados mais
fidedignos face à realidade casuística dos
factos.
Procurara desenvolver um estudo
longitudinal, com grupo de controlo, no
Chibuto e, se for pertinente, igualmente
num contexto urbano, tal como Maputo.

Além de todos estes aspetos, recolhidos após a pesquisa e diretamente
relacionados com o enquadramento do seu propósito, importa mencionar que nas
abordagens dirigidas às crianças deve, em linha com os resultados do estudo, existir
especial cuidado a:
- Qualidade de formação dos recursos humanos envolvidos;
- Valorizar e incluir preferencialmente práticas locais de educação infantil positivas;
- Ancorar os programas de educação pré-escolar nas tradições locais de educação
na primeira infância das crianças;
- Incluir a produção local de recursos, nomeadamente brinquedos, com a
participação de cuidadores e também de contadores de histórias e dramatizações, o que
perpetua a tradição e possibilita o uso de ferramentas disponíveis localmente a baixo
custo;
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- Utilização da língua materna na interação, jogos, contos, canções, …, com a língua
portuguesa;
- Privilegiar abordagens integradas com ações que incluam a saúde e nutrição;
- Comunidades e famílias envolvidas em todas as fases do projeto.

Em conclusão, não existem informações suficientes para definir um perfil de
desenvolvimento para a criança moçambicana, em particular aquela que vive no Chibuto,
nem para afirmar que esse perfil é significativamente diferente das crianças que vivem
em meio urbano, como é o caso de Maputo. Podemos, pelo arrolar de argumentos
apresentados, projetar que existe essa diferença e até definir áreas e desempenhos nos
quais as crianças dos dois contextos se distinguem. No entanto, como é inegável a
ausência de pesquisas e dados sistemáticos válidos, há aqui uma reconhecida
oportunidade de investigação que pode ser aproveitada pela AIDGLOBAL e seus parceiros
no terreno.
O estudo aponta várias pistas para as etapas seguintes ao estado atual das
respostas dirigidas à primeira infância e à educação pré-escolar no Chibuto. Ficam
elencados vários aspetos que têm de ser considerados na elaboração de uma linha de
base para um estudo aprofundado, seguindo preferencialmente uma visão bioecológica,
que privilegie o desenho de uma metodologia fortemente ancorada nos aspetos
endógenos da comunidade local.
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influência dos fatores
(NASCIMENTO, G.; ORTH, M.,
ambientais no
2008)
desenvolvimento da criança
Desenvolvimento da motricidade Construção de saberes sobre o
e as culturas da infância
desenvolvimento motor, para
(NETO,C., 2004)
apoiar a prática profissional
Como investir na primeira
Orientações para apoiar a
A CRIANÇA, O MEIO E O PERFIL
PSICOMOTOR. Tese de mestrado
(NAVE, 2010)

AMOSTRAGEM COM
QUESTIONÁRIOS E
OBSERVAÇÃO

201
6

X

201
0

200
4
Questionário e
tratamento estatístico

Pesquisa bibliográfica

Brasil

X

--

sd

--

X

Pesquisa bibliográfica
Revisão de literatura

201

X

Cidade de
Curitiba,
Brasil

200
8

Experiên

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

infância: um guia para a
discussão de políticas e a
preparação de projetos de
desenvolvimento da primeira
infância
(BANCO MUNDIAL, 2011)

15

Contextos ecológicos: promotores
de resiliência, fatores de risco e
de proteção
(POLETTO, M., & KOLLER, S.
H.,2008)

16

Design and validation of
assessment tests for young
children in Zambia
(MATAFWALI, B. & SERPELL, R.,
2014

discussão de políticas e a
preparação de projetos de
desenvolvimento da primeira
infância. Apresenta lições e
experiências que têm sido
úteis para instruir o debate
político sobre as intervenções
em DPI e a conceção de
programas desse tipo em
todo o mundo
Este estudo apresenta uma
integração de aspetos
protetivos e de risco para o
desenvolvimento humano em
contextos ecológicos diversos,
tais como a família, a
instituição e a escola, colhidos
na literatura, e os relaciona à
promoção de resiliência.
Define conceitos de processo
de resiliência, fator de
proteção e de risco, e faz
considerações sobre crianças
em situação de risco.
Pretende analisar a literatura
sobre questões transculturais
na avaliação infantil e
identificar abordagens para o
design e a adaptação de
testes de desenvolvimento
infantil

1

200
8

cias de
vários
países

__

X

201
4
Revisão de literatura

Zambia

X

X

Página 126 de 162

X

17

18

Fatores
que
influen
ciam o
desenv
olvime
nto/Re
alidade
Moçam
bicana

AUTOCONCEITO EM ALUNOS
MOÇAMBICANOS: RESULTADOS
EM FUNÇÃO DO GÉNERO E DO
CONTEXTO SOCIOCULTURAL
(CAMPIRA, F.; ARAÚJO, A.;
ALMEIDA, L., 2014 )

Analisar a relação entre o
autoconceito e o rendimento
escolar de uma amostra de
alunos moçambicanos

PESQUISA EM MOÇAMBIQUE NO
DOMÍNIO DA ACTIVIDADE FÍSICA:
uma revisão do estado da arte
(PRISTA et al., 2016)

Elaborar uma síntese sobre o
estado da arte sobre a
atividade física e as questões
de saúde pública, em
Moçambique

19

Fatores
que
influen
ciam o
desenv
olvime
nto/Pré
escolar

Investir No Pré-Escolar Na Africa
Subsaariana. Uma Síntese Da
Literatura Internacional
(AKKARI, C.; LOOMIS, C.;
LAUWERIER, TH., 2012)

Analisar os conhecimentos
existentes sobre educação da
primeira infância e dos
programas pré-escolares para
quais condições têm um
impacto positivo no
desenvolvimento da criança,
na fase pré-escolar e na
escolarização posterior

Participação de 561
201
alunos das escolas da
4
Província de Sofala, com
idades que variam entre
11 a 22 anos, sendo 290
do sexo masculino e 271
do sexo feminino, assim
como 266 do contexto
urbano e 295 do
contexto rural
201
6
Revisão bibliográfica
narrativa

Moçambi
que

201
2

África
subsaaria
na:
Burkina
Faso,
Camarõe
s, Egito,
Quénia e
Zimbabu
é

Revisão da literatura

X

X

X

Moçambi
que
X

X

X

X

X

X

X

X
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20

Promoting children´s sustainable
access to early schooling in
Africa: Reflections on the Roles of
Parents in Their Children's Early
Childhood Care and Education
(NGWARU, J., M, 2014.)
21

Preschool Attendance, School
Progression, and Cognitive Skills
in East Africa
(BIETENBECK t al.,2017)

Aborda como capacitar e
envolver pais e professores
para utilizarem
conhecimentos e recursos
locais para se envolverem
mais na educação de seus
filhos e aprendizagem
significativa
Estudo procura compreender
os ganhos de uma
intervenção pré-escolar ao
nível de impacto no percurso
escolar e conclui que há
algumas evidências, de
impacto dos programas préescolares, face aos resultados
de aprendizagem das
crianças, no ensino primário.

22

Influência dos fatores biológicos e
socioeconómicos no
desenvolvimento
neuropsicomotor de préescolares
(PEREIRA et al., 2017)
23

A criança, o meio e o perfil
psicomotor
(NAVE, 2010)

Relaciona vários fatores com o
desenvolvimento em idade
pré-escolar

Pretende verificar se
existem diferenças
estatisticamente significativas
no perfil psicomotor, entre

201
4

201
7

África:
Zimbabu
é rural,
Quénia,
Uganda e
Tanzânia

X

X

201
6

201
0

X

X

X

X

X

X

X

X

Quénia e
Tanzânia

A pesquisa baseou-se em
dados de experiências
realizadas em larga
escala na Tanzânia e no
Quénia

Estudo analíticoobservacional
transversal com 61
crianças, de ambos os
sexos, com idade de 4 a
6 anos frequentam as
creches públicas no
Brasil
Amostra com 12
crianças, de ambos os
sexos, com 5 anos de
idade, divididas,

X

Brasil

Portugal
X
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24

25

26

27

28

Importância da frequência do PréEscolar como fator de sucesso à
Aprendizagem no 1º Ciclo do
Ensino Básico.
(ALMEIDA, E., 2010)
PréEscolar
/Moça
mbique

A Educação Bilingue em
Moçambique. Um estudo de
caso, na Província de Gaza,
centrado nas práticas
pedagógicas do Ensino Básico
(JOAQUIM, J., 2013)
As crianças e a infância: definindo
conceitos, delimitando o campo
(SARMENTO, M.; PINTO, M.,
1997)

Criança/
Infânci
A criança e a família: ontem e hoje
a
(Almeida, k., 2005)
Methodological immaturity in
childhood research? Thinking
through ’participatory methods’

crianças de cinco anos do
equitativamente, por
sexo feminino e do sexo
dois Jardins de Infância,
masculino, que vivem no meio um do meio rural e outro
rural e crianças de cinco anos
do meio urbano
do sexo feminino e do sexo
masculino, que vivem no meio
urbano
Investigar a importância da
201
Estudo experimental com
frequência do Pré-Escolar
0
revisão da bibliografia e
como fator de sucesso à
questionário a
aprendizagem no 1º Ciclo do
professores do 1º Ciclo
Ensino Básico.
Compreender as práticas
pedagógicas que
operacionalizam o ensino
bilingue, com a língua
Portuguesa e Changana, no
distrito do Bilene, província
de Gaza, em Moçambique.

Compreender e delimitar o
campo de estudo da infância
Compreender a evolução dos
conceitos ao longo dos
tempos
Artigo que procura repensar
sobre as técnicas
participativas nas pesquisas

Estudo empíricoDissertação de
Mestrado. Universidade
do Minho

201
3

Oeiras,
Portugal
X

Gaza,
Moçambi
que
X

199
7

X

X

X

Europa

Revisão literária

X

Revisão da literatura

200
5

Países
Europeus

200
8

--

Revisão

X

X
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(GALLACHER & GALLAGHER, 2008)

com crianças

29

Berg-en-See street boys: merging
street and family relations in
Cape Town, South Africa
(VAN BLERK, 2012)

30

Sim! Sou criança Eu. Dinâmicas de
socialização e universos infantis
em uma comunidade
moçambicana
(PASTORE et BARROS, 2015)

31

Criança
moçam
bicana/
32 Infância

A cultura do brincar e a
socialização infantil: perceção
sobre a criança numa
comunidade moçambicana
(PASTORE et BARROS, 2015)

O lugar das crianças nos estudos
africanos
(COLONNA,2009)

Compreender as vivências e
enquadramento das crianças
de rua, de forma relacional
entre a rua e a vida familiar

Conhecer e compreender as
formas e dinâmicas de
socialização infantis na
periferia de Maputo.
Descrever e discutir as
relações e dinâmicas de
socialização infantis numa
cidade moçambicana, com o
intuito de contribuir para a
mudança de paradigma nos
estudos sobre as crianças
O estudo pretende levantar
questões mais gerais sobre a
relação existente entre a
investigação científica e as

Etnografia participativa 201
com entrevistas
2
biográficas, grupos focais
e atividades
participativas,
complementadas com
entrevistas com
familiares e informanteschave. Trabalho com
grupo de 12 meninos, 3
com idades entre 11 e 18
anos e vivendo em as
ruas em Berg-en-See

África do
Sul

201
5

Matola,
Moçambi
que

Pesquisa de campo com
recurso a etnografia

201
5
Etnografia e revisão
narrativa

200
9
Revisão da literatura

X

X

X

X

X

X

X

X

Matola,
Moçambi
que)

Moçambi
que
X

X
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crianças africanas e, em
particular, estudar a realidade
das crianças moçambicanas.

33

34

35

A infância e o ser criança em uma
comunidade moçambicana:
dinâmicas de socialização,
culturas e universos infantis a
partir de uma vivência
etnográfica
(PASTORE et BARROS, 2016)
“Eu é que fico com a minha irmã”:
vida quotidiana das crianças na
periferia de Maputo
(COLONNA, E., 2012)
Primeira infância em
Moçambique, constatações e
desafios (LADEIRA,C., 2010)

36

História dos direitos da criança no
mundo e em Moçambique: um
estudo sobre a sua evolução
(FRANCISCO,2016)
37

As crianças em Moçambique
(OSÓRIO,2011)

201
6
Compreender a criança
moçambicana na antropologia

Etnografia como
metodologia de estudos
com as crianças

Pretende investigar a
experiência específica de “ser
criança” das crianças de um
bairro da periferia de Maputo,

Etnografia e
metodologias
participativas

Enquadra o desenvolvimento
da criança e a questão da
deficiência em Moçambique

Pesquisa bibliográfica e
resultados de estudo de
campo

Analisar a evolução da história
dos direitos da criança no
mundo e em Moçambique,
até que se adotasse um
quadro legal favorável à
promoção e proteção dos
direitos da criança.
Relata a experiência de uma
educadora de infância em

Revisão bibliográfica,
antecedida por um
inicial estudo
exploratório.

Narrativa biográfica

Bairro da
Matola
A,
Moçambi
que

201
2

Maputo

201
0

Moçambi
que,
Província
de Gaza
Moçambi
que e
Mundo

201
6

201
1

Moçambi
que

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

38

Será que em África existem
apenas crianças órfãs e
vulneráveis? Reflexões a partir de
uma investigação sociológica com
crianças em Moçambique
(COLONNA, 2012)

39

Evidências sobre o bem-estar das
crianças e dos adolescentes em
Moçambique: Pesquisas, políticas
e práticas. Caderno de resumos.
Conferência Internacional de
Quelimane
(UNICE, 2018F)
40

Criança
moçam
bicana/
Idade
Préescolar

Preschool and child development
under extreme poverty –
evidence from a randomized
experiment in rural Mozambique
(MARTINEZ, S.; NAUDEAU, S;
PEREIRA, V., 2012)

Moçambique, desde 1995
A partir da apresentação de
um projeto de investigação
sobre a realidade das crianças
que tomam conta de outras
crianças nos bairros
periféricos da cidade de
Maputo, em Moçambique, a
comunicação pretende
levantar algumas questões
mais gerais sobre a relação
existente entre a investigação
científica e as crianças do
continente africano
Reunir estudiosos e
profissionais que elaboram
políticas para partilhar
abordagens inovadoras,
lições, informação de políticas
e estimular o debate nacional
sobre questões críticas
relacionadas às crianças e
adolescentes no país
Recolher evidências sobre o
impacto de uma intervenção
pré-escolar com crianças em
comunidades rurais da
província de Gaza

201
2

Moçambi
que

Revisão da Literatura

201
8

201
2

X

X

X

X

X

X

Moçambi
que

Diversos

Estudo de caso sobre o
projeto da Save the
Children, na Província de
Gaza, em 2008

X

Gaza,
Moçambi
que

X

X
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X

41

Interve
nção
Precoc
e na
Infânci
a

Intervenção Precoce na Infância –
desafios para os profissionais
(SIMÕES, L., 2018)

201
8
Estudar as novas mudanças do
modelo centrado na família

Trancoso,
Portugal

Mista

X

X

LIVROS

Nº

1

LIVRO

Psicologia educacional
– Uma perspetiva
africana

Autores/
ano

Capítulos
Data

Tuntufye S.
Mwamwenda (2009)

III – Crescimento e desenvolvimento humano;
IV – O desenvolvimento pré-natal: perigs e
proteções;
V – Infância;
VI – primeira Infância (dos 3 aos 6 anos);
VIII – Adolescência;

Acervo

Acervo
da
investiga
dora

DE - Idade
Desenvo
A- BCPré
lvimento
África/ Rura Crian
escolar/
/
Moça
l/
ça/
Desenvol
Fatores
mbiqu Urba Infânc
vimento
que
e
no
ia
psicomo
influenci
tor
am

X

X

X

X
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X

X –Desenvolvimento cognitivo;
XI – Desenvolvimento cognitivo nas crianças
africanas;
XIII – Desenvolvimento da linguagem;
XXIX – O self enquanto parte da personalidade
africana;
Anexos
2

3

4

5

6

Dicionário ChanganaPortuguês

Bento Sitoe (2011)

Desenvolvimento
António Álvaro
comunitário em
Francisco (2010)
Moçambique:
contribuição para a sua
compreensão crítica.
2ª Edição
Para compreender a (s) Lucena Muianga &
criança (s)
Alexandrino José
moçambicana (s) –
(1996)
maneiras de dizer e
olhar
O Pátio das sombras
Texto de Mia Couto e
desenhos de
Malangatana (2010)
Inquérito de
indicadores múltiplos
2008

INE (2009)

1 – Um olhar sobre Moçambique;
7 – O desenvolvimento comunitário e as
comunidades

I – Educação infantil

Contos tradicionais moçambicanos

Acervo
da
investiga
dora
Acervo
da
investiga
dora

Acervo
da
investiga
dora
Acervo
da
investiga
dora
Acervo
da
investiga
dora

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7

8

L´enfant africain et ses
univers. Preface du
Professeur Michel
Manciaux
Etnologia da Educação

Ferdinand Ezembe
(2009)
Ed.Karthala
Pierre Erny
Editora: Jorge Zahar
(1982)

Capítulo 6 –La place de l´enfant pp 121-154
--

--

X

X

X

X
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ANEXO II – SÍNTESE DOS FATORES QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO E PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS RECOLHIDAS NOS
ESTUDOS CONSULTADOS
Fatores que
influenciam
o
desenvolvi
mento da

Fatores presentes no
meio rural do
Chibuto

Fatores presentes no
meio urbano de Maputo

Evidências presentes nos estudos publicados

criança

Aptidões

Sem

informação

genéticas

disponível

disponível

Nutrição e

Meio rural baseado

Na cidade de Maputo os

estado de

na agricultura de

índices de desnutrição

saúde geral

subsistência,

são menos elevados face

proporcionando

à realidade do resto do

maior instabilidade

país.

nas famílias, ao nível
da segurança
alimentar,

Sem

informação

Os estudos demonstram que os africanos têm a maior diversidade genética dentro de uma mesma
população.
Um estudo publicado, em 2012, pela revista científica 'Nature' mostra que o genoma humano sofreu um
processo de mutação intenso e acelerado nos últimos 5 mil anos que criou diferenças entre os povos de origem
europeia e africana na hora de responder às doenças e aos seus tratamentos. (O´CONNOR, 2012)
Níveis extremamente elevados de desnutrição crónica (43 %) em Moçambique afetam quase uma em
cada duas crianças menores de 5 anos. Além de contribuir para mortes infantis e para uma má saúde da
criança, a desnutrição crónica tem um impacto prejudicial no aproveitamento escolar, na renda familiar e
perpetua o ciclo de privação intergeracional.
Más condições de saneamento e higiene estão na origem da diarreia, que além de ser uma das principais
causas de mortalidade infantil, também está associada à desnutrição crónica.
Uma outra causa importante da desnutrição crónica é a inexistência de práticas alimentares adequadas
de lactentes e crianças. Menos de metade das crianças menores de 6 meses tiveram amamentação
exclusiva e apenas 13 % das crianças de 6 – 23 meses recebem uma dieta mínima recomendável. Esta
situação é aliada à fraca cobertura das atividades integradas de comunicação para a mudança do
comportamento, em que as mensagens de educação nutricional atingiram apenas 18 % das crianças nas
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diversidade
nutricional e geração
de renda

escolas (UNICEF).
“43% das crianças menores de 5 anos têm altura baixa para a sua idade, e são classificadas como sendo
crianças que sofrem de subnutrição crónica moderada; 20% sofrem de subnutrição crónica grave, isto é,
estão três desvios padrões debaixo da média estândar. Seis por cento apresentam baixo peso para a
altura o que significa que sofrem de subnutrição aguda e 2% sofrem de subnutrição aguda grave. A
subnutrição geral (P/I) afeta 15% das crianças e subnutrição geral grave afeta 4% delas. A percentagem
de crianças que sofre de subnutrição crónica é elevada nas crianças residentes nas áreas rurais (46%) do
que nas que residente nas áreas urbanas (35%) ”55.
Gaza e Maputo província e cidade apresentam taxas menos elevadas de subnutrição crónica e aguda, no
país, por comparação com as restantes províncias (INE.2013).
“A desnutrição nos primeiros anos de vida não só leva ao crescimento físico deficiente (inclusive
raquitismo), mas também é grande indicador de que haverá atraso no desenvolvimento cognitivo e baixo
desempenho acadêmico ao longo da vida escolar (Glewwe, Jacoby e King 2001). Por sua vez, a falta de
cuidados e de estimulação por parte dos adultos nos primeiros anos não só conduz a um fraco
desenvolvimento socio emocional e cognitivo, mas também está ligada a problemas de saúde e de
crescimento.5 (Banco Mundial.2011:6)
“As alterações do desenvolvimento em uma criança podem produzir efeitos significativos na inclusão
social e na qualidade de vida. Alguns estudos apontam a desnutrição como a principal responsável,
dentre as causas ambientais, pelo atraso do desenvolvimento motor. O papel que a desnutrição assume
em relação às crianças de classes sociais menos favorecidas é de suma importância, porque são privadas
não somente de uma alimentação saudável, mas também, muitas vezes, de cultura, educação e
afetividade, o que pode lhes causar prejuízos”. (Fraga & Varela. 2012: 59-62)
O baixo peso à nascença é um indicador sensível do estado de nutrição materna e tem consequências
graves, pois se reflete na mortalidade infantil, uma vez que as crianças deste grupo, isto é, que nasceram
com baixo peso, apresentam elevado risco de morbi-mortalidade.

55

MOÇAMBIQUE Inquérito Demográfico e de Saúde 2011 Instituto Nacional de Estatística Ministério da Saúde Maputo, Moçambique MEASURE DHS/ICF
International (Assistência Técnica) Março 2013
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Baixo peso à
nascença

Taxas menos expressivas na província de
Gaza e Maputo cidade, face à realidade nacional.

Timidez/

Sem

informação

Temperame

disponível

Sem

informação

disponível

nto/self

Mod
elos

de

ensino

e

56

Famílias
alargadas
Famílias

Famílias
alargadas.
É frequente os

No geral, 14% das crianças nasceram com baixo peso. O peso a nascença não apresenta uma tendência
clara segundo as características sociodemográficas selecionadas. A ocorrência de baixo peso é mais
elevado nas mães com menos de 20 anos e nas primeiras crianças. As províncias de Niassa, Cabo Delgado
e Nampula apresentam as maiores percentagens de baixo peso à nascença, sendo 18%, 16% e 17%,
respetivamente. Gaza com 10% e Maputo Cidade com 11% são as províncias que apresentam taxas mais
baixas.56
Mwamwenda refere que a noção de self é diferente entre os africanos (noção mais interdependente) e
os ocidentais (noção mais independente), por via das diferenças de modo de vida entre estes povos. No
contexto moçambicano, a questão do contexto e das culturas é muito relevante, dada a sua diversidade
sociocultural (Mwamwenda, 2009 cit in Campina & Araújo, 2012. Cit. In. Campira et al., sd);
É frequente, no comportamento das crianças moçambicanas, uma tendência para serem tímidas ou
retraídas e isso nota-se quando são chamadas a falar à frente de um estranho ou na classe, em frente ao
professor e seus colegas, quando já são mais velhas. Esta característica, que parece ter fundamentos
culturais, pode, em certa medida, condicionar a perceção que um determinado observador tem, sobre as
suas competências cognitivas, linguísticas ou sociais.
“Os psicólogos do desenvolvimento evidenciaram a forma como as relações que se estabelecem com as
figuras significativas são contextos de desenvolvimento e estão na base da organização do
comportamento, das cognições e emoções. Relações positivas são bases que geram um sentido de
segurança e de pertença e que permitem à criança construir uma imagem de si e do mundo positiva e
agradável” (Portugal.2008:45).
Barbara Rogoff, psicóloga transcultural defende que as crianças de outras culturas, que não as europeias
ou americanas, aprendem preferencialmente pela observação e imitação. Pessoas em pequenas
comunidades rurais que vivem de agricultura de subsistência e tem observado como o facto de os
progenitores acreditarem que as crianças aprendem observando, os faz deixarem as crianças pequenas

IDEM
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modelagem

separadas

ou

agregados familiares na

por

agregados familiares

cidade serem compostos

dos

chefiados

por crianças vindas da

cuidadores-

mulheres.

papel
família

parte

da

por

província rural, que o

Também

a

agregado recetor adota,

economia e o capital

para
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aprenderem tarefas complexas e até perigosas dos adultos. As crianças dessas comunidades eram
“melhores a aprender com a observação e a imitação do que as crianças americanas”(Rogoff cit. In
Gopnik,2017:125).
“Um pouco mais da metade (52%) de menores de 18 anos de idade vivem com ambos pais, sendo a
percentagem um pouco elevada na área rural que na urbana. Por idade, a percentagem de crianças que
vivem com ambos pais diminui com idade. A maior parte das províncias das regiões Norte e Centro, mais
de 50% de crianças menores de 18 anos vivem com ambos pais, enquanto as da Região Sul, a Província
de Gaza é a que apresenta menor percentagem de crianças que vivem com ambos pais, com apenas 28%.
As províncias de Gaza, com 25%, Nampula, com 24% e Inhambane, com 22%, são as que apresentam
percentagens elevadas de crianças que não vive com nenhum dos pais biológicos. Sete por cento das
crianças menores de 18 anos são órfãos de um ou de ambos pais e esta percentagem aumenta com
idade das crianças. E as províncias de Gaza, com 20%, Manica com 17% e Sofala com 16%, são as que
apresentam crianças menores de 18 anos que são órfãos de um ou ambos pais” (INE.2013).
“Educação materna, peso, idade, aleitamento materno e pré-natal são determinantes positivos do
crescimento normal da criança, enquanto paridade materna, emprego e sexo e idade infantil são
determinantes negativos. Intervenções para promover o crescimento infantil devem levar em
consideração esses efeitos diferenciais” (AMAGSI ET AL. .2019:28-29).
“Num estudo sobre a opinião dos pais, dos primogênitos e dos profissionais autóctones da primeira
infância sobre avaliação do desenvolvimento cognitivo das crianças e do nível de preparação para a
escola, os participantes destacaram a importância da autoestima enquanto fundamento da
aprendizagem. Para além das possibilidades de melhorar a linguagem oral, a pré-alfabetização e o
cálculo, foram também descritos os conteúdos-chave dos programas centrados na história da
comunidade (como as crianças são ligadas à terra?), a genealogia (a quem as crianças estão conectados),
e a participação cultural (preparação das crianças para seus papéis nas cerimônias tradicionais e nos
meios de subsistência ao utilizar os recursos naturais) ” (Akkari et al. 2012:114).
No estudo Promoting children´s sustainable access to early schooling in Africa (2014) é explicado que as
comunidades rurais dispõem de diversos conhecimentos e práticas relevantes na promoção do
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mulheres

fiquem

desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
Ranck Soudée (2009, Cit in Akkari et al., 2012: 117) refere que na análise que fez aos programas de
educação pré-escolar na Gâmbia, no Mali e no Senegal, concluiu que a utilização da língua materna nas
interações, jogos, canções, contos com as crianças é muito importante, nomeadamente como meio de
transmissão dos saberes locais. Ao mesmo tempo foi também evidenciada a importância da participação
da comunidade para o sucesso dos programas de educação pré-escolar.
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Maior domínio da

“A diversidade linguística de Moçambique constitui uma das suas principais riquezas culturais, o que
Língua Portuguesa pela torna a sua população multilíngue. A língua oficial do País é o Português. De acordo com os resultados do
Recenseamento Geral da População e Habitação de 2007, cerca de 85% da população tem como língua
população residente
materna um dos idiomas bantu. É importante destacar que nos últimos três recenseamentos da
população as línguas maternas bantu têm reduzido a sua percentagem a favor do português, que passou
sucessivamente de 1.2% em 1980 para 6% em 1997 e 10.7% em 2007. Um pouco mais da metade da
população (50.4%) de Moçambique fala a língua portuguesa. As línguas mais utilizadas na comunicação
diária são as seguintes: Emakhuwa (25.4%), Português (12.8%), Xichangana (10.4%), Cisena (7.1%),
Elomwe (6.9%), Cinyanja (5.8%) e outras” (INE.2013).
No estudo Preschool and child development under extreme poverty – evidence from a randomized
experiment in rural Mozambique, os autores citam Paxon e Schady (2007) que, no Equador foi possível
comprovar que grupos de crianças de 3 anos não apresentavam diferenças significativas de vocabulário
entre si, mas aos 6 anos, essas mesmas crianças apresentavam diferenças significativas, com as crianças
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No meio rural há uma presença mais

de grupos socialmente menos favorecidos a apresentarem resultados inferiores nas competências
linguísticas. A justificativa prende-se precisamente com os modelos que os interlocutores fornecem às
crianças, ao longo dos primeiros anos (Banco Mundial.2012:8).
Em 2009/2010, uma avaliação externa, solicitada pelo Ministério da Educação em Moçambique, concluiu
que, ao nível do ensino primário, os alunos do programa de Educação Bilingue apresentavam melhor
aproveitamento escolar que os do programa monolingue (Ngunga et all, 2010). Ora se, a língua
portuguesa não é a língua preferencialmente utilizada no quotidiano das pessoas, serão necessárias
metodologias de ensino, pensando o português como língua segunda ou eventualmente como língua
estrangeira (Patel.2012). A questão linguística é de suma relevância no desenho de programas de
estimulação das crianças na primeira infância e mesmo nos processos de avaliação e diagnóstico e ainda
nos processos de envolvimento parental e da comunidade.
“O agregado familiar foi definido como sendo uma pessoa ou grupo de pessoas que vivem juntas, comem
na mesma panela e partilham a maior parte de despesas, independentemente de estarem ou não ligadas
por laços de parentesco. Enquanto o chefe de agregado familiar foi definido como aquela pessoa que,
dentro do mesmo agregado, toma as decisões principais e é reconhecido como tal pelos outros
membros.
Trinta e seis por cento de agregados familiares em Moçambique são chefiados por mulheres, e não há
diferenças assinaláveis por área de residência. Tanto na área urbana, assim como na rural, a maioria de
agregados, aproximadamente, 60%, é composta por 2-5 membros Cerca de 28% de agregados familiares
tem crianças adotivas, e a percentagem é elevada na área urbana que na rural. Para objetivos do IDS
2011, o termo adotivo significa, que são crianças que vivem em agregados familiares sem os seus
parentes. A percentagem de crianças adotivas e que são órfãs é de 34%, e tende a ser maior na área
urbana que na rural” (INE,2013).
“Cerca de 1,2 milhões de crianças estão fora da escola, mais raparigas do que rapazes, particularmente
na faixa etária do ensino secundário. A avaliação nacional da aprendizagem de 2013 constatou que
apenas 6,3 por cento dos alunos da terceira classe possuíam competências básicas de leitura. Um
inquérito do Banco Mundial de 2014 mostrou que apenas 1 por cento dos professores do ensino
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primário tinham os conhecimentos mínimos esperados e apenas um em cada quatro professores
consegue fazer uma subtração de quatro dígitos. O grau de absentismo dos professores é elevado (45
por cento) e dos diretores é de 44 por cento. Cerca de metade dos alunos matriculados estão ausentes
todos os dias. Um outro desafio enorme é a inexistência de um serviço de aprendizagem da primeira
infância. Apenas cerca de 5 por cento das crianças dos 3 aos 5 anos beneficiam desse serviço e a maior
parte deles estão localizados nas zonas urbanas.” (UNICEF,2016)
Os contos são facilitadores do desenvolvimento da linguagem, mas também da criatividade, autonomia,
imaginação e a coloca em contacto com a cultura, as tradições, conhecimentos e valores do seu povo
(Messias,2016:2).
“As crianças vindas de grupos socioeconómicos pobres aprendem habilidades motoras, especialmente
habilidades de autoajuda (vestir, tomar banho, comer), primeiro do que aqueles de melhores estratos
socioeconómicos. Isto não é apenas porque estão maturacionalmente preparados para aprender mais
cedo, mas antes porque os seus pais têm menos tempo para fazer coisas por eles do que os pais de um
estrato socioeconómico melhor” (Hurlock, 1978). A relação entre o desenvolvimento das crianças e o
nível socioeconómico das suas famílias está ainda documentado em estudos de vários países, quer
africanos, quer na América do Norte e do Sul.
“O Índice de Oportunidade Humana, uma medida que sumariza o nível de oportunidades básicas de certa
sociedade e até que ponto essas oportunidades são distribuídas equitativamente, revela que as
possibilidades das crianças moçambicanas, numa fase mais tardia das suas vidas, são influenciadas, em
grande parte, pela sua localização e antecedentes familiares, bem como pelos rendimentos e nível de
escolaridade do chefe de família” (Banco Mundial:2018).
“Crianças que experienciam situações de insensibilidade, negligência, rejeição ou perda apresentam uma
produção de níveis extremamente elevados de hormonas de stress, incluindo cortisol. Elevados níveis de
cortisol parecem afetar a capacidade da criança para pensar, para elaborar informação e para controlar
comportamentos; parece afetar ainda o próprio sistema imunitário da criança, sendo que, crianças com
experiências intensas de traumas e de perdas parecem ser particularmente vulneráveis a doenças e
infeções” (Portugal,2008:48).
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monetários,

sendo

O estudo The promise os preschool in África refere que as questões de saúde e subnutrição, as práticas
culturais de comunicação entre as crianças e os adultos; ambientes familiares com pouco contacto com
livros, brinquedos e outros recursos de estimulação e aprendizagem podem contribuir para dificuldades
no desenvolvimento físico e cognitivo, principalmente nos primeiros anos de vida das crianças (Banco
Mundial,2012:2).
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como
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“Diz-se que os efeitos do espaço, dependendo do seu tamanho, densidade, arranjos e delimitações de
interno e externo, podem variar o tipo de brincadeiras, inclusive a presença de equipamentos pode
afetar o tipo e a organização das crianças que brincam. (BICHARA et al 2009)” (Vieira e Taralli:75)
“Os psicólogos socioculturais, na senda da abordagem da ecologia do desenvolvimento humano,
enfatizam que a aprendizagem ocorre através da participação da criança em atividades da sua
comunidade, em interações de envolvimento mútuo com familiares, amigos, vizinhos e professores.
Inclui processos intencionalmente instrutivos e processos “acidentais” como aqueles em que a criança
“ajuda” os pais ou observa ou participa em atividades diárias (Rogoff, 2003).” (Portugal.2008:40) “... À
medida que se impõe limites à sua mobilidade, seu desenvolvimento da consciência espacial e social é
prejudicado; se não existem espaços vazios e públicos para que brinquem, elas deixam de viver
experiências marcantes para seu desenvolvimento, como de exploração e pesquisa, ou ficam limitadas
em sua autonomia para decidirem sozinhas sobre suas brincadeiras, ações e grupos … (FOTEL; THOMSEN,
2004; O’BRIEN et al, 2000; CHRISTENSEN, 2011)” (Farias.sd :208)
O mais evoluído dos bebés africanos, parece estar relacionado com as atitudes dos cuidadores e com as

Relatório do Banco Mundial – Moçambique, Avaliação da Pobreza (2018)
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experiências vividas pelos próprios bebés. Em algumas culturas africanas há um estímulo ao
desenvolvimento das habilidades motoras, mais cedo do que nas culturas mais industrializadas. Há,
inclusive, povos onde esse desenvolvimento motor é induzido a acontecer, nos primeiros anos, de forma
mais tardia, precisamente pelas atitudes dos cuidadores. (Mwamwenda.2009)
“Os estudos de investigação mostram como as atitudes parentais são essenciais para a evolução lúdica e
motora das crianças (Cratty; Kooij e Hurk, in Neto, 1997)” (cit in. A criança e a família: ontem e hoje.
Revisão da literatura.sd:p.7).
“As aprendizagens que as crianças realizam e a maneira pela qual elas fazem são moldadas pelo contexto
cultural. Por mais que certos princípios universais possam explicar como todas as crianças se
desenvolvem, na prática, a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo nas crianças são de tal forma
influenciados pelas circunstâncias e enraizadas nos conhecimentos locais que eles não podem ser
considerados sem uma compreensão adequada dos contextos locais. Devido ao caráter privado da
maneira de educar uma criança na primeira infância, isso se trata de uma questão crucial.” (Akkari et al.
2012:115)

2016:63)
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construídos

pelas

próprias crianças, são

58

Semelhante ao “Jogo da Macaca”
59
Semelhante ao “Jogo do Mata”
60
Jogo de origem africana muito popular em Moçambique, jogado com pedrinhas e um buraco no chão
61
Jogo de tabuleiro muito popular em Moçambique
62
Semelhante ao “Jogo do berlinde”
63
Semelhante ao “Jogo da apanhada”
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“50% Das crianças do mundo estão sob estresse extremo, o que leva a déficits de aprendizado,
curiosidade, confiança, e habilidades metacognitivas. No entanto, estudos têm mostrado que crianças
que têm cuidadores sensíveis e consistentes não mostram o “afinamento cortical” (isto é, perda de
conexões) associadas à pobreza.” (trad. de Mushtaq et Kazi.2019)
Nsamenang descreve que “muitas mães africanas mantêm um delicado equilíbrio entre cuidados,
produção de subsistência e trabalho doméstico. Em princípio, os cuidados fazem parte de um
compromisso social em que os familiares, por vezes vizinhos e amigos, e crianças mais velhas são
participantes ativos” (Portugal.2008:42);
Mahoney & MacDonald reforçaram o papel da família no desenvolvimento da criança, afirmando que
entre esta e a criança se estabelece afeto e vinculação insubstituíveis e também porque ocorrem muito
mais oportunidades de interação e promoção do desenvolvimento entre cuidadores e crianças, do que
com qualquer outra pessoa (Bronfenbrenner, 1979; Dunst, 2012; Mahoney & MacDonald, 2007; cit in
ANIP, 2016);
“Whitebread (1996) sumaria os aspetos essenciais no desenvolvimento da criança: para se desenvolver
emocional e intelectualmente as crianças necessitam de amor e auto-estima, necessitam de se sentir
emocionalmente seguras e de sentimento de controlo” (Portugal.2008:45).
“Transportar a criança nas costas, num contacto corporal próximo ainda que com muito pouca
interacção visual ou verbal, dar-lhe peito sempre que solicitado, dormir com ela são as formas de
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protecção básicas de que a mãe africana dispõe. Neste contexto, a atividade maternal focaliza-se muito
na satisfação de necessidades físicas, mantendo o bebé satisfeito, calmo e sossegado. O principal
objetivo é a sobrevivência, saúde, crescimento físico da criança” (Portugal.2008:41).
“Também os neurocientistas consideram que uma vinculação forte e segura com um cuidador
psicologicamente nutriente tem uma função biologicamente protetora, munindo a criança de um
equipamento que lhe permite lidar com as situações stressantes da vida diária. A investigação sobre o
cérebro mostra que cuidados calorosos, responsivos e adequada estimulação não representam apenas
conforto e prazer para a criança. Uma vinculação forte e segura, e adequada estimulação, parecem ter
uma função biologicamente protetora, imunizando a criança, de certo modo, contra os efeitos adversos
de stress (Gunnar, 1996).” (Portugal.2008:47).
Em relação ao desenvolvimento da linguagem nas crianças, “uma base estável e segura de amor parece
ser mais importante do que os pormenores do que dizem os progenitores” (idem:133). Isto parece
reforçar a importância do vínculo afetivo entre os bebés e os cuidadores, que se estabelece desde os
primeiros tempos de vida e que, parece, vir a influenciar, também, a forma como as crianças se
relacionam e aprendem, em idade pré-escolar (Gopnik.2017:132-133).
“O processo de criação e laços entre a criança e a família é facilitado com base em interações carinhosas,
estimulantes e consistentes. Este processo de ligação, designado como vinculação segura com os adultos
próximos, geralmente os pais, leva ao desenvolvimento de empatia, confiança e bem-estar”. “Em
contraste, um ambiente empobrecido (…), pode originar dificuldades no desenvolvimento da empatia, na
aprendizagem da regulação das emoções ou no desenvolvimento de competências sociais”
(ANIP.2016:44).
“Considerando o que se sabe acerca da plasticidade a nível neurológico em idades precoces, as relações
podem modificar quer a estrutura quer a função do cérebro (Greenought, Black & Wallace.1987;
Letourneau.2008) ” (ANIP.2016:51).
“Relações sensíveis e responsivas bem como vinculações positivas com os adultos são essenciais para um
desenvolvimento saudável da criança a diferentes níveis: neuro psicológico, físico e psicológico; pelo
contrário, relações inadequadas e negligentes e vinculações inseguras podem ter consequências
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adversas na saúde, desenvolvimento e mesmo na sobrevivência da criança (National Scientific Council on
the Development Child.2008,2010; Richter. 2004)” (ANIP.2016:52).
Embora as crianças em risco de atraso de desenvolvimento tenham as mesmas necessidades que as
crianças com um “desenvolvimento típico”, a qualidade das relações é particularmente relevante para o
seu desenvolvimento (idem). Crianças com comprometimento no seu ritmo de desenvolvimento, quer
por fatores biológicos quer por fatores ambientais, necessitam de reforço nos níveis de estimulação e
apoio, por parte do ambiente onde se desenvolvem (Simeonsson.2009. cit in. ANIP.2016:53).
“As relações humanas, tanto com membros da família como sem parentesco familiar, podem promover
experiências positivas e saudáveis (por exemplo, um cuidador que responde ativa e sistematicamente às
necessidades da criança) e salvaguardar contra os efeitos das experiências negativas (por exemplo,
provendo espaços seguros e canais criativos para as crianças afetadas pelo SIDA se expressarem). As
experiências iniciais positivas enveredam a criança por um rumo de saúde, sucesso escolar e
produtividade económica ao longo da vida.”
Recentes investigações da neurociência têm demonstrado que a interação íntima e afetuosa entre pais e
filhos, “acompanhada por uma alimentação adequada, constitui a componente essencial do
desenvolvimento emocional, físico e cognitivo da criança” (UNICEF. 2008:6).
“Os fatores de risco ambientais, como desnutrição, má saúde, ambiente doméstico desestimulante, e
maus-tratos na infância têm demonstrado ter um impacto negativo no desenvolvimento das crianças
(Irwin, Siddiqi e Hertzman 2007). Esses fatores de risco tendem a se concentrar mais entre as famílias
carentes com pais menos escolarizados, em parte devido a falhas de informação (por exemplo, a falta de
conhecimento dos pais sobre como auxiliar no crescimento e desenvolvimento das crianças) e em parte
por causa de restrições pelo lado da oferta (por exemplo: a distribuição desigual de recursos e serviços
para a infância)” (idem:17-18).
“Um pouco mais de 60% da população entrevistada, tanto nas mulheres assim como nos homens
residem nas áreas rurais. (…) O acesso a veículos de comunicação de massa, tais como jornais, revistas,
rádio e televisão, é de grande importância, pois não só permite disseminar informação e conhecimento
da situação quotidiana de um país ou de uma comunidade, mas também serve para transmitir
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Frequência

A educação pré-escolar em Moçambique

de educação

está ainda pouco desenvolvida, com apenas um

pré-escolar

número reduzido de escolinhas comunitárias
(583 em 2013) além de alguns centros infantis
(principalmente privados e não gratuitos) e
algumas

turmas

pré-primárias

em

escolas

primárias privadas nas cidades (UNICEF.2014).
O Banco Mundial refere que, em Moçambique,
apenas 4% das crianças em idade pré-escolar
frequentam algum ambiente formal de educação
e estas são, maioritariamente, crianças que
vivem em contexto urbano (2011).

mensagens programáticas sobre a saúde, saneamento ambiental e planeamento familiar. O acesso aos
meios de comunicação também varia com o nível de escolaridade e o quintil de riqueza, Assim, as
pessoas mais instruídas e nos quintís de riqueza mais elevados manifestam uma maior exposição aos
meios de comunicação do que as não escolarizadas e as que estão nos quintís mais baixos” (INE.2013).
No estudo The promise of preschool in África, uma das conclusões é que as crianças que se matriculam na
pré-escola têm mais probabilidade de se matricularem no ensino primário, o que é um impacto relevante
no contexto moçambicano (p.21). Outro resultado apurado é que as crianças abrangidas pelo estudo,
que frequentaram o pré-escolar, tiveram uma redução do tempo de trabalho em atividades de trabalho
com a família e consequente aumento do tempo gasto em atividades relacionadas com a escola
(2012:22).
No estudo Promoting children´s sustainable access to early schooling in Africa (2014), é dada importância
às experiências de estimulação da criança, em idade pré-escolar, na previsão sobre o sucesso de
aprendizagem no ensino primário. No entanto é apresentada uma reflexão pertinente sobre as práticas
que se observam em diversas comunidades africanas, as quais desenvolvem programas de estimulação
pré-escolar com base em linhas conceptuais ocidentais. É explicado que as comunidades rurais dispõem
de diversos conhecimentos e práticas relevantes na promoção do desenvolvimento e aprendizagem das
crianças. No entanto, a importação de modelos ocidentais, segundo o autor, distancia as comunidades
das suas tradições e gera barreiras relacionadas com a pouca participação dos pais na transição casaescola. Estas dificuldades em conjunto com a falta de incentivo aos professores e falta de recursos
materiais dificultam o sucesso das crianças no ensino primário. Ngwaru conclui que capacitar os pais a
utilizarem recursos e conhecimentos locais, envolvendo-se de forma mais participativa na educação das
suas crianças e ainda o reforço na capacitação dos professores e aumento de recursos materiais irá
promover impactos mais significativos no percurso de aprendizagem das crianças. Estas conclusões estão
em linha com os princípios chave da intervenção precoce na infância, que, segundo a ANIP, (adaptação
do modelo integrado de Intervenção precoce de Dunst.2000), deve desenvolver-se com práticas
centradas na família, nomeadamente através de: promover oportunidades de aprendizagem à criança;
apoio aos pais e maximizar os recursos existentes na comunidade (2016:76).
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O estudo de BIETENBECK t al. (2017), Preschool Attendance, School Progression, and Cognitive Skills in
East Africa afirma que na África subsaariana a maioria das crianças que se matriculam na escola têm um
desempenho escolar baixo e que, uma das razões que o podem justificar é a falta de preparação das
crianças à entrada no ensino primário. O mesmo estudo procura compreender os ganhos de uma
intervenção pré-escolar ao nível de impacto no percurso escolar e conclui que há algumas evidências, de
impacto dos programas pré-escolares, face aos resultados de aprendizagem das crianças, no ensino
primário.
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ANEXO III - SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

a)

SOBRE OS FATORES QUE INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

- A variabilidade das condições sociais de vida das crianças, representa “o principal
fator de heterogeneidade” entre elas para além da variabilidade genética e biológica que
geram a individualidade de cada ser humano. (Sarmento & Pinto, 1997:6);
- Fatores demográficos, sociais e geográficos podem influenciar diferenças entre
culturas;
- A variabilidade dos estímulos ambientais facilita o desenvolvimento motor,
cognitivo e afetivo-social. Ao mesmo tempo todas estas evidências sobre o efeito do meio
ambiente no desenvolvimento dos processos neurobiológicos do desenvolvimento,
acrescem responsabilidade sobre as ações dirigidas às crianças nos primeiros anos de
vida, quer por parte dos seus cuidadores, figuras de referência, mas também por parte
dos atores sociais e políticos;
- A ciência tem demonstrado que as experiências precoces da criança são
fundamentais para o desenvolvimento neurológico e que as experiências vividas nos
primeiros anos terão um “impacto decisivo na arquitetura cerebral e, por conseguinte, na
natureza e extensão das suas capacidades adultas” (Portugal et al., 2008:38);
- Barbara Rogoff, psicóloga transcultural defende que as crianças de outras culturas,
que não as europeias ou americanas, aprendem preferencialmente pela observação e
imitação. Tem observado como o facto de os progenitores acreditarem que as crianças
aprendem observando, os faz deixarem as crianças pequenas aprenderem tarefas
complexas e até perigosas dos adultos. As crianças dessas comunidades eram “melhores
a aprender com a observação e a imitação do que as crianças americanas” (Rogoff cit. In.
Gopnik,2017:125);
- A família é o sistema nuclear onde se estabelecem as relações mais significativas
da criança e, por conseguinte, é imprescindível que se conheçam as particularidades das
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dinâmicas familiares de determinado grupo populacional, quando se pretende entender
os seus processos de desenvolvimento;
- Segundo Shonkoff & Levitt (2010, cit in ANIP,2016:46), reconhecendo o papel do
meio ambiente no desenvolvimento da criança, torna-se primordial que se reforce o
desenvolvimento de capacidades e competências das famílias e estas sejam apoiadas
para identificarem os recursos da sua comunidade que podem dar resposta à
necessidades da sua criança e ajudem a reduzir o stress e a melhorar o bem estar e os
padrões de interação pais-filhos;
- Mahoney & MacDonald reforçaram o papel da família no desenvolvimento da
criança, afirmando que entre esta e a criança se estabelece afeto e vinculação
insubstituíveis e também porque ocorrem muito mais oportunidades de interação e
promoção do desenvolvimento entre cuidadores e crianças, do que com qualquer outra
pessoa (Bronfenbrenner, 1979; Dunst, 2012; Mahoney & MacDonald, 2007; cit. In. ANIP,
2016);
- Sabemos que as crianças, em idade precoce, aprendem ao longo do tempo, de
forma contínua e num contexto onde ocorram relações de afeto com os seus cuidadores
(Almeida et al.,2011). Sabendo que as crianças aprendem através das interações com as
pessoas, os materiais e objetos do seu contexto, então todas as oportunidades e
acontecimentos da sua vida, influenciam o seu desenvolvimento e devem ser estudas,
quando se pretende conhecer como é que um determinado grupo de crianças se
desenvolve;
- As experiências nos primeiros anos de vida são determinantes, a vários níveis, para
o rumo do desenvolvimento da criança. Experiências iniciais positivas estabelecem as
bases necessárias para o desenvolvimento saudável e experiências negativas podem
enfraquecer essas bases. “As experiências positivas podem incluir relações estáveis e
sensíveis, ambientes seguros e incentivadores e nutrição apropriada. Entre alguns
exemplos de experiências negativas destaca-se a pobreza, maus-tratos emocionais, físicos
e sexuais e a negligência das necessidades da criança, como, por exemplo, a ausência de
nutrição e cuidados médicos apropriados” (Nelson,2001:4);
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- A exploração que a criança faz do espaço físico, em seu redor, assume um papel
importante no desenvolvimento, não só motor, mas também cognitivo, nomeadamente
ao nível das representações mentais, que irão facilitar a organização de um sistema
coordenado de referências, no mapa mental da criança (Kittä, 1995);
-Em relação ao desenvolvimento motor, encontramos, na literatura, pesquisas que
evidenciam que os “bebés africanos tendem a ser mais avançados do que os norteamericanos e europeus em sentar, andar e correr. Em Uganda, por exemplo os bebés
costumam andar aos 10 meses, enquanto nos Estados Unidos da América o mais comum
é isso ocorrer aos 12 meses, e na França, aos 15 meses. Essas diferenças em parte podem
estar relacionadas a diferenças étnicas de temperamento” (H.Kaplan e Dove.1987. cit por
Papalia,2001:164);
- Parecem existir evidências de que as crianças africanas são mais precoces no seu
desenvolvimento inicial (Mwamwenda);
- Parece que, nas populações africanas, há habilidades que se desenvolvem mais
precocemente, nos bebés, em relação com a ênfase que é dada a essa mesma habilidade,
nessa cultura. Naturalmente que, uma habilidade valorizada irá implicar mais estimulação
e oportunidades para que se desenvolva;
- Este desempenho mais evoluído dos bebés africanos, parece estar relacionado
com as atitudes dos cuidadores e com as experiências vividas pelos próprios bebés. Em
algumas culturas africanas há um estímulo ao desenvolvimento das habilidades motoras,
mais cedo do que nas culturas mais industrializadas. Há, inclusive, povos onde esse
desenvolvimento motor é induzido a acontecer, nos primeiros anos, de forma mais tardia,
precisamente pelas atitudes dos cuidadores (Mwamwenda,2009);
- No caso da nutrição, tudo o que a mulher ingere durante a gravidez irá passar para
o feto, e existe, na literatura, uma relação entre a qualidade nutricional da gestante com
o crescimento e desenvolvimento do feto, mas também com os seus níveis de
hemoglobina. Mwamwenda destaca que, “existem cada vez mais evidências de que a mánutrição, (…), tem impacto no desenvolvimento do cérebro, nas capacidades de
aprendizagem e no comportamento” (Sifford,1987:3 Cit. In. Mwamwenda,2009:35);
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- Outros fatores, tais como a idade da mulher grávida ou o número de gravidezes
anteriores, podem constituir fatores de risco acrescidos, ao estado de saúde e qualidade
de desenvolvimento do bebé;
- Apesar de toda esta multiplicidade de fatores que afetam e interferem com o
desenvolvimento da criança, importa saber que “o curso do desenvolvimento pode ser
alterado em idades precoces através de intervenções eficazes que mudem o equilíbrio
entre risco e proteção, alterando as desvantagens a favor de melhores resultados na
adaptação” (Shonkoff e Philips,2000:32).

b)

SOBRE O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA

- Apesar de todas as crianças serem únicas e diferentes, há alguns marcos de
desenvolvimento comuns que a maior parte das crianças atingem até certa idade. Há,
portanto, aquisições chave para cada idade, as quais, poderão apresentar alguma
variabilidade entre populações, de acordo com os variados fatores que influenciam o
desenvolvimento da criança64;
- “Há padrões universais do desenvolvimento humano que tendem a ser comuns a
todas as crianças do Mundo, independentemente da cultura ou de aspetos individuais”
(Fec,2015:110); Há princípios gerais do desenvolvimento humano; Para tal conhecimento
contribui a investigação transcultural e há várias evidências de que o contexto de vida das
crianças pode, de facto, influenciar diferenças no momento ou na forma como se
exprimem determinados aspetos do desenvolvimento (Papalia, Olds e Feldman,2001);
- As crianças aprendem, através do fazer, e é no brincar e na interação com outros
(pares e adultos) que desenvolvem novas competências e que consolidam características
do seu temperamento/da sua personalidade, características físicas e aptidões,
importantes para seu percurso futuro;
- No início é através do movimento que se manifesta a expressão de integração e
desenvolvimento dos restantes domínios;

64

American Academy of Pediatrics 2009; Inter-Agency Taskforce on HIV and ECD 2012; National
Center for Infants, Toddlers and Families 2013
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- A partir dos 3 anos, as crianças consolidam habilidades motoras básicas,
realizando movimentos mais completos e com maior domínio, em resultado de uma
crescente maturação neurológica; Também em atividades de coordenação oculo-manual
há grandes progressos, nomeadamente no uso da tesoura e no recorte. Neste e outros
desempenhos, variam com as aptidões genéticas e também de acordo com o número e
qualidade das oportunidades de experimentação que o meio possibilita (Papalia et
al.,2013:250);
- A exploração motora desenvolve-se ao mesmo tempo que também facilita o
desenvolvimento de noções espaciais, temporais, casualidade, categorização e número, a
par do pensamento simbólico;
- Ao nível do desenvolvimento da linguagem, também ocorrem avanços rápidos, a
partir dos 3 anos. Sabendo que a expansão vocabular ocorre, por associação, em
sequência da exposição linguística da criança, necessariamente que o seu desempenho a
este nível também irá estar relacionado com essa sua experiência de contacto com a
língua materna e outras;
- Tanto o discurso social, como o conhecimento acerca do pensamento, a função
simbólica da linguagem e até mesmo a empatia, evidenciam significativos avanços na
idade pré-escolar. Há um domínio de noções de casualidade, classificação e ordenação ou
contagem. Por exemplo, “ o conhecimento quantitativo parece ser universal, apesar de se
desenvolver a ritmos diferentes, dependendo da importância que a contagem assume
numa família ou cultura específica e da estimulação fornecida pelos pais, professores ou
programas de televisão educativos (L. B. Resnick, 1989; Saxe, Guberman & Gearhart,1987
Cit. In Papalia et al., 2001:314);
- As crianças, independentemente da região do mundo onde vivem, aprendem a
falar numa sequência de aquisições semelhante, entre si. Primeiro o palrar, depois o
balbuciar até às pequenas palavras e depois pequenas frases simples compostas pela
junção de 2 palavras. Há aqui um padrão sequencial de ocorrência universal, na aquisição
da linguagem expressiva, apesar de as palavras que são ditas, serem diferentes de Língua
para Língua (Papalia e col, 2001).
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c) SOBRE A CRIANÇA MOÇAMBICANA
- A criança tem de ser encarada como ator social e não vista apenas na categoria
“crianças órfãs e vulneráveis” (Colonna,2012);
- A disponibilidade de estudos sobre o tema é muito reduzida; maioritariamente a
informação disponibilizada sobre a criança moçambicana está relacionada com vetores da
sua vulnerabilidade (pobreza, nutrição, saúde, educação, orfandade,…) faltando uma
caracterização endógena do seu perfil de desenvolvimento; faltam estudos sobre a
infância em Moçambique e os dados existentes baseiam-se em parâmetros normativos
construídos em referência a populações dos países ditos desenvolvidos, levantando
dúvidas quanto à sua validade pelos problemas de transculturalidade (Nhantumboet al.,
2006). “Quando os programas atingem aos grupos mais desfavorecidos, sérias
preocupações poderiam surgir no que se refere à exportação das estruturas e objetivos
«ocidentais» para o desenvolvimento das crianças nas sociedades onde estes objetivos
não estão relacionados diretamente com o ambiente, o contexto sociocultural, as
crenças, os valores e as prioridades locais (PENCE; MARFO, 2008; WOODHEAD, 1996; cit
in. Akkari et al., 2012: 114);
- Mwamwenda refere, no entanto, que a noção de self é diferente entre os
africanos, mais interdependente, e os ocidentais, mais independente, por via das
diferenças de modo de vida entre estes povos. No contexto moçambicano, a questão do
contexto e das culturas é muito relevante, dada a sua diversidade sociocultural
(Mwamwenda, 2009 cit in Campina & Araújo, 2012, cit. In. Campira et al., sd);
- Encontraram-se referências ao facto de as crianças pequenas se desenvolverem
melhor quando têm a oportunidade de brincar livremente e de forma não estruturada.
Em Moçambique e, em particular na província de Gaza, o espaço livre, amplo e a
brincadeira não estruturada é a constante, muito em contraste com o que é frequente
para as crianças europeias ou americanas (Papalia et al., 2001:277-293);
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- “As crianças com maior idade, um fenómeno comum nas escolas rurais, ao invés
de completarem a escola primária, optam por desistir para procurarem trabalho na
Cidade de Maputo ou nas minas na África do Sul.” (Banco Mundial,2005:14);
- No relatório pobreza Infantil e Disparidades em Moçambique 2010 consta que
“persistem as desigualdades rurais/urbanas, pois as crianças das áreas urbanas têm
quatro vezes mais probabilidade de completar a escola primária do que as crianças das
áreas rurais (30% contra 7%) ” (UNICEF,2011:115);
- O estudo The Promise of Preschool in Africa: A Randomized Impact Evaluation of
Early Childhood Development in Rural Mozambique concluiu que os programas de
intervenção precoce, em particular orientados para o desenvolvimento da criança em
idade pré-escolar, levam a consideráveis ganhos nas taxas de sucesso escolar das crianças
que vivem em situação de vulnerabilidade, em particular na África rural (Banco
Mundial,2012:5). O mesmo estudo reforça ainda as orientações emanadas pela UNICEF
de que programas de ação integrada podem gerar mais benefícios para as crianças em
situação de vulnerabilidade multifatorial. Também no estudo de Akkari et al.
encontramos a conclusão de que os programas mais relevantes de educação pré-escolar,
parecem ser aqueles que se baseiam “nos valores comunitários tradicionais para a
educação das crianças, completadas pelas ideias de boas práticas sobre a saúde, a
nutrição e a estimulação cerebral interativa para melhor preparar as crianças à educação
de base” (2012:117);
- As crianças que vivem no meio rural, apenas têm contacto com a língua
portuguesa quando iniciam a educação formal. Então, quando se pretende avaliar o seu
desenvolvimento psicomotor é fundamental compreender as especificidades da
metalinguística da sua Língua materna, pois esta terá uma contribuição diferenciada na
relação intrínseca entre pensamento e linguagem e uma influência na forma como se
aprende, e apreende, determinados conceitos. Ranck Soudée (2009, Cit in Akkari et al.,
2012: 117) refere que na análise que fez aos programas de educação pré-escolar na
Gâmbia, no Mali e no Senegal, concluiu que a utilização da língua materna nas interações,
jogos, canções, contos com as crianças é muito importante, nomeadamente como meio
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de transmissão dos saberes locais. Ao mesmo tempo foi também evidenciada a
importância da participação da comunidade para o sucesso dos programas de educação
pré-escolar;
- O estudo mais próximo com a realidade em análise neste estudo, trata-se do
estudo realizado pelo Banco Mundial e Save the Children, no entanto, os seus autores,
Martinez, Naudeau e Pereira consideraram que não é possível garantir a validade dos
resultados alcançados, sendo necessário desenvolver outras verificações empíricas, para
perceber as possibilidades de generalização (2012:6). Mais se acrescenta que, esse estudo
aborda o impacto das intervenções realizadas com crianças em idade pré-escolar, mas
não concretiza o perfil de desenvolvimento da criança moçambicana de idade pré-escolar,
que vive em meio rural. A maioria dos estudos que comprova a relação entre o
investimento em programas de desenvolvimento da primeira infância e melhorias no
capital humano, ao longo da vida, foram produzidos em países desenvolvidos e, mais
recentemente na América latina.
– Segundo Leroy et a. (2011, cit in Banco Mundial,2012:9), poucos são os estudos
credíveis realizados em países em desenvolvimento. Esta situação reforça a necessidade
de estudos empíricos sobre contextos africanos e, neste caso, particularmente sobre
Moçambique, o que teria uma validade localmente reconhecida com impacto relevante
ao nível da apropriação por parte dos decisores locais e nacionais;
- Investir nos primeiros anos de vida é uma prioridade reconhecida mundialmente,
que pela comunidade científica, quer por diferentes organizações internacionais. No
entanto, para alcançar o bem-estar holístico e integrado das crianças pequenas, são
necessárias evidências sobre grupos efetivos de intervenções. UNICEF e OMS referem que
“embora a pesquisa no âmbito global seja decisiva para gerar mais evidências sobre
intervenções efetivas e sua execução em apoio ao desenvolvimento na primeira infância,
os países precisam investir em pesquisa de implementação para adaptar aos contextos
locais inovações criadas e experimentadas em estudos controlados”. (UNICEF &
OMS,2018:28). São várias as referências, encontradas durante a pesquisa, ao facto de
existirem informações limitadas sobre programas de intervenção pré-escolar, sobre a
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formação de profissionais Educação e Cuidado Infantil, sobre as condições nas salas de
aula e as condições de trabalho nesta área, nos países economicamente menos
desenvolvido (UNESCO, 2012; 2015).

d)

SOBRE AS ESPECIFICIDADES DE MOÇAMBIQUE E DO CHIBUTO

- Em 2009/2010, uma avaliação externa, solicitada pelo Ministério da Educação em
Moçambique, concluiu que, ao nível do ensino primário, os alunos do programa de
Educação Bilingue apresentavam melhor aproveitamento escolar que os do programa
monolingue (Ngunga et all, 2010). Ora se, a língua portuguesa não é a língua
preferencialmente utilizada no quotidiano das pessoas, serão necessárias metodologias
de ensino, pensando o Português como língua segunda ou eventualmente como língua
estrangeira (Patel.2012). a questão linguística é de suma relevância no desenho de
programas de estimulação das crianças na primeira infância e mesmo nos processos de
avaliação e diagnóstico e ainda nos processos de envolvimento parental e da
comunidade.
- Os últimos anos assistiram a uma crescente valorização da importância de se
investir nos primeiros anos de vida das crianças, ao mesmo tempo que se assistiu a um
crescimento dos serviços de educação e cuidados na infância em todo o mundo (UNESCO,
2015). No entanto, os progressos na cobertura pré-escolar não têm sido os mesmos em
todo o mundo, continuando a ser um grande desafio em muitos países, nomeadamente
Moçambique. Em relação ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (“Assegurar a
educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos”), encontramos a meta 4.2, com a qual se
pretende, “Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de
modo que estejam prontos para o ensino primário” (UNESCO, 2016). A UNESCO refere
que recursos humanos qualificados são fundamentais para alcançar este objetivo, ao
mesmo tempo que são necessárias abordagens baseadas em evidências (UNESCO, 2015).
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- Os estudos consultados permitem concluir que é necessária uma abordagem
dinâmica ao conceito de família, “como algo em constante mutação e não
necessariamente reunindo um número circunscrito de membros ancorados num espaço
fixo” (Costa,2011). As famílias que vivem no espaço urbano de Maputo são oriundas de
diferentes e distintos grupos étnicos, pelo que é importante usar cuidadosamente os
descritores dos sistemas de parentesco, quando em comparação com os sistemas
ocidentais. Um exemplo são as diferenças marcantes entre o povo Chope e o povo
Changana que são vizinhos entre si, na zona sul do país e apresentam sistemas
diferenciados de parentesco, assim como distintos padrões de residência e organização
política (Webster,2009);
- No estudo de Neto et al. é ressaltado que as experiências motoras vivenciadas
espontaneamente pelas crianças, no seu quotidiano, através da exploração livre de
espaços com grandes áreas livres, são suficientes para a aquisição das habilidades
motoras necessárias a uma evolução gradual em grau de complexidade do
desenvolvimento motor (2004:136). Estas características ambientais são vivenciadas
pelas crianças nos espaços rurais do Chibuto, mas menos nas áreas urbanas de Maputo,
derivado ao fenómeno da urbanização e modernidade crescentes. Os autores citam ainda
RIBEIRO, 2001; BLAAK e colaboradores, 1992, para relacionar esta situação com o
aumento do sedentarismo na população infantil e acrescentam que esta situação
também deriva em limitações na “aventura lúdica e na experimentação ampla de
movimentos” (idem) pelas crianças;
- As crianças moçambicanas que vivem no meio rural e em particular, no distrito de
Chibuto, onde as suas ocupações diárias incluem sempre deslocações em áreas grandes e
abertas, como sejam o campo, o rio, o mercado, a escola, a machamba, têm esta
oportunidade ambiental para estimular o desenvolvimento das suas habilidades motoras.
Comparativamente com as crianças ocidentais, as crianças moçambicanas que vivem no
meio rural, parecem estar em vantagem, na exposição a um ambiente físico facilitador da
experimentação livre em espaços abertos, como o campo e os seus caminhos;
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- Também a economia e o capital levaram a que, em algumas partes de África, como
acontece na província de Gaza, Moçambique, ocorram inúmeras famílias que vivem
separadas pelo facto dos homens irem trabalhar para longe, para Maputo ou para as
Minas na África do Sul. Esta situação leva a que as mulheres fiquem mais
sobrecarregadas, nomeadamente no cuidar das crianças e ainda que estas fiquem
privadas da presença quotidiana dos seus progenitores;
- O hábito cultural de utilização dos espaços nas habitações moçambicanas, no qual
se verifica um modo de viver o espaço-casa, preferencialmente no seu exterior, co
existindo simultaneamente a modernidade e a tradição gera, por si só, experiências
sensoriomotoras e relacionais distintas daquelas que vivenciam as crianças europeias, nos
seus primeiros anos de vida;
- As crianças brincam e vivem, essencialmente fora de portas, ao contrário da
tendência atual nos países industrializados. Jared Diamond afirma que “as crianças
americanas têm menos criatividade do que as crianças nova-guineenses, porque todas as
coisas são previamente embaladas para elas”;
- Jared considera ainda que, as crianças africanas têm maior liberdade do que as
crianças americanas, podendo andar mais na rua, subir a árvores e há sempre um “tio” ou
uma ”tia” por perto a fazer companhia, quando não são as crianças mais velhas a tomar
conta (Diamond,2013:280-288);
- Os contos são facilitadores do desenvolvimento da linguagem, mas também da
criatividade, autonomia, imaginação e a coloca em contacto com a cultura, as tradições,
conhecimentos e valores do seu povo (Messias,2016:2). Estas tradições orais estão ainda
mais presentes nos meios rurais e, geralmente são o veículo primordial para transmissão
de valores, regras e condutas que fazem parte de uma determinada comunidade e liga as
várias gerações, inclusive as antepassadas, entre si (Rosário,1989:40). Por outro lado, a
aprendizagem através da narrativa oral proporciona, às crianças, o desenvolvimento das
suas capacidades de memorização, além da própria aprendizagem dos conteúdos
implícitos (idem:41);
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- Colonna ao questionar esta visão, que coloca a criança africana/moçambicana
“fora do lugar / out of place”, chama a atenção para o quotidiano destas crianças que
“quotidianamente brincam, cuidam dos irmãos, estudam, ajudam nas tarefas domésticas,
trabalham, se organizam e lutam continuam a ser sistematicamente ocultados pela
imagem das crianças africanas pobres e doentes” (2009:20). Estas tarefas e
responsabilidades geram habilidades e desempenhos que merecem ser avaliados e
destacados.
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