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Preâmbulo 
 

 

 

Este trabalho inscreve-se no quadro dos apoios da UNICEF ao Governo da Guiné-Bissau para o 

desenvolvimento de atividades em prol da primeira infância, nomeadamente junto das crianças 

mais desfavorecidas da população. Este trabalho visa obter uma dupla perspetiva: i) uma 

perspetiva sobre o conhecimento dos comportamentos pais, mães em particular, em relação aos 

filhos pequenos, e ii) uma perspetiva operacional, de forma a fornecer referências à definição dos 

conteúdos das atividades de educação familiar e educação pré-escolar, que servirão de suporte ao 

programa nacional de desenvolvimento da primeira infância do Governo. 

 

Para realizar este trabalho foi constituída uma equipa nacional. Esta inclui i) pessoas da Direção 

de Serviço do Pré-Escolar e Pequena Infância do Ministério da Educação Nacional, a Sra. 

Olimpia Moura, da Direcção Geral de Planificação e Avaliação do Sistema Educativo, Sr. 

Mamadu Saliu Djassi, com iv) um apoio técnico bastante significativo do Instituto Nacional de 

Estatística (Instituto Nacional de Estatística, INE), por um lado na preparação do inquérito 

(formatação dos questionários, amostras) e, por outro lado, na realização concreta do inquérito. 

O INE assegurou além disso a inserção dos dados e a criação dos primeiros ficheiros informáticos 

do inquérito. No quadro do INE, os Srs. Suande Camara, Braima Manafa e Raul Mandim 

desempenharam um papel preponderante ao longo da preparação do inquérito, sua realização, 

codificação e inserção dos dados, bem como na preparação dos ficheiros informáticos para 

processamento. 

 

Estas equipas foram apoiadas pela UNICEF, nomeadamente por Patricia Benicio Rosa e por 

Carla Jauad no plano do financiamento e gestão do conjunto do trabalho. Finalmente, Adeline 

Seurat (IREDU / Universidade de Bourgogne), contribui com a equipa nacional i) para a definição 

da arquitetura do trabalho, ii) na constituição dos instrumentos, iii) na análise dos dados 

recolhidos e iv) na redação do relatório. 
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Sumário Executivo 

 

 
1. Perspetiva global 

 

Na perspetiva de construir um programa de educação parental, importa primeiro conhecer as 

práticas dos pais para o desenvolvimento do seu filho, a fim de avaliar sobre que aspetos será 

pertinente fazê-las evoluir por via da educação parental. Ora, não dispomos destas informações 

nem de referências razoáveis que permitissem definir o conteúdo destas atividades. Por esse 

motivo, em maio de 2015 foi realizado um inquérito dedicado a estas práticas familiares, no 

conjunto do território nacional, com o apoio do Instituto Nacional de Estatística (INE). A 

amostra, construída para ser representativa, inclui 769 famílias com 831 crianças dos 6 meses 

aos 6 anos.  

 

Para além da descrição do contexto de vida das crianças da amostra, o inquérito visa descrever 

os conhecimentos das mães e as práticas familiares em treze áreas temáticas do 

desenvolvimento da criança (seu desenvolvimento geral, o papel do pai, o grau de 

diferenciação em função do género, o desenvolvimento afetivo da criança, a saúde e a perceção 

dos perigos, a alimentação, o repouso e o sono da criança, a higiene, a prevenção e os cuidados, 

a proteção e o acompanhamento, a linguagem, o desenvolvimento cognitivo, o 

desenvolvimento social). Importa notar que o inquérito inclui igualmente três módulos 

específicos relativos, por um lado, a prática de confiar as crianças a outras pessoas, por outro 

lado às práticas nas famílias polígamas e, finalmente, a excisão. 

 

Com esta base documental, foram consideradas três dimensões das práticas familiares: 

 

 A primeira diz respeito às práticas específicas; por exemplo, a criança ingere proteínas, 

lava as mãos antes das refeições ou está inscrita no registo civil. Estes comportamentos 

específicos são abundantes no inquérito (mais de 100), dado que constituem a sua base; 

 

 A segunda é dita temática, pois consolida num indicador único os comportamentos 

familiares que relevam de cada uma das áreas consideradas. Este indicador é construído de 

forma a ter um valor crescente, sempre que as práticas são mais frequentes nos diferentes 

aspetos específicos que o compõem (por exemplo, para a higiene, se a criança lava as mãos 

regularmente antes das refeições, após ter ido à casa de banho, toma banho, tem as unhas 

cortadas, muda de roupa com uma frequência razoável, etc.).  

 

 A terceira diz respeito às abordagens educativas utilizadas pela mãe na educação do seu 

filho. Estas abordagens são, de certa maneira, conceptuais e gerais para caracterizar as 

práticas educativas, que podem manifestar-se de maneira transversal entre as diferentes 

áreas temáticas. Por exemplo, algumas mães podem muitas vezes tentar dar explicações à 

criança (enquanto outras podem ser muito menos propensas a fazê-lo), e isto pode 

manifestar-se em termos de higiene, proteção, desenvolvimento social, etc. A identificação 

destas abordagens ou práticas educativas da mãe necessita de métodos próprios de 

estimativa, mas identifica-se bem qual é a natureza destas práticas familiares transversais. 
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2. Algumas das principais conclusões a respeito de práticas específicas 

 

2.1. Aspetos gerais 

 

Em primeiro lugar, há um ponto, que é sem dúvida uma evidência, mas que vale a pena todavia 

ser lembrado: as crianças vivem nas suas famílias, algumas ricas e outras pobres. 

Consequentemente as condições gerais de vida das crianças são muito variáveis na amostra do 

inquérito, e em geral no país. Isto poderá naturalmente ter implicações nas práticas familiares 

para as suas crianças pequenas.   

 

As mães da Guiné-Bissau passam em média 63 minutos ao longo do dia numa atividade 

específica com o seu filho. Esta duração temporal pode ser considerada bastante limitada em 

relação ao que foi observado em Cabo Verde, na Mauritânia em São Tomé e Príncipe e na 

Serra Leoa (países onde este tipo de estudo também foi realizado), manifestando um 

investimento limitado em prol da criança. Dito isto, existe também uma certa variabilidade na 

amostra. Assim, se 16% das mães passam menos de 10 minutos por dia com o seu filho, 

encontramos também 17% de mães que passam mais de uma hora com ele, com um bom 

equilíbrio entre as atividades ditas fisiológicas e as ditas relacionais. 

 

Antes de examinar as práticas mais específicas, é interessante verificar que um pouco mais de 

metade das mães pensa que os pais influenciam o desenvolvimento do seu filho. Em 

contraponto, isto também mostra que a outra metade das mães acredita ter pouca ou nenhuma 

influência no desenvolvimento do seu filho. Consequentemente, 20% das mães declaram não 

desenvolver muitas ações no sentido de facilitar a adoção de capacidades funcionais do seu 

filho. 

 

Em suma, verifica-se que em média, um terço das famílias (um pouco mais do que em Cabo 

Verde, mas menos que em Madagáscar ou em São Tomé e Príncipe) declaram ser importante 

encarar a educação dos rapazes e das raparigas de forma diferenciada. Esta proporção é contudo 

maior no que respeita às tarefas domésticas (58% das mães pensam que nesta área, rapazes e 

raparigas devem ser educados de maneira diferente), aos jogos (57%) ou à descoberta do 

mundo exterior (46%). 

 

2.2. O desenvolvimento afetivo da criança 

 

Se a grande maioria das mães declaram dar sinais de afeto à criança, restam ainda 15% que não 

o fazem. Do mesmo modo, no caso da expressão de sentimentos pela criança, a maioria 

reconforta-os, mas 22% também declara não fazer nada e 13% que repreende ou ameaça a 

criança. As felicitações e encorajamentos são frequentes quando a criança é bem sucedida/se 

porta bem (10% das mães não felicita nem encoraja a criança), mas apenas 47% das mães 

encorajam a criança quando esta falha na concretização de alguma coisa. 

 

2.3. Saúde e perceção do perigo 
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No que respeita à saúde da criança, verifica-se que praticamente todas as mães sabem 

identificar os sintomas, que indiciam que o seu filho pode estar doente. Tratando-se, em 

específico, de uma possível febre da criança, se 79% das mães se dirigem a um centro de saúde, 

são também e apenas 43% que dão de beber à criança e 48% que o põem a descansar. No total, 

apenas um número muito reduzido de mães declara não saber o que fazer em situação de febre 

da criança. Esta proatividade face a uma febre da criança (ainda que as ações nem sempre sejam 

apropriadas) constata-se quando a febre da criança persiste. Nessa situação, 85% das mães 

adotam comportamentos apropriados, mas isto significa também que 15% das mães não têm 

uma reação adequada à situação. 

 

Em relação à situação de diarreia na criança, alguns comportamentos familiares têm ser 

modificados. Com efeito, 11% das mães pensam que passa sozinha e 19% dizem que não se 

deve dar de beber à criança. Quase metade das mães não menciona os sais de reidratação como 

resposta relevante mas, uma vez mencionados, verifica-se que efetivamente 63% das mães os 

tem. 

 

Em relação à prevenção dos perigos, a vasta maioria das mães é proativa, primeiro pela 

supervisão da criança e depois, por explicar a esta última os riscos com que pode confrontar-

se e como se proteger. 

 

2.4. As questões de alimentação da criança 

 

No que respeita em primeiro lugar à amamentação das crianças pequenas, verifica-se que 92% 

das crianças são ou foram amamentadas e que a amamentação é ou foi exclusiva para 83% 

delas. Mas no conjunto da amostra, «apenas» 29% das crianças foram amamentadas 

exclusivamente até aos seis meses (tal como é recomendado pela OMS). Além disso, as mães 

têm opiniões muito díspares quanto ao uso do biberão, pouco menos de metade delas sendo a 

favor. 

 

No plano quantitativo, as informações do inquérito indicam que cerca de 18% das crianças não 

têm três refeições ao longo do dia e que 27% das mães dizem que a criança por vezes ou 

frequentemente não tem comida suficiente (sendo esta insuficiência mais marcante no sul do 

país). Além disso, 22% das crianças não têm acesso a água tratada, sendo esta situação mais 

frequente em geral no meio rural e em particular nas regiões do norte e sul do país. 

 

No plano qualitativo, verifica-se um baixo nível de diversidade na alimentação para 47% das 

crianças, que consomem regularmente no máximo três tipos de alimentos (27% mesmo menos 

de 3). Um outro aspeto a destacar é que, quanto menos a dieta é diversificada, menor é a 

tendência em incluir o tipo de alimentos que deveriam fazer parte da dieta da criança com vista 

a um crescimento e desenvolvimento harmoniosos. No total, 13% das crianças não ingeriram 

nem proteína nem fruta nem legumes na véspera da visita do inquiridor e a sua proporção eleva-

se a 42% se acrescentarmos aqueles que consumiram seja proteínas, fruta ou legumes. Estas 

carências não estão ligadas ao nível de vida das famílias; sendo no entanto mais frequentes nas 

famílias no sul do país. 

 

2.5. Descanso e sono da criança 
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Quanto mais as crianças crescem, menos dormem a sesta ; ainda assim há 61% entre os maiores 

de três anos que dormem. No que respeita em seguida à atenção que a mãe dá ao sono da 

criança, conclui-se que apenas 5% das mães não presta muita atenção aos sinais que indicam 

que o seu filho tem sono. A hora de dormir é considerada pelas mães como uma oportunidade 

interessante para ter um momento privilegiado de relacionamento com a criança por «apenas» 

45% das mães (com pouca variação com a idade da criança). Verifica-se por fim que são 

significativamente poucas as mães a aproveitar destes instantes para lhes contar histórias. 

 

2.6. Higiene da criança 

 

Verifica-se em primeiro lugar que, se a grande maioria das mães (73%) dá regularmente 

explicações à criança sobre higiene quando a criança tem mais de 3 anos, são contudo em 

menor número (38%) aquelas que o fazem quando a criança tem entre 16 e 36 meses. As 

práticas das crianças em termos de higiene poderiam, em certos aspetos e para uma proporção 

significativa de crianças, ser melhoradas. Assim, 15% das crianças apenas raramente tomam 

banho. Verifica-se também que 40% das crianças com mais de três anos não lava os dentes 

todos os dias ou ainda que pouco mais de um terço das mães não presta qualquer especial 

atenção em cortar as unhas do seu filho. Dito isto, 97% das crianças com mais de 3 anos lavam 

as mãos, na melhor das hipóteses de forma irregular, antes e após as refeições, e 80% fazem o 

mesmo depois de ir à casa de banho. Finalmente, no que diz respeito à roupa, verifica-se que 

15% das crianças mantém as roupas diurnas à noite. Mas apenas uma escassa minoria não muda 

de roupa todos os dias. 

 

2.7. Questões de prevenção e de cuidados da criança 

 

Praticamente todas as crianças dispõem de um boletim de vacinas. De acordo com os dados 

recolhidos, parece haver alguma margem para melhoria da cobertura vacinal das crianças; 

nomeadamente no que respeita, por um lado, ao momento em que as vacinações devem ter ser 

feitas, e, por outro lado, à hepatite B, à rubéola ou à poliomielite (mas este é sem dúvida um 

assunto relativo sobretudo ao sistema do que ao comportamento parental). Se quase todas as 

crianças dos 6 aos 59 meses tomaram vitamina A, há em contrapartida 35% de crianças entre 

os 12-59 meses que não tomaram antiparasitários. A maioria das crianças dorme sempre sob 

um mosquiteiro impregnado; dito isto, não é esse o caso de cerca de 9% de crianças. 

Finalmente, se 32% das crianças com menos de 15 meses beneficia de um acompanhamento 

médico, no melhor dos casos, a cada três meses, são 66% as que não visitam um médico exceto 

em caso de doença. 

 

 

 

 

2.8. Questões de proteção e de acompanhamento da criança 

 

Há 58% de crianças que não estão inscritas no registo civil: 21% explica que se atrasou a fazer 

o registo, 19% não sabe explicar porque motivo o seu filho não foi registado e 15% porque era 
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demasiado longe. A ausência de registo é mais frequente em meio rural, no norte do país e em 

Bissau, bem como entre as famílias mais pobres. A grande maioria das crianças não são 

deixadas em casa sem um adulto (77%) nem completamente sozinhas (80%), e estas 

proporções aumentam ligeiramente quando as crianças têm menos de 15 meses. Apenas 41% 

das mães levam o seu filho a passear; fazem-no no entanto mais frequentemente à medida que 

a criança cresce. As mães passam mais tempo a explicar à criança como precaver-se dos perigos 

que pode encontrar na vida quotidiana à medida que cresce. Se 64% de mães não têm atividades 

deste tipo quando a criança tem entre 16 e 35 meses, continua a haver um terço delas que não 

dá qualquer explicação ao seu filho quando este tem mais de 36 meses (17% considera mesmo 

o seu filho demasiado pequeno). 

 

2.9. Desenvolvimento da linguagem da criança 

 

Pouco mais de metade (56%) das mães declara interagir várias vezes por dia com o seu filho e 

12% mais ou menos uma vez por dia. Isso significa que 32% tem interações muito limitadas 

com o eu filho, sabendo que esta proporção se eleva a 35% quando a criança tem entre 6 e 35 

meses e a 28% após os 3 anos. As comunicações entre a mãe e a criança são mais limitadas nas 

famílias numerosas, nomeadamente nas que residem no sul do país e quando a mãe não 

frequentou ou frequentou pouco a escola na sua juventude. Ora, sabe-se o quanto estas 

interações são importantes para o desenvolvimento da linguagem da criança, ainda muito antes 

que esta aprenda a falar. Mais concretamente, 34% das mães solicita pouco ou nunca a opinião 

da criança quando esta tem entre 3 e 6 anos, mas a grande maioria das mães oferece respostas 

de maneira mais (42%) ou menos (49%) frequente às perguntas do seu filho. Além disso, as 

mães contam muito poucas histórias aos seus filhos. Finalmente, um pouco menos de metade 

das crianças (46%) não beneficia de nenhuma ou beneficia de apenas uma ação por parte da 

sua mãe para melhorar a sua linguagem. Esta proporção diminui com a idade das crianças 

(passando de 71% entre os menores de 15 meses para 35% entre os maiores de três anos), 

embora todos devessem ser estimulados neste plano. 

 

2.10. Desenvolvimento cognitivo da criança 

 

Na sequência das ações para a linguagem, as mães falam muito pouco com as crianças dos 

fenómenos da vida quotidiana e ensinam muito poucas lengalengas/canções às crianças. 

Fazem-no contudo de forma ligeiramente mais frequente à medida que a criança cresce. Se as 

mães incentivam frequentemente os seus filhos a brincar quando têm mais de três anos, são em 

contrapartida poucas as que o fazem, por um lado, quando são mais novos e, por outro lado, a 

participar diretamente nas suas brincadeiras, mesmo quando são pequenos e têm poucas 

iniciativas organizadas para brincar.  

 

Verifica-se que após os três anos, apenas 47% das mães introduzem o significado do número e 

o sentido das quantidades e 55% das crianças têm atividades gráficas. Podemos sem qualquer 

dúvida considerar que se tratam de oportunidades perdidas para estas crianças, na perspetiva 

da sua entrada na escola primária.  

 

Por fim, quando a criança com mais de 16 meses falha numa determinada atividade, apenas 

16% das mães a encoraja ou ajuda dando-lhe conselhos; a maioria realiza a atividade em vez 
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da criança (37%), forçando-o a recomeçar, repreendendo-o (9%) ou batendo-lhe (7%). 

Assinale-se que 26% das mães pensam que a criança é demasiado pequena para ser confrontada 

com este tipo de situação (são 78% entre os menores de 15 meses). 

 

 

2.11. Desenvolvimento social da criança 

 

Para 91% das mães, é importante incutir regras à criança (para 21% delas é mesmo essencial). 

Em metade das mães (47%) que desempenham ações no sentido de transmitir regras, 

praticamente todas o fazem passando tempo a explicar à criança a sua devida importância. Os 

três quartos das mães afirmam que para além das regras, importa também fixar proibições 

específicas à criança. Apenas 15% explicam a importância de o fazer. Assim, 50% baseiam-se 

sobretudo na ameaça ou no medo da criança e 11% batem-lhe; estas proporções aumentam à 

medida que as crianças crescem. 

 

Quando a criança (com mais de 3 anos) desobedece, a grande maioria das mães reage: 52% de 

forma bastante negativa, repreendendo, ameaçando ou batendo na criança, e 41% de maneira 

mais positiva, encorajando a criança a fazer melhor. As reações são praticamente as mesmas 

quando a criança adota um comportamento negativo. Inversamente, quando a criança tem um 

comportamento positivo, a ausência de reação da mãe, sem encorajamento nem recompensa, é 

de facto minoritária quando a criança tem mais de 3 anos, mas ainda assim diz respeito a 11% 

das citações, ou seja, uma proporção que pode sem dúvida estimar-se elevada nesta idade 

(sabendo que se elevam a 77% entre os menores de 15 meses e 30% entre os 16-35 meses). 

 

Verifica-se igualmente que a maioria das mães quer que a criança se torne autónoma nos 

diferentes aspetos da sua vida quotidiana quando esta última tem mais de 16 meses, mas 37% 

não desenvolve nenhuma ou desenvolve apenas uma ação para ajudar a criança a ser mais 

autónoma. 

  

3. Uma perspetiva mais global sobre as práticas parentais 

 

3.1. Uma consolidação temática das práticas específicas 

 

Em cada área foi construída uma pontuação que i) reúne as respostas aos diferentes itens e ii) 

classifica as famílias de acordo com uma hierarquia positiva. Define-se assim um índice 

conjunto do interesse e do «desempenho» da família em cada uma das áreas temáticas 

consideradas no inquérito. 

É possível estimar a intensidade das relações entre as pontuações e identificar um bloco de 

quatro áreas caracterizadas por relações bastante fortes, constituindo assim o âmago das 

práticas parentais. Trata-se das áreas da linguagem, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento 

cognitivo, desenvolvimento social, saúde e higiene. Isto significa que as mães que realizam as 

práticas mais favoráveis numa destas áreas (por exemplo, em termos de higiene), têm também 

os comportamentos mais positivos nas restantes áreas (por exemplo, em linguagem e em 

desenvolvimento cognitivo e social). O contrário também é verdade para as mães que realizam 

as práticas menos favoráveis nestas áreas. Pelo contrário, as áreas do descanso e dos cuidados 

destacam-se como sendo muito independentes das outras e portanto constituindo uma 
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dimensão autónoma do comportamento parental, algumas mães podendo ter comportamentos 

intensos ou fracos nestas áreas, sem que isso antecipe o seu comportamento noutras áreas. 

Observe-se que existe uma correlação ligeiramente negativa das práticas em termos de proteção 

bem como noutras áreas. 

 

Constata-se também que as características geográficas e sociais têm um impacto global muito 

limitado nas práticas parentais: existe portanto uma forte componente pessoal nas práticas 

implementadas pelas mães. Pode-se ainda assim acrescentar que as práticas mais favoráveis 

são relativamente mais frequentes entre as famílias cuja língua materna é o crioulo, entre as 

mais ricas, entre as que têm mais de três crianças ou ainda entre aquelas cuja mãe completou a 

escolarização primária e mais. 

 

3.2 Identificação das abordagens e práticas educativas das famílias 

 

Com base nas práticas em cada área temática, podemos identificar abordagens ou práticas 

educativas familiares gerais. Estas podem manifestar-se em múltiplas condições da vida 

quotidiana e em cada um dos diferentes aspetos temáticos até aqui considerados, tal como no 

início deste sumário. Vários comportamentos transversais foram assim identificados: i) o 

primeiro mede o grau de proatividade da mãe em relação ao desenvolvimento da criança, ii) o 

segundo identifica o nível de estruturação do contexto de vida da criança, iii) o terceiro 

corresponde à importância da explicação na relação mãe-criança nas diversas circunstâncias 

de vida quotidiana e, enfim, iv) o quarto comportamento identifica o nível de comportamento 

negativo da mãe nas suas relações com a criança. 

 

Estas quatro linhas de conduta educativa resumem o conjunto dos comportamentos específicos 

estudados. Tal como para as pontuações temáticas acima, identifica-se um bloco forte 

constituído pela proatividade da mãe, pela estruturação do quadro de vida da criança e pelo 

recurso à explicação da mãe na relação com o seu filho. Encontramos também uma associação 

entre a negatividade e, por um lado, a explicação, por outro, e de maneira ainda mais 

importante, a proatividade. Isto significa que as mães que adotaram práticas que poderiam ser 

consideradas negativas recorrem também, mais frequentemente, às explicações e são mais 

proativas.  

 

É também necessário lembrar que em geral as características sociais têm apenas um vestígio 

modesto nas práticas educativas, revelando-se muito importante a dimensão pessoal. Um 

resultado muito importante na perspetiva deste estudo, e mais ainda no da construção do 

programa de educação parental, é que estas práticas educativas revelam exercer um impacto 

muito significativo (muito mais intenso do que o das variáveis sociais) a nível do desempenho 

familiar nas diferentes áreas consideradas. Tem-se também a confirmação empírica direta do 

papel positivo i) das explicações dadas à criança, ii) da proatividade da mãe e iii) da 

estruturação do quadro de vida da criança. A negatividade não é de resto um comportamento a 

encorajar, sendo a intensidade (por vezes positiva) do impacto igualmente moderada. 

 

No total, se os aspetos sociais não se podem modificar, é bom constatar que não imprimem 

uma marca demasiado forte nos comportamentos familiares (desejáveis ou não). São sobretudo 

as práticas que contam e estas têm uma dimensão pessoal importante: são portanto a priori 
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alteráveis por um programa de educação parental bem dirigido, que tenha em conta, por um 

lado, os aspetos temáticos específicos e as práticas educativas gerais que se trata de promover. 
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Práticas parentais em relação às crianças com menos de 6 anos na Guiné-Bissau 

 

 

I. Introdução 

 

I.1. Argumentos para uma intervenção pública em prol das crianças pequenas 

 

Os investimentos públicos em capital humano começam essencialmente com o acesso ao 

ensino primário, em teoria aos 6 anos. Atividades de pré-escolarização existem, mas a sua 

cobertura está limitada ao plano dos números e diz sobretudo respeito às crianças urbanas de 

famílias de preferência abonadas. Ora, o período da Pequena Infância (dos 0 aos 6 anos) é 

crucial para o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional da criança, e os cuidados 

e o enquadramento ao longo deste período terão efeitos poderosos que serão visíveis primeiro 

na escolaridade primária e posteriormente até à idade adulta. Trata-se de um momento 

especialmente oportuno para a aquisição de algumas competências, que terão mais tarde um 

impacto na vida dos indivíduos. 

 

Se estas janelas de oportunidade não forem utilizadas, a aquisição destas competências tornar-

se-á mais difícil, incompleta ou levará mais tempo. Estas janelas de oportunidade encontram-

se na maioria dos casos, entre os 0 e os 6 anos, e em particular entre os 0 e os 3 anos, por uma 

grande proporção do desenvolvimento do cérebro tem lugar entre os 0 e os 3 anos. Na 

perspetiva de favorecer uma escolaridade com sucesso e, mais tarde, o sucesso na sociedade, é 

necessário assegurar às crianças, e nomeadamente às que são oriundas de meios 

desfavorecidos, cuidados e um enquadramento ao longo da sua pequena infância para um início 

de vida bem sucedido. 

 

Num país como a Guiné-Bissau, onde perto de um terço das crianças que entram no primeiro 

ano do primeiro ciclo fundamental não chega ao último ano e onde se considera que a qualidade 

da educação primária pode ser melhorada (Polo de Dakar, 2012), depreende-se o quanto a 

estratégia em desenvolver atividades preparatórias durante a pequena infância pode aportar 

uma forte rentabilidade social, reduzindo os custos de escolarização e de assistência social e 

favorecendo uma melhor produtividade na idade adulta. 

 

I.2. Um programa nacional de desenvolvimento de atividades para a Pequena 

Infância 

 

Neste momento, o país não dispõe de um programa nacional de atividades em prol da Pequena 

Infância. Contudo, está previsto que um programa nacional de educação parental seja definido 

e implementado, para apoiar o desenvolvimento das crianças antes da sua chegada ao ensino 

primário, nomeadamente os que estejam em idade de pré-escolar, ou seja, dos 0 aos 4 anos. 

Para alimentar o conteúdo deste programa nacional, foi realizado, no território nacional,  ao 

longo do ano de 2015, um inquérito às famílias dedicado ao conhecimento das práticas 

parentais atuais em relação às crianças pequenas. Este inquérito visa em simultâneo descrever 

a variedade das práticas parentais e compreender os fatores que estruturam esta variedade. 
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I.3. Um inquérito dedicado ao conhecimento das práticas parentais 

 

Este inquérito às famílias visa uma descrição fina das práticas parentais junto dos seus filhos  

menores de 6 anos. Explora as práticas parentais em termos de organização do tempo, de 

alimentação, de desenvolvimento cognitivo e de jogos, de higiene, de sono, de cuidados, de 

linguagem, de desenvolvimento social, cognitivo, etc. 

 

Este inquérito foi preparado com o apoio de especialistas em termos de construção e de 

realização de inquéritos às famílias em grande escala e, nomeadamente, do Instituto Nacional 

de Estatística (INE). A este último coube a construção e a seleção da amostra, bem como o 

trabalho de terreno dos entrevistadores. Concebeu também os ficheiros informáticos dos dados 

recolhidos e codificados. 

 

O alvo do inquérito é o conjunto do território nacional, mas a realização concreta dos trabalhos 

de terreno foi previamente fundada na escolha de um número limitado de zonas de inquéritos: 

foram identificados agrupamentos pelo INE para respeitar por um lado a diversidade regional 

em sentido lato (região e distrito) e a diversidade dos meios de vida (urbano e rural). As famílias 

com pelo menos uma criança com menos de 6 anos na altura do inquérito, foram em seguida 

selecionadas em cada agrupamento. 

 

O inquérito foi realizado em maio de 2015. Inclui 769 mães (ou pessoas com uma criança a 

cargo), com 831 crianças menores de 6 anos1. Por razões práticas, a partir daqui falaremos, de 

maneira geral, neste relatório, de «mãe» ao invés de «pessoa encarregue da criança». Assinale-

se que as análises deste estudo estão ao nível das crianças. 

 

I.4. Descrição das práticas e comportamentos parentais 

 

O inquérito propõe um determinado número de perguntas, colocadas à mãe, sobre as suas 

referências para o desenvolvimento das crianças pequenas, bem como sobre as suas práticas e 

comportamentos em relação aos seus próprios filhos. Estas práticas são investigadas num 

determinado número de áreas temáticas, cuja utilização do tempo, dos modos relacionais e 

afetivos, das suas reações face a situações particulares (choro da criança, doenças, 

comportamento positivo, desobediência, etc.), a alimentação, o descanso e o sono, a higiene, 

os cuidados, a proteção e o acompanhamento da criança, a linguagem, os jogos e o grau de 

autonomia deixado à criança. Em todos estes planos, o relatório proporá uma descrição de 

diferentes práticas e da sua variabilidade nas famílias da amostra. Cada uma destas diferentes 

áreas é alvo de um determinado número de questões correspondendo a comportamentos ditos 

específicos. Por exemplo, na área da higiene, é possível encontrar perguntas tais como «com 

que frequência a criança lava as mãos antes das refeições?». Os resultados descritivos obtidos 

para cada uma destas perguntas serão devidamente apresentados e discutidos. 

                                                 
1. De acordo com as análises, este número pode ser ligeiramente inferior ao indicado, tendo em conta um pequeno 

número de elementos em falta sobre uma ou outra variável. 
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Mas o corpus de comportamentos específicos permite ir mais longe, identificando meta-

comportamentos, que caracterizam melhor as regras de conduta (educacionais gerais), sabendo 

que estas podem encontrar a sua expressão em variados comportamentos específicos, no 

âmbito das diversas áreas temáticas identificadas acima. Assim, a mãe pode adotar (ou não) 

um comportamento explicativo face à criança, mas este meta-comportamento pode ser aplicado 

tanto na higiene como na área relacional, na alimentação, etc. O mesmo se passa com um meta-

comportamento de encorajamento (para que a criança perceba determinada ação ou persevere 

após um fracasso), mas isto pode também exprimir-se em circunstâncias muito diversas da vida 

da criança e no conjunto das áreas temáticas consideradas. Os comportamentos específicos são 

diretamente observados no inquérito, enquanto a identificação dos meta-comportamentos é 

alvo de procedimentos de identificação e de estimativa particulares. 

 

I.5. Análise dos comportamentos parentais: limitações ou hábitos 

 

Uma primeira perspetiva consistirá em, para além da descrição dos comportamentos 

específicos observados e dos meta-comportamentos avaliados, procurar explorar em que 

medida se pode dar conta da sua variabilidade, recorrendo a fatores sociais ou contextuais, 

relativos à criança (género, idade), às características sociais da família (rica ou pobre, educada 

ou não, origem, etc.) ou a elementos do contexto (meio ambiente, zona de residência, etc.). 

 

Este aspeto da análise visa também identificar em que medida as práticas e comportamentos 

familiares em relação às crianças resultam i) de limitações, de referências culturais ou sociais 

implícitas que, de certa maneira, se impõem aos familiares, ou então ii) de «escolhas» 

específicas que podem bem, elas próprias, ser conscientes ou inconscientes. Por exemplo, é 

possível que as condições económicas da família impliquem limitações em relação ao tempo 

disponível dos pais e que isso tenha repercussões no tempo dedicado às crianças. Do mesmo 

modo, o nível de pobreza da família pode ter repercussões a nível da alimentação das crianças 

(por exemplo, a família pode ser demasiado pobre para comprar carne regularmente), mas pelo 

contrário, há sem dúvida também um certo número de práticas e de comportamentos que 

podem variar significativamente de uma família a outra, mas que dependem pouco de 

condições exógenas. 

 

II. Elementos do contexto de desenvolvimento da criança 

 

Identificamos diversos elementos no inquérito que podem caracterizar o contexto no qual o 

desenvolvimento da criança é construído: i) os primeiros elementos são de natureza física e 

dizem respeito, em sentido lato, às condições de vida da sua família; ii) o segundo elemento 

procura averiguar em que medida a família está exposta a dificuldades em termos de 

alimentação, enquanto iii) o terceiro examina o montante monetário de que a família poderia 

dispor rapidamente em caso de imprevisto; e enfim, iv) o quarto elemento de contexto que pode 

influenciar a criança no que respeita a limitações de tempo da mãe devido às atividades fora de 

casa e utilização do tempo passado com as crianças. 
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II.1.  Contexto físico, meio ambiente  

 

As condições físicas que caracterizam o meio ambiente familiar podem influenciar 

significativamente o desenvolvimento das crianças. Elas podem também variar bastante entre 

as famílias, nomeadamente de acordo com o nível económico da família. Estas características 

do meio ambiente podem decompor-se num determinado número de variáveis, que foram 

definidas pelo INE. O quadro 1, a seguir, propõe elementos que permitem contextualizar estas 

condições de vida, bem como a sua distribuição entre os meios urbano e rural.  

 

Quadro 1:  Variabilidade das condições físicas de vida das famílias 

 
  Conjunto Urbano Rural   Conjunto Urbano Rural 

        
Condições de habitabilidade 

Ocupação da casa       Eletricidade        

% Proprietário 83,0 66,3 91,3 % Sim 15,0 32,8 6,3 

% Locatário 13,7 28,5 6,4 Abastecimento de água       

% Hospedado 3,3 5,2 2,3 % Torneira em casa  5,8 13,1 2,2 

Material das paredes     % Torneira fora de casa  19,6 29,9 14,5 

% Pedra, tijolo, betão 5,1 11,7 1,8 % Torneira noutra casa 7,2 17,2 2,3 

% Barro, barro reforçado 81,5 75,5 84,3 % Boca de incêndio 16,4 5,1 21,9 

% Lama, lama/madeira 13,5 12,7 13,8 % Furo / Poço 47,6 31,4 55,6 

Material do chão       % Rios e fontes 2,9 2,9 2,9 

% Cimento 25,6 59,5 9,0 % Revendedores ou outros 0,5 0,4 0,6 

% Mosaico 2,5 7,7 0,0  Energia na cozinha       

% Terra, outros 71,8 32,8 91,0 % Gás, eletricidade, petróleo 1,2 1,9 0,9 

Materiais da casa-de-banho       % Carvão, madeira 98,5 98,2 98,7 

% Sanitários com descarga 5,5 14,6 1,1 % Sem 0,2 0,0 0,4 

% Sanitários sem descarga  17,7 32,9 10,2     
% Latrinas melhoradas 36,0 43,1 32,5     

% Latrinas simples 24,0 8,7 31,6     

% Sem 16,7 0,7 24,6     

        
Equipamentos 

% Rádio 65,6 74,1 61,4 % Bicicleta 35,1 22,3 41,5 

% Televisão 20,0 41,6 9,3 % Mota 13,0 13,9 12,6 

% Telefone fixo 1,6 2,2 1,3 % Carro 5,3 10,9 2,5 

% Telemóvel 75,7 79,2 74,0 % Terras agrícolas 45,7 20,8 58,0 

% Computador 5,8 14,6 1,4 % Carroça 6,1 4,0 7,2 

% Frigorífico 6,0 16,4 0,9 % Piroga  1,6 1,1 1,8 

% Fogão 7,2 16,1 2,9     

 

Sem comentar todos os dados do quadro, verifica-se, de maneira geral, uma dispersão bastante 

substancial das condições de vida das famílias, com uma continuidade que vai das situações 

mais modestas a situações constitutivas das condições de vida mais ricas. Sobretudo, as 

condições de habitação e posse de certos ativos mostram-se, em média, piores do que o que foi 

observado noutros países da região (Mauritânia, Serra Leoa ou ainda São Tomé e Príncipe). A 

dicotomia entre o meio urbano e o meio rural é mais ou menos forte de acordo com as situações 
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consideradas, mas o meio rural é globalmente caracterizado por condições mais difíceis (casa 

frequentemente em materiais precários, eletricidade muito menos frequente, abastecimento de 

água mais difícil, casas-de-banho mais espartanas, frequência bastante menor de 

eletrodomésticos modernos, menor acessibilidade às infraestruturas públicas). Além disso, se 

as famílias que têm as melhores condições de vida são essencialmente urbanas, há também 

populações que são urbanas e têm condições de vida difíceis ou muito difíceis (pobreza 

urbana). 

 

Estes diferentes aspetos individuais das condições de vida e dos ativos definem, juntos, um 

contexto de desenvolvimento mais ou menos favorável no plano do ambiente físico no qual as 

crianças crescem. Podem certamente expressar os gostos específicos das famílias (tal indivíduo 

pode certamente não gostar de televisão, e tal indivíduo não ser sensível à qualidade das casas 

de banho), mas expressam sobretudo, em conjunto, o nível de riqueza material da família, ainda 

que este conceito não tenha sido captado em específico pelas questões particulares no inquérito. 

De certa maneira, coloca-se a hipótese deste conceito RMF (Riqueza Material da Família2) é 

apreendido de maneira parcial na medida de cada um dos aspetos tidos em conta no quadro 1, 

aqui acima. Coloca-se a hipótese instrumental (sentido comum) que aquele que vive numa casa 

sem eletricidade, água de torneira em casa, com casas de banho modernas, e que em 

contrapartida tem uma televisão, um carro, etc., é mais rico do que aquele que de outro modo 

teria todos os atributos. Um método de análise fatorial permite também estabelecer uma escala, 

evoluindo da família mais rica à que seria mais pobre no sentido da população considerada no 

inquérito. A aplicação destes critérios conduziu à identificação de uma nova variável (índice 

de riqueza). Por convenção, o seu valor médio foi fixado em zero com um desvio-padrão de 1. 

A sua distribuição de acordo com o meio ambiente e zona geográfica no interior do país é 

proposta no quadro 2, abaixo apresentado. 

 

A nível das zonas, verifica-se que Bissau e o seu aglomerado é a região que concentra o maior 

número de agregados ricos: 92% das famílias que aí vivem pertencem aos quintis 4 e 5. As 

outras zonas ficam claramente atrás, as famílias mais ricas representam 40% dos habitantes de 

Leste, 23% daqueles que vivem no Norte e 17% daqueles que vivem no Sul. Inversamente, e 

automaticamente, a proporção de agregados pertencentes aos quinteis mais baixos é 

especialmente forte no Sul (64% dos habitantes), depois no Norte (53%) e por fim no Leste 

(36%). 

 

Quadro 2:  Distribuição dos quintis de riqueza por meio e zona de residência 

 

Zona  Meio 
Quint. 1 Quint. 2 Quint. 3 Quint. 4 Quint. 5 Quintis 1 e 2 Quintis 4 e 5 Conjunto 

N N N N N N % N % N % 

SAB 

Rural - - - - - - - - - - - 

Urbano 0 1 12 52 96 1 0,6% 148 91,9% 161 100,0% 

Conjunto 0 1 12 52 96 1 0,6% 148 91,9% 161 100,0% 

Sul 

Rural 44 31 20 7 5 75 70,1% 12 11,2% 107 100,0% 

Urbano 1 5 4 6 3 6 31,6% 9 47,4% 19 100,0% 

Conjunto 45 36 24 13 8 81 64,3% 21 16,7% 126 100,0% 

Leste Rural 40 38 39 32 18 78 46,7% 50 29,9% 167 100,0% 

                                                 
2. Que poderíamos também denominar como nível económico da família, ou seu nível de riqueza/pobreza.  
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Urbano 0 1 14 19 21 1 1,8% 40 72,7% 55 100,0% 

Conjunto 40 39 53 51 39 79 35,6% 90 40,5% 222 100,0% 

Norte 

Rural 79 85 72 36 11 164 58,0% 47 16,6% 283 100,0% 

Urbano 3 5 5 14 12 8 20,5% 26 66,7% 39 100,0% 

Conjunto 82 90 77 50 23 172 53,4% 73 22,7% 322 100,0% 

 

Rural 163 154 131 75 34 317 56,9% 109 19,6% 557 100,0% 

Urbano 4 12 35 91 132 16 5,8% 223 81,4% 274 100,0% 

Conjunto 167 166 166 166 166 333 40,1% 332 40,0% 831 100,0% 

 

Mas as distribuições entre zonas dependem em parte da distribuição da amostra (e das 

populações) entre meio urbano e rural, o que pode ter uma influência, pois verificamos que as 

condições de vida diferem significativamente segundo o meio ambiente em geral. É portanto 

preferível ter em conta de maneira conjunta a zona geográfica e o meio ambiente. Verificamos 

assim que a proporção dos agregados pobres é particularmente forte em meio rural por um 

lado, no Sul (70% dos habitantes deste meio e desta zona pertencem aos quinteis 1 e 2), por 

outro lado, no Norte (a proporção de agregados pobres eleva-se  a 58%). Inversamente, se os 

agregados mais ricos se concentram em geral em meio urbano, a sua proporção é nitidamente 

maior neste meio em Bissau (92%), pois no Leste (73%) e no Norte (67%). 

 

Para ir mais longe na análise, estimamos o grau de homogeneidade do nível de riqueza de 

acordo com o meio e zona de residência. Uma primeira observação diz respeito aos meios 

rurais do Sul, depois do Norte do país, que se destacam como áreas onde as condições de vida 

são as mais precárias e as mais homogéneas. Uma segunda observação refere-se ao meio 

urbano em geral. As condições de vida dos agregados são aí bastante melhores do que em meio 

rural, mas são igualmente caracterizadas por uma certa heterogeneidade, indicadora da 

concentração de populações mais ricas nas cidades, mas também de populações pobres. 

 

 

II.2.  Dificuldades em termos de alimentação 

 

Após uma avaliação nacional da segurança alimentar realizada em 2013 pelo PAM, a FAO e 

pela ONG Plano Internacional, apenas 7% da população do país se encontra em segurança 

alimentar; a insegurança alimentar é particularmente forte em zona rural. A população 

encontra-se por isso numa situação de saúde e nutricional muito precária, marcada por fortes 

taxas de mortalidade e de malnutrição. Neste contexto e para completar as informações 

anteriores acerca do nível de vida das famílias, foi perguntado às mães se têm problemas para 

obter alimentos. O quadro 3, a seguir, apresenta as respostas das mães, de acordo com o meio 

de residência. 
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Quadro 3:  Frequência das dificuldades alimentares de acordo com o meio geográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De maneira geral, 24% das mães declaram enfrentar com muita frequência dificuldades em 

encontrar alimentos e 7% afirma enfrentar frequentemente. Um pouco menos de metade das 

mães declaram ter por vezes problemas para encontrar alimentos (sendo esta proporção 

praticamente a mesma nas zonas urbana e rural). No total, apenas 22% das famílias raramente 

ou nunca têm este tipo de problemas. Ao examinar as respostas das mães de acordo com o seu 

meio, verificamos que aquelas que vivem em meio rural têm menos dificuldades em enfrentar 

estas dificuldades: são 36% a ter frequentemente problemas para encontrar alimentos, contra 

20% das famílias urbanas. Automaticamente, se em meio urbano, 33% das mães apenas 

raramente ou nunca têm problemas em encontrar alimentos, são apenas 16% que fazem a 

mesma declaração em meio rural.  

 

As mesmas análises foram conduzidas de acordo com a zona geográfica na qual vivem as 

famílias. As declarações das mães são mostradas no quadro 4 abaixo. Verificam-se fortes 

disparidades neste plano. Assim, as mães que enfrentam dificuldades para encontrar alimentos 

são 46% a residir no Norte do país e 34% no Sul, contra 19% no Leste e 15% em Bissau. 

Inversamente, apenas 9% das mães que vivem no Sul e 14% das que vivem no Leste indicam 

raramente ou nunca ter este tipo de problemas, enquanto em Bissau são 39%. Constata-se que 

a situação é bastante heterogénea no Norte do país, em que por um lado são as mães mais 

numerosas a ter problemas em encontrar alimentos (46%) e, por outro lado, a não estarem 

confrontadas com estas dificuldades (23%). 

 

Quadro 4:  Frequência dos desafios alimentares de acordo com a zona geográfica  

 

  Bissau Sul Leste Norte Conjunto 

  N % N % N % N % N % 

Muito 

frequentemente 
14 8,7% 35 28,0% 35 15,8% 113 35,4% 197 23,8% 

Frequentemente 11 6,8% 7 5,6% 7 3,2% 34 10,7% 59 7,1% 

Por vezes 73 45,3% 72 57,6% 148 67,0% 100 31,3% 393 47,6% 

Raramente 18 11,2% 3 2,4% 24 10,9% 53 16,6% 98 11,9% 

Nunca 45 28,0% 8 6,4% 7 3,2% 19 6,0% 79 9,6% 

Conjunto 161 100,0

% 
125 100,0% 221 100,0% 319 100,0% 826 100,0% 

 

  Rural Urbano Conjunto 

  N % N % N % 

Muito 

frequentemente 
165 29,8% 32 11,7% 197 23,8% 

Frequentemente 36 6,5% 23 8,4% 59 7,1% 

Por vezes 265 47,9% 128 46,9% 393 47,6% 

Raramente 62 11,2% 36 13,2% 98 11,9% 

Nunca 25 4,5% 54 19,8% 79 9,6% 

Conjunto 553 100,0% 273 100,0% 826 100,0% 
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II.3.  Montante monetário suscetível de ser mobilizado rapidamente em caso de 

imprevisto 

 

A capacidade das famílias em mobilizar rapidamente uma soma de dinheiro para responder a 

uma situação imprevista (problema médico, substituição ou reparação de um equipamento, 

compra  imprevista a fazer, etc.), tende a caracterizar o contexto familiar no qual as crianças 

vivem. O quadro 5, abaixo, apresenta esta informação, cruzando-a com o meio de residência. 

 

Quadro 5:  Distribuição de acordo com o meio do montante disponível em caso de imprevisto 

 

Montante em 

Fcfa 

Rural Urbano Conjunto 

N % N % N % 

< 10 000 398 71,5% 150 54,7% 548 65,9% 

10 a 50 000 115 20,6% 93 33,9% 208 25,0% 

50 a 100 000 27 4,8% 23 8,4% 50 6,0% 

100 a 200 000 15 2,7% 5 1,8% 20 2,4% 

> 200 000 2 0,4% 3 1,1% 5 0,6% 

Conjunto 557 100,0% 274 100,0% 831 100,0% 

 

Em geral, cerca de dois terços das famílias dispõem de menos de 10.000 Fcfa em caso de 

imprevisto. Depois um quarto têm entre 10.000 e 50.000 Fcfa de economias e 9% têm mais 

(apenas 3% das famílias dispõem de mais de 100.000 Fcfa). Se considerarmos o meio de 

residência das famílias, observa-se que as que vivem em meio rural tendem a ter menos de 

10.000 Fcfa para fazer face a uma situação imprevista. São com efeito 71% contra 55% em 

meio urbano. As famílias urbanas têm com mais frequência de parte uma soma entre 10.000 e 

50.000 Fcfa (34% contra 21% para as famílias rurais). Quando se examinam montantes 

superiores, verifica-se que apenas um pequeno número de famílias dispõe de tais montantes e 

que a sua proporção é praticamente equivalente em ambos os meios (11% em zona urbana e 

8% em meio rural a dispor de mais de 50.000 Fcfa). 

 

As respostas das mães respeitantes à soma disponível em caso de imprevisto foram igualmente 

cruzadas com a sua área de residência (quadro 6 abaixo). 

 

Quadro 6:  Distribuição por área do montante disponível em caso de imprevisto 

 

Montante 

em Fcfa 

Bissau Sul Leste Norte Conjunto 

N % N % N % N % N % 

< 10 000 81 50,3% 99 78,6% 140 63,1% 228 70,8% 548 65,9% 

10 a 50 000 66 41,0% 24 19,0% 45 20,3% 73 22,7% 208 25,0% 

50 a 100 000 11 6,8% 3 2,4% 18 8,1% 18 5,6% 50 6,0% 

100 a 200 000 2 1,2% 0 0,0% 15 6,8% 3 0,9% 20 2,4% 

> 200 000 1 0,6% 0 0,0% 4 1,8% 0 0,0% 5 0,6% 

Conjunto 161 100,0% 126 100,0% 222 100,0% 322 100,0% 831 100,0% 

 

Deduz-se que, se a maioria das famílias tem uma poupança abaixo dos 10.000 Fcfa, a sua 

proporção é contudo variável por área. Deste modo, as famílias que vivem no Sul e no Norte 
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do país, são as que têm menos poupanças: são, respetivamente para as duas áreas, 79% e 71% 

a poder mobilizar menos de 10.000 Fcfa, contra 63% no Leste e 50% em Bissau. Por outro 

lado, constata-se que as famílias que vivem no leste são as que têm mais possibilidades de 

mobilizar uma soma mais elevada: 17% entre elas dispõem de 50.000 Fcfa contra 9% em 

Bissau, 6% no Norte e 2% no Sul.  

 

II.4.  O tempo da mãe: limitações e tempo passado com a criança 

 

O tempo constitui evidentemente o quadro crucial no qual se inscrevem as práticas familiares 

e no qual determinadas práticas podem ser realizadas. Antes de examinar o tempo que a mãe 

passa com os seus filhos e os diferentes usos que ela lhe dá, a primeira dimensão do tempo da 

mãe a considerar diz respeito a saber quanto tempo a mãe passa em média por dia, quer no 

exterior como no interior da casa. 

 

O inquérito inclui duas variáveis para um dia típico, uma sobre o número de horas passadas 

fora de casa, outra sobre o número de horas efetivamente passadas em casa. É no entanto 

provável que a segunda não tenha sido entendida uniformemente, pois a soma destas duas 

variáveis produz valores plausíveis quer para um dia de 24 horas, quer para um dia 

aproximadamente entre 12 e 15 horas. Nestas condições, é preferível considerar apenas as 

horas passadas fora de casa, pois estão sem dúvida muito melhor identificadas e sobretudo 

identificadas de maneira mais uniforme. As respostas das mães são assinaladas no quadro 7 a 

seguir. 

 

Em média, as mães inquiridas no inquérito saem de casa pouco mais de 5 horas por dia. Mas 

para além deste valor médio, é observada uma certa variabilidade: se cerca de um terço das 

mães (35%) saem pouco ou mesmo muito pouco de casa, ou seja menos de três horas por dia, 

são também 28% a estar fora de casa de 4 a 8 horas por dia e 17% estão ausentes do seu 

domicílio mais de 9 horas por dia. 

  

Quadro 7: Distribuição do número de horas passadas fora de casa pela mãe  

 
 Tempo passado fora de casa 

Número de horas Efetivos % acumulado 

0 85 10,2% 

1 48 16,0% 

2 86 26,4% 

3 71 34,9% 

4 142 52,0% 

5 66 59,9% 

6 69 68,2% 

7 26 71,4% 

8 75 80,4% 

9 22 83,0% 

10 32 86,9% 

11 13 88,4% 
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12+ 96 100,0% 

Total 831 
 

Média (hora) 5,5 

 

Com base nesta informação, podemos interrogar-nos se, para além das circunstâncias 

individuais, esta variabilidade global do tempo passado fora de casa pode ser explicado por 

variáveis geográficas e sociais mais estruturantes. Para isso, estabelecemos um modelo para o 

tempo fora de casa em função de determinadas variáveis à nossa disposição, tais como o meio 

e área de residência, o nível de rendimentos da família, o estatuto matrimonial das mães 

(casadas ou não), a presença do pai no agregado, etc. As análises revelam que existem de facto 

muito poucas disparidades no tempo passado fora de casa de acordo com as variáveis 

(elevando-se o R2 a 2%). Observa-se apenas que as mães que residem no Sul do país, tal como 

as mães que pertencem às famílias mais ricas, passam menos tempo fora de sua casa 

(respetivamente -1,6 e -1,2 horas) que as outras. 

 

Para além do tempo passado pelas mães fora e dentro de casa, importa sobretudo examinar o 

tempo quotidianamente dedicado pelas mães ao seu filho, por um lado, a nível global, e por 

outro lado, mais especificamente, de acordo com determinadas atividades que foram 

identificadas. De acordo com as suas declarações, as mães passam (quadro 8, acima) em média 

63 minutos por dia dedicadas ao seu filho. Este tempo é dividido da seguinte maneira: i) cerca 

de 12 minutos por dia para brincar, ii) 12 minutos para interações com os seus filhos, iii) 18 

minutos para atividades ligadas à higiene, e iv) 20 minutos para a alimentação. Estes números 

parecem ser bastante baixos em relação ao que foi observado noutras quatro regiões do país 

(Cabo Verde, Mauritânia, São Tomé e Príncipe e Serra Leoa). A título de comparação, São 

Tomé e Príncipe é o país com números mais baixos: as mães declaram passar 49 minutos por 

dia com o seu filho, dos quais i) cerca de 4 minutos para brincar, ii) 7 minutos para interagir 

com os seus filhos, iii) 18 minutos para atividades ligadas à higiene e iv) 21 minutos para a 

alimentação (UNICEF, 2013). 

 

Quadro 8:  Distribuição do tempo passado pelas mães com os seus filhos em diferentes 

atividades 

 

Tempo (min) Brincar Interação Higiene Alimentação Total 
Brincar +  

Interação 

Higiene +  

Alimentação 

0 299 213 11 24 2 170 5 

1 a 5 ' 136 188 175 215 6 111 22 

6 a 10 ' 152 141 285 230 31 131 131 

11 a 15 ' 23 56 80 73 87 70 123 

16 a 20 ‘ 31 78 59 69 80 34 127 

21 a 30 ' 126 103 88 102 128 97 126 

31 a 45 ' 19 7 57 19 86 48 92 

46 a 60 ' 39 42 76 76 123 101 45 

61 a 90 ' 6 2   2 121 41 81 

91 a 120 '   1   21 40 40 56 

121 a 150 ’         45 1 4 

151 a 180 '         48 2 19 
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180 a 210 '         9     

> 210 ’         25     

N 831 831 831 831 831 831 831 

Média 12,2 12,5 18,4 19,7 62,7 24,7 38,1 

 

Para além dos valores médios dos tempos gerais e específicos nas diferentes áreas de atividade, 

as declarações das mães sobre o tempo que dedicam ao seu filho são na realidade muito 

variáveis. Em primeiro lugar, em geral verifica-se que se 5% das mães passam menos de 10 

minutos por dia a cuidar do seu filho, são também 35% as que lhe dedicam de 11 a 30 minutos, 

25% as que passam de 30 minutos a uma hora com ele e sobretudo 35% as que lhe dedicam 

mais de uma hora e meia. Considerando em seguida as diferentes áreas de atividade, verifica-

se uma diferença entre as atividades relacionais, que consistem em brincar e em interagir com 

a criança, e as atividades que poderiam denominar-se fisiológicas, que dizem respeito à higiene 

e às refeições da criança. Assim, há nitidamente um maior número de mães que dedicam menos 

de 10 minutos por dia ao seu filho para brincadeiras e interações do que para cuidar e para a 

alimentação; a sua proporção eleva-se para estes dois tipos de atividades respetivamente a 50% 

(20% declara mesmo não dedicar nenhum tempo a estas atividades) e a 19%. Entre as mães 

que afirmam passar tempo com o seu filho para atividades relacionais, perto de um quarto das 

mães (24%) passa de 10 a 30 minutos por dia; 18% de 30 minutos a uma hora, e 12% mais de 

uma hora. No que respeita às atividades fisiológicas, 45% das mães dedica de 10 a 30 minutos 

ao seu filho, 16% de 30 minutos a uma hora e 15% mais de uma hora. 

 

Com base num reagrupamento entre, por um lado, o tempo de brincadeira e de interação com 

a criança (atividades de natureza relacional) e, por outro lado, aquele que é dedicado a 

atividades de natureza mais fisiológica para a higiene e a alimentação, pode-se em primeiro 

lugar, certamente de maneira um pouco convencional, identificar cinco grupos de intensidade 

em cada um destes dois reagrupamentos, tal como aparece (áreas coloridas) no quadro 7 acima. 

Com base nisto, podemos então tentar uma tipologia como se segue, cruzando os níveis de 

intensidade do tempo das mães nestas duas dimensões reagrupadas, tal como se apresenta no 

quadro 9, a seguir. 

 

Quadro 9:  Cruzamento das atividades relacionais e fisiológicas no tempo da mãe 

 

  
Categorias de tempo higiene e alimentação 

Total 
< 10 min 10 a 30 min 30 à 60 min > 60 min 

Categorias de 

tempo 

brincadeira e 

interações 

< 10 min 130 181 57 44 412 

10 à 30 min 22 123 45 11 201 

30 à 60 min 5 47 20 77 149 

> 60 min 1 25 15 28 69 

Total 158 376 137 160 831 

 

Podemos então chegar aos seguintes reagrupamentos : 

 

 130 mães (16% da amostra; área a azul) têm uma atividade muito baixa nas duas dimensões 

consideradas; 
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 326 mães (39%; área a cor de rosa) passam pouco tempo com a criança nas duas dimensões 

consideradas; 

 157 mães (19%, área a verde) passam um tempo médio/baixo com a criança, mas valorizam 

as atividades fisiológicas «em detrimento» das relacionais; 

 78 mães (9%); áreas a lilás) passam um tempo médio/baixo com a criança, mas valorizam 

as atividades relacionais «em detrimento» das fisiológicas; 

 140 mães (17%; áreas a cor de laranja) têm atividades intensas nas duas dimensões. 

 

E necessário ter em atenção que esta tipologia é fundamentalmente descritiva das práticas de 

utilização do tempo das mães. É no entanto interessante na medida em que demonstra a 

variedade das situações familiares neste plano, sabendo que o tempo passado pela mãe com a 

criança e a sua utilização (para além dos usos mais específicos que são feitos), constitui 

forçosamente uma base para uma boa educação parental. 

 

Para além desta tipologia, as análises econométricas foram realizadas para identificar a 

possibilidade de diferenciações de acordo com as categorias de população. Os modelos de 

regressão construídos aqui, são lineares e visam calcular o impacto de determinadas 

características das crianças (idade, sexo), da sua mãe (percurso escolar) e da sua família (meio 

e área de residência, nível de rendimentos, tipo de casamento, religião, língua materna, número 

de filhos a viver no agregado), sobre o tempo que as mães passam com o seu filho (i) em geral, 

(ii) para atividades relacionais e (iii) para atividades de natureza fisiológica. Repare-se que 

apenas as variáveis que exercem um impacto significativo no tempo foram deixadas nos 

modelos. As estimativas são apresentadas no quadro 10 a seguir. 

 

Uma primeira observação diz respeito à fraca influência que as características sociais e 

contextuais exercem (tidas em conta nos modelos) sobre o tempo que as mães dedicam, em 

geral ou por áreas de atividades, ao seu filho. Verifica-se assim que o poder explicativo dos 

modelos, simbolizado pelos valores R2, é em geral pouco elevado, sobretudo para o tempo 

dedicado às atividades de natureza fisiológica (equivale apenas a 11%). Isto indica que outras 

características para além das aqui consideradas poderiam eventualmente ter relevância, mas 

sobretudo que num contexto geográfico e social equivalente, o tempo que as mães passam com 

o seu filho é muito variável. O tempo dedicado às crianças parece portanto marcado por uma 

forte dimensão pessoal. 

 

De maneira geral, entre o reduzido número de características que influenciam o tempo que as 

mães passam diariamente com o seu filho, a área de residência é a que gera mais diferenças. 

Observa-se com efeito que as mães que vivem no Leste e no Sul do país, dedicam nitidamente 

menos tempo do que as outras ao seu filho. Em geral, passam respetivamente 33 e 21 minutos 

a menos que as outras com ele. Verifica-se a seguir que as mães muçulmanas e cristãs dedicam 

menos 20 minutos que as outras ao seu filho em relação às que são ateias, animistas ou de outra 

religião. As mães que pertencem aos 20% de agregados mais pobres, passam 15 minutos a 

menos por dia com o seu filho em relação às outras; tal como as que não estudaram ou 

estudaram pouco e são analfabetas (14 minutos a menos do que as mães alfabetizadas). 
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Finalmente, as mães que têm mais de 3 filhos dedicam 12 minutos a menos ao seu filho do que 

as que têm um ou dois filhos. 

 

Quadro 10:  Impacto das características da família no tempo passado com a criança 

 

Variável Modalidades Tempo total 
Tempo  

relacional 
Tempo fisiológico 

Constante 51,32 *** 10,46 * 32,52 *** 

Idade (em meses)   0,51 *   

Idade2   -0,006 *   

Percurso 

escolar da mãe 

Sem escolarização e analfabeta 

ref. 
ref.   

Pouca escolarização e analfabeta 

Escolarizada mas analfabeta 8,41 *   

Escolarizada e alfabetizada 14,16 ** 10,63 ***   

Área 

Bissau ref. 
ref. 

ref. 

Sul -20,71 *** -16,25 *** 

Leste -33,59 *** -17,77 *** -16,49 *** 

Norte ref. ref. ref. 

Nível de 

rendimentos 

Quintil1 ref. ref. ref. 

Quintis 2345 15,14 ** 8,07 ** 8,00 ** 

Religião 

Islão 
ref. ref. ref. 

Cristianismo 

Outras 20,55 *** 7,48 ** 12,55 *** 

Número de 

filhos 

1 
ref. 

  
ref. 

2  

Mais de 3 12,20 **   8,87 ** 

R2 15,4% 13,8% 10,8% 

          O limiar de significância é: ns: não significante; * = significante até .05 ; ** = até .01 ; *** = até .001 

 

Em concreto, o tempo global é de facto a soma do tempo passado com a criança em atividades 

de natureza relacional e fisiológica. Sempre com base nas análises apresentadas no quadro 10 

acima, encontramos praticamente as mesmas tendências para as atividades fisiológicas e para 

o tempo global. A situação é contudo um pouco diferente no que diz respeito ao tempo dedicado 

à brincadeira e às interações com a criança. As mães mais pobres e as mães muçulmanas e 

cristãs, são sempre aquelas que dedicam um pouco menos de tempo ao seu filho (-8 minutos 

que as outras), mas verificamos que as mães que vivem no Leste são atualmente as únicas que 

dedicam menos tempo a brincar e a interagir com o seu filho (-18 minutos), tal como as mães 

com pouca ou sem escolarização (-8 a 10 minutos em relação às que dedicam mais tempo). 

Finalmente, se o número de crianças na família não tem qualquer impacto no tempo que as 

mães dedicam a atividades relacionais com o seu filho, a idade deste último introduz doravante 

diferenças neste plano. Deste modo, as mães tendem a passar mais tempo com o seu filho à 

medida que este cresce. 

 

Finalmente, é necessário relembrar que o tempo que as mães dedicam ao seu filho é um mero 

indicador quantitativo: não permite saber como as mães se comportam (o que examinaremos 

de seguida com a descrição das práticas). Dito isto, é possível concluir através destas análises 

que se o tempo é o quadro crucial no qual as relações mães/filhos têm lugar, este parece ser 
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bastante pouco, nomeadamente no que diz respeito às brincadeiras e interações com a criança, 

duas dimensões contudo essenciais ao desenvolvimento da criança. 

 

II.5.  O acompanhamento da criança 

 

II.5.1. Quem se ocupa regularmente da criança? 

 

As mães foram também inquiridas acerca da pessoa que se ocupa do seu filho (i) principalmente 

e (ii) de forma secundária. O quadro 11, abaixo, apresenta as respostas obtidas no inquérito. 

 

Quadro 11:  Pessoas que se ocupam regularmente da criança 

 

  

  Pessoa que se ocupa de forma secundária da criança 

Ligação com a 

criança 
Mãe Pai Avô/avó Irmão/irmã 

Outro 

adulto 
Total % 

Pessoa que 

se ocupa 

principalm

ente da 

criança 

Mãe 399 51 85 68 96 699 84,1% 

Pai 3 9 0 0 5 17 2,0% 

Irmão/irmã 4 0 1 31 8 44 5,3% 

Outro adulto 14 5 28 3 21 71 8,5% 

Total 
Número 420 65 114 102 130 831 100,0% 

% 50,5% 7,8% 13,7% 12,3% 15,6% 100,0%   

 

A mãe é a pessoa que, com maior frequência, se ocupa principalmente da criança. É o que se 

observa em 84% das situações. Quando não é esse o caso, é sobretudo um outro adulto à 

exceção do pai, que exerce esse papel. Entre as pessoas que intervêm de forma secundaria, um 

adulto para além do pai ou os avós (16% dos casos) é referido com mais frequência do que o 

pai (8%), os avós (14%) ou um irmão ou irmã (12%). Quando é um irmão ou irmã a intervir 

de forma secundária (102 crianças), esta pessoa tem menos de 12 anos em 31% dos casos. No 

total, 466 crianças (ou seja 56% da amostra) têm o seu pai e a sua mãe para cuidar deles, de 

forma principal ou secundária, sabendo que em 399 casos, apenas a mãe intervém. Para uma 

minoria (52 casos), não é nem o pai nem a mãe da criança que se ocupam dela, seja de forma 

principal ou secundária. 

 

II.5.2. A questão das crianças entregues a «outrem» 

 

A primeira questão respeitante ao facto de confiar o seu filho a outrem, aborda as opiniões das 

mães sobre o interesse desta prática. Conclui-se que pouco mais de um quarto (28%) delas 

encontra nessa prática aspetos preferentemente positivos, enquanto inversamente, 71% 

considera que o confiar a criança a outrem é uma prática preferentemente negativa e 0,5% não 

sabe o que pensar. Em seguida foi perguntado às mães se já tinham confiado um (ou vários) 

dos seus filhos a outras pessoas. Constatamos então que 22% efetivamente já entregou um ou 

vários dos seus filhos. Pode agora ser interessante tentar identificar em que medida esta prática 

varia de acordo com diversas características da família, examinando a eventual influência i) do 

ambiente em que vivem (urbano ou rural), ii) da área geográfica no território nacional, iii) da 

religião, iv) do estatuto do casamento (monógamo ou polígamo), v) do grupo linguístico, vi) 
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do nível educativo da mãe e por fim vii) do número de crianças na família. O quadro 12 abaixo 

mostra a probabilidade das mães confiarem os seus filhos a outras pessoas de acordo com 

características efetivamente diferenciadoras. 

 

Quadro 12:  Probabilidade de confiar um dos seus filhos de acordo com determinadas 

características sociais 

 

Área  Entregou pelo 

menos um filho 

 Percurso escolar da mãe 

Norte Outros   < 5 anos > 5 anos 

27,1% 13,0%  17,6%  22,7% 7,5% 

       
Religião  Estatuto do agregado  

Islão Cristianismo Outros  Monógamo Polígamo  
11,5% 20,8% 27,5%  15,6% 23,4%  

 

Constata-se através das análises que o recurso à prática de confiar a criança outrem está um 

pouco mais difundido entre as famílias polígamas (a probabilidade de entregar um dos seus 

filhos eleva-se a 23% contra 16% nas famílias monogâmicas). Assim é sobretudo nas famílias 

ateias ou animistas (27%) ou cristãs) (21%) mais do que nas famílias muçulmanas (11%), bem 

como no Norte do país (27% contra 13% noutras áreas). Enfim, a frequência da prática de 

confiar as crianças a outrem é nitidamente maior entre as mães que possuem uma escolaridade 

superior a 5 anos de estudos na sua juventude. A probabilidade de virem a entregar um dos 

seus filhos é de 7% contra 23% para aquelas que não foram ainda escolarizadas ou tiveram 

uma escolaridade mais curta. 

 

As mães que recorreram a esta prática foram posteriormente inquiridas sobre o número de 

crianças que entregaram, seu sexo, idade, a pessoa a quem a entregaram, bem como sobre a 

razão pela qual o fizeram. Como demonstra o quadro 13 abaixo, que apresenta as respostas 

obtidas para a primeira questão, pouco mais de metade delas (56%) entregou apenas um dos 

seus filhos, um terço entregou dois e 11% entregou três ou mais. Entre as crianças que foram 

entregues, por um lado, encontramos uma proporção equivalente de rapazes e de raparigas e, 

por outro lado, percebe-se que a idade média na qual foram entregues é de 4 anos. Finalmente, 

a grande maioria das crianças foi entregue a um membro da família, fosse para reforçar os laços 

familiares, fosse para que a criança frequentasse a escola ou aprendesse um ofício. 

 

Quadro 13:  Recurso a confiar as crianças a outrem e se sim para quantas crianças 

 
Entregou uma criança N % 

Não 649 78,4% 

Sim 179 21,6% 

1 101 56,4% 

2 58 32,4% 

3 ou mais 20 11,2% 

Total 828 100,0% 
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Em complemento à questão de confiar as crianças a outrem, foi em seguida perguntado às mães 

se já lhes tinha sido entregue uma. São 20% aquelas que o fizeram entre as mães da amostra. 

Também aí, procuramos conhecer as características destas mães. Os resultados das análises são 

apresentados no quadro 14, a seguir. Uma primeira observação será que não existem traços 

comuns entre as mães que entregaram um dos seus filhos e as que receberam um. Deste modo, 

o facto de receber uma criança é mais frequente entre as famílias do Norte do país (24% contra 

15% noutras áreas) e entre as famílias ateias, animistas ou cristãs (22% contra 14% entre as 

famílias muçulmanas). Observa-se, em segundo lugar que a probabilidade de receber uma 

criança é maior entre os agregados mais ricos (27% contra 17% nos outros quintis, mesmo 

entre os 20% de famílias consideradas ricas), bem como nas famílias numerosas, com cinco 

crianças ou mais (30% contra 17% entre as famílias com quatro crianças ou menos). 

 

Quadro 14:  Probabilidade de receber uma criança de acordo com determinadas características 

sociais 

 

Área  Recebe uma 

criança 

 Nível de vida 

Norte Outros   80 % + pobres 20 %  + ricos 

23,7% 15,4%  18,3%  16,6% 26,8% 

       
Religião  Número de crianças  

Islão Cristianismo Outros  < 5 5 e +  
14,1% 22,0% 21,9%  16,8% 30,4%  

 

As últimas perguntas visam saber se as mães consideram, por um lado, entregar um dos seus 

filhos e a quem e, por outro lado, receber uma criança. Tal como as suas respostas demonstram, 

assinaladas abaixo no quadro 15, apenas 11% das mães preveem entregar um dos seus filhos e 

a um dos membros da família (86% das que consideram fazê-lo). São de facto mais numerosas, 

perto de um terço (31%), as que se dizem prontas a receber uma criança em sua casa. 

 

Quadro 15:  Proporção das famílias que consideram entregar e/ou receber uma criança 

 

  
Prevê entregar uma criança Prevê receber uma criança 

N % N % 

Sim 90 10,8% 258 31,3% 

Família 77 85,6% - - 

Fora da família 9 10,0% - - 

Outro 4 4,4% - - 

Não 741 89,2% 567 68,7% 

Total 831 100,0% 825 100,0% 

 

 

II.5.3. O acompanhamento das crianças nos agregados polígamos 

 

Segundo os dados do inquérito MICS de 2014, a proporção de mulheres dos 15 aos 49 anos 

que vive numa união polígama é de 44%. Para compreender as práticas parentais nestas 

famílias, construímos um módulo específico com algumas questões sobre as relações entre as 

mães, as suas coesposas e os filhos de cada uma. Ainda que o seu conteúdo seja bastante 
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limitado, este módulo tem pelo menos o mérito de melhorar um pouco o conhecimento dos 

comportamentos familiares neste tipo de união. 

 

Na nossa amostra, 28% das famílias são poligâmicas. Pode ser interessante saber se e em que 

medida as características deste grupo de população são significativamente distintas das 

restantes. Para as identificar, construímos um modelo de regressão logística que visa estimar a 

probabilidade das mães de estar numa união poligâmica de acordo com determinadas 

características sociais e geográficas da sua família. Notemos que os resultados apresentados no 

quadro 16 aqui abaixo, são estimativas retiradas de um modelo de regressão; isto explica que 

o número médio (25%) seja ligeiramente diferente daquele que foi apontado acima. 

 

Quadro 16:  Probabilidade de estar numa união poligâmica de acordo com determinadas 

características 

 

  Língua materna   

  Balanta Língua fula Outras   

  42,6% 16,8% 23,7%   

       
Área de residência  União 

poligâmica 

 Religião 

Rural Urbano   Cristianismo Outras 

30,9% 15,2%  24,9%  19,3% 28,1% 

       
 Nível de vida  Percurso escolar da mãe  

 Quintis 1 à 4 Quintil 5  < 5 anos 5 anos e +  

 22,0% 38,7%  28,7% 15,6%  

 

As estimativas indicam que se a probabilidade de estar numa união poligâmica não é diferente 

de acordo com a área de residência, é contudo um pouco mais forte entre as famílias 

muçulmanas, ateias e animistas (28% contra 19% entre as famílias cristãs) e bastante mais forte 

entre as famílias mais ricas (39% no quintil 5 contra 22% entre as restantes), entre as que vivem 

em meio rural (31% contra 15% em áreas urbanas), entre aquelas cuja língua materna é o 

balanta (43% contra 17% nas famílias que tem a língua fula como língua materna e 24% nas 

que têm outra língua), bem como entre as mães que frequentaram menos tempo a escola na sua 

juventude (29% contra 16% para as que concluíram pelo menos cinco anos de estudos). 

 

As perguntas a seguir dizem respeito à organização geral das famílias poligâmicas e visam 

identificar o número de mães que vive, por um lado, com uma (ou várias) cônjuges e, por outro 

lado, com os filhos desta última. O gráfico 1 a seguir apresentado, recapitula o conjunto destas 

informações. Com base nisto, verifica-se que 69% das mães numa união poligâmica partilham 

a casa com uma das suas coesposas. Um pouco mais de dois terços entre elas (67%) vive com 

apenas uma coesposa, enquanto 19% vive com duas coesposas e 11% com três ou mais. Entre 

aquelas que residem na mesma casa com pelo menos uma coesposa, são 69% as que vivem 

com filhos desta última, ainda que, no total, 13% das mães da amostra (109/831) vivem com 

os filhos de uma coesposa. O número de crianças com as quais vivem varia bastante; perto de 

um quarto das mães que vive com apenas um filho de uma coesposa, outro quarto com dois 

filhos, outro quarto com três e outro quarto com quatro filhos ou mais. 
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Gráfico 1 :  Distribuição das mães poligâmicas de acordo com as pessoas com quem 

vivem 

 

 
 

As mães foram primeiro inquiridas acerca da atmosfera predominante entre elas e a(s) sua(s) 

coesposas, quando estão a viver juntas. Respeita portanto apenas a 160 mães e divide-se por 

cada uma das esposas, até três. As respostas das mães estão no quadro 17 abaixo. 

 

Quadro 17:  Atmosfera das relações entre as mães e a(s) sua)s) coesposa(s) 

 

Relação com uma das 

coesposas 

Cônjuge 1 Cônjuge 2 Cônjuge 3 

N % N % N % 

Excelentes ou cordiais 88 55,0% 23 48,9% 14 82,4% 

Mais ou menos tensas 72 45,0% 24 51,1% 3 17,6% 

Total 160 100,0% 47 100,0% 17 100,0% 

 

As respostas sobre as relações entre cônjuges são bastante divergentes: se um pouco mais de 

metade das mães declara manter relações cordiais ou mesmo excelentes com a sua coesposa, a 

outra metade menciona haver tensões. Esta tendência predomina para a primeira cônjuge, mas 

também para aquelas que têm mais do que uma coesposa, com a segunda. Por outro lado, as 

relações parecem melhorar entre aquelas que têm pelo menos três coesposas. 

 

As questões a seguir dizem unicamente respeito às mães que vivem com um (ou vários) filhos 

de uma (ou de várias) coesposas. São portanto 109 na amostra. Uma primeira série de perguntas 

diz respeito ao modo como as mães entendem (i) o tratamento reservado pelo marido ao 

conjunto dos filhos, (ii) a maneira como tratam os filhos da(s) sua(s) coesposa(s) e (iii) a 

Ménage monogame 

600 

72,2 % 

Ménage polygame 

231 

27,8 % 

Vit avec une co-épouse 

160 

69,3 % 

Nombre   

1 co-épouse : 107 ; 66,9 %  

2 co-épouses : 30 ; 18,8 %   

3 ou + : 17 ; 10,6 % 

Vit avec les enfants  

d'une de ses co-épouses  

109  

68,6 % 

Nombre  

1 enfant : 26 ; 23,9 %  

2 enfants : 26 ; 23,9 %   

3 enfants : 27 ; 24,8 % 

4 enfants ou + : 28 ; 25,7 % 

Ne vit pas avec  

les enfants d'une co-épouse  

50  

31,4 % 

Ne vit pas avec une co-épouse  

71  

30,7 % 
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maneira como a(s) sua(s) coesposa(s) tratam os seus próprios filhos. Estas informações são 

apresentadas abaixo no quadro 18. 

 

Quadro 18:  Modo como as crianças são tratadas nas famílias poligâmicas 

 

Tratamento 

equitativo 

 Do seu marido 

com todos os 

filhos 

 Seu com os filhos 

da sua coesposa  

 De uma das coesposas com os seus filhos 

   
Esposa 1 Esposa 2 Esposa 3 

 N %  N %  N % N % N % 

Sim  93 86,9%  101 93,5%  81 79,4% 16 51,6% 7 53,8% 

Mais ou menos  12 11,2%  7 6,5%  16 15,7% 3 9,7% 0 0,0% 

Não  2 1,9%  0 0,0%  5 4,9% 12 38,7% 6 46,2% 

Total  107 100,0%  108 100,0%  102 100,0% 31 100,0% 13 100,0% 

 

De maneira geral, a maioria das mães faz referência a um tratamento equitativo das crianças, 

quer seja pelo pai (87% das mães declaram que o seu marido trata todos os filhos da mesma 

forma), o modo como elas tratam os filhos da(s) sua(s) coesposa(s) (93% dizem tratá-los como 

se fossem seus próprios filhos e 7% afirma que a sua primeira (ou única) cônjuge cuida dos 

seus filhos como dos seus próprios, sendo que esta proporção diminui para cerca de 50% 

quando as mães vivem com várias coesposas). 

 

Complementarmente, as mães são inquiridas acerca do seu envolvimento na educação dos 

filhos da(s) sua(s) coesposa(s) e reciprocamente. De acordo com as suas respostas, 

apresentadas abaixo no quadro 19, 69% das mães fazem um investimento na educação dos 

filhos da(s) sua(s) coesposa(s) (com quem vivem) e 26% fazem-no ocasionalmente. Na 

verdade, apenas 5% afirma não se envolver. As mães referem contudo haver um investimento 

mais fraco por parte da(s) sua(s) coesposa(s) com os seus filhos. Assim, 55% afirmam que a 

sua coesposa participa na educação dos seus filhos e 30% afirmam que ela o faz 

ocasionalmente. Também aqui, esta proporção tende a diminuir quando as mães vivem com 

duas coesposas ou mais (estas últimas fazendo um investimento menos em relação aos seus 

filhos). 

 

Quadro 19:  Envolvimento das mães e das suas coesposas na educação das crianças 

 

Envolvimento na 

educação das 

crianças 

 Seu com os filhos da 

sua coesposa 

 De uma das suas coesposas com os seus filhos 

  Esposa 1 Esposa 2 Esposa 3 

 N %  N % N % N % 

Sim   74 69,2%  57 55,3% 13 41,9% 4 30,8% 

Ocasionalmente  28 26,2%  31 30,1% 8 25,8% 4 30,8% 

Não  5 4,7%  15 14,6% 10 32,3% 5 38,5% 

Total  107 100,0%  103 100,0% 31 100,0% 13 100,0% 

 

Mais especificamente, perguntou-se posteriormente às mães em que atividades (i) elas se 

envolviam com os filhos da(s) sua(s) coesposa(s) e (ii) esta última se envolve com os seus 

filhos. As suas respostas estão assinaladas abaixo no quadro 20. 
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Quadro 20:  Envolvimento das mães e das suas coesposas em atividades com as crianças 

 

 Envolvimento com as crianças 
Seu com os filhos da sua coesposa 

Da sua coesposa com os seus 

filhos 

Sim Não Sim Não 

Alimentação 84,1 15,9 84,4 15,6 

Vestuário 77,4 22,6 75,2 24,8 

Aprendizagem tarefas quotidianas 60,6 39,4 55,0 45,0 

Aprendizagens «formais» 38,5 61,5 34,9 65,1 

Brincadeira 32,1 67,9 27,5 72,5 

Comunicação 47,7 52,3 58,7 41,3 

Descoberta do mundo exterior 29,4 70,6 31,2 68,8 

Disciplina 77,1 22,9 75,2 24,8 

Cuidados, saúde 82,6 17,4 76,1 23,9 

Higiene 81,7 18,3 78,0 22,0 

Média 61,1 38,9 59,6 40,4 

Nenhum  8,3 91,7 13,8 86,2 

 

Numa primeira abordagem, verifica-se que após as declarações das mães, a grande maioria 

delas se envolve com os filhos da(s) sua(s) coesposa(s): apenas 8% não se envolve em nenhuma 

das áreas de atividade mencionadas. A participação das mães varia no entanto de acordo com 

as áreas: se por um lado se envolvem menos frequentemente nas atividades ligadas à descoberta 

do mundo exterior (29%), nas brincadeiras (32%) e nas aprendizagens em vista da 

escolarização (38%), são no entanto muitas aquelas que se envolvem nas áreas da alimentação 

(84%), dos cuidados e da saúde (83%), da higiene (82%), da disciplina e do vestuário (77%). 

Com base nisto, é possível adicionar o número de áreas nas quais as mães afirmam envolver-

se com os filhos da(s) sua(s) coesposas: conclui-se então que se envolvem em média em seis 

das dez atividades aqui mencionadas. Mais precisamente, se 20% das mães participa em três 

atividades ou menos com os filhos da(s) sua(s) cônjuge(s), são também 49% aquelas que se 

envolvem em quatro de sete áreas e 31% em oito tipos de atividades ou mais. 

 

No que diz respeito, numa segunda abordagem, ao envolvimento das coesposas com os filhos 

das mães que foram inquiridas, verifica-se que 14% destas últimas refere uma ausência de 

envolvimento da sua parte. Aqui também, verifica-se uma enorme variabilidade do 

envolvimento das coesposas nas áreas avaliadas. Conclui-se sobretudo que, as áreas nas quais 

as mães afirmam que a sua coesposa se envolve, são as mesmas que aquelas nas quais elas 

próprias se envolvem com os filhos da sua coesposa (sendo isto igualmente válido nas áreas 

nas quais elas se envolvem menos). A natureza destas atividades não é de resto anódina: elas 

dizem principalmente respeito aos aspetos práticos, fisiológicos, do desenvolvimento da 

criança do que aos aspetos relacionais. O menor envolvimento das coesposas, tal como as mães 

o afirmam, confirma-se quando as áreas de atividade são acrescentadas: no total, segundo as 

declarações das mães, a sua coesposa participa em média em cinco das dez áreas aqui 

mencionadas. Deste modo, mais uma vez segundo as declarações das mães, se 23% das 

cônjuges se envolvem em oito áreas ou mais, são no entanto 51% as que se envolvem em quatro 

a sete áreas e 26% aquelas que o fazem apenas em zero a três atividades. 
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III. Práticas e comportamentos específicos das pessoas que cuidam da criança 

 

Analisamos aqui os comportamentos específicos nas diferentes áreas temáticas anteriormente 

enumeradas. Estas áreas serão abordadas por ordem: i) o desenvolvimento geral da criança, ii) 

o papel do pai, iii) o problema da excisão, iv) a questão de confiar as crianças a outrém, v) os 

papéis de cada um nas famílias poligâmicas, vi) o desenvolvimento afetivo, vii) a saúde e a 

perceção do perigo, viii) a alimentação da criança, ix) o descanso e o sono, x) a higiene, xi) a 

prevenção e os cuidados, xii) a proteção e o acompanhamento da criança, xiii) a linguagem, 

xvi) o desenvolvimento cognitivo e xv) o desenvolvimento social da criança. Antes de abordar 

os meta-comportamentos numa secção posterior, será construída uma pontuação para sintetizar 

os comportamentos nas áreas, que se prestam a este tipo de exercício (por exemplo, um grau 

global de atenção às questões de higiene, de saúde, de proteção, etc.). 

 

 

III.1. Desenvolvimento geral da criança de acordo com a sua idade 

 

Uma questão inicial diz respeito à perceção que a mãe tem do impacto que os pais têm, ou 

podem ter, no desenvolvimento do seu filho. O quadro 12 mostra como esta perceção se 

distribui entre as mães da amostra. 

 

Quadro 21:  Perceção do grau de influência dos pais no desenvolvimento dos filhos 

 
Perceção do papel dos pais no desenvolvimento dos filhos Números % 

Baixo pois as crianças desenvolvem-se sobretudo no seu próprio ritmo 347 42,8% 

A influência dos pais existe mas é bastante limitada 243 30,0% 

A influência dos pais é forte no desenvolvimento dos filhos 221 27,3% 

Total 811 100,0% 

 

As opiniões referentes à influência dos pais no desenvolvimento do seu filho são muito 

contrastantes. Se 43% das mães pensa que a criança se desenvolve no seu próprio ritmo e que 

os pais não têm grande influência sobre isso, são no entanto 30% que pensam que os pais têm 

influência mas muito limitada e sobretudo 27% que considera que, pelo contrário, os pais têm 

um grande papel a desempenhar aqui. Pode ser interessante saber quem são as mães que 

pensam que os pais não têm influência no desenvolvimento do seu filho e que poderíamos 

considerar «fatalistas». Para as identificar, construímos um modelo de regressão logístico que 

visa calcular a probabilidade das mães serem fatalistas de acordo com algumas das suas 

características sociais e geográficas.  

 

Observemos que estes números são estimativas retiradas de um modelo de regressão; isto 

explica que o número médio aqui apresentado (41%) difira ligeiramente daquele que foi 

indicado acima. Conclui-se através das análises (apresentadas aqui abaixo no quadro 22), que 

as mães que vivem no Sul são em média significativamente mais fatalistas do que aquelas que 

vivem nas restantes zonas examinadas no inquérito (75% contra 19% na zona do Norte). Por 
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outro lado, a atitude fatalista é também mais frequente entre as mães mais pobres (54% contra 

cerca de 40% mais ricas), de maneira um pouco surpreendente, entre as mães que estudaram 

pelo menos cinco anos (51% contra 39% entre as mães com pouca ou nenhuma escolaridade), 

bem como aquelas que vivem numa família poligâmica (47% contra 38% entre as famílias 

poligâmicas). 

 

Quadro 22:  Probabilidade das mães serem fatalistas de acordo com determinadas 

características 

 
  Zona de residência   

  Bissau/Leste Sul Norte   

  51,4% 74,6% 19,0%   

       
Estatuto do casamento  

Fatalismo 
 Nível escolar da mãe 

Monógamo Poligâmico   < 5 anos > 5 anos 

38,4% 47,1%  40,8%  38,8% 50,9% 

       
  Quintis de rendimentos   

  1 2 3 à 5   

  54,1% 40,0% 36,7%   

 

Para além da perceção das mães sobre o desenvolvimento geral do seu filho, é-lhes perguntado 

com que idade elas pensam que uma criança é capaz de realizar esta ou aquela atividade em 

específico. Para cada uma destas atividades, as mães são também inquiridas sobre se e como é 

possível estimular o desenvolvimento da criança. Em primeiro lugar em relação à perceção da 

mãe acerca da realização desta ou daquela atividade (a criança é capaz de ver, ouvir, pegar num 

objeto, sentar-se, levantar-se e mentar-se limpa), o quadro 23 a seguir disponibiliza os 

resultados obtidos.  

 

Quadro 23:  Perceção da mãe acerca da idade de realização de determinadas atividades pela 

criança 
(os números são percentagens acumuladas por idade em crescente) 

 

Unidade de 

tempo 

Ver 

(semanas) 

Ouvir 

(mês) 

Sentar-se  Levantar-se   

Mês 

Manter-se 

limpo 
 Mês 

Segurar 

num 

objeto (mês) (mês)   

G+F G+F G F G F  G F  G+F 

0 19,6% - - - - -  < 12 16,3% 11,8%  < 4 38,2% 

1 24,5% 11,5% - - - 0,2%  13 à 24 34,0% 32,9%  5 à 6 74,0% 

2 33,2% 28,7% 1,5% 1,4% - 0,2%  25 à 36 54,1% 49,4%  7 à 11 83,9% 

3 34,6% 57,0% 37,2% 51,1% 0,5% 0,5%  37 à 48 68,1% 61,2%  12 à 18 89,4% 

4 67,1% 70,8% 85,5% 84,9% 2,5% 3,3%  49 à 60 80,1% 74,2%  > 18 100,0% 

5 67,8% 76,7% 91,6% 89,8% 4,4% 5,0%  > 60 100,0% 100,0%  Total 830 

6 69,4% 84,9% 95,8% 96,0% 7,9% 9,5%  N 407 423  NSP 1 

7 69,6% 88,8% 96,3% 96,9% 24,9% 27,4%  Média 44,8 41,2  Média 9,7 

8 87,5% 89,5% 97,5% 97,6% 40,9% 48,9%        

9 87,5% 90,2% 99,3% 99,5% 68,0% 70,0%        

10 87,5% 90,5% 99,3% 99,5% 74,6% 77,5%        

11 87,5% 90,5% 99,3% 99,5% 76,8% 79,7%        
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12 99,9% 91,9% 99,5% 99,8% 95,1% 98,1%        

> 13 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%        

Total 826 828 406 423 406 423        

NSP 5 3 1 1 1 1        

Média 5,1 7,4 4,2 3,9 9,6 9,2        

 

As mães pensam que, em média, uma criança é capaz de ver aos 5 meses e ouvir às 7 semanas. 

Mas, se as capacidades de visão e audição podem ser percebidas de forma simples, podem 

também ser remetidas para múltiplos graus de consideração, ainda que a escala introduza 

forçosamente uma dimensão subjetiva bastante forte. Por exemplo, para além do simples facto 

de ver ou ouvir, a idade referida pelas mães pode ser também interpretada por ser reveladora 

da idade na qual elas podem ter interações deste tipo com o seu filho. Porque falar com uma 

criança se pensamos que ela não ouve? Pelo contrário, se pensamos que pode ouvir ou ver 

numa idade mais jovem, então podemos começar a utilizar mais cedo este tipo de comunicação 

com a criança, no sentido de estimular o seu desenvolvimento. Esta diferença de apreciação 

destas questões pode eventualmente explicar a variabilidade dos cursos de tempo mencionados 

pelas mães. Por exemplo, se 35% das mães pensam que o seu filho pode ver antes das 3 

semanas, são cerca de 13% as que pensam que isso acontece apenas após as 8 semanas. Dito 

isto, verifica-se que a dispersão das idades dadas pelas mães é bastante baixa. 

 

As mães declaram também que, segundo elas, uma criança é, em média, capaz de se sentar aos 

4 meses, de se levantar aos 9 meses, segurar num objeto aos 10 meses e manter-se limpo aos 

3,6 anos. Por outro lado, de acordo com a tendência de que (i) o que foi observado acerca das 

perceções das mães noutros países tais como Madagáscar (Mingat, Seurat, 2011), onde as 

previsões são mais favoráveis para as raparigas, e (ii) o que se passa na realidade, a saber, que 

o desenvolvimento das crianças nestas áreas é em geral igualmente melhor para as raparigas, 

as mães esperam que as filhas se sentem, se levantem e se mantenham limpas antes dos rapazes. 

 

Mas como se trata de declarações das mães acerca das suas perceções, o significado dos quatro 

itens analisados (segurar num objeto, sentar-se, levantar-se e manter-se limpo) é, como já foi 

sublinhado para as duas primeiras questões, portador de uma certa dimensão subjetiva. Assim, 

para além dos valores médios, as declarações das mães sobre a idade em que a criança possui 

as capacidades aqui identificadas, caracterizam-se por uma certa dispersão. Por exemplo, se 

uma criança está limpa antes dos 3 anos para 52% das mães, não está para 13% delas até aos 4 

anos, até aos 5 anos para 12% e depois para 23%. Evidentemente, a «imprecisão» sobre a 

definição funcional do que é estar limpo pode contribuir para dar conta destas variações, mas 

devemos também considerar que uma mãe que pensa que uma criança pode manter-se limpa 

com 12 meses (ainda que não haja realmente muitas hipóteses disso acontecer), tem sem dúvida 

expectativas mais fortes sobre o desenvolvimento do seu filho neste plano e mostra-se sem 

dúvida mais proativa para o estimular na vida quotidiana. 

 

Na esteira destas perceções da mãe sobre a idade na qual a criança podia atingir esta ou aquela 

capacidade, duas perguntas são sobre a idade a partir da qual seria conveniente preocupar-se 

se a criança i) não soubesse andar e ii) não soubesse falar (quadro 24 a seguir). 
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Em média, as mães declaram preocupar-se se o seu filho não fala aos 20 meses e não anda aos 

23 meses. Verifica-se também que existe alguma variedade nas respostas das mães sobre a 

idade na qual se interrogavam sobre se o seu filho não fala ou não anda. Por exemplo, se 21% 

das mães afirma preocupar-se se o seu filho não fala antes do seu primeiro aniversário, são 

também 49% a fazê-lo apenas quando o seu filho atinge os 19 meses. 

 

Quadro 24:  Idade a partir da qual existe preocupação se a criança não anda/fala 

 
Área Em que idade é preocupante a criança não falar   Área Em que idade é preocupante a criança não andar 

Género Rapazes Raparigas  Género Rapazes   Raparigas    

 Idades Efetivos % acumulada Efetivos % acumulada   Idades Efetivos % acumulada Efetivos % acumulada 

  < 12 meses 22 5,4% 33 7,9%    < 12 meses 22 5,4% 39 9,2% 

  12 meses 56 19,2% 62 22,6%    12 meses 92 28,0% 84 29,1% 

  13-15 meses 14 22,6% 21 27,6%    13-15 meses 26 34,4% 35 37,4% 

  16-18 meses 43 33,2% 43 37,9%    16-18 meses 64 50,1% 57 50,9% 

  > 19 meses 272 100,0% 261 100,0%    > 19 meses 203 100,0% 207 100,0% 

Total 407   420    Total 407   422   

Média 20,6   20,1      23,2   22,9   

 

Para cada uma destas áreas de desenvolvimento da criança, a mãe dá uma resposta particular 

sobre a idade na qual espera que a criança tenha adquirido determinada capacidade: uma mãe 

tem portanto uma expetativa positiva, média ou negativa, segundo a sua resposta visa uma 

idade mais precoce, média ou mais avançada do que a média da amostra. Com base nestas 

respostas, para cada uma das atividades da criança e das perceções das mães a respeito da 

influência dos pais no desenvolvimento do seu filho, identificamos, a partir de uma análise 

fatorial, um índice global de otimismo/pessimismo de cada mãe em referência ao 

desenvolvimento da criança. A pontuação mínima é obtida por uma mãe que seria pessimista 

no conjunto das áreas consideradas, enquanto o índice máximo é obtido por uma mãe que 

antecipa poder influenciar o desenvolvimento do seu filho e que este adquire todas as 

capacidades analisadas numa idade mais precoce do que a considerada em média na população 

nacional (a amostra). Podemos então perguntar-nos se o grau de variabilidade do grau de 

otimismo das mães varia de acordo com o contexto no qual elas vivem. Conclui-se através das 

análises que as características do ambiente familiar são insuficientes para explicar as diferenças 

observadas sobre as suas expectativas em relação à criança. Verifica-se apenas que as mães 

que vivem numa zona à exceção do Leste do país, as mães mais ricas (quintis 4 e 5) e as que 

têm como língua materna o balanta ou a língua fula, são mais pessimistas que as restantes. 

 

Finalmente, as mães são inquiridas acerca do seu grau de proatividade para facilitar o 

desenvolvimento da criança (i) em cada uma das capacidades apresentadas acima, (ii) sobre o 

modo como se pode ajudar a criança a aprender novas palavras e (iii) a respeito da sua reação 

em caso de inquietação com o desenvolvimento geral da criança. De modo formal, o inquiridor 

perguntava primeiro à mãe se ela pensava poder ajudar a criança, em seguida, caso ela 

respondesse afirmativamente, como o faria, sem lhe apresentar opções. Assim, eventualmente 

cada mãe pôde responder afirmativamente a várias das opções propostas. O quadro 24, a seguir, 
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apresenta os resultados obtidos. As respostas correspondem a intensidades diferentes de 

proatividade da mãe, incluindo a possibilidade de uma não-ação. 

 

Em relação à visão e à audição, uma primeira observação diz respeito às proporções 

relativamente altas de mães que declaram não ter nenhuma atividade para estimular a criança 

nessas áreas. São respetivamente 46 e 43%, confirmando os casos das que não fazem nada e 

das que declaram não ter qualquer ideia sobre o que poderiam fazer. Para a visão, sem surpresa, 

é essencialmente mostrando objetos às crianças que as mães pensam ajudar a criança. Para a 

audição, falar à criança recolhe 82% dos sufrágios, enquanto dar objetos sonoros à criança, que 

consiste numa ação mais voluntarista, é mencionado por 71% das mães. 

 

No que diz respeito ao que fazer para que a criança aprenda a levantar-se e a manter-se sentada, 

as mães declaram sobretudo tal como para a visão e para a audição, que é pertinente dar uma 

ajuda à criança. São respetivamente 83 e 90% aquelas que o declaram. Para que a criança saiba 

como se levantar, 90% das mães seguram-lhe na mão, o que pode comparar-se a uma 

intervenção direta na aprendizagem, e/ou 68% oferecem um objeto à criança para que ela se 

apoie, o que indica uma atitude que deixa bastante autonomia à criança. Para que a criança 

aprenda a manter-se sentada, a modalidade de ajuda mencionada em exclusivo, consiste em 

colocar um objeto próximo da criança para que esta possa encostar-se e adquirir deste modo a 

postura sentada. 

 

Quadro 25:  Respostas da mãe para facilitar o desenvolvimento da criança 

 
Ver %  Ouvir   

Proatividade 54,0  Proatividade 57,4 

Mostrando-lhe coisas 99,6  Falando-lhe 82,0 

Outros 1,8  Acenando/dando objetos sonoros 71,1 

Não sabe 15,0  Outros 3,1 

Nenhuma atividade 30,9  Não sabe 13,8 

   Nenhuma atividade 28,8 

     
Levantar-se %  Sentar-se % 

Proatividade 82,6  Proatividade 90,1 

Segurando-lhe a mão 90,4  Apoiando um objeto contra ela 100,0 

Propondo um apoio  68,1  Outros 3,1 

Outros 3,4  Não sabe 6,0 

Não sabe 8,4  Nenhuma atividade 3,7 

Nenhuma atividade 9,0    

     
Estar limpo %  Segurar num objeto % 

Proatividade 78,0  Proatividade 78,6 

Mudando-lhe sistematicamente a roupa 69,1  Oferecendo-lhe objetos 89,6 

Colocando no bacio 72,2  Colocando objetos à volta dela 69,8 

Perguntando-lhe de vez em quando 65,7  Outros 3,7 

Outros 3,4  Não sabe 9,5 

Não sabe 8,5  Nenhuma atividade 11,9 

Nenhuma atividade 13,5    
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Aprender palavras novas %  Preocupações com o desenvolvimento % 

Proatividade 76,7  Consulto um médico 70,9 

Nomeando objetos 80,8  Pergunto a uma amiga, uma vizinha… 41,6 

Perguntando o nome dos objetos 66,7  Recorro à medicina tradicional 44,9 

Lendo-lhe livros 20,6  Faço à minha maneira 20,2 

Outros 5,5  Outros 5,5 

Não 23,3  Não faço nada 3,6 

 

No que diz respeito às aprendizagens relativas ao asseio, 78% das mães da amostra declaram 

ser proativas. Entre as ações mencionadas, 72% coloca regularmente a criança no bacio. 

Observe-se ainda assim que 13% das mães não faz nada ou que 8% não sabe o que fazer. 

 

As mães também são ativas a ensinar à criança a segurar em objetos (79%), com uma 

frequência de respostas nitidamente superior a favor de uma intervenção direta (90% entre elas 

oferecem objetos à criança) do que pela constituição de um contexto no qual a criança possa 

ela própria gerar as suas aprendizagens (69% das mães colocam diversos objetos em redor da 

criança). 

Para a aprendizagem de palavras novas pela criança, 23% das mães estão de acordo com a ideia 

de que as crianças aprendem sozinhas e não têm nenhuma atividade concreta para facilitar esta 

aprendizagem. Entre os 77% de mães proativas neste plano, as ações mais frequentes estão 

relacionadas com os objetos da vida corrente, objetos que a mãe nomeia à criança na expetativa 

que esta o lembre, ou (de maneira mais proativa) que a mãe pede à criança que nomeie. A 

leitura de livros também é mencionada por 21% das mães. Finalmente, se quisermos conhecer 

o número de atividades realizadas pelas mães que afirmam ensinar palavras novas ao seu filho, 

verifica-se que apenas 19% delas realizam três ou quatro atividades (entre as quais, indicar 

objetos à criança, perguntar-lhe o nome dos objetos, etc.), a grande maioria das mães dizendo 

executar apenas uma ou duas atividades. 

 

Finalmente, em resposta a uma eventual preocupação sobre o desenvolvimento da criança, a 

modalidade a que as mães mais aderem (71%) é procurar um médico. São em seguida perto de 

40% a perguntar a uma amiga ou a uma vizinha e/ou a voltar-se para a medicina tradicional. 

Finalmente, 20% das mães tentam também ajudar o seu filho à sua maneira, sem que se saiba 

como. Na medida em que a pergunta invoca uma resposta com escolha múltipla, verifica-se 

que um quarto das mães executa duas ações e outro quarto combina três ou quatro ações. Em 

contraponto, verifica-se que 4% das mães não procura verdadeiramente resposta para a questão 

que surgiria se estivessem preocupadas. 

 

Em conclusão, é possível saber se as mães que afirmam ajudar o seu filho são as mesmas nas 

múltiplas atividades descritas até aqui (e, inversamente, para as que pensam não poder ajudar 

o ser filho ou não sabem como fazê-lo). Construímos portanto, com uma análise fatorial, um 

indicador de proatividade específica para estas questões. Foram em seguida realizadas análises 

para avaliar a influência das características familiares e relativas ao contexto das mães sobre o 

seu grau de proatividade. Embora esta influência pareça ser muito limitada, e que o grau de 

proatividade das mães seja de facto caracterizado por uma dimensão fortemente pessoal, 

verifica-se ainda assim que as mães mais proativas são as que (i) têm o crioulo como língua 

materna, (ii) residem no Sul do país, (iii) frequentaram pelo menos cinco anos de ensino 
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primário e sabem ler, (iv) pertencem aos 40% de agregados mais ricos, (v) têm mais de 3 filhos 

e (vi) não são nem muçulmanas nem cristãs (por comparação com as que têm as características 

opostas: língua materna é a língua fula, o balanta ou outra; reside no Norte, Leste ou Bissau; 

etc.). 

 

III.2. A questão do género nas relações pais/filho 

 

Este aspeto é abordado de acordo com duas perspetivas: a primeira diz respeito ao papel do pai 

nas atividades relacionadas com a criança, incluindo, por um lado, a identificação do que faz 

efetivamente (segundo a mãe) e, por outro lado, a identificação das áreas nas quais a mãe deseja 

que o pai se envolva mais; ii) a segunda perspetiva diz respeito a saber em que medida e em 

que áreas a mãe pensa que as crianças, rapazes e raparigas, devem ser educadas de forma 

semelhante ou diferenciada. 

 

III.2.1.  O papel do pai 

 

Antes de apresentar as informações sobre as perceções da mãe quanto ao papel do pai na 

educação da criança, as primeiras questões visam saber, por um lado, se o pai vive efetivamente 

com a criança e, por outro lado, se não for esse o caso, com que frequência o pai vê o seu filho. 

O quadro 26 abaixo apresenta as respostas obtidas. Verifica-se que o pai está presente em 83% 

das famílias. Entre as 143 crianças (ou seja, 17% da amostra) que não vivem com o seu pai, 

pouco mais de metade veem-no pelo menos várias vezes por mês. No total, «apenas» 42 

crianças raramente ou nunca veem o seu pai. 

 

Quadro 26:  Presença do pai em casa e frequência das visitas 

 
O pai está em casa ? Real  % 

Sim 688 82,8% 

Não 143 17,2% 

Frequência das visitas     

Todos os dias 25 17,5% 

Várias vezes por semana 18 12,6% 

Uma vez por semana 13 9,1% 

Várias vezes por mês 26 18,2% 

Uma vez por mês 19 13,3% 

Raramente 25 17,5% 

Nunca 17 11,9% 

Total 831 100,0% 

 

Para além da presença do pai em casa, as mães são interrogadas sobre o papel que este tem 

junto do seu filho. Este questionário está organizado em doze blocos contendo um vasto 

número de áreas de atividades parentais dedicadas à criança (alimentação, vestuário, 

brincadeira, disciplina, cuidados, etc.). Estes blocos intersetam i) a idade das crianças e ii) o 

sexo da criança, e estabelecem iii) a distinção entre as práticas efetivas e as que seriam 

consideradas desejáveis. As primeiras análises efetuadas permitiram chegar à conclusão sobre 
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a ausência de diferenças sobre a idade e o sexo da criança. Por este motivo, os dados foram 

agregados para ambos os grupos etários e para os rapazes e raparigas. O quadro 27 a seguir 

apresenta uma síntese dos resultados obtidos. 

 

Verifica-se primeiro que após as declarações das mães, a grande maioria dos pais se envolve 

com a criança: apenas 6% não se envolve em nenhuma das áreas de atividade aqui analisadas. 

A participação dos pais varia contudo conforme as áreas: se participam de maneira menos 

frequente nas atividades ligadas à brincadeira (28%), à descoberta do mundo exterior (34%), à 

linguagem (42%), à aprendizagem das tarefas quotidianas (42%) e com vista à escolarização 

(45%), são contudo em maior número aqueles que participam nas áreas da alimentação (84%), 

do vestuário (73%), dos cuidados e da saúde (70%). Com base nisto, é possível acrescentar o 

número de áreas nas quais os pais participam: de acordo com as mães, parece que os pais se 

envolvem em média em sete atividades sobre as doze aqui mencionadas. Mais precisamente, 

se 21% dos pais participam em duas ou mais atividades com o seu filho, são também 45% 

aqueles que se envolvem em oito áreas ou mais. 

  

Quadro 27:  Envolvimento do pai nas atividades quotidianas da criança 

 

  
Envolvimento real (%) Envolvimento desejado (%) 

Sim Não Sim Não 

Alimentação 83,9 16,1 89,3 10,7 

Vestuário 72,8 27,2 76,4 23,6 

Aprendizagem das tarefas quotidianas 42,2 57,7 51,8 48,2 

Aprendizagens «formais» 44,8 55,2 60,7 39,3 

Brincadeiras  28,3 71,7 38,6 61,4 

Comunicação 41,6 58,4 51,2 48,8 

Descoberta do mundo exterior 33,9 66,1 45,1 54,9 

Disciplina 60,8 39,2 67,5 32,5 

Cuidados, saúde 70,0 30,0 78,3 21,7 

Higiene 63,6 36,4 72,0 28,0 

Proteção, segurança 62,0 38,0 69,4 30,6 

Orçamento do agregado 52,2 47,7 - - 

Nenhum 6,5 93,5 97,4 2,6 

 

Há para além disso uma vontade em geral por parte das mães a favor de um maior envolvimento 

dos pais na educação dos filhos, e isto em todas as áreas consideradas. É preciso naturalmente 

acreditar nos números recolhidos, mas é provável que o modo de colocar a questão tenha 

afetado as respostas obtidas. Estava previsto, não propor a resposta em cada um dos itens, mas 

sim deixar as mães revelar espontaneamente as áreas nas quais consideram que o pai intervém 

de forma significativa, bem como as áreas nas quais uma intervenção maior seria bem-vinda. 

Fica assim bastante claro que, se mencionamos cada item e perguntamos à mãe se acha que 

seria bom o pai estar mais envolvido, iremos obter uma pontuação elevada em todos os itens, 

como é o caso. As modalidades escolhidas para gerir o questionário implicam sem dúvida, pelo 

menos em parte, o caráter pouco exploratório das respostas obtidas. Pode-se ainda assim ter 

em conta que o maior envolvimento dos pais é desejado nas áreas das aprendizagens formais, 
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da descoberta do mundo, das brincadeiras, da linguagem e das aprendizagens da vida 

quotidiana; áreas nas quais as mães são de resto numerosas ao afirmar que o pai se envolve. 

 

III.2.2.  Diferenciação entre os géneros 

 

O questionário recolhe a opinião das mães sobre o facto de saber se as crianças devem ser 

educadas de forma diferente se forem um menino ou uma menina. O quadro 28 aqui a seguir, 

apresenta os resultados obtidos. Verifica-se que em média no conjunto das áreas, a proporção 

das declarações a favor de uma especificidade de género é bastante limitada (33%). A título de 

comparação, se este número chega em média aos 11% em Cabo Verde, atinge em contrapartida 

os 41% em Madagáscar, os 65% em São Tomé e Príncipe ou ainda os 71% na Mauritânia. Dito 

isto, constatamos que algumas áreas estão orientadas para ser feita uma diferenciação por 

género. É por exemplo o caso das tarefas domésticas (58% das mães pensam que nesta área, 

rapazes e raparigas devem ser educadas de forma diferente), brincadeiras (57%), descoberta do 

mundo exterior (46%) e tarefas produtivas (44%). Outras áreas parecem ser mais «neutras». 

Isto é particularmente verdade para a alimentação, área na qual as mães são apenas 3% a 

considerar que deve existir uma diferença entre rapazes e raparigas. Podemos também 

mencionar a higiene (16%), os cuidados (20%) ou ainda a disciplina (22%), nas quais as mães 

são poucas ao evocar uma especificidade de género. 

 

Quadro 28:  Especificidade de género na forma como as crianças devem ser educadas 

 
Áreas de atividade Não Sim  % Sim 

Alimentação 800 29 3,5% 

Vestuário 559 270 32,6% 

Aprendizagens «formais» 590 239 28,8% 

Brincadeiras 356 473 57,1% 

Linguagem 493 336 40,5% 

Descoberta do mundo exterior 447 382 46,1% 

Disciplina 643 186 22,4% 

Cuidado 664 165 19,9% 

Higiene 697 132 15,9% 

Proteção/segurança 648 181 21,8% 

Tarefas domésticas 347 484 58,2% 

Tarefas produtivas 464 366 44,1% 

Média 553 276 33,3% 

 

Estas diferenças por área levam-nos a interrogar-nos numa perspetiva de definição dos 

conteúdos da educação parental, sobre saber em que medida importa ter em consideração e 

consolidar estas opiniões e em que medida seria útil visar uma maior igualdade entre os rapazes 

e as raparigas. Esta questão é sem dúvida crucial e é importante que seja colocada e discutida. 

Dito isto, na definição dos programas de educação, há sempre uma tensão que pode ser 

trabalhada entre, por um lado, a reprodução e a transmissão dos valores da sociedade e, por 

outro lado, a utilidade que há também em fazê-los evoluir. 

 

III.3. Acerca do desenvolvimento afetivo 
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No inquérito, as mães são inquiridas sobre a maneira como reagem quando são confrontadas 

com diferentes situações ligadas ao desenvolvimento afetivo do seu filho. Trata-se i) de 

demonstrações de afeto que elas lhes dão, ii) da sua reação quando a criança chora durante a 

noite e depois de dia, iii) da sua reação quando a criança tem emoções, como no momento do 

desmame ou quando são separados, iv) casos em que felicitam o seu filho e, finalmente, v) 

casos em que o encorajam. Tal como para o desenvolvimento geral, o inquiridor propõe à mãe 

diversas opções e esta indica as que lhe correspondem. Deste modo, cada mãe pode 

eventualmente responder afirmativamente a várias das opções que lhe são apresentadas, mas 

não se trata de uma resposta espontânea. Aqui também, as respostas referem-se a intensidades 

diferentes da proatividade da mãe, sabendo que algumas respostas dizem respeito à ausência 

de ação da parte da mãe, ou então a reações que podem ser interpretadas como «negativas». Os 

resultados obtidos são apresentados abaixo no quadro 29. 

 

Quadro 29:  Reações das mães face a diferentes situações ligadas ao desenvolvimento afetivo 

 
Demonstrações de afeto %  Em caso de emoção % 

Através de gestos 75,2  Dou-lhe coisas que lhe interessam 54,2 

Através de ações 57,3  Dou-lhe mama, chá… 34,8 

Através de palavras 68,8  É preciso explicar um pouco 55,7 

Nenhuma demonstração específica 15,3  Devemos gastar tempo a explicar 42,3 

   Outros 5,4 

   Ponho de castigo ou ameaço 13,0 

   Vale mais não fazer nada 21,6 

     
Em caso de choro durante o dia %  Em caso de choro durante a noite % 

Dou-lhe mama 54,6  Dou-lhe mama 56,5 

Dou-lhe outros alimentos 58,0  Dou-lhe outros alimentos 39,6 

Pego ao colo 55,7  Pego ao colo 53,3 

Converso 44,1  Converso 46,6 

Coloco às costas 22,4  Coloco às costas 35,3 

Outros 4,0  Outros 6,0 

Ralho 22,7  Ralho 16,1 

Bato  14,7  Bato 10,7 

Dou-lhe um bocadinho de álcool 10,0  Dou-lhe um bocadinho de álcool 6,6 

Peço a alguém que trate disso 35,1  Peço a alguém que trate disso 15,8 

Não faço nada 13,6  Não faço nada 12,7 

     
Felicitações %  Encorajamentos % 

Quando se porta bem 64,6  Quando se porta bem 70,9 

Quando faz coisas que me agradam 73,8  Quando falha 47,5 

Quando consegue fazer alguma coisa 55,6  Quando consegue fazer alguma coisa 54,3 

Nunca 10,1  Quando quero transmitir-lhe capacidades 42,9 

   Nunca 11,7 

 

A grande maioria das mães (85%) faz demonstrações de afeto ao seu filho através de gestos 

(75%), palavras (69%) e/ou ações (57%). Na medida em que as mães mencionaram diversos 
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exemplos de demonstrações de afeto, fizemos a soma das suas respostas, de maneira a conhecer 

o seu grau de proatividade na matéria. Parece que se há 28% de mães que menciona apenas um 

exemplo de demonstração de afeto e 22% que menciona apenas dois exemplos, são contudo 

34% a demonstrar o seu afeto ao seu filho através de ações, gestos e palavras. No extremo 

oposto, são ainda assim 15% que não faz qualquer demonstração de afeto ao seu filho. Em 

complemento, fizemos análises para saber se o grau de proatividade das mães em termos de 

afeto varia conforme determinadas características. É em parte esse o caso (o R2 do modelo de 

regressão chega aos 25%). Conclui-se em primeiro lugar que as mães que vivem no Leste são 

as menos afetuosas e que, inversamente, as do Sul o são mais (as do Norte e de Bissau ocupam 

uma posição intermediária). Verifica-se em seguida que, por um lado, mais as mães receberam 

escolarização na sua juventude e, por outro lado, quando mais filhos têm, mais tendem a 

demonstrar afeto ao seu filho. Finalmente, as mães mais ricas surgem como menos afetuosas 

com o seu filho. 

 

Em caso de demonstração de emoção da criança em determinadas situações (desmame, 

separação, etc.), os comportamentos das mães mencionados com mais frequência são, em 

primeiro lugar, para explicar à criança com brevidade e sem complicar que as suas emoções 

são legítimas (56%) ou para o fazer mais demoradamente (42%), desviando em seguida a 

atenção da criança e ocupá-la, dando-lhe coisas que a interessam (54%). Algumas mães adotam 

comportamentos mais decididos: mesmo que não representem uma minoria, são ainda assim 

13% aquelas que ralham com a criança ou a ameaçam quando esta demonstra as suas emoções. 

Sobretudo, uma proporção significativa de mães (22%) pensa que face a esta situação, é 

preferível não fazer nada. Finalmente, se combinarmos as reações positivas das mães num 

indicador de proatividade nesta área, conclui-se que pouco menos de metade delas (48%) adota 

mais do que duas práticas positivas quando a criança demonstra as suas emoções (entre elas, 

19% mobilizam três reações e 2% fazem referência a quatro). Entre a outra metade das mães, 

40% tem apenas um comportamento positivo e 12% não tem nenhum. Mais uma vez, 

procurámos saber se o número de reações positivas adotadas pelas mães varia de acordo com 

algumas das suas características. As análises indicam que muito poucas vezes é esse o caso. 

Verifica-se no entanto que as mães que têm mais filhos, que pertencem aos 20% de famílias 

mais ricas e que não são muçulmanas, tendem a adotar mais comportamentos positivos do que 

as outras. 

 

Quando a criança chora, as mães afirmam maioritariamente dar-lhe de comer (mama ou outros 

alimentos), segurá-lo ao colo e falar com ela. Tenhamos em atenção que estas reações são mais 

ou menos as mesmas consoante o choro tenha lugar de dia ou à noite. Entre os restantes 

comportamentos citados, verifica-se que 19% das mães declara ralhar com a criança quando 

chora e/ou 13% batem-lhe (sendo estas práticas mais frequentes durante o dia do que à noite). 

Conclui-se igualmente que quando a criança chora durante o dia, 35% das mães pedem a 

alguém para tomar conta dela e 10% dão-lhe um pouco de álcool; estas proporções atingem 

respetivamente 16% durante o dia e 7% à noite. Finalmente, um pouco mais de 10% das mães 

não faz nada numa situação destas. 
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Combinámos as reações «positivas» das mães (pegá-lo ao colo, colocá-lo às costas, falar-lhe e 

dar mama ou de comer), quando o seu filho chora durante o dia e a noite. Este índice vai de 0 

a 12 (ações) e tem uma média de 5. Conclui-se que se 39% das mães são muito pouco proativas 

quando o seu filho chora (menos de três ações «positivas»), são no entanto 44% aquelas que 

são moderadamente proativas (entre quatro e oito ações positivas) e 16% aquelas que adotam 

comportamentos positivos (mais de nove ações). Complementarmente, procurámos saber se o 

grau de proatividade varia de acordo com as características das crianças, das mães e do seu 

ambiente. As análises demonstram que as mães cuja língua materna não é a língua fula, cuja 

religião não é nem o Islão nem o Cristianismo, as que têm mais de três filhos e as que vêm de 

famílias consideradas entre os 20% de famílias mais ricas, adotam mais práticas positivas do 

que as outras. Outro elemento de diferenciação: as mães tendem a ser mais proativas quando a 

criança chora se esta é mais pequena. 

 

Do mesmo modo, resumimos as ações «negativas» das mães em caso de choro da criança, quer 

seja de dia ou de noite (não fazer nada, dar-lhe um pouco de álcool, ralhar-lhe, bater-lhe ou 

pedir a alguém para tomar conta). Este índice, cuja média chega a 2, varia de 0 a 10. Se 60% 

das mães afirmam não ter ou nenhuma ação negativa (42%) ou apenas uma (18%), quando o 

seu filho chora, são no entanto 32% a mencionar de duas a cinco e 8% a evocar mais de seis. 

Parece em primeiro lugar quanto mais ricas são as mães, maior é a sua tendência em adotar 

mais práticas negativas. Verifica-se em seguida que as mães que vivem no Leste e no Sul do 

país, revelam ser as que têm maior número de reações negativas. Finalmente, pelo contrário, 

as mães com mais de três filhos são as que adotam menos práticas negativas. 

 

O inquérito inclui também uma pergunta para saber se e em que casos as mães felicitam o seu 

filho. Se 10% das mães afirma nunca felicitar o seu filho, são no entanto 74% aquelas que o 

fazem quando a criança faz coisas que lhes agradam, 65% quando tem um bom comportamento 

e 56% quando consegue fazer alguma coisa. Finalmente, mais de metade das mães (60%) 

felicitam o seu filho em pelo menos dois sobre três casos sugeridos. 

 

Finalmente, uma última questão diz respeito às situações nas quais a mãe encoraja o seu filho. 

As respostas mais mencionadas são quando a criança se porta bem (71%), depois quando 

consegue fazer alguma coisa (54%), em seguida quando falhou nalguma coisa (43%) e por fim, 

quando a mãe quer que a criança seja mais capaz no futuro (43%). No final, 12% das mães 

afirma nunca encorajar o seu filho. Ao combinar as diferentes situações nas quais as mães 

encorajam o seu filho, verifica-se que 24% delas o fazem nos quatro casos sugeridos. São 

posteriormente 19% aquelas que encorajam o seu filho em três situações, 18% em duas 

situações e 28% em apenas uma situação. 

 

Tal como para as demonstrações de atenção ou para as reações ao choro da criança, pode ser 

interessante saber quem são as mães mais proativas em termos de felicitações e de 

encorajamentos. Construímos portanto uma pontuação sintética de proatividade nestas duas 

dimensões. Varia de 0 (situação em que a mãe encoraja ou felicita o seu filho) a 7 e tem uma 

média de 4. Se 45% das mães felicitam e encorajam com muita frequência o seu filho (de 5 a 

7 das situações identificadas), são também 45% a fazê-lo moderadamente (de 2 a 4 situações). 
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Finalmente, 10% das mães caracterizam-se por uma fraca proatividade neste plano, o que 

representa um número significativo quando se sabe que este comportamento é geralmente tido 

como positivo para o desenvolvimento das crianças. Uma análise estatística da variabilidade 

deste indicador na população inquirida, indica que as famílias não muçulmanas revelam ser 

mais proativas em termos de felicitações e de encorajamentos. Isto é igualmente verdade para 

as famílias onde há mais de três crianças. Verifica-se também que as mães do Norte do país 

tendem a felicitar e encorajar mais o seu filho. 

 

As práticas ligadas ao desenvolvimento afetivo podem ser sintetizadas num índice global 

associado. Este indicador varia de 0 a 27 e tem uma média de 12. Se 32% das mães dá muito 

pouca atenção em relação ao desenvolvimento afetivo do seu filho (pontuação inferior a 9), há 

45% que se caracterizam por uma atenção moderada (pontuação entre 9 e 18) e 22% muito 

proativa nesta área (pontuação superior a 19). 

 

III.4. Relativamente à saúde e à perceção do perigo 

 

A primeira área documentada no inquérito sobre as práticas das mães em termos de saúde e de 

perceção do perigo, diz respeito aos sinais através dos quais as mães identificam que o seu filho 

está doente. O quadro 30, a seguir, apresenta os resultados obtidos. 

 

Quadro 30:  Identificação dos sinais de doença na criança 

 
Sinais de doença %  Número de sinais % % acumuladas 

Cabeça ou corpo quentes  90,3  0 0,4 0,4 

Olhos lacrimejantes 38,6  1 27,4 27,8 

Vómitos 35,9  2 18,2 46,0 

Diarreia 33,7  3 10,0 56,0 

Obstipação 37,7  4 7,1 63,1 

Perda de apetite 43,6  5 4,3 67,4 

Choro contínuo 49,6  6 3,6 71,0 

Abatimento  37,1  7 3,5 74,5 

Palidez 26,5  8 4,9 79,4 

Perda de sono 38,6  9 4,8 84,2 

Não sei 0,2  10 15,8 100,0 

   Total 100  - 

 

 

As mães da Guiné-Bissau afirmam quase todas que sabem como identificar que o seu filho está 

doente. Assim, os primeiros sintomas que fazem as mães pensar que o seu filho está a sofrer 

são, primeiro e nitidamente, quando este último tem a testa ou o corpo quentes (90%), depois 

quando chora de forma contínua (50%) e perde o apetite (44%). Há em seguida perto de um 

terço de mães a referir os olhos lacrimejantes (39%), a perda de sono (39%), a obstipação 

(38%), um certo abatimento (37%), vómitos (36%) ou a diarreia (34%) como sinais de doença. 

Na medida em que esta questão apela a respostas múltiplas por parte das mães, adicionámos 

os sintomas de doença. Conclui-se que 27% das mães mencionam apenas um sinal, 18% evoca 
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dois e 10% fala de três sinais. No total, apenas um terço das mães menciona quatro sintomas 

ou mais. 

 

Uma vez que a mãe detetou que o seu filho está doente, três questões do inquérito identificam, 

por um lado, como ela reage se tem febre e se esta se mantém e, por outro lado, se tem diarreia. 

As respostas dadas a respeito da febre da criança são apresentadas no quadro 31 a seguir. 

 

Quadro 31:  Perceção da pertinência de ações em caso de febre na criança 

 

Ações contra a febre ? 
Sim Não 

Número % Número % 

Dar de beber 361 43,4% 470 56,6% 

Dar de comer 426 51,3% 405 48,7% 

Fazer com que a criança descanse 398 47,9% 433 52,1% 

Dar-lhe os medicamentos que tenho 198 23,8% 633 76,2% 

Utilizar a medicina tradicional 254 30,6% 577 69,4% 

Ir ao centro de saúde 658 79,2% 173 20,8% 

Colocar um pano húmido 211 25,4% 620 74,6% 

Tapar a criança para a fazer transpirar 224 27,0% 607 73,0% 

Dar um banho à criança 467 56,2% 364 43,8% 

Informar o pai da criança 373 44,9% 458 55,1% 

Nada 6 0,7% 825 99,3% 

 

Quando a criança tem febre, as mães declaram quase todas reagir (apenas 0,7% não reage). A 

primeira ação mencionada é, nitidamente, ir ao centro de saúde (79%). São depois 56% aquelas 

que dão um banho ao seu filho, 51% aquelas que lhe dão de comer, 48% as que adormecem a 

criança, ou ainda 43% as que lhe dão de beber. Estas reações são certamente as mais 

mencionadas mas verifica-se também, em profundidade, que perto de metade das mães não 

adota estes comportamentos que são contudo recomendados quando uma criança tem febre. As 

outras reações que consistem em dar medicamentos que as mães já tenham (24%), colocar um 

pano húmido sobre a criança (25%) ou tapá-la para que transpire (27%) são menos evocadas. 

Na medida em que as mães mencionaram diversas reações que têm quando o seu filho tem 

febre, somámos as respostas «desejáveis» que foram dadas, de maneira a conhecer o seu grau 

de proatividade na matéria (dar de beber ou comer, fazer com que a criança descanse, ir ao 

centro de saúde). Conclui-se que apenas 5% das mães não têm nenhuma das reações que seria 

desejável ter e que 37% tem apenas uma. Assim, 58% das mães combinam mais de duas 

reações positivas. 

 

De modo complementar, as mães foram interrogadas sobre o que fazem quando a febre do seu 

filho persiste. Os resultados são apresentados no quadro 32, abaixo. 

 

Quadro 32:  Divisão das medidas adotadas se a febre da criança persiste 

 

Medidas em caso de febre 

persistente 

Sim Não 

Número % Número % 
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Vou a um centro de saúde 709 85,3% 122 14,7% 

Utilizo a medicina tradicional 325 39,1% 506 60,9% 

Peço conselho a amigos 239 28,8% 592 71,2% 

Informo o pai da criança 454 54,6% 377 45,4% 

Não sei 15 1,8% 816 98,2% 

 

Também aqui, as mães sabem quase todas o que fazer quando o seu filho ainda tem febre e a 

grande maioria (85%) declara ir ao centro de saúde (portanto 15% não vai). São depois 39% 

aquelas que recorrem à medicina tradicional e 29% as que pedem um conselho ao seu círculo 

de amigos. 

 

Tal como em relação à febre da criança, o questionário faz igualmente um levantamento dos 

casos em que a criança teria diarreia. O quadro 33, abaixo, apresenta a divisão das medidas 

adotadas pela mãe nesta situação. Se a consulta de um agente de saúde não coloca 

evidentemente qualquer problema, é noutros aspetos que as informações contidas neste quadro 

são interessantes. Concentramo-nos principalmente em três aspetos. O primeiro diz respeito à 

resposta segundo a qual seria conveniente evitar dar de beber ao seu filho em caso de diarreia. 

Esta resposta corresponde por um lado à uma crença partilhada por 19% das mães e, por outro 

lado, a uma prática nefasta para a criança. O segundo aspeto é que 48% das mães não pensa 

nos sais de reidratação como solução pertinente num episódio de diarreia. Dito isto, 52% das 

mães afirmam corretamente que os sais de reidratação são uma coisa boa, e verifica-se para 

além disso no inquérito que 63% delas os têm em casa e que 87% sabe como prepará-los. 

Finalmente, o terceiro aspeto notável é para 11% das mães da amostra, que considera não ser 

pertinente fazer o que quer que seja quando a criança tem diarreia, a conjetura implícita sendo 

que vai seguramente passar sozinho. 

 

Quadro 33:  Divisão das medidas adotadas pela mãe em caso de diarreia da criança 

 

Medidas em caso de diarreia 
Sim Não 

Número % Número % 

Consultar um agente de saúde 637 76,7% 194 23,3% 

Dar sais de reidratação 433 52,1% 398 47,9% 

Dar de comer 396 47,7% 435 52,3% 

Evitar dar de beber 158 19,0% 673 81,0% 

Dar medicamentos que já se tenha 205 24,7% 626 75,3% 

Recorrer à medicina tradicional 274 33,0% 557 67,0% 

Não fazer nada 89 10,7% 742 89,3% 

 

As questões ligadas aos conhecimentos das mães em termos de saúde foram sintetizadas num 

índice global. As pontuações, que vão de 1 a 20 (com uma média de 10), mostram que as 

reações das mães são muito variáveis: se há 32% que tem conhecimentos suficientes ou 

comportamentos apropriados no que diz respeito à saúde básica (febre e diarreia) da criança 

(pontuação superior a 13), são também 31% aquelas que têm conhecimentos moderados e 

sobretudo 37% aquelas que têm conhecimentos muito limitados nesta área (pontuação inferior 

a 6). 
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As mães são também interrogadas sobre os perigos, aos quais pensam que os seus filhos estão 

expostos. O inquiridor pede-lhes para mencionar três perigos tidos como os mais importantes, 

distinguindo as respostas, em função da idade das crianças, quer menos de 35 meses, quer mais 

de 36 meses. Observemos o importante número de dados em falta para estas duas questões; as 

instruções dadas na passagem não tendo sem dúvida contudo sido suficientemente claras3. As 

respostas que dizem respeito, por um lado, ao primeiro perigo mencionado e, por outro lado, 

ao conjunto dos perigos, estão assinaladas no quadro 34, a seguir.  

 

Quadro 34:  Distribuição dos perigos aos quais as crianças estão mais expostas 

 

< 3 anos 
Perigos-Riscos   

> 3 anos 
Perigos-Riscos 

1er Total Total (%)  1er Total Total (%) 

Queimadura 175 206 26,1%  Queimadura 65 87 21,8% 

Queda 52 184 23,3%  Queda 19 69 17,3% 

Ferida  15 159 20,2%  Ferida 12 64 16,0% 

Picada ou mordida 5 54 6,8%  Afogamento 7 32 8,0% 

Intoxicação 8 51 6,5%  Picada ou mordida 9 31 7,8% 

Afogamento 8 40 5,1%  Violência 5 25 6,3% 

Violência 0 32 4,1%  Criança que se perde 4 16 4,0% 

Criança que se perde 2 19 2,4%  Acidente na estrada 3 16 4,0% 

Acidente na estrada 1 11 1,4%  Abuso sexual 5 16 4,0% 

Acidente durante a brincadeira 0 11 1,4%  Intoxicação 3 15 3,8% 

Nenhum perigo específico 6 9 1,1%  Acidente durante a brincadeira 3 13 3,3% 

Rapto 0 9 1,1%  Rapto 2 9 2,3% 

Abuso sexual 0 4 0,5%  Nenhum perigo específico 6 6 1,5% 

Total 272 789 100,0%  Total 143 399 100,0% 

 

Os perigos detetados pelas mães variam bastante pouco de acordo com a idade das crianças. 

As mães mencionam com efeito, praticamente nas mesmas proporções e na mesma ordem, os 

riscos aos quais uma criança poderia estar sujeito. Os perigos que consideram que as crianças 

mais enfrentam são as queimaduras, as quedas e as feridas. Os outros perigos são nitidamente 

menos mencionados. Observemos que apenas 1% das mães pensa que o seu filho não enfrenta 

nenhum perigo em particular. 

 

No seguimento destas questões, as mães foram inquiridas acerca das duas medidas que julgam 

ser mais importantes para proteger o seu filho contra estes perigos. As suas respostas, que 

somámos, são apresentadas no quadro 26 abaixo. As mães são maioritariamente ativas ao 

acautelar os perigos aos quais o seu filho pode ser exposto. Com efeito, qualquer que seja a 

idade deste último, apenas uma pequena minoria (7% para as crianças menores de três anos e 

5% para as que têm idade superior a três anos) não adota nenhuma medida específica. 

 

                                                 
3 As questões diziam respeito às crianças em geral, e não ao filho de cada mãe; parece que terá havido uma 

confusão a este nível. 
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Entre as medidas adotadas, a supervisão regular da criança é a opção mais mencionada, seguida 

pelo facto de explicar à criança os riscos que pode vir a enfrentar e como deve comportar-se. 

Perto de uma mãe em dez ralha com a criança se esta se porta mal e apenas uma minoria de 

mães lhes bate ou impõe proibições. 

 

Quadro 26: Distribuição das medidas adotadas para acautelar os perigos 

 

Medidas de prevenção 
< 3 anos > 3 anos 

Número % Número % 

Vigio a criança 606 58,8% 424 52,1% 

Explico os perigos 150 14,5% 237 29,1% 

Imponho proibições 21 2,0% 14 1,7% 

Ralho com a criança 131 12,7% 66 8,1% 

Bato à criança 52 5,0% 28 3,4% 

Nenhuma medida específica 71 6,9% 45 5,5% 

Total 1 031 100,0% 814 100,0% 

 

III.5. Relativamente às práticas familiares em termos de alimentação 

 

O inquérito inclui igualmente um determinado número de questões relativas às práticas 

familiares sobre a alimentação da criança, de modo geral, em termos quantitativos e 

qualitativos, depois com uma descrição mais fina dos alimentos absorvidos pela criança ao 

longo do dia anterior ao inquérito. As primeiras questões referem-se às práticas em termos de 

aleitamento. 

 

III.5.1.  O aleitamento das crianças 

 

O gráfico 2 a seguir mostra como se distribui a população das crianças da amostra em relação 

ao aleitamento que tiveram. 

 

Gráfico 2 :  Distribuição das crianças conforme tenham sido amamentadas ou não 
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De acordo com as declarações das mães, a grande maioria das crianças da amostra (92%) 

beneficiou de um aleitamento. Entre elas, 91% recebeu a primeira mamada da mãe. Tratou-se 

de um modo exclusivo de alimentação da criança para a grande maioria entre elas (83%). A 

Organização Mundial de Saúde aconselha a que as crianças sejam amamentadas de maneira 

exclusiva até aos seis meses. Foi esse o caso de 241 crianças, 39% das crianças tendo sido 

amamentadas de maneira exclusiva. Mais amplamente, representam 29% das crianças da 

amostra (241/831). Observa-se também que entre as crianças que foram amamentadas 

exclusivamente, 74 foram-no de um ano a cinco meses, enquanto 306 foram-no por mais de 

seis meses. 

 

De modo complementar, pode ser interessante analisar em que medida a probabilidade das 

crianças serem amamentadas de maneira exclusiva até aos seis meses pode variar de acordo 

com determinadas variáveis do contexto familiar. O quadro 35, a seguir, apresenta os resultados 

das estimativas. Tenha-se em atenção que estes números são estimativas retiradas de um 

modelo de regressão logístico; isto explica que o número médio aqui apresentado (26%) difira 

ligeiramente daquele que foi apresentado acima. 

 

Quadro 35:  Probabilidade das crianças serem amamentadas exclusivamente até aos 6 meses 

 

 Área de residência  Nível de rendimentos  

 Norte Outras  60 % pobres 40 % ricos  

 52,4% 14,4%  29,6% 20,9%  

       
Meio de residência  Amamentação 

exclusiva aos 

seis meses 

 Percurso escolar da mãe 

Urbano Rural   < 5 anos > 5 anos 

41,5% 19,7%  25,8%  24,0% 36,1% 

       
  Número de filhos   

831 enfants 

Allaitement 

766 

92,2 % 

Allaitement exclusif 

633 

83,3 % 

Pendant 1 à 5 mois 

74 

11,9 % 

Pendant 6 mois  

241 

38,8 % 

Pendant plus de 6 mois 

306 

49,3 % 

Allaitement non exclusif 

127 

16,7 % 

Première tétée  

par la mère 

698 

91,1 % 

Pas d'allaitement 

65 

7,8 % 
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  1 ou 2 3 4 ou mais   

  32,0% 16,4% 15,9%   

 

Em primeiro lugar, observam-se afastamentos substanciais de acordo com a área e o meio de 

residência. A probabilidade das crianças serem amamentadas exclusivamente até ao sexto mês 

chega a, por um lado, 52% no Norte contra apenas 14% no resto do país e, por outro lado, a 

41% em área urbana contra 20% em meio rural. Em seguida, observa-se que, se existem 

diferenças relacionadas com o percurso escolar da mãe, o número de crianças e o nível de vida 

da família, elas são no entanto menos marcantes. Assim, quanto mais crianças há na família, 

menos hipóteses têm de ser amamentadas exclusivamente até aos seis meses (de 32% quando 

há uma ou duas crianças a 16% quando há quatro ou mais). Do mesmo modo, a sua 

probabilidade em beneficiar de amamentação exclusiva até aos seis meses varia de 24% para 

aqueles cuja mãe não frequentou ou frequentou pouco a escola a 36% para aqueles cuja mãe 

estudou até ao final do ensino primário ou ainda a 21% entre as famílias mais pobre a 30% 

entre os agregados mais ricos. 

 

A questão seguinte diz respeito ao facto de saber se a criança é sempre amamentada. Conclui-

se que das 766 crianças envolvidas pela amamentação, 206 ainda o são. Foi então pedido às 

mães que indicassem (i) se a criança ainda mamava, o número de vezes que o faz ou (ii) caso 

já não o fizessem, a idade em que a criança parou de mamar. Na medida em que estas questões 

foram mal colocadas ou entendidas de modo insuficientemente coerente, as respostas não serão 

apresentadas. 

 

A última questão acerca do aleitamento diz respeito a saber, caso as mães a amamentar tenham 

tido dores, se prosseguiram o aleitamento. Como demonstra o quadro 36 abaixo, a grande 

maioria entre elas (84%) fizeram como sempre e continuaram a amamentar, enquanto 9% deu, 

para além do leite materno, alimentos de complemento ao seu filho e 6% parou de dar mama 

ao seu filho. 

 

Quadro 36:  Continuidade da amamentação em caso de doença da mãe 

 
Continuou a amamentar, doente N % 

Sim 640 83,6% 

Mais ou menos, com um complemento  69 9,0% 

Não 47 6,1% 

NSP 10 1,3% 

Total 766 100,0% 

 

Por outro lado, o inquérito inclui uma questão a respeito da opinião das mães acerca do eventual 

uso do biberão. O quadro 37 a seguir, apresenta os resultados obtidos. O biberão corresponde 

a uma prática, que apresenta determinadas vantagens (nomeadamente para conhecer a 

quantidade de leite bebido pela criança), mas exige condições de higiene relativamente 

rigorosas. As opiniões sobre a eventual utilização de um biberão são bastante diversas: se 46% 

das mães são favoráveis (10% são-no mesmo muito), 1% é menos favorável e sobretudo 38% 

não é (27% não é de todo). Finalmente, 15% das mães não tem opinião definida sobre o assunto. 
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Quadro 37:  Opinião das mães sobre a eventual utilização de um biberão 

 
Opinião sobre o biberão N % 

Muito favorável 80 9,6% 

Favorável 299 36,0% 

Moderadamente favorável 8 1,0% 

Não favorável 91 11,0% 

Nada favorável 227 27,3% 

Sem opinião, não sabe 126 15,2% 

Total 831 100,0% 

 

Para ir mais longe nas análises, estabelecemos um modelo para a probabilidade de ser favorável 

à utilização do biberão de acordo com as características da criança, da mãe e da família. Se esta 

opinião parece ser pouco dependente do contexto social e geográfico das mães (o R2 do modelo 

chega a 9%), conclui-se ainda assim que quanto maior é o número de crianças na família, 

menos as mães são favoráveis à utilização de biberão. As opiniões favoráveis variam com efeito 

de 51% entre as mães com menos de dois filhos a 27% entre as que têm mais de cinco filhos. 

A área de residência traz igualmente diferenças: se há 53% de mães residentes no Leste e em 

Bissau que considera que o biberão apresenta vantagens, são apenas 39% no Norte e 36% no 

Sul que têm essa opinião. 

 

III.5.2.  Aspetos quantitativos e qualitativos da alimentação da criança 

 

Os dados do inquérito MICS de 2014 fornecem um dado número de informações sobre a 

situação nutricional das crianças com menos de 5 anos no conjunto do território da Guiné-

Bissau (UNICEF, 2014). Conclui-se que 17% das crianças sofre de Insuficiência Ponderal 

Moderada e 4% de Insuficiência Ponderal Grave. No total, cerca de um terço das crianças sofre 

de um atraso de crescimento, moderado (28%) ou grave (8%). No contexto deste inquérito, 

podemos em primeiro lugar ter informação sobre o número de refeições ingeridas pela criança 

ao longo do dia anterior ao inquérito (quadro 38 a seguir). 

 

Quadro 38:  Número de refeições ingeridas pelas crianças ao longo do dia anterior 

 
Número de refeições 1 2 3 4 e + Total 

Efetivos 34 119 509 169 831 

  % 4,1% 14,3% 61,3% 20,3% 100,0% 

  % Acumulada 4,1% 18,4% 79,7% 100,0% - 

 

A maioria das crianças, ou seja, cerca de dois terços da amostra (61%) tem três refeições por 

dia garantidas, mas verificamos também e sobretudo que 18% das crianças têm no máximo 

duas refeições num dia. Dito isto, apenas 4% das crianças não comeram mais do que uma 

refeição no dia anterior à passagem do inquiridor. Estas informações podem ser 

complementadas pela perceção da mãe em relação a saber se o filho tem comida suficiente. 
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Trata-se naturalmente de uma apreciação qualitativa feita pela mãe, com os riscos que isso 

pode envolver4. As respostas são apresentadas no quadro 39 abaixo. 

 

Quadro 39:  Suficiência de alimentos e número de refeições ingeridas no dia anterior 

 

Quantidade 

suficiente  

Sim, claro Sim, mais ou menos 
Por vezes 

insuficiente 
Muitas vezes insuficiente Total 

Número % Número % Número % Número % Número % 

Número 

de 

refeiçõe

s 

1 15 3,2% 7 4,9% 5 3,7% 7 7,8% 34 4,1

% 
2 64 13,8% 18 12,7% 18 13,4% 19 21,1% 119 14,

4% 
3 279 60,3% 88 62,0% 84 62,7% 56 62,2% 507 61,

2% 4 

et 

+ 

105 22,7% 29 20,4% 27 20,1% 8 8,9% 169 20,

4% T

ot

al 

463 100,0% 142 100,0% 134 100,0

% 
90 100,0% 829 100

,0% 
% 55,9% - 17,1% - 16,2% - 10,9% - 100,0% - 

 

A maioria das mães pensa que o seu filho tem o suficiente para comer : é sempre esse o caso 

para 56% delas e mais ou menos o caso para 17%. Pelo contrário, 27% das mães considera que 

o seu filho não tem o suficiente para comer: isso verifica-se por vezes em 16% das mães e 

muitas vezes em 11%. Estas proporções estão longe de ser negligenciáveis. Verifica-se por 

outro lado que um determinado número de mães pensa que o seu filho não come o suficiente, 

embora este coma mais de três vezes por dia. Pelo contrário, algumas crianças têm, de acordo 

com as suas mães, o suficiente para comer embora comam no máximo duas vezes por dia. O 

conteúdo das refeições, questão que será abordada mais à frente, deve sem dúvida ser tida em 

conta para analisar esta questão. 

 

A proporção de mães que pensam não ter o suficiente para dar de comer ao seu filho (e que 

chega aos 27%) não é anedótica (especialmente quando se trata de depoimentos suscetíveis de 

estar subestimados). É-o menos ainda por se tratar de um número médio para o conjunto da 

amostra, consequentemente suscetível de ser mais importante para grupos particulares ou 

subpopulações específicas. Pensamos evidentemente nos rendimentos da família mas também 

na localização geográfica (urbano/rural), sabendo que há igualmente uma possibilidade de 

determinadas áreas serem mais afetadas do que outras. Construímos portanto um modelo de 

regressão logístico para avaliar a probabilidade das crianças não terem por vezes ou 

frequentemente o suficiente para comer, de acordo com determinadas características do seu 

contexto social e geográfico. Conclui-se apenas que as dificuldades alimentares não têm a 

mesma frequência conforme a área de residência. Ao passo que a proporção de mães que 

afirmam que a criança não tem em geral comida suficiente chega a 17% no Norte, esta 

proporção atinge os 28% no Leste e em Bissau e sobretudo 50% no Sul do país. Estes números 

realçam dificuldades notáveis em termos de alimentação e devem, manifestamente, considerar-

se muito preocupantes. 

                                                 
4 Estes riscos podem de resto ir em ambas as direções. Com efeito, existe por um lado o risco de declarações 

excessivas, pois pode-se desejar ter muito, ainda que a situação pudesse ser tida como aceitável tornado comum, 

sem que se pense sequer em denunciá-la como tal. É possível que este segundo risco esteja mais presente do que 

o primeiro. 
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Em complemento à avaliação da mãe sobre o facto do seu filho ter ou não comida suficiente, 

o inquérito questiona igualmente as mães sobre a sua perceção acerca da qualidade dos 

alimentos que são ao seu filho. O cruzamento destas duas informações é apresentado no quadro 

40 abaixo. 

 

Quadro 40:  Distribuição das crianças com carências alimentares 

 

Qualidade dos 

alimentos 

Quantidade de alimentos  

Insuficiente Suficiente Total 

Número % Número % Número % 

Boa 157 69,8% 538 88,9% 695 83,7% 

Média 14 6,2% 18 3,0% 32 3,9% 

Má, NSP 54 24,0% 49 8,1% 103 12,4% 

Total 225 100,0% 605 100,0% 830 100,0% 

 

A grande maioria (84%) das mães considera que a qualidade dos alimentos que dão ao seu filho 

é bastante boa, e 89% delas declara também que o seu filho tem comida suficiente. Verifica-se 

portanto que para 538 crianças, 65% da amostra, as mães fazem uma avaliação positiva quer 

da quantidade quer da qualidade da alimentação do seu filho. Pelo contrário, 103 mães, 12% 

da amostra, acham que a qualidade da alimentação do seu filho é má ou não sabem caracterizá-

la, tendo 24% delas para além disso a perceção que a sua qualidade também não é suficiente. 

 

As duas questões sobre as condições nas quais as crianças geralmente comem duas refeições: 

primeiro sobre a regularidade dos horários, depois sobre a ajuda que a criança eventualmente 

poderia ter para comer. Tal como demonstra o quadro 41 abaixo, 72% das crianças comem 

duas refeições em horários variáveis. Apenas 19% das crianças comem em horários fixos e 9% 

em horários mais ou menos fixos. 

 

Quadro 41:  Regularidade dos horários de refeição da criança e ajuda para comer 

 

Regularidade dos horários 

de refeição 

Como come a criança ? 

Come 

sozinho 

Come com ajuda 

de um adulto 

Come com ajuda 

de outra criança 

Total 

Número % 

Horário fixos 112 40 6 158 19,2% 

Horários bastante fixos 48 25 2 75 9,1% 

Horários variáveis 399 170 21 590 71,7% 

Total 559 235 29 823 100,0% 

   % 67,9% 28,6% 3,5% 100,0% - 

 

Em cerca de 68% dos casos, a criança dos 6 meses aos 6 anos come sozinha, sem a ajuda de 

um adulto, sendo esta efetiva apenas para menos de 29% das crianças. Mas é preciso sublinhar 

que a frequência da ajuda à criança na sua refeição está fortemente ligada à sua idade. Deste 

modo, se aos 9 meses se estima que 85% das crianças sejam ajudadas a comer, esta proporção 
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baixa muito nitidamente com a idade, situando-se nos 55% aos 18 meses, 34% aos 2 anos, 12% 

aos 3 anos e 6% aos 4 anos. Estes números podem ser lidos de várias maneiras: 

 

 Em primeiro lugar, este padrão de declínio com a idade é perfeitamente compreensível. A 

criança progride nas suas capacidades psicométricas com a idade, adquire autonomia 

progressivamente e constrói uma capacidade para comer sem ajuda de outrem. 

 Uma segunda maneira de ler estes números é observar que haveria apenas 6% de crianças 

a serem ajudadas a comer aos quatro anos: esta proporção pode manifestar que quase todos 

os pais construíram suficientemente a autonomia da criança ao longo dos quatro primeiros 

anos da sua vida. 

 Uma terceira maneira de ler este mesmo padrão com a idade é, pelo contrário, observar que 

aos 9 meses, se há 85% das crianças que tem ajuda para comer, há também 15% de crianças 

que não são ajudadas a comer. Em contraponto à observação anterior, isto pode sugerir que 

alguns pais desejam expor positivamente a criança a atividades que desenvolvem a sua 

autonomia, mas pode também sugerir que a criança é um pouco deixada entregue a si 

própria e não recebe toda a atenção que deseja. 

 

No total, e ainda que a interpretação das mães, do que significa a fórmula de acordo com a qual 

«a criança é ajudada» possa sofrer variações conforme as pessoas inquiridas, conclui-se que há 

sem dúvida material para dar mais informações às famílias sobre as ações que poderiam realizar 

para o desenvolvimento psicomotor das crianças e fazer progressos na autonomia gestual. 

 

Para além das modalidades específicas da toma de refeições, uma outra informação consiste 

em saber se a criança dispõe de água de qualidade adequada. Parece que 74% das crianças 

teriam acesso a água tratada, enquanto 26% têm de se contentar com água disponível 

localmente de qualidade incerta (sem que esta água tenha, necessariamente em todo o caso, 

problemas). Verifica-se também que as crianças que não dispõem de água tratada não estão 

distribuídas de forma aleatória e que a sua proporção varia de acordo com a sua área e meio de 

residência. O quadro 42 abaixo, fornece estimativas a respeito da probabilidade das crianças 

não terem acesso a água tratada de acordo com o seu contexto geográfico. 

 

Quadro 42:  Proporção de crianças sem acesso a água tratada 

 

 Área Leste / Bissau Norte Sul Conjunto  

% sem água 

tratada 

Urbano 7,8% 25,7% 21,1% 14,9% 

Rural 14,4% 40,6% 34,6% 25,6% 

Conjunto 11,8% 35,3% 29,7% 21,6% 

 

De maneira geral, o meio rural está nitidamente em atraso neste plano em relação ao meio 

urbano. Isto mede-se nomeadamente a nível nacional com uma taxa de acesso a água de 

qualidade incerta de 15% em meio urbano e 26% em meio rural. Combinando o meio com a 

área, conclui-se que as crianças que residem em meio rural no Norte e no Sul do país 

(respetivamente 41% e 35%) estão mais propensas a não ter água de qualidade. Inversamente, 

apenas 8% das crianças que vivem em área urbana em Bissau e no Leste do país não têm acesso 
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a água tratada. Observemos que mesmo em meio rural, os números respeitantes a estas duas 

áreas são melhores do que em área urbana no Leste e em Bissau. 

 

III.5.3.  Conteúdo das refeições da criança no dia anterior ao inquérito 

 

Uma importante fonte de informações no inquérito diz respeito aos alimentos ingeridos pela 

criança ao longo do dia anterior ao inquérito. Para as refeições da manhã, do meio-dia e da 

noite, o inquérito documenta uma lista que inclui : i) arroz, ii) cereais e pão, iii) laticínios, iv) 

carne ou peixe, v) ovos, vi) legumes, vii) fruta, viii) bebidas (à exceção de água), e ix) outros 

alimentos. Para cada uma das refeições principais, as mães podem citar 4 alimentos. No total, 

esta é uma grande quantidade de informações que é necessário sintetizar, de duas maneiras 

complementares: por um lado, descrevendo os alimentos que foram consumidos ao longo das 

refeições e, por outro lado, identificando a diversidade dos alimentos que compõem estas 

refeições e identificando as crianças que não ingeriram proteína, fruta ou legumes na véspera 

da passagem do inquiridor. 

 

O quadro 43 abaixo fornece a lista dos alimentos dados pelas mães ao seu filho em cada uma 

das refeições do dia. Os campos do quadro correspondentes aos alimentos mais citados em 

cada uma das refeições estão assinalados a azul. De manhã, as crianças alimentam-se 

principalmente com pão ou cereais, fruta ou peixe. O conteúdo das refeições do meio-dia e da 

noite são sobretudo semelhantes: as crianças consomem arroz ou cereais, acompanhados com 

peixe, depois fruta (bem como outros alimentos sem que se saiba quais). O consumo de 

laticínios e legumes, recomendado às crianças, parece ser bastante limitado. 

 

Quadro 43:  Distribuição dos alimentos consumidos às refeições 

 

Alimentos consumidos  
Refeição da manhã Refeição do meio-dia Refeição da noite 

Número % Número % Número % 

Cereais 1 109 46,6% 990 29,8% 968 40,9% 

    Arroz, cereais 751 31,6% 863 26,0% 804 33,9% 

    Pão 358 15,1% 127 3,8% 164 6,9% 

Proteínas 431 18,1% 644 19,4% 568 24,0% 

Leite / laticínios 77 3,2% 46 1,4% 52 2,2% 

Carne  70 2,9% 121 3,6% 106 4,5% 

Peixe 228 9,6% 431 13,0% 363 15,3% 

Ovos 56 2,4% 46 1,4% 47 2,0% 

Legumes 127 5,3% 173 5,2% 175 7,4% 

Leguminosas 25 1,1% 37 1,1% 37 1,6% 

Tuberculosas 42 1,8% 42 1,3% 51 2,2% 

Outros legumes 60 2,5% 94 2,8% 87 3,7% 

Frutos 346 14,6% 388 11,7% 296 12,5% 

Bebidas (à exceção da água) 196 8,2% 169 5,1% 189 8,0% 

Outros alimentos 169 7,1% 956 28,8% 173 7,3% 

Total 2 378 100,0% 3 320 100,0% 2 369 100,0% 
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A situação média e global que acabamos de descrever pode naturalmente sofrer variações 

substanciais de família para família. Para ter uma perceção mais significativa do regime 

alimentar das crianças, levamos a análise ao nível individual, examinando por um lado a 

diversidade dos alimentos consumidos na véspera da passagem do inquiridor e, por outro lado, 

examinando em que medida esta diversidade mais ou menos importante, incorpora ou não 

determinado grupo de alimentos de referência. A medição é realizada sem fazer distinção na 

idade da criança, pois uma análise prévia mostrou que a diferença exercida de acordo com este 

critério é reduzida. 

 

Uma primeira observação diz respeito à diversificação do regime alimentar diário das crianças, 

que está definida pela OMS, tal como o consumo de alimentos pertencentes pelo menos a 

quatro grupos alimentares distintos para as jovens crianças5. Com base nesta definição e nos 

dados compilados abaixo no quadro 44, observa-se que 47% das crianças têm um regime 

alimentar diversificado. Automaticamente, isto implica que 53% das crianças consumiram pelo 

menos três tipos de alimentos. Assim, 11% das crianças consumiram alimentos apenas de um 

grupo e 27% de dois grupos. 

 

Quadro 44:  Diversidade dos alimentos nas refeições da criança ao longo do dia 

 

Número de 

alimentos 

Conjunto Proteína Fruta e legumes 

Número % % Acumulada Com  Sem % sem Com Sem  % sem 

1 90 10,8% 10,8% 1 89 98,9% 0 90 100,0% 

2 134 16,1% 27,0% 82 52 38,8% 37 97 72,4% 

3 217 26,1% 53,1% 169 48 22,1% 181 36 16,6% 

4 209 25,2% 78,2% 185 24 11,5% 193 16 7,7% 

5 147 17,7% 95,9% 145 2 1,4% 147 0 0,0% 

6 34 4,1% 100,0% 34 0 0,0% 34 0 0,0% 

Total 831 100,0% - 616 215 25,9% 592 239 28,8% 

 

Outro aspeto notável é que quanto menos o regime alimentar é diversificado, menos tem 

tendência para incluir o tipo de alimentos que deveria fazer parte da dieta da criança, com vista 

a um crescimento e desenvolvimento harmoniosos. Assim, entre as crianças que consumiram 

três grupos de alimentos, 17% não comeram nem fruta nem legumes e 22% não ingeriram 

proteínas; estas proporções chegam respetivamente para estes dois grupos de alimentos a 72% 

e 39% entre as crianças que consumiram dois grupos de alimentos na véspera da passagem do 

inquiridor e a 100% entre aqueles que ingeriram alimentos de apenas um grupo. 

 

O quadro 45 abaixo mostra a distribuição da população de crianças de acordo com a presença 

por um lado de proteínas e por outro lado de fruta ou legumes no seu regime alimentar. 

 

 

Quadro 45:  Distribuição de acordo com a presença ou ausência de carne e de fruta/legumes 

                                                 
5 De acordo com a OMS, o consumo de alimentos pertence a pelo menos 4 grupos no dia anterior significa que a 

criança muito provavelmente comeu pelo menos um alimento de origem animal e um fruto ou legume nesse dia, 

para além de um alimento básico (cereais, raízes ou tubércolos). 



 

 59 

 

Proteínas 
Fruta ou legumes 

Conjunto 
Não Sim 

Não 109 (13,1 %) 106 (12,8 %) 215 (25,9 %) 

Sim 130 (15,6 %) 486 (58,5 %) 616 (74,1 %) 

Conjunto 239 (28,8 %) 592 (71,2 %) 831 (100,0 %) 

 

As refeições da maioria das crianças (486, representando 58% da população considerada) 

incluíram proteínas, frutas ou legumes. Mas verifica-se também que 109 crianças (13% da 

amostra, um número que se pode considerar significativo), não comeram proteínas, fruta ou 

legumes. Acrescentando aqueles que comeram ou proteínas ou frutas ou legumes, detetamos 

carências alimentares em 42% população (nem proteína e/ou nem fruta ou legumes). Pode ser 

agora interessante procurar identificar algumas características contextuais ou sociais, que 

seriam específicas desta população de 109 crianças, cujo regime alimentar na véspera do 

inquérito não inclui fruta ou legumes. As análises mostram que a probabilidade de estar nesta 

situação é mais forte, por um lado, no Leste do país (22% contra 11% noutras áreas), por outro 

lado, entre as crianças muçulmanas ou cristãs (17% entre aquelas que têm outra ou nenhuma 

religião) e finalmente, entre aqueles cuja mãe estudou pouco ou não estudou (17% contra 10% 

para aqueles cuja mãe fez pelo menos cinco anos de ensino primário). Verifica-se igualmente 

que os riscos de não ter ingerido fruta ou legumes, variam de acordo com a idade das crianças. 

Tal como o gráfico 3 abaixo ilustra, estes riscos diminuem quando a criança tem entre 6 meses 

e um pouco mais de 4 anos, indicando que, ao longo deste período, o seu regime alimentar 

diversifica-se e integra alimentos úteis para o seu desenvolvimento. Mas o risco de não ter 

proteínas, fruta ou legumes aumenta para além disso; a probabilidade de uma criança ter um 

regime alimentar carenciado passando de 8% aos 4 anos para 14% quando aos 5 anos e 36% 

aos 6 anos. Estes resultados, que além disso mostraram que o regime o regime alimentar das 

crianças não está submetido a limitações económicas, sugerem que seria necessário integrar, 

no conteúdo do programa de educação parental, um módulo sobre as práticas indicadas em 

termos de nutrição infantil. 

 

Gráfico 3 : Probabilidade das crianças terem um regime alimentar carenciado de acordo 

com a idade 
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No total, ao combinar as informações acerca da dieta alimentar das crianças, as condições nas 

quais fazem as suas refeições e que perceções as mães têm dos alimentos que dão ao seu filho, 

chega-se a um indicador das práticas familiares em termos de alimentação. A distribuição deste 

indicador, que varia de 3 a 16 (com uma média de 11), mostra que se 26% das crianças 

beneficiam de condições muito favoráveis em termos de alimentação (com uma pontuação 

superior a 13), e 60% têm condições mais ou menos favoráveis, são sobretudo 13% que se 

encontram numa situação preocupante, nomeadamente com uma alimentação insuficiente e 

pouco diversificada (pontuação inferior a 8).  

 

 

III.6. Relativamente ao descanso e sono da criança 

 

No inquérito, as mães são questionadas acerca das práticas de sono e de descanso do seu filho, 

quer se trate da quantidade de sono deste último ou das condições nas quais se deita e dorme. 

 

As primeiras perguntas visam saber se as mães impõem horas de acordar e deitar ao seu filho 

e, caso a resposta seja positiva, que horas são essas. Mas infelizmente estas respostas não 

podem ser utilizadas: para além de uma forte taxa de dados em falta, um determinado número 

de respostas são incoerentes (crianças colocadas a dormir às 2 horas, acordadas às 17 horas, 

etc.). Dito isto, pode-se examinar, com precaução, os casos em que a mãe afirma ou não impor 

um horário de acordar e deitar ao seu filho. Estas respostas são apresentas abaixo no quadro 

46. 

 

Quadro 46:  Regularidade das horas de deitar e acordar conforme a idade das crianças 

 
Faixa etária 6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

  Número % Número % Número % Número % 

         
Acorda à mesma hora                 

Sim 93 64,6% 164 58,0% 198 49,0% 455 54,8% 

Não 51 35,4% 119 42,0% 206 51,0% 376 45,2% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

         
Deita-se à mesma hora                 

Sim 75 52,1% 150 53,0% 191 47,3% 416 50,1% 

Não 69 47,9% 133 47,0% 213 52,7% 415 49,9% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

Observam-se práticas bastante marcadas a respeito do facto de impor horas de acordar e deitar 

às crianças: de maneira geral, há cerca de metade das mães que o fazem (55% para a hora de 

acordar e 45% para a hora de dormir) e a outra metade deixa a criança decidir sobre a hora à 

qual acorda ou se deita para dormir (ou não sabe responder à questão). Em específico, verifica-

se igualmente que quanto mais as crianças crescem menos as mães impõem hora de acordar: a 

proporção de mães que o fazem varia com efeito de 65%, quando a criança tem menos de 15 

meses, a 58% quando a criança tem entre 16 e 35 meses, e a 49% quando tem mais de 3 anos. 

Observe-se que o facto de fixar uma hora para dormir varia muito pouco com a idade da 
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criança. Combinando estas informações, percebe-se que 39% das crianças estão acordadas e 

colocadas a dormir a horários regulares; sendo que esta proporção varia entre 33% para as 

crianças com 16-35 meses e 44% entre as que têm mais de 36 meses. 

 

Em seguida é perguntado às mães se o seu filho dorme a sesta. O quadro 47 apresenta as 

respostas obtidas. 

 

Quadro 47:  A prática da sesta consoante a idade das crianças 

 
Faixa etária 6-15 meses 16-36 meses > 36 meses Total 

Sesta? Número % Número % Número % Número % 

Sim 116 80,6% 192 67,8% 246 60,9% 554 66,7% 

Não 28 19,4% 91 32,2% 158 39,1% 277 33,3% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

De maneira geral, quanto mais a criança cresce, menor é a tendência de dormir sesta: há 81% 

de crianças que dorme a sesta com menos de 15 anos, 68% entre 16 e 35 meses e finalmente 

61% com mais de 36 meses. Dito isto, as declarações sobre as crianças não fazerem a sesta, 

nomeadamente quando são muito pequenas (que é ainda assim o caso de 19%), estão sem 

dúvida em parte ligadas à formulação da questão e questionam o que a mãe entendem por 

«dormir a sesta». 

 

Para além da qualidade do sono da criança, o questionário interessa-se também pela atenção 

que a mãe dá ao sono da criança, nomeadamente aos sinais que recebe para identificar que a 

criança tem sono. Os resultados são apresentados abaixo no quadro 48. 

 

Quadro 48:  Atenção dada pelas mães aos sinais de sono da criança 

 
Sinais de sono Número % de menções 

Torna-se agitada 73 8,8% 

Chora 299 36,0% 

Torna-se birrenta 118 14,2% 

Tem os olhos pesados 244 29,4% 

Boceja 53 6,4% 

Não dou muita atenção 43 5,2% 

Total 830 100,0% 

 

A grande maioria das mães está atenta aos sinais que indicam que o seu filho tem sono : apenas 

5% declara não estar. Verifica-se em seguida que as mães sabem que o seu filho tem sono 

quando este chora (36%), quando tem os olhos pesados (29%) ou ainda quando se torna 

birrento (14%). 

 

A questão a seguir é acerca do comportamento das mães no momento em que a criança se deita, 

um momento frequentemente considerado privilegiado na relação mãe-filho. As respostas, 

enumeradas pela idade das crianças, são apresentadas a seguir no quadro 49. O 
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acompanhamento ao deitar varia nitidamente conforme a idade das crianças. Verifica-se, em 

primeiro lugar, que quanto mais as crianças crescem, mais se deitam sozinhas. A sua proporção 

varia de 3% quando têm menos de 15 meses a 9% quando têm entre 16 e 35 meses e a 30% 

quando têm mais de 36 meses. Vemos portanto que a grande maioria das crianças é 

acompanhada quando vai para a cama. Dito isto, algumas são simplesmente colocadas na cama 

pela sua mãe: são 51% neste caso entre os menores de 15 meses, 42% entre os 16-35 meses e 

27% com mais de 3 anos. No total, a hora de deitar é entendida como um momento propício 

para interações com o seu filho por «apenas» 45% das mães (com pouca variação segundo a 

idade da criança). Há cerca de um terço de mães que aproveita este momento para falar e 

embalar a criança; 7% fazem-no ao longo de mais tempo e apenas 3% lhe conta uma história. 

 

Quadro 49:  Acompanhamento ao deitar da criança 

 
Faixa etária 6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Acompanhamento ao deitar Número % Número % Número % Número % 

Conto muitas vezes uma história 2 1,4% 7 2,5% 13 3,2% 22 2,7% 

Falo, embalo muito tempo 13 9,0% 22 7,8% 26 6,5% 61 7,3% 

Falo, embalo um pouco 51 35,4% 109 38,5% 134 33,3% 294 35,4% 

Coloco na sua cama 73 50,7% 120 42,4% 107 26,6% 300 36,1% 

Deita-se sozinha 5 3,5% 25 8,8% 123 30,5% 153 18,4% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 403 100,0% 830 100,0% 

 

Complementarmente, o inquérito explora as condições nas quais a criança se deita e adormece, 

bem como as de acompanhamento da criança ao deitar. Uma primeira questão examina o 

suporte onde a criança se deita para dormir. O quadro 50 a seguir, apresenta a distribuição das 

respostas obtidas neste plano. 

 

Quadro 50:  Suporte material onde a criança dorme 

 
Suporte para dormir Número % 

Numa cama com colchão 624 75,4% 

Numa cama sem colchão 62 7,5% 

Num colchão no chão 81 9,8% 

Numa esteira 21 2,5% 

Num berço 9 1,1% 

No chão 10 1,2% 

Outros 21 2,5% 

Total 828 100,0% 

 

A maioria das crianças dorme em boas condições, ou numa cama com um colchão (75%) ou 

num berço (1%). 11% das crianças dorme em condições um pouco mais precárias, numa cama 

sem colchão, num colchão poisado no chão, numa esteira ou diretamente no chão. 

 

Para além disso, o inquérito documenta a posição na qual a criança dorme. As respostas dadas 

estão assinaladas no quadro 51 a seguir. Conclui-se que 34% das crianças dorme de costas, 

26% deita-se de barriga e 18% de lado. 21% das crianças alternam entre estas diferentes 
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posições. Para além disso, apenas quatro mães afirmam não saber indicar a posição da criança 

quando dorme. 

 

Quadro 51: Posição da criança quando dorme 

 

Posição para dormir Número % 

De lado 150 18,1% 

Alternado 173 20,8% 

De barriga 220 26,5% 

De costas 283 34,1% 

Não sabe 4 0,5% 

Total 830 100,0% 

 

Em seguida as mães são interrogadas acerca das pessoas com quem a criança dorme. As 

respostas são apresentadas a seguir no quadro 52. Existem diferenças consoante a idade das 

crianças e mais precisamente entre os menores de 35 meses e os maiores de 36 meses. Entre 

os mais pequenos, uma grande maioria (84%) dorme com os seus pais, ou outros dormem 

sobretudo com outros adultos (6%) ou sozinhos (5%). Inversamente, entre os maiores de 3 

anos, se a maioria dorme ainda com os seus pais (61%), são em maior número aqueles que 

dormem com outros adultos (13%), outras crianças (12%) ou sozinhos (9%). 

 

Quadro 52:  Pessoas que dormem com a criança  

 

Quem dorme com a criança ? 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Sozinho 9 6,3% 13 4,6% 35 8,7% 57 6,9% 

Com os pais 121 84,0% 236 83,4% 248 61,5% 605 72,9% 

Com outras crianças 4 2,8% 13 4,6% 49 12,2% 66 8,0% 

Com outros adultos 10 6,9% 16 5,7% 52 12,9% 78 9,4% 

Com crianças e adultos 0 0,0% 5 1,8% 19 4,7% 24 2,9% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 403 100,0% 830 100,0% 

 

A partir das questões acerca da sesta, os sinais a partir dos quais a mãe vê que a criança tem 

sono e as condições do seu acompanhamento ao deitar, foi construído um índice geral de 

atenção que a mãe dá ao sono do seu filho. A distribuição deste indicador, que varia entre 0 e 

5 (e tem uma média de 3), sugere que, se 8% das mães manifestam uma certa indiferença nesta 

área (pontuação de 0 ou 1), são em contrapartida 53% aquelas que dão uma atenção média ao 

sono do seu filho (pontuação entre 2 e 3) e sobretudo 39% que dá a máxima atenção (pontuação 

entre 4 e 5). 

 

III.7. Relativamente às práticas familiares em termos de higiene 

 

Uma primeira série de perguntas diz respeito às práticas das mães em termos de higiene em 

geral. Examinemos primeiro, no quadro 53 abaixo, as respostas das mães em relação à atenção 

que em geral atribuem à limpeza da sua casa. Cerca de um terço das mães dá muita importância 
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à higiene da sua casa e 57% dá a máxima atenção. As perguntas de higiene são consideradas 

pouco ou mesmo nada importantes por 11% das mães da amostra. 

 

Quadro 53:  Importância dada à higiene 

 
Atenção dada à higiene Número % 

Muita atenção 268 32,3% 

Alguma atenção 471 56,7% 

Pouca  74 8,9% 

Nem por isso 17 2,0% 

Total 830 100,0% 

 

A seguir as mães são inquiridas acerca dos animais que a família possui e se estes últimos 

entram em casa (quadro 54 abaixo). Conclui-se que perto de três quartos (73%) das famílias 

tem animais e que em 45% delas os animais entram em casa. Nestas famílias, as condições de 

higiene são sem dúvida mais difíceis de manter do que nas outras. 

 

Quadro 54:  Presença de animais em casa 

 

Animais Número % 

Sim 605 72,8% 

Entram em casa 274 45,3% 

Não 226 27,2% 

Total 831 100,0% 

 

As outras perguntas dizem mais diretamente respeito às práticas das mães em relação à higiene 

do seu filho. A primeira é acerca da frequência com que a mãe dá explicações ao seu filho 

sobre a importância da higiene. O quadro 55, a seguir, apresenta as respostas obtidas. 

 

Quadro 55: Frequência das explicações dadas à criança relativamente à importância da higiene 

 

Explicar a higiene 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses  > 36 meses Total 

Número Númer

o 
% Númer

o 
% Número 

Faço-o com regularidade 4 46 16,3% 116 28,7% 166 

Faço-o de vez em quando 7 62 21,9% 176 43,6% 245 

Faço-o raramente ou nunca 3 18 6,4% 45 11,1% 66 

A criança é demasiado 

pequena 
130 157 55,5% 67 16,6% 354 

Total 144 283 100,0% 404 100,0% 831 

 

Se é verdade que esta questão praticamente não é abordada pela mãe até que a criança tenha 

15 meses, o que não é de estranhar, pode passar a sê-lo gradualmente a partir desta idade. 

Constata-se, porém, que isso não é feito de forma sistemática, mesmo para as crianças de idades 

entre os três e os seis anos. Na realidade, para esta faixa etária, se 29% das mães declaram 

explicar a importância da higiene regularmente e 44% o fazem muitas vezes, também se vê que 
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as questões de higiene não fazem parte das práticas educativas de 28% (17% + 11%) das mães6. 

Este valor não é negligenciável. 

 

Tomar banho é obrigatoriamente uma atividade potencialmente importante para as crianças 

pequenas. Os quadros 56, abaixo, e 57, depois, apresentam as respostas dadas pelas mães 

inquiridas sobre este tema. O primeiro quadro diz respeito à frequência com que a criança toma 

banho, por faixa etária.  

 

Quadro 56: Frequência dos banhos das crianças 

 

Frequência dos banhos 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Número % Númer

o 
% Número % Número % 

Pelo menos uma vez por dia 57 39,6% 126 44,7% 194 48,0% 377 45,4% 

Várias vezes por semana 58 40,3% 108 38,3% 164 40,6% 330 39,8% 

Mais ou menos uma vez por semana 1 0,7% 2 0,7% 4 1,0% 7 0,8% 

Raramente 28 19,4% 46 16,3% 42 10,4% 116 14,0% 

Total 144 100,0% 282 100,0% 404 100,0

% 
830 100,0% 

 

Depreende-se que 45% das crianças com menos de 6 anos tomam banho todos os dias, com 

uma ligeira variação por idade das crianças. À medida que crescem, são mais numerosas as 

crianças que tomam banho todos os dias (de 40% para as que têm menos de 15 meses passa a 

48% para as que têm mais de 36 meses). Este valor de 45% parece baixo em relação ao que foi 

observado noutros países: se na Mauritânia ele fica nos 25%, atinge, pelo contrário, 62% em 

Madagáscar e quase 100% na Serra Leoa, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde. Para 

quase 40% das crianças, a frequência do banho é várias vezes por semana; esta proporção sendo 

quase a mesma nas três faixas etárias em consideração aqui. No total, conta-se, por 

complementaridade, 15% de crianças para quem o banho constitui, no melhor dos casos, uma 

atividade semanal, sabendo-se que para 14% (este valor atingindo os 19% entre as crianças 

mais pequenas) o banho não acontece de todo. Estes resultados revelam práticas limitadas no 

que diz respeito ao banho das crianças. 

 

De forma complementar, o questionário debruça-se sobre quem ajuda a criança a tomar banho. 

Como o revelam as informações que constam do quadro 57 a seguir, a mãe é a pessoa que 

cumpre, em geral, este papel. Isto é verdade para as crianças de menos de 15 meses (em 94% 

dos casos) e mantém-se válido até depois dos 3 anos, sendo sempre principalmente a mãe a dar 

o banho à criança (73% dos casos). Nesta faixa etária, 11% das crianças tomam o seu banho 

com um adulto que não é nenhum dos seus pais, sabendo-se que 8% o tomam com irmãos, 

irmãs ou outras crianças. Nota-se, finalmente, que o papel do pai se mantém muito moderado 

neste tipo de atividades, na medida em que não chega a contar 1% dos casos, seja qual for a 

idade da criança, dos 6 meses aos 6 anos. 

 

 

 

                                                 
6 É, de facto, pertinente, juntar as mães que declaram não dar explicações dessas às crianças e as que declaram 

que as crianças ainda são demasiado pequenas para se falar nisso. 
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Quadro 57:  Quem é que dá o banho ? 

 

Quem é que dá o banho ? 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

A mãe 136 94,4% 243 86,2% 294 72,8% 673 81,1% 

O pai 0 0,0% 2 0,7% 2 0,5% 4 0,5% 

Outro adulto 5 3,5% 9 3,2% 45 11,1% 59 7,1% 

Irmão/irmã 2 1,4% 19 6,7% 27 6,7% 48 5,8% 

Outra criança 0 0,0% 3 1,1% 3 0,7% 6 0,7% 

Toma sozinho 1 0,7% 6 2,1% 33 8,2% 40 4,8% 

 

O inquérito também se debruça sobre o local onde a criança toma o seu banho (quadro *** 

mais abaixo) e é visível que a grande maioria das crianças o toma em casa. Só 2% das crianças 

tomam o seu banho na fonte, num rio ou noutro sítio (sem que o local seja especificado). 

 

Quadro 58:  Onde é o banho é tomado ? 

 

Local do banho 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Casa 144 100,0% 274 97,2% 393 97,3% 811 97,7% 

Rio 0 0,0% 1 0,4% 3 0,7% 4 0,5% 

Fonte ou outro 0 0,0% 7 2,5% 8 2,0% 15 1,8% 

Total 144 100,0% 282 100,0% 404 100,0

% 
830 100,0

% 
 

A seguir, o questionário interroga as mães sobre a prática da lavagem das mãos pelas crianças 

antes da refeição, depois da refeição e depois de irem à casa de banho. O quadro 59, mais 

abaixo, resume as informações obtidas por meio destas três perguntas. 

 

Não é uma surpresa que esta questão não diga, na realidade, respeito às crianças muito 

pequenas, visto que, de forma geral, a prática regular da lavagem das mãos aumenta 

significativamente com a idade das crianças. No que diz respeito à lavagem das mãos antes da 

refeição, se 64% das crianças de idades dos 16 aos 35 meses lavam frequentemente («sempre») 

as mãos, são 84% as que o fazem com mais de 3 anos. Se lhes juntarmos os que lavam as mãos 

quase sempre, vemos que 74% das crianças dos 16 aos 35 meses e 97% dos que têm mais de 

36 meses adquiriram muito bons hábitos a este nível. Os valores que dizem respeito à lavagem 

das mãos após a refeição são sensivelmente iguais. Quanto à lavagem das mãos após a ida à 

casa de banho, é verdade que os valores encontrados são um pouco menos elevados, mas a 

grande maioria das crianças lava, mesmo assim, sempre ou quase sempre as mãos. No final, se 

«só» 25% das crianças dos 16 aos 35 meses e 5% das crianças com mais de 3 anos não lavam 

mesmo as mãos antes da refeição (agregando as respostas «raramente», «nunca» e «não 

aplicável»), os que não o fazem após a ida à casa de banho são, respetivamente, 53% e 20%. 

Para estas crianças, ainda existe potencial de evolução na melhoria das suas práticas em termos 

de higiene. 
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Quadro 59:  Frequência de lavagem das mãos antes e após as refeições, e após a ida à casa de 

banho  

 
Faixa etária 6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

         Lavagem das mãos antes da 

refeição 

Númer

o 
% Número % Número % 

Númer

o 
% 

Sim, sempre 15 10,4% 182 64,5% 338 83,9% 535 64,5% 

Sim, mas nem sempre 3 2,1% 28 9,9% 43 10,7% 74 8,9% 

Raramente 1 0,7% 7 2,5% 5 1,2% 13 1,6% 

Nunca 2 1,4% 6 2,1% 5 1,2% 13 1,6% 

Não aplicável 123 85,4% 59 20,9% 12 3,0% 194 23,4% 

Total 144 100,0% 282 100,0% 403 100,0% 829 100,0% 

         
Lavagem das mãos após a refeição Númer

o 
% Número % Número % Númer

o 
% 

Sim, sempre 12 8,3% 179 63,3% 353 87,4% 544 65,5% 

Sim, mas nem sempre 2 1,4% 25 8,8% 32 7,9% 59 7,1% 

Raramente 1 0,7% 6 2,1% 4 1,0% 11 1,3% 

Nunca 2 1,4% 14 4,9% 3 0,7% 19 2,3% 

Não aplicável 127 88,2% 59 20,8% 12 3,0% 198 23,8% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

         Lavagem das mãos após a ida à 

casa de banho 

Númer

o 
% Número % Número % 

Númer

o 
% 

Sim, sempre 6 4,2% 107 37,8% 267 66,1% 380 45,7% 

Sim, mas nem sempre 4 2,8% 27 9,5% 57 14,1% 88 10,6% 

Raramente 2 1,4% 16 5,7% 20 5,0% 38 4,6% 

Nunca 1 0,7% 6 2,1% 12 3,0% 19 2,3% 

Não aplicável 131 91,0% 127 44,9% 48 11,9% 306 36,8% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

De seguida, é perguntado às mães com que frequência é que lembram as suas crianças de ir 

lavar as mãos. As respostas obtidas, divididas por faixa etária, são apresentadas no quadro 60 

que se segue. 

 

Quadro 60:  Frequência com que a mãe lembra a sua criança de ir lavar as mãos 

 
Faixa etária 6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Lembrar de ir lavar as mãos Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Sim 20 13,9% 185 65,4% 323 80,0% 528 63,5% 

Sempre 5 25,0% 78 42,2% 120 37,2% 203 38,4% 

Muitas vezes 10 50,0% 66 35,7% 145 44,9% 221 41,9% 

De vez em quando 5 25,0% 37 20,0% 51 15,8% 93 17,6% 

Raramente ou nunca 0 0,0% 1 0,5% 2 0,6% 3 0,6% 

Não, ela lembra-se sozinha 6 4,2% 18 6,4% 52 12,9% 76 9,1% 

Não, não é importante 0 0,0% 7 2,5% 5 1,2% 12 1,4% 

NSP 2 1,4% 3 1,1% 4 1,0% 9 1,1% 

Não aplicável 116 80,6% 70 24,7% 20 5,0% 206 24,8% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 
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À partida, é lógico concluir que, se as mães pensam maioritariamente que isto não é aplicável 

às suas crianças por terem menos de 15 meses, ainda são 25% as que o pensam quando as suas 

crianças têm entre 16 e 35 meses. A estas mães, junta-se um pequeno número (3%) de mães 

que pensam que não é importante ou que não sabem o que responder. Ora, é sem dúvida nessas 

idades que esta prática pode começar a ser praticada com o acompanhamento da mãe. Entre as 

outras crianças desta faixa etária e para as quais a pergunta obteve resposta, aparecem 65% de 

mães que lembram a sua criança de ir lavar as mãos, 78% das quais o fazem regularmente 

(«sempre» ou «muitas vezes»). Entre as crianças mais velhas da amostra, são 80% as que são 

lembradas de ir lavar as mãos e isso ocorre regularmente para a grande maioria delas (82%). 

Observa-se, também, que 13% das crianças desta faixa etária se lembram sozinhas de ir lavar 

as mãos. No total, 7% das mães parecem ser indiferentes a esta questão, seja por não lembrarem 

a criança de ir lavar as mãos, seja por acharem que a criança é demasiado pequena para que 

isto se aplique. 

 

Para completar estas perguntas sobre as práticas que dizem respeito à lavagem das mãos, 

pergunta-se às mães até que ponto é que a sua criança usa sabão para o fazer e o que usa quando 

não há sabão. O quadro 61 mais abaixo mostra as respostas que foram obtidas a estas duas 

perguntas. Nota-se que a grande maioria das crianças com mais de 16 meses usa sempre ou 

quase sempre o sabão quando lava as mãos. São 60% as que o fazem entre os 16 e 35 meses e 

84% das que têm mais de 3 anos. No caso de não haver sabão, só um quarto (24%) das crianças 

é que recorre a outros produtos que possam estar disponíveis, tais como as cinzas ou a areia, e 

quase dois terços (66%) das crianças com mais de 16 meses só usam água.  

 

Quadro 61:  Frequência de utilização de sabão para a lavagem das mãos  

 
Faixa etária 6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

         
Lavagem com sabão ? Número % Número % Número % Número % 

Sim, sempre 12 8,3% 109 38,5% 237 58,7% 358 43,1% 

Sim, mas nem sempre 6 4,2% 60 21,2% 101 25,0% 167 20,1% 

Raramente 2 1,4% 20 7,1% 28 6,9% 50 6,0% 

Nunca 0 0,0% 12 4,2% 15 3,7% 27 3,2% 

Não aplicável 124 86,1% 82 29,0% 23 5,7% 229 27,6% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

         
Situação sem sabão Número % Número % Número % Número % 

Água 30 21,0% 174 62,6% 280 69,5% 484 58,7% 

Cinzas, areia, etc. 7 4,9% 58 20,9% 107 26,6% 172 20,9% 

Não aplicável 106 74,1% 46 16,5% 16 4,0% 168 20,4% 

Total 143 100,0% 278 100,0% 403 100,0% 824 100,0% 

 

Após a refeição, vem a pergunta da escovagem dos dentes. O quadro 62, que se segue, 

apresenta as respostas obtidas às perguntas sobre a frequência com que as crianças escovam os 

dentes após a refeição e com que é que o fazem. Recorde-se que enquanto as crianças tiverem 

dentes de leite (que podem começar a irromper a partir dos 6 meses), recomenda-se que lhes 

lavem os dentes à noite com água (e uma escova de dentes própria). De seguida, é recomendado 
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passar a escovar os dentes duas vezes por dia, com um pouco de dentífrico, quando tiverem 2 

anos. Com essa idade, é possível começar a dar a escova de dentes às crianças e ensinar-lhes a 

utilizá-la, com apoio. É só quando as crianças chegam aos 5 ou 6 anos que podem lavar os 

dentes sozinhas, com supervisão. O importante é começar a instaurar o ritual da lavagem dos 

dentes cedo, para que as crianças adquiram bons hábitos no sentido de um estilo de vida 

saudável, nomeadamente na área da higiene oral.  

 

Quadro 62: Escovagem dos dentes após a refeição 

 

A criança escova os dentes ? 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Númer

o 
% Número % Númer

o 
% Númer

o 
% 

Sim, após cada refeição 0 0,0% 17 6,0% 38 9,4% 55 6,6% 

Sim, uma vez por dia 3 2,1% 65 23,0% 200 49,5% 268 32,3% 

Sim, várias vezes por semana 2 1,4% 67 23,7% 106 26,2% 175 21,1% 

Sim, claro                  

Com escova/dentífrico 4 80,0% 94 61,8% 264 73,1% 362 69,9% 

Com um palito/pauzinho 0 0,0% 4 2,6% 5 1,4% 9 1,7% 

Com carvão e sal 1 20,0% 54 35,5% 92 25,5% 147 28,4% 

Raramente ou nunca 4 2,8% 11 3,9% 11 2,7% 26 3,1% 

Não aplicável, a criança é demasiado 

pequena 
135 93,8% 104 36,7% 24 5,9% 263 31,6% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

Para as crianças entre os 16 e os 35 meses, 29% das mães declaram escovar os dentes da sua 

criança ou que esta os escova pelo menos uma vez por dia, enquanto que 28% só o fazem 

raramente ou nunca e 37% consideram que a sua criança é demasiado pequena para que a 

questão se coloque. Quando as crianças têm mais de 3 anos, só 9% escovam os dentes após a 

refeição. Se lhes juntarmos os que escovam os dentes uma vez por dia, vemos que 60% das 

crianças têm boas práticas na área da higiene oral. Se estas práticas podem, em certa medida, 

ser melhoradas para os que não escovam os dentes depois de todas as refeições, elas devem, 

sobretudo, sê-lo para os outros 40% das crianças, que só lavam os dentes raramente ou nunca 

o fazem, e para as que são consideradas demasiado pequenas para o fazerem. Entre as crianças 

com mais de 16 meses que lavam os dentes (seja todos os dias ou algumas vezes por semana), 

se 67% o fazem com uma escova e com dentífrico, ainda há 30% que utilizam carvão e sal; só 

2% usam um pauzinho. 

 

De seguida, pergunta-se às mães qual a frequência com que lembram a sua criança de ir escovar 

os dentes. As respostas obtidas, divididas por faixa etária, são apresentadas no quadro 63 que 

se segue. Entre as crianças de idade dos 16 aos 35 meses, se 11% se lembram sozinhas de ir 

escovar os dentes, há principalmente 51% que o fazem incitadas pela mãe, dois terços das quais 

(66%) de forma regular. No total, 37% das crianças não são acompanhadas pelas mães a este 

nível; 2% porque a mãe não acha que isto seja importante e, principalmente, 35% porque ela 

considera a criança demasiado pequena para que isto se aplique. Tal como para a lavagem das 

mãos, trata-se de oportunidades perdidas para estas crianças, na medida em que é sem dúvida 

nestas idades que esta prática pode começar a ser seguida com o acompanhamento da mãe. 

Entre as crianças com mais de 3 anos, há 17% que são lembradas de ir lavar as mãos e isto 
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acontece regularmente para dois terços destas (63%). Nota-se também que 17% das crianças 

desta faixa etária se lembram sozinhas de ir lavar as mãos. Só 8% das mães parecem 

indiferentes a esta questão, seja por não lembrarem a criança de ir lavar as mãos, seja por 

pensarem que a criança é demasiado pequena para que isto se aplique. 

 

Quadro 63:  Frequência com que a mãe lembra a criança de escovar os dentes 

 

Lembrar de escovar os dentes 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Sim 4 2,8% 145 51,2% 302 74,8% 451 54,3% 

Sempre 2 33,3% 37 25,9% 98 33,2% 137 30,9% 

Frequentemente 3 50,0% 57 39,9% 87 29,5% 147 33,1% 

De vez em quando 0 0,0% 45 31,5% 110 37,3% 155 34,9% 

Raramente ou nunca 1 16,7% 4 2,8% 0 0,0% 5 1,1% 

Não, ela lembra-se sozinha 15 10,4% 30 10,6% 67 16,6% 112 13,5% 

Não, não é importante 0 0,0% 6 2,1% 11 2,7% 17 2,0% 

NSP 1 0,7% 2 0,7% 3 0,7% 6 0,7% 

Não aplicável 124 86,1% 98 34,6% 20 5,0% 242 29,1% 

Total 144 100,0% 281 99,3% 403 99,8% 828 99,6% 

 

Outra questão é a do estado das unhas da criança. Se a criança estiver presente na altura do 

questionário, os entrevistadores devem observar se as suas unhas estão cortadas ou, caso a 

criança esteja ausente, perguntá-lo à mãe. Perto de dois terços (64%) das crianças da amostra 

têm as unhas cortadas (quadro 64, já a seguir), com muito poucas diferenças por idade.  

 

Quadro 64:  Estado das unhas das crianças 

 

Unhas cortadas 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Sim 90 63,4% 167 59,0% 273 67,6% 530 63,9% 

Não 52 36,6% 116 41,0% 131 32,4% 299 36,1% 

Total 142 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 829 100,0% 

 

Em seguida, há duas perguntas sobre a roupa da criança: a primeira permite saber se a criança 

troca de roupa quando vai dormir (quadro 65, mais abaixo) e a segunda caracteriza a frequência 

com que as roupas da criança são mudadas e lavadas (quadro 66, a seguir).  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 65: Mudança de roupa para dormir 

 
Muda de roupa para dormir 6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 
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Número % Número % Número % Número % 

   Sim 26 18,2% 42 14,9% 60 14,9% 128 15,5% 

   Não 117 81,8% 240 85,1% 343 85,1% 700 84,5% 

Total 143 100,0% 282 100,0% 403 100,0% 828 100,0% 

 

Constata-se que 84% das crianças (com poucas variações significativas por idade, entre os 6 

meses e os 6 anos) mudam de roupa para dormir; ou seja, 15% das crianças ficam com a mesma. 

Os dados inseridos no quadro 66 indicam, numa segunda fase, que 91% das crianças mudam 

de roupa todos os dias, de forma um pouco menos frequente à medida que as crianças crescem. 

Entre os 9% das crianças que não mudam de roupa diariamente, 7% fazem-no a cada dois dias.  

 

Quadro 66:  Frequência da mudança de roupa da criança 

 

Muda de roupa 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Todos os dias ou mais vezes 139 96,5% 262 92,6% 358 88,6% 759 91,3% 

A cada dois dias 1 0,7% 15 5,3% 42 10,4% 58 7,0% 

2 vezes por semana 1 0,7% 0 0,0% 2 0,5% 3 0,4% 

1 vez por semana 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 1 0,1% 

Várias vezes por mês 0 0,0% 1 0,4% 0 0,0% 1 0,1% 

Não aplicável 3 2,1% 5 1,8% 1 0,2% 9 1,1% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

Finalmente, o inquérito regista o grau de liberdade da criança no que diz respeito à sua higiene. 

As informações dadas no quadro 67, que se segue, mostram, como seria de esperar, uma cisão 

entre as crianças com mais ou menos que 3 anos. Quando a criança tem menos de 3 anos, as 

questões de higiene são geridas principalmente por adultos (74%) e, em alguns casos (7%), por 

um irmão ou uma irmã. Esta proporção diminui para 55% entre as crianças dos 3 aos 6 anos. 

No que respeita as crianças desta faixa etária, 31% são autónomas, mesmo que precisem de 

uma ajuda, certamente de alguma forma de controlo; sabendo-se que só em 6% dos casos é que 

se confia totalmente na criança a este nível, sem exercer nenhum controlo específico. 

 

Quadro 67:  Grau de liberdade da criança nas questões da higiene 

 

A criança ocupa-se da sua higiene 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Número % Númer

o 
% Númer

o 
% Númer

o 
% 

Não, é um adulto que o faz 102 70,8% 219 78,2% 223 55,2% 544 65,7% 

Não, é um irmão ou uma irmã que o faz 15 10,4% 13 4,6% 31 7,7% 59 7,1% 

Sim, mas com ajuda 18 12,5% 41 14,6% 125 30,9% 184 22,2% 

Sim, podemos confiar nela 9 6,3% 7 2,5% 25 6,2% 41 5,0% 

Total 144 100,0% 280 100,0% 404 100,0% 828 100,0% 

 

No final desta revisão dos vários aspetos que dizem respeito à higiene da criança, podemos 

observar diferenças bastante claras entre as práticas nas várias dimensões examinadas. Uma 

análise faz sobressair um indicador sintético, que permite uma tipologia de comportamentos. 

Este indicador vai de 3 a 25 e a sua média fica nos 16. Se 12% das crianças se encontram em 
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famílias para as quais as questões de higiene correspondem a preocupações relativamente 

fracas (valor inferior a 11), 53% estão numa situação média (valor entre os 11 e os 17) ao nível 

das preocupações em termos de higiene, e 35% em famílias onde as questões de higiene são 

ainda mais tidas em consideração (valor superior a 18).  

 

III.8. Sobre as práticas familiares em termos de prevenção e de cuidados 

 

Esta parte do inquérito tem, por um lado, várias perguntas sobre a vacinação e, por outro lado, 

um certo número de perguntas sobre práticas específicas, tais como a desparasitação, o uso do 

mosquiteiro ou o acompanhamento médico da criança. Apresentamos, em primeiro lugar, os 

aspetos ligados à vacinação das crianças. 

 

III.8.1.  Vacinação das crianças 

 

Em primeiro lugar, pergunta-se sobre a posse do boletim de vacinas. O quadro 68 que se segue 

apresenta as informações obtidas. De forma geral, perto de dois terços das crianças (63%) têm 

um boletim de vacinas que o entrevistador pôde consultar. Esta proporção é um pouco mais 

baixa à medida que as crianças crescem: varia efetivamente entre os 68% dos 6-15 meses aos 

60% para os que têm mais de 36 meses. Quando o boletim de vacinas não pôde ser mostrado, 

havia 31% das crianças que o tinham; este valor é mais elevado entre as crianças mais velhas 

(36% contra 24% entre os mais novos). Só em 6% dos casos é que as crianças não têm boletim 

de vacinas. 

 

Quadro 68: Posse do boletim de vacinas  

 
Faixa etárias 6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Total 

Boletim de vacinas ? Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Sim e visto pelo entrevistador 97 68,3% 184 65,9% 240 59,6% 521 63,2% 

Sim mas não foi visto 34 23,9% 79 28,3% 144 35,7% 257 31,2% 

Não tem boletim 11 7,7% 16 5,7% 19 4,7% 46 5,6% 

Conjunto 142 100,0% 279 100,0% 403 100,0% 824 100,0% 

 

O questionário trata em seguida das vacinas recebidas pelas crianças ; é um pouco volumoso, 

pois trata em paralelo a subpopulação de crianças para as quais o entrevistador pôde usar o 

boletim de vacinas e aquela para a qual o boletim de vacinas (existente ou não) não pôde ser 

consultado pelo entrevistador. Neste último caso, algumas perguntas visam obter mesmo assim 

informação (necessariamente menos rica e menos fidedigna que a do boletim de vacinas, na 

medida em que os pais podem não se lembrar de todas as vacinas que a sua criança recebeu). 

Por outro lado, no caso em que o inquiridor teve acesso ao boletim de vacinas, ele deve registar 

todos os eventuais reforços, uma vez que a vacina completa se faz com injeções múltiplas 

(Poliomielite, DTCoq), colocando as datas de cada vacina ou reforço (permitindo identificar a 

idade da criança em cada uma das intervenções). Tudo isto faz com que, no seu conjunto, o 

questionário seja muito detalhado e pesado, mas sobretudo difícil de descrever integralmente 

no contexto deste relatório: limitar-nos-emos, então, a apresentar os resultados um pouco 

sintéticos (quadro 69 a seguir) para as 315 crianças do inquérito com idades dos 12 aos 23 
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meses (idades pertinentes para identificar se as vacinas que devem, em princípio, ser tomadas 

no primeiro ano da criança foram mesmo realizadas). 

 

Quadro 69:  Proporção das crianças de acordo com a sua cobertura vacinal 

 

Área vacinal 
Sim 

Antes dos 12 meses Após os 12 meses Total 

BCG 65,8% 29,4% 95,2% 

Poliomielite       

    1ª dose 59,2% 28,4% 87,6% 

    2ª dose 51,2% 32,1% 83,3% 

    3ª dose 39,3% 31,5% 70,8% 

DTCoq       

    1ª dose 67,1% 28,2% 95,3% 

    2ª dose 62,4% 27,1% 89,4% 

    3ª dose 62,7% 26,0% 88,8% 

Sarampo 39,3% 31,5% 70,8% 

Hepatite B1 33,3% 35,7% 69,0% 

 

Em primeiro lugar, constata-se que 95% das crianças foram vacinadas com a BCG (implicando, 

portanto, que 5% não o foram), e que a vacina foi administrada em dois terços dos casos antes 

que a criança tivesse um ano. Seguidamente, no que diz respeito às três injeções da vacina 

contra a poliomielite, observa-se que se 88% das crianças levaram a primeira injeção, já só 

83% é que levaram duas injeções (o que significa que 5% das crianças que tinham sido 

vacinadas uma vez não tiveram a segunda dose) e 71% é que tiveram as três doses (12% das 

crianças levaram duas injeções mas não três). No total, 29% das crianças dos 12 aos 23 meses 

não levaram as três injeções da vacina (12% não tendo levado sequer uma). Os dados do quadro 

também mostram que se 95% das crianças levaram a primeira injeção da vacina contra a 

difteria, o tétano e a tosse convulsa (DTCoq; 67% tendo-a levado antes de fazer um ano), 

apenas 89% é que levaram a segunda e a terceira (havendo muito poucas «perdas» entre estas 

duas injeções). Deste modo, 11% das crianças não têm a cobertura vacinal adequada contra as 

doenças. No que se refere à vacina contra o sarampo, que se recomenda que seja feita a partir 

dos 9 meses de idade, constata-se que 71% das crianças foram vacinadas, das quais metade 

antes de ter um ano. Finalmente, a proteção contra a hepatite B é caracterizada por ter a 

cobertura mais fraca, pois se 71% das crianças foram vacinadas (39% só depois de fazerem um 

ano), isto implica que 29% das crianças não estão protegidas. Com base nestas informações, é 

possível concluir que existe uma certa margem para melhorar a cobertura vacinal da criança; 

nomeadamente no que diz respeito, por um lado, ao momento em que as vacinas devem ser 

feitas e, por outro lado, à hepatite B, ao sarampo e à poliomielite. 

 

III.8.2.  Práticas concretas de prevenção e de cuidados 

 

Tomar vitamina A, recomendado para as crianças com idades dos 6 aos 59 meses, é importante 

para o crescimento (nomeadamente quando há carências nutricionais), por favorecer a 

resistência às infeções, o que se aplica tanto à criança como à sua mãe. Os dados do quadro 70 
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que se segue mostram que, na população abrangida, 92% tomaram vitamina A durante os seis 

meses que antecederam a data do inquérito. Esta proporção é quase a mesma para as duas faixas 

etárias consideradas.  

 

Quadro 70:  Tomada de vitamina A nas crianças dos 6 aos 59 meses 

 

Vitamina A 
6 aos 24 meses 25 aos 59 meses Conjunto 

Número % Número % Número % 

Sim 238 90,8% 395 92,5% 633 91,9% 

Não 24 9,2% 32 7,5% 56 8,1% 

Total 262 100,0% 427 100,0% 689 100,0% 

 

O questionário aborda, então, a tomada de um medicamento ou de uma planta desparasitante. 

Os parasitas têm tendência a afetar as crianças, nomeadamente quando as condições de higiene 

geral das famílias são insatisfatórias, com consequências negativas confirmadas. A OMS 

reavaliou recentemente a importância de tomar um medicamento apropriado contra os 

parasitas, com benefícios bem identificados tanto ao nível de saúde como nutricional. É de 

notar que isto apenas diz respeito às crianças de idades dos 12 aos 59 meses. As respostas 

obtidas no âmbito deste estudo (quadro 71, mais abaixo) revelam que pouco mais de dois terços 

(62%) das crianças entre 1 e 5 anos fizeram um tratamento deste tipo nos seis meses que 

antecederam a data do inquérito. Na medida em que 34% das crianças não receberam 

tratamento, vê-se como será possível melhorar esta prática. Aliás, vê-se que há um número 

ligeiramente superior de crianças de menos de 2 anos que não tomaram nem medicamento nem 

planta desparasitante (39% contra 29% entre as com mais de 3 anos).  

 

Quadro 71:  Tomada de um medicamento ou planta medicinal desparasitante dos 12-59 meses 

 

Desparasitante 
12-35 meses 36-59 meses Conjunto 

Número % Número % Número % 

Sim 215 61,1% 186 70,7% 401 65,2% 

Não 137 38,9% 77 29,3% 214 34,8% 

Total 352 100,0% 263 100,0% 615 100,0% 

 

Quanto à luta contra o paludismo, a política de proteção clássica e recomendada consiste, 

especificamente, em dotar as populações de mosquiteiros impregnados, cuja eficácia é 

conhecida desde que o seu uso seja regular e bem controlado. No âmbito deste inquérito, 

pergunta-se às mães se, em geral, a sua criança dorme sob um mosquiteiro impregnado (quadro 

72, a seguir). Conclui-se que é sempre verdade para 91% das crianças e quase sempre para 2%. 

No total, só 7% das crianças raramente ou nunca dormem sob um mosquiteiro impregnado. 

 

Quadro 72:  A criança dorme sob um mosquiteiro impregnado? 

 

Mosquiteiro impregnado 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Sim, sempre 134 93,1% 248 87,9% 370 91,6% 752 90,6% 
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Sim, a maior parte do tempo 4 2,8% 7 2,5% 10 2,5% 21 2,5% 

Raramente ou nunca 6 4,2% 27 9,6% 24 5,9% 57 6,9% 

Total 144 100,0% 282 100,0% 404 100,0% 830 100,0% 

 

As duas últimas perguntas desta secção do questionário referem-se à frequência com que a 

criança, por um lado, tem acompanhamento médico e, por outro, é pesada. As respostas dadas 

pelas mães encontram-se nos quadros 73 e 74 que se seguem.  

 

Quadro 73: Acompanhamento médico da criança 

 

Acompanhamento médico 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Todos os meses 27 18,9% 25 8,8% 22 5,4% 74 8,9% 

A cada 3 meses 19 13,3% 27 9,5% 24 5,9% 70 8,4% 

Duas vezes por ano 0 0,0% 3 1,1% 8 2,0% 11 1,3% 

Uma vez por ano 0 0,0% 5 1,8% 5 1,2% 10 1,2% 

Nunca 2 1,4% 2 0,7% 5 1,2% 9 1,1% 

Só em caso de doença 95 66,4% 221 78,1% 340 84,2% 656 79,0% 

Total 143 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 830 100,0% 

 

Não existe nenhuma recomendação particular específica sobre o acompanhamento médico das 

crianças na Guiné-Bissau. Nota-se, como seria de esperar, que as visitas regulares ao centro de 

saúde diminuem à medida que a criança cresce. Se 32% das crianças de menos de 15 meses lá 

vão pelo menos a cada 3 meses (19% indo todos os meses), esta proporção não ultrapassa os 

18% nas crianças dos 16 meses aos 3 anos e os 11% dos 3 aos 6 anos. De facto, a maioria das 

crianças só vai ao centro de saúde em caso de doença. Se isto é assim para 79% das crianças, 

parece que este valor aumenta com a idade das crianças ( de 66% das crianças com menos de 

15 meses a 78% entre os 16 e os 35 meses e 84% para as que têm mais de 3 anos).  

 

A última pergunta é sobre a frequência com que a criança foi pesada ao longo do ano anterior 

ao inquérito (quadro 74, que se segue). A pesagem regular da criança é uma prática pouco 

disseminada, mesmo para as crianças mais novas. Deste modo, 24% das crianças de menos de 

15 meses são pesadas todos os meses e 16% são-no a cada três meses. É claro que estas 

proporções são um pouco mais elevadas do que entre as crianças de idades dos 16 aos 35 meses, 

onde chegam respetivamente aos 16% e 8%, mas, ainda assim, permanecem muito limitadas, 

nomeadamente em relação ao que foi observado noutros países da região. Na Serra Leoa, por 

exemplo, 52% com menos de 15 meses foram pesadas todos os meses e 23% a cada três meses. 

No total, 44% das crianças mais novas só raramente ou nunca são pesadas (uma vez por ano, 

nunca) e isto abrange 57% das crianças com mais de 16 meses. Repare-se que a pesagem da 

criança se faz, em 85% dos casos, num centro de saúde (11% das mães dizendo controlar o 

peso da criança a olho e 4% usando uma balança que têm em casa).  

 

Quadro 74: Pesagem da criança 

 

Pesagem da criança 6 aos 15 meses 16 aos 35 meses Conjunto 
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Número % Número % Número % 

Todos os meses 35 24,3% 46 16,3% 81 19,0% 

A cada 3 meses 23 16,0% 22 7,8% 45 10,5% 

Duas vezes por ano 23 16,0% 53 18,7% 76 17,8% 

Uma vez por ano 32 22,2% 87 30,7% 119 27,9% 

Nunca 31 21,5% 75 26,5% 106 24,8% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 427 100,0% 

 

Para identificar de forma consolidada os vários aspetos das práticas de prevenção e de cuidados, 

foi criado um índice global com base na vacinação e nas práticas familiares que foram 

abordadas nesta secção do inquérito. O índice agrega, tendo em conta a idade das crianças, i) 

a detenção da caderneta de saúde, ii) número de vacinas recebidas, iii) tomada de 

desparasitante, ii) tomada de vitamina A, iii) acompanhamento médico regular, iv) pesagem 

regular e iv) descanso da criança sob um mosquiteiro impregnado. Considerar estas 

informações juntando-as numa só escala (de 0 a 18) permite uma consolidação das respostas 

para o conjunto desta área. Esta escala manifesta uma atenção marcadamente forte das mães à 

prevenção e aos cuidados das suas crianças. De facto, se 9% das crianças têm o valor global 

mais baixo e as condições mais difíceis a este nível (valor inferior a 6), 29% das crianças 

encontram-se numa situação média (valor dos 7 aos 12) e, sobretudo, 62% das crianças têm o 

valor mais alto e a situação mais satisfatória (valor superior a 13) em termos de vacinação e 

prevenção.   

 

III.9. Relativamente às práticas de proteção e de acompanhamento das crianças 

 

Uma secção do questionário diz respeito à proteção e ao acompanhamento das crianças. 

Primeiro, pergunta-se às mães se as suas crianças estão inscritas no Registo Civil. Esta pergunta 

não é insignificante, pois a falta de inscrição no Registo Civil gera dificuldades na inscrição 

escolar da criança, especialmente nos exames nacionais. As respostas estão inscritas no quadro 

75 que se segue. Só 42% das crianças da amostra é que foram registadas. Para os 58% que não 

o foram, o questionário explora as razões dadas pela mãe como justificação desta falta de 

registo. Estas razões podem-se juntar em três grupos: i) o mais importante tem a ver com a 

informação: se só 3% das mães afirmam não saber que era preciso registar a criança e 5% 

desconhecer onde o deveriam fazer, há também 19% que não souberam dizer porque razão a 

criança não foi registada; ii) o segundo tipo de razões envolve razões práticas, porque o Registo 

Civil ficava muito longe de casa (15% das declarações), ou financeiras, porque o registo era 

muito caro (5% das declarações), porque os pais se atrasaram a fazer o registo (21%), não 

puderam ir (15%) ou não tinham os documentos exigidos para o fazer (10%); finalmente, a 

falta de interesse no registo abrange 7% das declarações. 

 

Quadro 75:  Inscrição da criança no Registo Civil 

 
Inscrição no Registo Civil Número % 

Sim 350 42,2%   

Não 479 57,8% 100,0% 
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Não vejo qual o interesse disso 33 4,0% 7,0% 

Não sabia que era preciso registar 16 1,9% 3,4% 

Não sabia onde ir registar 24 2,9% 5,1% 

Demasiado longe 69 8,3% 14,6% 

Demasiado caro 23 2,8% 4,9% 

Atrasado 98 11,8% 20,8% 

Faltava o documento de identificação 46 5,5% 9,7% 

Ninguém podia lá ir (trabalho, etc.) 73 8,8% 15,5% 

Não sei 90 10,9% 19,1% 

Total 829 100,0%   

 

No mesmo espírito daquilo que foi feito para outros aspetos, pode agora ser interessante 

examinar em que medida é que esta questão da inscrição da criança no Registo Civil está 

dividida de forma aleatória pelos vários grupos da população, ou se os problemas estão mas é 

mais concentrados em certos grupos do que noutros. O quadro 66 que se segue foi pensado 

nesta perspetiva. Repare-se que os valores são estimativas tiradas de um modelo de regressão 

logística, visando analisar a variação da probabilidade de inscrição de uma criança no Registo 

Civil com base nas características das famílias. Isto explica porque é que o valor médio 

apresentado aqui (41%) difere um pouco do que foi indicado mais acima. 

 

 

Quadro 76:  Probabilidade de ser inscrito no Registo Civil com base em certas características 

 

Quintis de rendimentos  Inscrição 

no Registo 

Civil 

 Língua materna 

1 2 e 3 4 e 5   Crioulo/Balanta/Fula Outras 

24,4% 42,5% 48,7%  40,9%  35,8% 53,2% 

        
Área de residência   Meio de residência 

Bissau/Norte Sul Leste Conjunto   Urbano Rural 

29,2% 48,7% 64,0% -   52,3% 35,5% 

 

Pelas análises vê-se que há grandes diferenças por área e meio de residência. Na realidade, a 

probabilidade de uma criança ser inscrita no Registo Civil varia de 29% em Bissau e no norte 

do país a 64% no leste, o sul ficando numa posição intermédia (49%); e de 35% no meio rural 

a 52% na zona urbana. Ao combinar as duas características, vemos que a probabilidade de 

inscrição no Registo Civil para uma criança que mora no meio rural no norte chega a 25% 

enquanto que a das que moram no meio urbano, no leste, atinge os 74%. Esta divergência é 

considerável. Constatamos, igualmente, que quanto mais o nível de rendimentos das famílias 

for elevado, maior é a probabilidade das crianças serem inscritas no Registo Civil, com uma 

cisão clara, porém, entre o quintil 1 e os outros. A probabilidade de ser registado é de 24% para 

as crianças que pertencem às famílias nos 20% mais pobres, contra mais de 40% para as outras. 

Finalmente, nota-se que as crianças cuja língua materna não é nem o crioulo, nem o balanta, 

nem a língua fula, têm uma probabilidade maior de serem registadas (53% contra 36% para as 

outras).   
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A continuação do questionário examina o cuidado da criança. Uma primeira pergunta, um 

pouco genérica, questiona a mãe sobre quem toma conta da sua criança. Os resultados são 

apresentados no quadro 77, que se segue. Seja qual for a idade da criança, mas de forma um 

pouco mais frequente para as mais pequenas, a mãe é a pessoa que mais assegura o seu cuidado 

(86%). O pai tem um papel muito limitado neste aspeto (5%), tal como os avós (4%) ou uma 

criança um pouco mais velha (4%) a tomar conta da criança. Repare-se que só 1% das crianças 

é que não têm ninguém em particular que tome conta delas. 

 

Quadro 77: Pessoa que toma conta da criança 

 

Quem toma conta ? 
6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Mãe 133 92,4% 240 84,8% 342 84,7% 715 86,0% 

Pai 2 1,4% 14 4,9% 22 5,4% 38 4,6% 

Coesposa 1 0,7% 2 0,7% 1 0,2% 4 0,5% 

Avô ou avô 1 0,7% 9 3,2% 24 5,9% 34 4,1% 

Outros adultos 4 2,8% 4 1,4% 8 2,0% 16 1,9% 

Uma criança  2 1,4% 19 6,7% 10 2,5% 31 3,7% 

Ninguém em particular 2 1,4% 4 1,4% 2 0,5% 8 1,0% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

De forma complementar, também se perguntou às mães se lhes acontece deixar a criança em 

casa, por um lado, sem adultos e, por outro, completamente sozinha. As respostas foram 

agregadas em «sim», se isso lhes acontece muitas vezes ou frequentemente, e «não» se isso só 

raramente ou nunca acontece. As respostas encontram-se no quadro 78 mais abaixo. A grande 

maioria das crianças nem fica em casa sem adultos (77%), nem completamente sozinha (80%). 

Esta proporção baixa ligeiramente à medida que a criança cresce. Assim, 88% das crianças 

com menos de 15 meses só raramente ou nunca ficam sem adultos e 94% completamente 

sozinhas, contra, respetivamente, 74% e 73% das crianças com mais de 36 meses. Dito isto, os 

valores implicam, também, que 12% das crianças com menos de 15 meses ficam em casa sem 

adultos e 6% das crianças desta faixa etária ficam em casa completamente sozinhas. As 

proporções sobem respetivamente para 21% e 25% nas crianças com mais de 15 meses.  

 

 

 

Quadro 78:  A criança fica em casa sozinha ou sem adultos? 

 

 
6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Fica sem adultos                 

Sim 17 11,8% 70 24,7% 106 26,2% 193 23,2% 

Não 127 88,2% 213 75,3% 298 73,8% 638 76,8% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

Fica sozinha                 

Sim 8 5,6% 46 16,3% 108 26,8% 162 19,5% 

Não 136 94,4% 237 83,7% 295 73,2% 668 80,5% 
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Total 144 100,0% 283 100,0% 403 100,0% 830 100,0% 

 

As mães também são questionadas sobre se tentam criar um ambiente seguro, sem perigo para 

a criança, dentro das suas casas. As suas respostas encontram-se no quadro 79 mais abaixo. A 

maioria das mães (83%) tenta garantir um ambiente seguro para a criança, metade (55%) 

fazendo-o de forma sistemática. Isto significa, no fundo, que 17% das mães não tentam 

proteger as suas crianças seriamente dos potenciais perigos que pode haver em casa. Esta 

proporção diminui para crianças com mais de 16 meses, o que se explica, sem dúvida, pelo 

facto de que a mãe começa a proteger a sua criança quando esta começa a andar e a explorar o 

ambiente que a rodeia.  

 

Quadro 79:  A mãe garante um ambiente seguro em casa? 

 

Ambiente seguro 
6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Sistematicamente 42 29,2% 75 27,3% 112 28,4% 229 28,2% 

Frequentemente 68 47,2% 160 58,2% 217 55,1% 445 54,7% 

Raramente 30 20,8% 37 13,5% 57 14,5% 124 15,3% 

Não a sério 4 2,8% 3 1,1% 8 2,0% 15 1,8% 

Total 144 100,0% 275 100,0% 394 100,0% 813 100,0

% 
 

As perguntas que se seguem dizem respeito às saídas da criança. Começa por se perguntar às 

mães se as crianças saem sozinhas do sítio onde moram. As respostas estão inscritas no quadro 

80, já a seguir.  

 

Quadro 80:  A criança sai sozinha do sítio onde mora? 

 

Sair sozinha 
6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Sim, muitas vezes 6 4,2% 21 7,4% 81 20,1% 108 13,0% 

Sim, frequentemente 4 2,8% 54 19,1% 99 24,6% 157 18,9% 

Raramente 14 9,7% 80 28,3% 108 26,8% 202 24,3% 

Nunca 120 83,3% 128 45,2% 115 28,5% 363 43,7% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 403 100,0% 830 100,0% 

 

Como seria de esperar, quanto mais as crianças crescem, mais elas têm a capacidade e o direito 

de sair sozinhas da casa da família. Se só 7% das crianças com menos de 16 meses saem muitas 

vezes ou frequentemente sozinhas da sua casa, isso abrange 26% das crianças com idades dos 

16 aos 35 meses e 45% das que têm mais de 3 anos.  

 

De certa maneira na sequência desta questão, pergunta-se às mães se levam as suas crianças 

para fora de casa (quadro 81 que se segue).  

 

Quadro 81:  Os pais levam as crianças para fora de casa? 

 
Levado à rua 6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 
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Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Sim, muitas vezes 14 9,7% 26 9,2% 36 8,9% 76 9,1% 

Sim, frequentemente 28 19,4% 92 32,5% 136 33,7% 256 30,8% 

Raramente 11 7,6% 44 15,5% 63 15,6% 118 14,2% 

Quase nunca 24 16,7% 84 29,7% 140 34,7% 248 29,8% 

Não aplicável 67 46,5% 37 13,1% 29 7,2% 133 16,0% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

Os dados demonstram um grande contraste entre, por um lado, a maioria das mães que nunca 

ou raramente sai com a sua criança de casa (60% dos casos) e, por outro lado, as mães que, 

pelo contrário, o fazem muitas vezes ou frequentemente (40%). Além deste padrão geral de 

diferenciação entre famílias, constata-se também que há evoluções de acordo com a idade da 

criança, e nomeadamente uma diminuição na frequência dos casos em que os pais não levam 

nunca ou raramente a criança consigo para fora de casa: ela passa de 24%, para o grupo de 

crianças com menos de 16 meses, a 50%, para o das crianças de mais de 3 anos. Vê-se que 

mesmo entre os 3 e os 6 anos, metade não é de todo (35%) ou é pouco (35%) levada a sair com 

os pais ou é considerada demasiado pequena para o fazer (7%). Poderíamos questionar em que 

medida é que, o que poderia legitimamente ser concebido como medida de proteção para as 

crianças mais pequenas, não se torna numa limitação para as que já têm mais idade, visto que 

estas precisam de se confrontar com vários contextos e situações para que se possam 

desenvolver. 

 

Finalmente, pergunta-se às mães se elas dedicam tempo a explicar às suas crianças a 

necessidade de se protegerem dos perigos aos quais podem estar expostas. Esta pergunta vem 

como complemento da secção do questionário sobre as medidas que as mães tomam para 

proteger as suas crianças dos perigos. Os resultados, de acordo com as idades das crianças, 

encontram-se no quadro 82 que se segue. As mães passam cada vez mais tempo a explicar às 

crianças como se podem proteger dos perigos que são suscetíveis de encontrar no dia a dia, à 

medida que a criança cresce. Para as crianças com menos de 15 meses, são 97% a não ter 

atividades deste tipo, e para as que têm idades dos 16 aos 35 meses, esta atitude abrange ainda 

64% das mães da amostra. Aliás, é sintomático observar que é normalmente a opção «não 

aplicável, a criança demasiado pequena» que é normalmente usada, como se a pouca idade da 

criança e, sem dúvida, a sua incapacidade de compreender, tornassem estas atividades pouco 

pertinentes. Este ponto de vista é, sem dúvida, discutível até aos 16 meses, visto que uma 

explicação não precisa de ser necessariamente verbal e que as crianças mais novas podem 

compreender certas coisas à sua maneira, mas a partir dos 2 anos, já não há dúvida de que as 

medidas de proteção «passivas» deveriam ser completadas com explicações, para que a criança 

possa ir ganhando progressivamente mais autonomia a este nível. Nota-se também que cerca 

de um terço (35%) das crianças de idades dos 3 aos 6 anos não recebe nenhuma explicação, 

17% sendo mesmo considerados demasiado novos para o efeito.  

 

Quadro 82:  Tempo para explicar como se proteger dos perigos 

 

Tempo para explicar os 

perigos 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % 
Númer

o 
% 
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Regularmente 1 0,7% 31 11,0% 89 22,0% 121 14,6% 

Às vezes 3 2,1% 71 25,1% 175 43,3% 249 30,0% 

Raramente 5 3,5% 33 11,7% 47 11,6% 85 10,2% 

Não 3 2,1% 13 4,6% 25 6,2% 41 4,9% 

Não aplicável 132 91,7% 135 47,7% 68 16,8% 335 40,3% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

A partir das perguntas sobre a inscrição no Registo Civil, o grau e as modalidades de vigilância 

da criança, a frequência com que sai de casa e o tempo gasto pela mãe a explicar à sua criança 

como se proteger dos perigos, foi criado um índice global, que varia entre 0 e 10. As mães que 

obtêm um valor inferior a 3 e não agem, ou pouco agem, no sentido de proteger as suas crianças 

apenas representam 16% da amostra. Subsequentemente, há 65% que realizam de 4 a 6 ações 

e oferecem um quadro de proteção médio às suas crianças. Finalmente, 19% das mães põem 

em prática de 7 a 10 ações, indicando que prestam muita atenção à proteção das suas crianças. 

 

III.10. A questão da excisão 

 

A excisão das raparigas é uma questão difícil, na medida em que, por um lado, está inscrita em 

tradições culturais bem enraizadas e, por outro, numa perspetiva humanitária universal, 

considera-se que ela tem de desaparecer.  

 

As perguntas incidindo sobre a excisão apenas dizem respeito às mães de meninas com menos 

de 10 anos (que são 441 na amostra). Estas mães foram questionadas com o objetivo de se 

saber (i) se a sua filha tinha sido excisada; (ii) se sim, com que idade; (iii) se esse não era o 

caso, se estavam a prever fazê-lo brevemente; e (iv) qual a sua opinião sobre a prática. As suas 

respostas foram inseridas no quadro 83 mais abaixo. Entre as mães com uma filha de menos 

de 10 anos, 17% declaram que esta foi excisada e constata-se que a maioria (72%) o foi entre 

1 e 3 anos de idade. Entre aquelas com uma filha que não foi excisada, 11% declaram que estão 

a prever fazê-lo.  

 

 

 

 

Quadro 83:  Prática da excisão 

 
Prática da excisão N % 

Sim, excisada 74 16,9% 

     Idade com que fez a excisão   

     1 ano 18 24,3% 

     2 anos 17 23,0% 

     3 anos 18 24,3% 

     4 anos 9 12,2% 

     5 anos e + 12 16,2% 

Não 364 83,1% 

     Prevê fazê-lo 39 10,7% 

Total 438 100,0% 
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De seguida perguntou-se às mães qual a sua opinião sobre a prática da excisão. Como se pode 

ver no quadro 84 mais abaixo, 81% pensam que a prática deveria ser abolida; pelo contrário, 

são 16% que consideram que se deveria manter esta prática. Repare-se que 2% das mães não 

sabem o que responder a esta pergunta.  

 

Quadro 84:  Perceção da excisão 

 
Opinião sobre a excisão N % 

A prática deveria ser mantida 67 16,1% 

A prática deveria ser abolida 338 81,4% 

NSP 10 2,4% 

Total 415 100,0% 

 

Consequentemente, poderá ser interessante identificar o número e as características das mães 

que têm uma perceção mais «positiva» sobre a excisão. Para tal, criámos um indicador focado 

nas mães: i) cujas filhas foram excisadas, ii) se não o foram, que preveem fazê-lo e/ou iii) que 

pensam que a prática deveria ser mantida. Identifica-se, deste modo, 110 mães abrangidas por 

uma e/ou por outra destas situações (ou seja, 25% das mães com filhas de menos de 10 anos). 

Com base neste indicador, criámos um modelo de regressão visando estimar a probabilidade 

das mãe serem favoráveis à excisão segundo certas características. O quadro 85 mais abaixo 

apresenta as estimativas tiradas deste modelo.  

 

Constata-se que há diferenças significativas entre os grupos populacionais na perceção que têm 

da excisão. Como tal, a probabilidade das mães terem uma opinião mais favorável sobre a 

excisão é maior entre aquelas cuja língua materna é a língua fula (45% contra 18% entre as 

falantes nativas do balanta ou do crioulo e 4% entre as que têm outra língua materna; a 

divergência é considerável), aquelas que declaram ser cristãs ou muçulmanas (21% contra 4% 

entre as que dizem ter outra religião ou não ter nenhuma), as pouco ou nada escolarizadas (17% 

contra 3% entre as que têm mais de 5 anos de estudos) e, finalmente, as mães  mais pobres 

(19% contra 10% entre as mães que pertencem aos 60% de famílias mais ricas).    

 

Quadro 85:  Probabilidade de ser favorável à excisão segundo certas características 

 
  Língua materna   

  Língua Fula Balanta, Crioulo Outras   

  45,3% 17,6% 4,3%   

       
Percurso escolar da mãe  Favorável à 

excisão 

 Quintis de rendimentos 

< 5 anos 5 anos e +   1 e 2 3, 4 e 5 

16,6% 2,9%  13,4%  19,2% 10,4% 

       
  Religião   

  Islão, Cristianismo Outras   

  21,2% 3,8%   
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III.11. Relativamente às práticas em termos de linguagem 

 

A secção do questionário relacionada com as práticas visando desenvolver a linguagem das 

crianças tem uma parte sobre a quantidade das interações entre a mãe e a criança, e uma outra 

sobre a qualidade destas interações. Primeiramente, interessamo-nos pela dimensão 

quantitativa. Começa-se por perguntar à mãe qual o número de vezes que elas comunicam com 

a sua criança, fora as interações do dia a dia. As respostas, diferenciadas por idade das crianças, 

são apresentadas no quadro 86 que se segue. 

 

Quadro 86:  Frequência dos momentos de interação entre a mãe e a criança 

 

Frequência das interações  

mãe / criança 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Várias vezes por dia 87 60,4% 146 51,6% 235 58,2% 468 56,3% 

Mais ou menos uma vez por dia 7 4,9% 37 13,1% 54 13,4% 98 11,8% 

Uma a duas vezes por semana 3 2,1% 21 7,4% 45 11,1% 69 8,3% 

Raramente 47 32,6% 79 27,9% 70 17,3% 196 23,6% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

De forma geral, pouco mais de metade das mães (56%) interage várias vezes por dia com a sua 

criança. Se lhes juntarmos as mães que falam mais ou menos uma vez por dia com as suas 

crianças, vemos que só 68% das mães é que têm interações diárias com as suas crianças. Tendo 

dito isto, a resposta que se refere às interações mais ou menos uma vez por dia já corresponde 

a interações entre a mãe e a criança muito (demasiado) pouco frequentes. Observa-se que 32% 

das mães quase não têm interações com as suas crianças: 8% não falam com elas mais de uma 

a duas vezes por semana e, sobretudo, 24% declaram só o fazer raramente. No total, 

contabiliza-se 44% de mães que não falam suficientemente com as suas crianças.  

 

Além disso, constata-se que há variações por idade. Como tal, 35% das mães declaram só falar 

raramente com as crianças, quando estas têm menos de 15 meses (incluindo as mães que dizem 

não falar mais de uma a duas vezes por semana com a sua criança, o que corresponde a uma 

prática bastante rara). No entanto, sabe-se como a palavra pode ter um papel benéfico na 

comunicação com a criança, mesmo quando ela própria ainda não adquiriu essa capacidade 

formal de falar. Supõe-se que é justamente devido a esta incapacidade funcional de responder 

que a criança tem que as mães não falam com as suas crianças nesta idade. É verdade que é 

possível que isto tenha efeito na maneira de ver as coisas da mãe, mas este comportamento, na 

realidade, não é assim tão diferente quando a criança tem mais de 16 meses (por mais que seja 

um pouco menos marcado após os 36 meses; 35% das mãe falando pouco ou nada com a 

criança quando ela tem de 16 a 35 meses de idade e 28% quando ela tem mais de 36 meses) e 

já adquiriu de forma visível a capacidade de se exprimir por meio de palavras, sendo razoável 

que se infira que a comunicação verbal com a criança não é algo que seja implementado 

espontaneamente no país.  

 

Na medida em que os comportamentos das mães estão mais ou menos divididos quanto a esta 

questão, pode ser interessante examinar em que medida é que certas variáveis geográficas ou 
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sociais poderiam ajudar a descodificar a variabilidade destas práticas. Assim sendo, estimámos 

a probabilidade das crianças terem interações limitadas, ou melhor, muito limitadas (menos de 

duas vezes por semana) com a sua mãe segundo certas das suas características. Tira-se daí que 

o risco para uma criança de ter poucas ou nenhumas interações com a sua mãe é mais elevado 

para aquelas (i) cuja família tem duas ou menos crianças (a probabilidade de estar nesta 

situação aumenta para 36%, por oposição aos 23% para as que têm uma família mais 

numerosa), (ii) que vivem no sul do país (a sua probabilidade aumentando para 42%, por 

oposição aos 29% para as que vivem no resto do país), (iii) cuja mãe pouco frequentou a escola 

e é analfabeta (33%, por oposição aos 21% para aquelas cuja mãe chegou ao 5º ano da primária 

e sabe ler) e, finalmente, (iv) cuja família é poligâmica (37%, por oposição aos 29% nas 

famílias monogâmicas). Tendo dito isto, observa-se sobretudo que, num contexto familiar 

equivalente, a frequência das interações da mãe com a sua criança é sempre muito variável, 

indicando que as práticas das mães a este nível são, de facto, muito pessoais.   

 

As mães são, então, questionadas sobre a frequência com que respondem à criança quando esta 

lhes pergunta alguma coisa ou manifesta querer saber alguma coisa. O quadro 87 que se segue 

apresenta os resultados obtidos por idade das crianças. 

  

Quadro 87:  Frequência das respostas às perguntas da criança 

 

Respostas à criança 
6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Frequentemente 8 5,6% 95 33,6% 171 42,5% 274 33,1% 

De vez em quando 7 4,9% 90 31,8% 197 49,0% 294 35,5% 

Raramente ou nunca 4 2,8% 19 6,7% 21 5,2% 44 5,3% 

Criança demasiado pequena 125 86,8% 79 27,9% 13 3,2% 217 26,2% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 402 100,0% 829 100,0% 

 

Podemos, mais ou menos, pôr de lado o caso das crianças com menos de 16 meses, visto que 

não podem fazer perguntas formalmente (ainda que as mães compreendam por vezes que a 

criança tem perguntas a fazer e que é importante tranquilizá-la). Em todo o caso, na amostra e 

para estas crianças pequenas, poucas mães (11%) se apercebem das suas perguntas e tentam 

proporcionar uma resposta adequada à sua idade. Quando a criança cresce, há uma proporção 

maior de mães que se torna recetiva às perguntas da criança. Quando esta tem entre 16 meses 

e 3 anos, 34% das mães dão frequentemente respostas às perguntas das crianças e 32% fazem-

no muitas vezes. Ainda que as perguntas sejam frequentes nestas idades, ainda há 35% que não 

o fazem, a maioria delas considerando ainda a criança demasiado pequena para fazer a 

pergunta. Só quando a criança tem mais de 3 anos é que a grande maioria das mães responde 

de forma mais (42%) ou menos (49%) frequente às perguntas das suas crianças.  

 

De forma simétrica e mais proativa da parte da mãe, há uma outra dimensão ligada ao 

desenvolvimento da linguagem (e não só), que diz respeito à frequência com que a mãe pede a 

opinião à criança sobre questões práticas, tais como a escolha da sua roupa, as atividades que 

quer fazer, etc. As respostas obtidas encontram-se no quadro 88, que se segue. 
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Quadro 88:  Frequência com que a mãe pede a opinião à criança sobre assuntos práticos  

 

Opinião sobre assuntos 

práticos 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Frequentemente 4 2,8% 44 15,5% 75 18,6% 123 14,8% 

De vez em quando 4 2,8% 70 24,7% 192 47,6% 266 32,0% 

Raramente 3 2,1% 23 8,1% 43 10,7% 69 8,3% 

Nunca 6 4,2% 38 13,4% 45 11,2% 89 10,7% 

Criança demasiado pequena 127 88,2% 108 38,2% 48 11,9% 283 34,1% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 403 100,0% 830 100,0% 

 

Quando a criança tem menos de 16 meses, a grande maioria das mães considera que ela é 

demasiado pequena para que a questão da sua opinião seja realmente pertinente: 88% acreditam 

nisto. É certo que esta proporção diminui à medida que a criança cresce mas não se torna 

negligenciável: se 38% consideram que a criança é demasiado pequena quando ela tem entre 

16 e 35 meses, 12% ainda o pensam quando a criança já tem mais de 3 anos. De facto, as mães 

pedem, em geral, bastante pouco a opinião às suas crianças sobre as questões do dia a dia que 

lhes dizem respeito, quando estas têm entre 16 meses e 3 anos. Há 40% que o fazem de forma 

frequente ou ocasional, mas isso implica também que não se pede a opinião às crianças em 

60% dos casos. É claro que, após os 3 anos, as mães pedem cada vez mais a opinião às suas 

crianças; 19% fazem-no de forma frequente e 48% de vez em quando. Dito isto, ainda sobram 

23% das mães que não o fazem nunca (juntando as que declaram efetivamente não o fazer 

nunca e as que acham que a criança é demasiado pequena para isso) e 11% que só o fazem 

raramente. No total, há cerca de 34% das mães que pedem pouco ou nada a opinião das suas 

crianças sobre assuntos práticos que lhes dizem respeito quando estas têm entre 3 e 6 anos. 

 

Além disso, pergunta-se às mães em que medida é que contam histórias às suas crianças. As 

respostas são apresentadas no quadro 89, que se segue.  

 

Quadro 89:  Frequência com que a mãe conta histórias à criança 

 

Frequência das histórias 

contadas à criança 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Todos os dias 22 15,3% 39 13,8% 79 19,6% 140 16,8% 

Mais de uma vez por semana 9 6,3% 31 11,0% 63 15,6% 103 12,4% 

Uma vez por semana 3 2,1% 23 8,1% 51 12,6% 77 9,3% 

Raramente 16 11,1% 59 20,8% 117 29,0% 192 23,1% 

Nunca 94 65,3% 131 46,3% 94 23,3% 319 38,4% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

Seja qual for a idade das crianças, a maioria das mães só raramente ou nunca lhes conta 

histórias. Porém, se isto abrange uma grande maioria para as crianças com menos de 16 meses 

(76% dos casos), esta proporção diminui um pouco à medida que elas crescem (de 67% para 

crianças entre os 16 e os 35 meses a 52% para as com mais de 3 anos). Para as crianças de 

idades dos 3 aos 6 anos, vemos, então, que 20% das mães conta frequentemente histórias às 
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suas crianças, percentagem a que podemos somar os 28% que o fazem pelo menos uma vez 

por semana. No total, vemos que para 48% das mães contar histórias às suas crianças faz mais 

ou menos parte dos seus hábitos, no que respeita as crianças de mais de 3 anos. Os especialistas 

na infância argumentam que as crianças se constroem no imaginário das histórias e dos contos 

que lhes podemos contar. Isso ajuda-as a estruturar as suas reflexões e a estabelecer modelos 

sociais e culturais, a estruturar a sua emotividade em contextos que, estando afastados da sua 

vida quotidiana, são mais facilmente assimiláveis. É claro que é preciso sublinhar que as 

histórias escolhidas devem ser adaptadas à sua capacidade de compreensão, mas que estas 

atividades são importantes para a criança nas várias idades, quase desde o nascimento. As 

informações recolhidas no inquérito mostram que esta prática é minoritária para as crianças 

com menos de 3 anos e que, após esta idade, ainda não abrange mais de metade das crianças. 

Claro que é importante considerar os aspetos culturais e sociais, mas poderia, seguramente, ser 

interessante procurar formas apropriadas no contexto nacional, através das quais a evolução a 

este nível fosse possível. 

 

A seguir, o questionário aborda os aspetos mais qualitativos do desenvolvimento da linguagem. 

As duas primeiras perguntas dizem respeito às pessoas que interagem mais com a criança, por 

um lado, de forma principal e, por outro lado, de forma secundária (quadro 90 que se segue). 

A grande maioria das mães (92%) considera ser a pessoa que mais comunica com a sua criança, 

sendo as outras pessoas que poderiam interagir com a criança apenas pouco mencionadas (o 

pai sendo mesmo menos referido que os avós). Em mais de metade das famílias (58%) o pai é 

a pessoa que interage com a criança de forma secundária. No total, os dois pais constituem os 

interlocutores principais da criança em cerca de dois terços das famílias (61%).  

 

 

 

 

 

Quadro 90:  Pessoas que interagem mais com a criança 

 

  

  Pessoa que interage de forma principal com a criança 

Relação com a criança Mãe Pai 
Avô ou 

avó 

Outro 

membro 

Outro 

adulto 
Total % 

Pessoa 

que 

interage 

de forma 

secundária 

com a 

criança 

Mãe 18 6 5 2 2 33 4,3% 

Pai 443 0 1 1 0 445 57,9% 

Avô/Avó 108 3 1 2 0 114 14,8% 

Outro membro da família 114 8 14 2 2 140 18,2% 

Outro adulto 27 5 2 2 0 36 4,7% 

Total 
Número 710 22 23 9 4 768 100,0% 

% 92,4% 2,9% 3,0% 1,2% 0,5% 100,0%   

 

Também se pergunta às mães em que momentos é que comunicam com as suas crianças. A 

pergunta é colocada de forma a que as mães possam indicar dois momentos privilegiados. As 

respostas a estas duas perguntas foram somadas e encontram-se no quadro 91, que se segue. 
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Quadro 91:  Momento da interação entre a mãe e a criança 

 

Momento das interações 

mãe/criança 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Na altura do banho 87 28,5% 153 36,0% 195 25,5% 435 27,9% 

Na altura da refeição 64 29,8% 110 26,1% 151 19,7% 325 20,8% 

À noite, antes de ir dormir 35 20,3% 89 12,8% 135 17,6% 259 16,6% 

Na altura da sesta 15 16,6% 29 19,9% 55 7,2% 99 6,3% 

Na altura do djumbai 47 3,5% 120 2,7% 198 25,8% 365 23,4% 

Noutras alturas 14 1,4% 31 2,6% 32 4,2% 77 4,9% 

Total 262 100,0% 532 100,0% 766 100,0% 1 560 100,0% 

 

De forma geral, é na altura do banho (28%), a seguir ao djumbai (23%) e depois da refeição 

(21%) que as mães têm mais vezes ocasião de interagir com as suas crianças. No entanto, se o 

banho e a refeição são mencionados por um número consistente de mães, independentemente 

da idade da criança, observa-se que certas respostas variam realmente de acordo com a idade 

da criança. Quando esta tem menos de 15 meses, a hora de dormir também é uma altura 

escolhida pela mãe para falar com a sua criança; quando ela tem entre 16 e 35 meses, a mãe 

prefere nitidamente a hora do banho e menciona também a sesta da criança como uma boa 

altura para falar com ela; finalmente, quando ela tem mais de 3 anos, o djumbai é o momento 

mais referido para interações. No total, parece que todas as alturas do dia podem constituir 

oportunidades para a mãe interagir com a sua criança. Certas alturas, como a hora de ir dormir 

ou da sesta, podem ser aproveitadas de forma mais cómoda e poderiam sem dúvida sê-lo mais 

vezes, aliás, com base nas informações recolhidas e apresentadas nas secções anteriores deste 

relatório.  

 

Outra dimensão das práticas ao nível da linguagem refere-se ao vocabulário usado pela mãe 

para falar com a criança e, nomeadamente, se a mãe usa uma linguagem comum ou uma 

linguagem específica, que considera ser mais adaptada à idade e ao nível de desenvolvimento 

da sua criança. As respostas encontram-se no quadro 92, que se segue. 

 

Quadro 92:  Uso de vocabulário específico para falar com a criança 

 

Vocabulário para falar com a 

criança 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 

Uso as suas próprias palavras 69 48,9% 86 30,4% 118 29,3% 273 33,0% 

Uso palavras simples 63 44,7% 154 54,4% 209 51,9% 426 51,5% 

Falo como se fosse um adulto 9 6,4% 43 15,2% 76 18,9% 128 15,5% 

Total 141 100,0% 283 100,0% 403 100,0% 827 100,0% 

 

Em 85% dos casos, o vocabulário usado pela mãe para se dirigir à sua criança é diferente do 

que se usa entre adultos: 51% usam uma linguagem relativamente comum, mas que se limita a 

palavras simples e 33% uma linguagem que imita as próprias palavras da criança. O recurso ao 

vocabulário da criança é ligeiramente mais frequente com as crianças mais pequenas.  
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Perguntou-se, igualmente, às mães quais são as ações que elas pensam ser apropriadas para 

melhorar a linguagem da sua criança. As suas respostas são apresentadas no quadro 93, mais 

abaixo. 

 

Quadro 93:  Ações identificadas para melhorar a linguagem da criança 

 
Contar histórias Número %  Ler livros Número % 

Sim 327 39,4%  Sim 114 13,7% 

Não 504 60,6%  Não 717 86,3% 

Total 831 100,0%  Total 831 100,0% 

       
Conversar com ela Número %  Fazer jogos de representação Número % 

Sim 537 64,6%  Sim 177 21,3% 

Não 294 35,4%  Não 654 78,7% 

Total 831 100,0%  Total 831 100,0% 

       

Cantar Número %  Pequenas tarefas Número % 

Sim 419 50,4%  Sim 298 35,9% 

Não 412 49,6%  Não 533 64,1% 

Total 831 100,0%  Total 831 100,0% 

       

Corrigir os seus erros Número %  Aproveitar a oportunidade Número % 

Sim 212 25,5%  Sim 238 28,7% 

Não 619 74,5%  Não 592 71,3% 

Total 831 100,0%  Total 830 100,0% 

 

A maioria das mães conversa com a sua criança para que esta melhore a linguagem. É, 

claramente, a ação mais referida (65%). As mães dizem, depois, que tentam ajudar a sua criança 

a desenvolver a linguagem cantando com ela (50%), contando-lhe histórias (39%), confiando-

lhe pequenas tarefas (como ir pedir qualquer coisa a um vizinho; 36% das respostas) ou ainda 

corrigindo os erros de linguagem que ela possa fazer (26%). Há, também, 29% que dizem que 

o fazem quando a oportunidade se lhes apresenta; mas esta resposta é um pouco problemática, 

por se referir ao momento em que o fazem sem que se fique a saber como é que agem. São 

pouco numerosas as que mencionam o fazer jogos de representação (21%) ou a leitura (14%) 

como ações para desenvolver a linguagem da sua criança.  

 

Como esta pergunta é de escolha múltipla, algumas das mães puderam responder positivamente 

a várias das opções que lhes foram propostas. O número de respostas positivas pode, deste 

modo, eventualmente ser interpretado como medindo o grau da sua atividade nesta área. O 

quadro 94 que se segue apresenta, para cada faixa etária, o número de ações declaradas pela 

mãe para melhorar a linguagem da sua criança. 

 

Quadro 94:  Número de ações feitas para melhorar a linguagem 

 

Número de ações para a 

linguagem 

6-15 meses 16-35 meses > 36 meses Total 

Número % Número % Número % Número % 
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0 54 37,5% 52 18,4% 30 7,4% 136 16,4% 

1 48 33,3% 87 30,7% 110 27,2% 245 29,5% 

2 19 13,2% 46 16,3% 66 16,3% 131 15,8% 

3 10 6,9% 31 11,0% 48 11,9% 89 10,7% 

4 3 2,1% 29 10,2% 42 10,4% 74 8,9% 

5 6 4,2% 28 9,9% 65 16,1% 99 11,9% 

6 4 2,8% 10 3,5% 43 10,6% 57 6,9% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

Número médio de ações 1,3 2,1 2,8 2,3 

 

De forma geral, observa-se que pouco menos de metade das crianças (46%) não beneficia de 

nenhuma ação para melhorar a sua linguagem (16%) ou apenas de uma (29%). Entre a outra 

metade das crianças, que beneficiam de duas ações ou mais, há até 19% que beneficiam de 

cinco ou seis ações. Também se nota que, quanto mais as crianças crescem, mais elas 

beneficiam de ações para melhorar a sua linguagem. Quando as crianças têm menos de 15 

meses, as mães realizam em média uma ação, depois, quando têm entre 16 e 35 meses, 2 ações 

e, finalmente, quando têm mais de 3 anos, perto de 3 ações. Deste modo, a proporção de 

crianças que não beneficia de nenhuma ou apenas de uma ação passa de 71% entre as com 

menos de 15 meses para 49% entre as que têm idades dos 16 aos 35 meses e 35% entre as com 

mais de 3 anos; quando todas deveriam ser estimuladas a este nível. 

 

Podemos agora examinar em que medida é que as mães são mais ou menos ativas no que diz 

respeito ao desenvolvimento da linguagem da criança segundo algumas das suas 

características. Criámos, assim, um modelo de regressão que visa estimar a probabilidade das 

crianças beneficiarem de, pelo menos, duas ações para desenvolver a sua linguagem, segundo 

certas variáveis geográficas e sociais. Em primeiro lugar, vê-se pelas análises que a idade da 

criança faz diferença a este nível. Como se pode ver no gráfico 4 mais abaixo, a probabilidade 

de uma criança beneficiar de pelo menos duas ações da parte da mãe para melhorar a sua 

linguagem atinge o seu máximo quando ela tem entre 24 e 48 meses (varia entre 42% e 43% 

neste período, com um pico de 46% quando a criança tem entre 36 e 39 meses). Quando ela é 

mais pequena (menos de 2 anos) ou mais velha (mais de 4 anos), a mãe tende a ser menos 

proativa quanto ao desenvolvimento da sua linguagem. 

 

Gráfico 4 : Probabilidade da criança beneficiar de ações para a sua linguagem por idade 
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Além das características inseridas no modelo, podemos ver também que quanto mais o nível 

de vida da família for elevado, melhores são as hipóteses da criança ser estimulada para 

melhorar a sua linguagem (essa probabilidade varia de 31% para as crianças dos quintis 1,2 e 

3 a 40% para as do quintil 4 e 53% entre as do quintil 5). As práticas referentes a este assunto 

também variam segundo o grupo linguístico da família, sendo as mães cuja língua materna é a 

língua fula tendência para serem menos proativas no que se refere a ajudar as suas crianças a 

desenvolver a linguagem (a probabilidade das crianças beneficiarem de pelo menos duas ações 

para tal chegando a 19% por oposição a 44% entre os outros grupos). De forma geral e apesar 

do facto de existirem divergências por características das crianças e das famílias, podemos ver 

claramente que a proatividade das mães na melhoria da linguagem das suas crianças é pouca e 

poderia nitidamente ser melhorada. 

 

A última pergunta feita sobre a área da linguagem diz respeito aos materiais e suportes de 

leitura de que dispõem as famílias. Trata-se de i) livros, ii) quadros ou ardósias, iii) desenhos 

ou fotografias, iv) jornais, v) calendários, vi) tabuinhas para aprender o Corão e finalmente vi) 

novas tecnologias. Mesmo se a leitura não abrange todas as crianças da amostra (as crianças 

mais novas não estando, como é óbvio, envolvidas), fizemos a análise de forma global, sobre 

o conjunto das faixas etárias, uma vez que esta pergunta nos dá informação, acima de tudo, 

sobre a disponibilidade dos materiais nas famílias. Ainda assim, é possível que sejam as 

mesmas famílias a ter vários destes materiais de leitura. Por essa razão, foi criada uma variável 

referente ao número de materiais relacionados com a leitura de que dispõe a família. O quadro 

95, que se segue, apresenta os resultados obtidos segundos dois aspetos: tipo e quantidade de 

suportes utilizados. 

 

 

Quadro 95:  Tipo e número de materiais de leitura de que as famílias dispõem 

 
Tipo de materiais Número %  Número de materiais Número % 

Livros 242 29,1%   0 447 53,8% 

Quadro/Ardósia 111 13,4%   1 190 22,9% 

Desenho/Fotografias 198 23,8%   2 85 10,2% 

Jornais 47 5,7%   3 56 6,7% 

Calendário 118 14,2%   4 33 4,0% 

Novas Tecnologias 24 2,9%   5 10 1,2% 

Outros 31 3,7%   6 e + 10 1,2% 

     Total 831 100,0% 

 

O livro é o material de que as famílias mais dispõem: mas se são 29% as que dispõem desse 

material, isso significa, no fundo, que pouco mais de dois terços (71%) não têm nenhum livro 

em casa especificamente destinado às crianças. Os desenhos e as fotografias são, a seguir, os 

materiais mais referidos (24%). Os outros suportes estão disponível numa minoria de famílias: 

14% têm um calendário em casa, 13% têm um quadro, uma ardósia ou uma tabuinha da escola 

corânica, 6% têm jornais e 3% têm novas tecnologias. Na realidade, pouco mais de metade das 

famílias da amostra (54%) não tem nenhum material de leitura/escrita e 23% só têm um 

suporte. Entre o outro quarto das famílias, se 10% têm dois suportes, a seguir apenas 13% têm 
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mais de três. Com base nestes resultados, pode agora ser interessante analisar as características 

das famílias que têm de mais de dois materiais de leitura. As estimativas quanto à probabilidade 

de ter mais de dois suportes são apresentadas no quadro 96, que se segue.  

 

Quadro 96:  Probabilidade de dispor de pelo menos dois materiais de leitura/escrita 

 
Quintis de rendimentos  Área de residência 

1, 2 e 3 4 5  Bissau/Leste Sul Norte 

12,4% 24,6% 39,7%  20,6% 40,1% 11,4% 

         
Percurso escolar da mãe  > 2 suportes 

de leitura 

 Número de crianças 

< 5 anos 5 anos e +   1 Mais de 1 

15,8% 29,1%  18,6%  23,6% 16,0% 

       
  Género da criança    

  Rapaz Rapariga    

  14,7% 23,0%    

 

Observam-se desvios significativos na probabilidade de ter mais de dois materiais de 

leitura/escrita, por um lado, por área de residência da família, nível de vida e número de 

crianças que tem, por outro, segundo o percurso escolar da mãe e, finalmente, segundo o género 

da criança. Entre as características relacionadas com as famílias, comecemos por examinar as 

diferenças por área de residência. Se são 40% as famílias do sul com mais de dois suportes para 

a criança aprender a ler, em contrapartida só há 21% em Bissau e no leste, e no norte 11% na 

mesma situação. Reparamos, em seguida, que quanto mais rico for o agregado familiar, mais 

as crianças têm hipóteses de ter mais de dois suportes para aprender a ler. A probabilidade de 

estar nesta situação varia, na verdade, de 12 %, entre os 60% mais pobres, a 25%, entre os do 

quintil 4, e 40%, entre os 20% mais ricos. Também constatamos que esta probabilidade é maior 

à medida que o nível de escolarização da mãe aumenta: ela chega a 16% quando as mães 

frequentaram a escola menos de 5 anos, contra 29% entre aquelas que a frequentaram por mais 

tempo. Finalmente, as famílias que têm, por um lado, um só filho e, por outro, uma rapariga 

(mais do que quando é um rapaz) têm uma maior tendência para ter pelo menos dois materiais 

de leitura. De forma geral, estes valores realçam uma disponibilidade muito limitada nas 

famílias de suportes para que as crianças aprendam a ler (por exemplo, 60% das famílias mais 

ricas ou quase dois terços das mães que concluíram a primária não têm nenhum suporte para 

que as suas crianças se possam familiarizar com a leitura). 

 

Com base nas várias perguntas sobre o desenvolvimento da linguagem da criança, 

nomeadamente o grau de interação com a criança, a frequência de tempo passado a contar 

histórias, a frequência das respostas às perguntas da criança, a frequência com que a mãe pede 

a opinião da criança ou ainda o número de ações realizadas para desenvolver a linguagem da 

criança, foi criado um índice sintético. Este varia de 0 a 16 e revela uma grande diversidade na 

intensidade das ações desenvolvidas pelas mães para melhorar a linguagem das suas crianças. 

Na realidade, se 32% das mães só realizam poucas ações (0 a 4) para desenvolver a linguagem 

das suas crianças, 56% estão num nível superior, com 5 a 10 ações e, finalmente, 16% são 
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ainda mais proativas, com mais de 11 ações para ajudar as suas crianças a desenvolver 

competências de linguagem.  

 

III.12. Relativamente às práticas em termos de desenvolvimento cognitivo 

 

Esta secção trata das brincadeiras infantis e das ações realizadas pelas mães para estimular as 

atividades das crianças para o seu desenvolvimento cognitivo. Para começar, no que se refere 

às brincadeiras infantis, o questionário abarca cinco categorias de brincadeiras: i) os jogos de 

exploração (como Escondidas, Cabra Cega); ii) os jogos físicos individuais sem regras de 

competição (como o salta-corda) iii) os jogos de imitação (como jogos dramáticos de 

imitação); iv) os jogos temáticos de colaboração (jogos de representação, como jogos de faz-

de-conta) e v) jogos coletivos com regras (como o futebol, o jogo da cadeira, ringue, tacada). 

Evidentemente, qualquer criança é suscetível de brincar a vários tipos de brincadeiras (ou a 

nenhum). O quadro 97, que se segue, mostra a distribuição dos tipos de brincadeiras 

mencionados por idade das crianças.  

 

Constata-se que a prática das brincadeiras é, em geral, crescente e mais diversificada à medida 

que a criança cresce. No que respeita a brincar, em termos gerais, se há 18% de crianças que 

brincam quando têm menos de 15 meses, a seguir, são 29% as que o fazem quando têm entre 

16 e 35 meses e 36% as com mais de 3 anos. No que se refere à diversidade das brincadeiras, 

nota-se que se as crianças de menos de 36 meses têm um só tipo de brincadeira, as mais velhas 

brincam em média a cerca de 2 tipos de brincadeiras. De forma geral, são os jogos individuais 

sem regras e, a seguir, os jogos de imitação que são mais frequentes. 

Quadro 97:  Tipos de brincadeiras referidos por idade das crianças 

 
  6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Exploração 13,3% 27,9% 34,7% 28,7% 

Individuais sem regras 18,9% 44,2% 47,9% 41,6% 

Imitação 27,3% 36,0% 40,2% 36,6% 

Colaboração 14,7% 16,6% 23,3% 19,5% 

Coletivos com regras 17,5% 19,1% 32,3% 25,2% 

Média 18,3% 28,8% 35,7% 30,3% 

Média tipos de brincadeiras 0,9 1,4 1,8 1,5 

 

As crianças podem brincar sozinhas ou com outras crianças, mas as mães podem dar um 

contributo para favorecer esta atividade da criança. Os quadros 98 e 99, que se seguem, 

apresentam as respostas às perguntas sobre, por um lado, a frequência das incitações expressas 

pela mãe para que a criança brinque e, por outro, a da participação concreta da mãe na 

brincadeira da criança. 

 

Quadro 98:  Frequência das incitações à brincadeira que a mãe faz à criança 

 

Incita a 

brincar 

6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Muitas vezes 35 24,5% 109 38,7% 149 37,1% 293 35,4% 

Asus
Destacar
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Às vezes 39 27,3% 111 39,4% 205 51,0% 355 42,9% 

Raramente 10 7,0% 31 11,0% 30 7,5% 71 8,6% 

Nunca 59 41,3% 31 11,0% 18 4,5% 108 13,1% 

Total 143 100,0% 282 100,0% 402 100,0% 827 100,0% 

 

A maioria das mães incita as suas crianças a brincar, de forma muito frequente para 35% delas 

e de forma mais ocasional também para 43%. Observa-se, contudo, que as incitações das mães 

a que a criança tenha uma atividade lúdica organizada se tornam mais frequentes à medida que 

a criança cresce. Porém, se a proporção de mães que nunca ou raramente incitam as suas 

crianças a brincar é nitidamente menor no grupo de crianças com mais de 3 anos do que no das 

com menos de 16 meses, ainda restam, no entanto, 12% de mães que não encorajam as suas 

crianças a brincar a menos que estas tenham entre 3 e 6 anos.  

 

Fora as incitações que as mães podem fazer a que as crianças brinquem, as mães podem 

também eventualmente participar nas brincadeiras das crianças. Com base na tabela 99 mais 

abaixo, observa-se em geral que 40% das mães só raramente ou nunca brincam com as suas 

crianças. Poderíamos pensar que as mães participam de forma um pouco mais frequente nas 

brincadeiras das crianças quando estas são pequenas e menos capazes de se organizar sozinhas. 

Não é esse o caso: mesmo quando as crianças têm menos de 15 meses, 38% das mães declaram 

raramente ou nunca brincar com elas, contra 43% entre as de 16-35 meses e 39% entre os de 

mais de 36 meses. No total, 52% das mães brincam todos os dias várias vezes por semana com 

as suas crianças. Não obstante, esta proporção diminui um pouco com a idade da criança (de 

57% entre os com menos de 16 meses para 51% entre os com mais de 36 meses), tendo as 

crianças mais velhas, sem dúvida, uma maior autonomia e uma rede social com outras crianças 

mais desenvolvida. 

 

Quadro 99:  Frequência da participação da mãe numa brincadeira com a criança 

 

Participa nas brincadeiras 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Todos os dias 63 44,1% 92 32,5% 129 31,9% 284 34,2% 

Mais de uma vez / semana 19 13,3% 50 17,7% 79 19,6% 148 17,8% 

Uma vez / semana 6 4,2% 19 6,7% 37 9,2% 62 7,5% 

Raramente 15 10,5% 71 25,1% 90 22,3% 176 21,2% 

Nunca 40 28,0% 51 18,0% 69 17,1% 160 19,3% 

Total 143 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 830 100,0% 

 

Mas as mães não são necessariamente as únicas a participar nas brincadeiras das crianças. Elas 

também são questionadas sobre as pessoas que brincam com as suas crianças, por um lado, de 

forma principal e, por outro, de forma secundária. Esta informação encontra-se no quadro 100 

que se segue. 

 

Quadro 100:  Quem participa nas brincadeiras da criança por idade? 

 
    Pessoa que brinca de forma secundária com a criança 
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Relação com a 

criança 
Mãe Pai 

Avô ou 

avó 

Irmão ou 

irmã 

Outra 

criança 

Outro 

adulto 
Total % 

Pessoa que 

brinca de 

forma 

principal com 

a criança 

Mãe 14 3 1 2 14 0 34 4,3% 

Pai 256 0 1 3 3 0 263 33,6% 

Avô ou avó 62 2 0 1 8 1 74 9,5% 

Irmão ou irmã 91 6 5 45 34 6 187 23,9% 

Outra criança 65 3 18 101 5 2 194 24,8% 

Outro adulto 12 4 1 1 11 1 30 3,8% 

Total 
Número 500 18 26 153 75 10 782 100,0% 

% 63,9% 2,3% 3,3% 19,6% 9,6% 1,3% 100,0% - 

 

Vemos que a mãe não é a pessoa com quem a criança mais brinca. Quem tem esse papel é mais 

uma criança, seja um irmão ou uma irmã (24%) ou outra criança (25%) e, a seguir, o pai (para 

34% das crianças). A mãe intervém, na verdade, de forma secundária (para 64% das crianças), 

seguida de um irmão ou uma irmã (20%). Os avós e os outros adultos são muito pouco referidos 

entre as pessoas que brincam com as crianças. No total, há 185 crianças (ou seja, 24% da 

amostra) a brincar com o seu irmão ou irmã ou com outras crianças sem que os adultos 

intervenham.  

 

Se as mães tendem a participar em média de forma limitada nas brincadeiras das crianças, 

constatamos que as mães falam também em média pouco com a criança sobre os aspetos 

práticos do quotidiano (quadro 101, que se segue). Claro que é compreensível que as mães 

falem pouco desses assuntos antes que a criança tenha 16 meses (96% das mães consideram 

que a sua criança é demasiado pequena para tal ou raramente ou nunca o fazem). É certo que 

as mães falam um pouco mais dos fenómenos do quotidiano à medida que a criança cresce 

(24% fazem-no regularmente quando a criança tem entre 16 e 35 meses e 54% quando ela tem 

mais de 36 meses), mas, quando a criança tem entre 16 meses e 3 anos, mantêm-se 76% que 

raramente ou nunca o fazem (55% achando que a criança é demasiado pequena) e, quando a 

criança tem entre 3 e 6 anos, esta proporção ainda atinge os 46%.  

 

Quadro 101:  Frequência com que a mãe fala dos fenómenos do quotidiano 

 

Fala do quotidiano 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Frequentemente 3 2,1% 21 7,4% 51 12,6% 75 9,0% 

De vez em quando 3 2,1% 48 17,0% 167 41,3% 218 26,2% 

Raramente 1 0,7% 25 8,8% 57 14,1% 83 10,0% 

Nunca 4 2,8% 32 11,3% 44 10,9% 80 9,6% 

Criança muito pequena 133 92,4% 157 55,5% 85 21,0% 375 45,1% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0

% 
831 100,0% 

 

De forma complementar à questão das interações entre a mãe e a sua criança sobre os 

fenómenos do quotidiano, as mães também são questionadas sobre a frequência com que 

ensinam à criança lengalengas ou canções (quadro 102 que se segue). De forma geral, pouco 

mais de metade das mães (53%) dedica tempo com alguma frequência a ensinar lengalengas 

às suas crianças. Esta atividade é um pouco mais frequente quando as crianças têm mais de 36 
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meses. De facto, se há 50% que o fazem quando a criança tem menos de 16 meses, são 47% as 

que dedicam esse tempo quando a criança tem entre 16 e 36 meses e 58% quando ela tem entre 

3 e 6 anos. Não obstante, apesar desta atividade estar um pouco mais disseminada do que as 

outras, ainda assim, ela permanece rara ou inexistente para uma proporção não negligenciável 

de crianças, incluindo as que são mais velhas.  

 

Quadro 102:  Tempo para ensinar lengalengas ou canções à criança 

 

Ensina rimas 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Frequentemente 23 16,1% 34 12,1% 56 13,9% 113 13,6% 

De vez em quando 48 33,6% 99 35,1% 176 43,7% 323 39,0% 

Raramente 19 13,3% 62 22,0% 74 18,4% 155 18,7% 

Nunca 53 37,1% 87 30,9% 97 24,1% 237 28,6% 

Total 143 100,0% 282 100,0% 403 100,0% 828 100,0% 

 

A pergunta seguinte explora a existência de atividades «gráficas» (rabiscos ou escrita) feitas 

pela criança. Os dados do quadro 103, que se segue, indicam, sem surpresa, que estas atividades 

são muito raras antes dos 15 meses. Vão-se tornando mais frequentes à medida que as crianças 

crescem. Deste modo, 30% das crianças dos 16 aos 36 meses têm atividades gráficas regulares 

e esta proporção é de 54% entre as crianças dos 3 aos 6 anos. Em contrapartida, observa-se que 

cerca de 45% das crianças desta faixa etária não têm nenhumas atividades deste tipo com esta 

idade (quer sejam consideradas demasiado pequenas para as ter quer porque só raramente ou 

nunca as têm). Podemos, sem dúvida, considerar que se trata de oportunidades perdidas e, 

provavelmente, mesmo de uma desvantagem, para estas crianças, na perspetiva da sua entrada 

para a escola primária. 

 

Quadro 103:  Atividades gráficas da criança : rabiscos, desenho e escrita 

 

Rabiscos ou escrita ? 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Muitas vezes 3 2,1% 22 7,8% 56 13,9% 81 9,7% 

De vez em quando 4 2,8% 63 22,3% 164 40,6% 231 27,8% 

Raramente 6 4,2% 41 14,5% 74 18,3% 121 14,6% 

Nunca 5 3,5% 43 15,2% 63 15,6% 111 13,4% 

Criança muito pequena 126 87,5% 114 40,3% 47 11,6% 287 34,5% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

A pergunta seguinte explora a reação da mãe quando a criança não tem sucesso na execução 

de determinada atividade (quadro 104 que se segue), sabendo que esta pergunta não se aplica 

verdadeiramente às crianças mais pequenas. Todavia, entre os 16 meses e 3 anos, 60% das 

mães consideram que a criança pode ser exposta a desafios em que pode ter sucesso ou pode 

falhar. A partir dos 3 anos, são 89% que pensam assim. São considerados quatro tipos de reação 

para quando a mãe se apercebe do sucesso (ou do fracasso) da criança. 
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Quadro 104:  Reação da mãe perante a falta de sucesso da criança em determinada atividade 

 

Ação se a criança não tem sucesso 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Númer

o 
% Númer

o 
% Número % Númer

o 
% 

Ajudo, dando conselhos 2 1,4% 21 7,5% 71 17,6% 94 11,4% 

Encorajo 0 0,0% 9 3,2% 20 5,0% 29 3,5% 

Faço eu  24 16,9% 109 39,1% 143 35,4% 276 33,5% 

Obrigo a fazer 0 0,0% 4 1,4% 37 9,2% 41 5,0% 

Ralho  3 2,1% 6 2,2% 26 6,4% 35 4,2% 

Bato 1 0,7% 13 4,7% 42 10,4% 56 6,8% 

Não faço nada 2 1,4% 6 2,2% 17 4,2% 25 3,0% 

Não aplicável, criança demasiado pequena 110 77,5% 111 39,8% 48 11,9% 269 32,6% 

Total 142 100,0% 279 100,0% 404 100,0% 825 100,0% 

 

 O primeiro tipo de resposta é funcional e positivo : a mãe encoraja a criança e investe tempo 

para lhe dar conselhos para que ela aprenda e, posteriormente, tenha sucesso. Esta reação 

é indicada por 11% das mães de crianças com idades dos 16 aos 35 meses e 22% com 

crianças de mais de 3 anos 

 

 O segundo tipo de resposta abandona a dimensão pedagógica da resposta: a mãe faz em 

vez da criança. Visa principalmente evitar, naquele momento, a eventual frustração da 

criança perante aquele fracasso. Este tipo de reação abrange 39% das crianças de 16 a 36 

meses e 35% das crianças de 3 a 6 anos. Este comportamento é o mais frequente no âmbito 

das reações mencionadas. 

 O terceiro e o quarto tipos de reações são negativos, no sentido em que (i) a mãe não faz 

nada, (ii) ela ralha ou bate na criança por fracassar ou (iii) força-a a voltar a fazer a atividade 

falhada, como se considerasse que a criança tem maturidade suficiente para integrar as 

reprimendas da sua mãe e isso tivesse alguma virtude eficaz. Estas reações são minoritárias 

(10%) para as crianças de 16 meses a 3 anos, mas obtêm respetivamente 4%, 9% e 17% de 

respostas para as crianças com mais de três anos. No total, 30% das crianças desta faixa 

etária são afetadas por estas reações negativas. 

 

A pergunta seguinte diz respeito à abordagem das mães para fazer com que a criança aprenda 

os números, as medidas ou quantidades (quadro 105 mais abaixo). Três opções foram 

propostas: uma positiva (confio-lhe tarefas escolhidas que envolvem o uso da noção de 

número) e duas que manifestam uma falta de ações seja, simplesmente, porque a mãe declara 

que não faz nada a este nível, seja porque a criança é considerada demasiado pequena, para que 

seja pertinente introduzir estas noções.  

 

Quadro 105:  Ação realizada pela mãe para ensinar os números à criança 

 

Aprendizagem dos números, das  

quantidades 

6 aos 15 meses 16 aos 35 meses 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Númer

o 
% 

Confio-lhe tarefas escolhidas 6 4,2% 71 25,1% 190 47,0% 267 32,1% 

Não faço nada 25 17,4% 96 33,9% 151 37,4% 272 32,7% 
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Criança muito pequena 113 78,5% 116 41,0% 63 15,6% 292 35,1% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

Até aos 36 meses, as mães pensam maioritariamente que a criança é demasiado pequena, se 

bem que a introdução destas noções nem chega a ser considerada. Porém, note-se que quando 

a criança tem entre 16 e 35 meses, um quarto das mães declara confiar tarefas à criança, para 

que ela aprenda a contar. A partir dos 36 meses, a situação é um pouco mais positiva, mas de 

forma ainda bem (demasiado) temperada. De facto, 16% das mães ainda pensam que a criança 

é demasiado pequena para isso e 37% não fazem nada neste sentido. A opção positiva que 

consiste em introduzir as noções de número e de quantidade em circunstâncias práticas e 

escolhidas, recebe, mesmo assim, menos de metade das respostas. 

 

A penúltima pergunta desta secção do questionário diz respeito à questão sobre quem passa 

tempo a ensinar coisas à criança. O quadro 106, que se segue, avança os resultados obtidos a 

esta pergunta. Como seria de esperar, a mãe é a pessoa que contribui mais para as 

aprendizagens da criança (78%); os outros membros do contexto sendo referidos de forma 

nitidamente menos frequente. Entre as pessoas que intervêm de forma secundária, o pai é o 

mais referido (44%), seguido pelos irmãos ou irmãs (21%) e por um adulto, quer seja um dos 

avós (12%) quer não (17%).  

 

 

 

 

 

Quadro 106: Quem passa tempo a ensinar coisas à criança? 

 

  

  Pessoa que ensina coisas à criança de forma secundária 

Relação com a 

criança 
Mãe Pai 

Avô ou 

avó 

Irmão ou 

irmã 

Outro 

adulto 
Ninguém Total % 

Pessoa que 

ensina coisas à 

criança de forma 

principal 

Mãe 11 322 81 86 83 2 585 77,7% 

Pai 8 5 3 16 18 1 51 6,8% 

Avô ou avó 5 1 1 7 11 0 25 3,3% 

Irmão ou irmã 8 5 2 33 15 0 63 8,4% 

Outro adulto 3 1 4 13 3 0 24 3,2% 

Ninguém 1 0 0 0 0 4 5 0,7% 

Total 
Númer

o 
36 334 91 155 130 7 753 100,0% 

% 4,8% 44,4% 12,1% 20,6% 17,3% 0,9% -   

 

Finalmente, a última pergunta desta secção do questionário sobre o desenvolvimento cognitivo 

refere-se ao tempo que a criança eventualmente passa em frente da televisão. Uma primeira 

informação que é necessário referir é que a medida do tempo passado pelas crianças a ver 

televisão não tem significado a não ser para as crianças que se encontram num ambiente onde 

existe uma televisão. Este aparelho está pouco disseminado entre as famílias: 61% das crianças 

da amostra crescem num agregado familiar que declara não o ter. Por definição, estas crianças 

não passam nenhum tempo em frente à televisão. As respostas respeitantes às outras crianças 

encontram-se no quadro 107 mais abaixo. 
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Quadro 107:  Tempo passado pela criança a ver televisão por idade 

 

Tempo passado em frente à 

televisão 

6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Mais de 3h / dia 2 2,0% 8 8,9% 20 15,3% 30 9,3% 

Entre 1 e 3h / dia 0 0,0% 10 11,1% 22 16,8% 32 10,0% 

Menos de 1h / dia 4 4,0% 12 13,3% 29 22,1% 45 14,0% 

Algumas vezes por semana 5 5,0% 19 21,1% 43 32,8% 67 20,9% 

Nunca 2 2,0% 3 3,3% 15 11,5% 20 6,2% 

Criança demasiado pequena 87 87,0% 38 42,2% 2 1,5% 127 39,6% 

Total 100 100,0% 90 100,0% 131 100,0% 321 100,0% 

 

Entre as crianças que se encontram numa família que tem uma televisão, vê-la geralmente faz 

parte das suas práticas do dia a dia. De facto, no conjunto da amostra, um terço das crianças vê 

televisão todos os dias (10% vendo-a de 1 a 3 horas por dia e 9% mais de 3 horas por dia), 

sabendo que 27% das crianças só raramente ou nunca a veem (as outras crianças sendo 

consideradas demasiado pequenas para a ver). O tempo passado em frente à televisão aumenta 

à medida que a criança cresce. Se as menores de 15 meses são consideradas demasiado 

pequenas para que a questão se coloque, esta proporção aumenta bastante quando a criança tem 

mais de 16 meses. Então, são 33% a ver televisão todos os dias com idades entre os 16 e os 35 

meses e 54% quando têm entre 3 e 6 anos. Fazendo o cálculo, 66% das com 16-35 meses e 

46% das maiores de 36 meses só raramente ou nunca veem (ou são vistas como demasiado 

pequenas para o fazer). 

 

Com base nestes resultados sobre os comportamentos elementares referentes ao 

desenvolvimento cognitivo, foi criado um índice sintético para caracterizar de forma geral o 

grau de atividade da mãe sobre estes aspetos do desenvolvimento da criança. Insere-se numa 

escala de 0 (nenhuma atividade) a 14 (atividade da mãe a este nível muito intensa), com 27% 

de mães pouco ativas nesta área (valor inferior a 4), 56% ativas em termos médios (valor 

compreendido entre 5 e 9) e só 16% que põem em prática muitas ações (valor superior a 10) 

para ajudar as suas crianças no seu desenvolvimento cognitivo. 

 

III.13. Relativamente às práticas em termos de desenvolvimento social 

 

Esta secção do questionário sobre as práticas familiares diz respeito à inculcação das regras, 

assim como à reação da mãe perante um comportamento negativo ou positivo da criança.  

 

As primeiras perguntas desta secção são sobre a forma como as regras da vida em sociedade 

vão sendo progressivamente inculcadas nas crianças. O gráfico 5 que se segue examina tanto 

a perceção sobre a importância da transmissão de regras como as modalidades adotadas para o 

fazer. 

 

Gráfico 5 : Perceção da importância de inculcar regras e modalidades para o fazer 
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Constata-se que, se a grande maioria das mães (91%) declara que a inculcação de regras 

constitui uma atividade importante na educação que dá às suas crianças, esta atividade não é 

considerada essencial para mais de 21% das mães da amostra. Pelo contrário, só 9% é que 

pensam que os pais não precisam de dedicar uma atenção focada neste aspeto do 

desenvolvimento da criança, porque as aprendizagens poderão ser progressivamente feitas, à 

medida que a criança vai crescendo. Ainda que a maioria das mães declare que a transmissão 

de regras é útil ou essencial, 53% delas (398 / 754) nada fazem a este respeito; indicando, estas 

mães, ou que a criança aprende por imitação, ou que as regras se lhe impõem na prática, ou 

que a criança é demasiado pequena para que isto seja aplicável (estas três opções sugerindo 

que não é necessário agir), ou que não fazem nada. Entre aquelas que realizam ações para 

transmitir as regras, quase todas o fazem passando tempo a explicar a criança o seu fundamento. 

Deste modo, só uma minoria de mães é que castiga as crianças por pensar que assim obterá o 

resultado pretendido.  

 

As perguntas seguintes são sobre as pessoas que asseguram a transmissão destas regras sociais. 

Com base nos dados inscritos na tabela 108 que se segue, podemos ver que a mãe é quem tem 

um papel principal nesta questão (para 81% das crianças) e que o pai intervém, mas de forma 

secundária (para 55% das crianças). No total, pouco mais de metade das crianças (57%) da 

amostra aprende as regras sociais com um ou dois dos seus pais. Fora os pais, há os avós e, 

depois, outros adultos (tio, tia, vizinho, etc.) que intervêm nesta questão, mas, em média, de 

forma mais acessória (o que não impede que possam ter um papel importante para certas 

famílias). Repare-se que, apesar de certas mães declararem que a transmissão das regras sociais 

é inútil ou que nada fazem para as inculcar nas crianças, constata-se que só para 7 crianças da 

amostra é que ninguém faz nada.  

 

Quadro 108:  Quem contribui para a transmissão de regras sociais à criança ? 

 
   Pessoa que transmite as regras sociais à criança de forma secundária 

Asus
Destacar
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Relação com a criança Mãe Pai 
Avô ou 

avó 

Irmão ou 

irmã 

Outro 

adulto 
Ninguém Total % 

Pessoa 

que 

transmite 

as regras 

sociais à 

criança de 

forma 

principal 

Mãe 10 405 78 51 70 2 616 80,8% 

Pai 15 7 4 19 23 0 68 8,9% 

Avô ou avó 2 0 4 6 19 0 31 4,1% 

Irmão ou irmã 0 3 2 8 7 0 20 2,6% 

Outro adulto 2 2 0 10 5 1 20 2,6% 

Ninguém 0 0 0 0 0 7 7 0,9% 

Total 
Número 29 417 88 94 124 10 762 100,0% 

% 3,8% 54,7% 11,5% 12,3% 16,3% 1,3% 100,0% - 

 

Mais especificamente, pode acontecer que seja considerado pertinente estabelecer o que é 

proibido neste ou naquele aspetos da vida quotidiana, nas suas dimensões práticas ou 

relacionais. Uma pergunta do inquérito explora como a família lida com esta questão. O quadro 

109, que se segue, apresenta a distribuição das respostas que as mães deram no inquérito, por 

faixa etária da criança. 

 

 

 

 

 

Quadro 109:  Ações realizadas para proibir qualquer coisa à criança 

 

Proibições 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Não proíbo quase nada 70 49,6% 81 28,8% 49 12,2% 200 24,2% 

Explico-lhe porque é que é proibido 13 9,2% 32 11,4% 78 19,4% 123 14,9% 

Meto-lhe medo 42 29,8% 133 47,3% 166 41,2% 341 41,3% 

Ameaço (imprecações) 7 5,0% 13 4,6% 53 13,2% 73 8,8% 

Bato 9 6,4% 22 7,8% 57 14,1% 88 10,7% 

Total 141 100,0% 281 100,0% 403 100,0% 825 100,0% 

 

Com base nos dados deste quadro, podem ser obtidos dois tipos de resultados :  

 

 O primeiro é que 24% das mães declaram fazer nenhum tipo de proibição à criança. A 

frequência desta abordagem vai diminuindo com a idade da criança, sem dúvida, à medida 

que a mãe estima que a criança está a ficar mais capaz de integrar o que lhe é pedido. Deste 

modo, a ausência de proibições abrange 50% das crianças dos 6 aos 15 meses, em seguida, 

29% das com idades dos 16 meses aos 3 anos e, finalmente, 12% das maiores de 3 anos. 

 

 A segunda conclusão é que entre as práticas ativas para proibir alguma coisa à criança, 

meter medo à criança é a resposta com mais votos (41%). Se lhe juntarmos as sovas (11%) 

e as ameaças (9%), vemos que 61% das crianças aprendem o que é proibido de forma mais 

ou menos assustadora. Esta proporção aumenta, aliás, à medida que as crianças crescem 

(de 41% quando têm menos de 16 meses para 68% quando são mais velhas). Repare-se, 

finalmente, que o recurso à explicação obtém uma minoria de respostas (15%), mesmo 
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considerando que aumentam com a idade da criança (de 9% quando tem menos de 16 meses 

para 19% quando tem mais de 3 anos). 

 

As mães foram questionadas sobre as pessoas que intervêm quando a criança não respeita as 

regras (quadro 110, mais abaixo).  

 

Quadro 110:  Quem intervém quando a criança não respeita as regras ? 

 

Transgressão 

das regras 

  Pessoa que intervém de forma secundária 

Relação com a 

criança 
Mãe Pai 

Avô ou 

avó 

Irmão ou 

irmã 

Outro 

adulto 

Ningué

m 
Total % 

Pessoa que 

intervém de 

forma 

principal 

Mãe 7 405 71 38 66 3 590 77,4% 

Pai 17 9 12 17 29 3 87 11,4% 

Avô ou avó 1 3 2 8 18 0 32 4,2% 

Irmão ou irmã 2 1 0 4 4 0 11 1,4% 

Outro adulto 4 5 4 8 4 0 25 3,3% 

Ninguém 1 0 0 1 0 6 8 1,0% 

Total 
Número 32 423 89 76 121 12 753 98,8% 

% 4,2% 56,2% 11,8% 10,1% 16,1% 1,6% 100,0% - 

 

Aqui também se vê que a mãe e, depois, o pai, são as duas pessoas que intervêm mais 

frequentemente quando a criança não respeita as regras, ainda que, no total, pouco mais de 

metade das crianças (58%) da amostra seja confrontada por um ou dois dos seus pais em caso 

de transgressão.  

 

Podemos, agora, examinar qual é a natureza da reação parental quando a criança desobedece 

às instruções que lhe foram dadas e quando manifesta um comportamento negativo perante 

outrem (adulto ou criança). Estas perguntas foram colocadas duas vezes às mães, de forma a 

que elas pudessem indicar duas reações que poderiam ter. Subsequentemente, as respostas 

foram agregadas. Examinemos, seguidamente, estes dois aspetos das reações parentais. O 

quadro 111, que se segue, fornece, primeiramente, a distribuição das reações parentais em caso 

de desobediência da criança.  

 

Quadro 111:  Reações parentais perante uma situação de desobediência da criança 

 

Ações em caso de 

desobediência 

6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

1ª ação Total 
% 

Total 
1ª ação Total 

% 
Total 

1ª ação Total 
% 

Total 
1ª ação Total 

% 
Total 

Não faço nada 24 52 19,9% 28 47 8,7% 12 30 3,9% 64 129 8,2% 

Encorajo a obedecer 45 67 25,7% 107 166 30,7% 199 252 32,4% 351 485 30,7% 

Obrigo a pedir desculpa 0 6 2,3% 12 26 4,8% 15 64 8,2% 27 96 6,1% 

Castigo 7 10 3,8% 47 86 15,9% 73 140 18,0% 127 236 14,9% 

Ameaço 7 17 6,5% 29 72 13,3% 52 119 15,3% 88 208 13,2% 

Bato 5 13 5,0% 32 77 14,2% 45 151 19,4% 82 241 15,3% 

Criança muito pequena 53 96 36,8% 24 67 12,4% 6 22 2,8% 83 185 11,7% 

Total 141 261 100,0

% 
279 541 100,0

% 
402 778 100,0

% 
822 1580 100,0

% 
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Quando a criança desobedece, identificamos quatro tipos de comportamento na mãe: 

 

 O primeiro comportamento consiste em não fazer nada, sabendo que isso pode ter uma 

forma explícita («não faço nada em particular»), que apenas obtém poucas respostas (8% 

da amostra), ou uma forma implícita («a criança é demasiado pequena»), que, sim, é 

maioritária no grupo das crianças mais pequenas (37%). 

 

 O segundo comportamento consiste em abordar a criança pela positiva, dando-lhe 

explicações e encorajando-a a obedecer às indicações que lhe são dadas. Este 

comportamento é bastante comum nas mães: no conjunto da amostra, obtém 31% de 

respostas, com um valor um pouco inferior para as crianças mais pequenas (26%) mas que 

vai aumentando para lá dos 3 anos (32%). Outro comportamento bastante positivo consiste 

em dizer à criança que peça desculpa. Este abarca apenas 6% das reações. 

 

 O terceiro comportamento visa castigar a criança de algum modo, para que ela perceba que 

desobedecer lhe traz consequências negativas: pode-se tratar de a castigar, não a deixando 

brincar, privando-a de uma refeição ou dando-lhe um trabalho a fazer. Este comportamento 

recebe 4% das respostas para os menores de 16 meses, mas é sobretudo adotado para os 

mais velhos (16% entre os de 16-35 meses e 18% entre os com mais de 3 anos). 

 

 O quarto comportamento vai mais longe na dimensão negativa, visto que se trata de 

ameaçar a criança ou de lhe bater. Juntos, estes dois comportamentos obtêm 28% das 

respostas das mães e são mencionados de forma mais frequente à medida que a criança é 

mais velha (de 11% para as de menos de 16 meses a 27% para as dos 16 aos 35 meses e 

34% para as de mais de 3 anos). 

  

A distribuição das reações parentais quando a criança manifesta um comportamento 

(verbal/físico) considerado negativo para com outrem (adultos/crianças) encontra-se no quadro 

112, que se segue. 

 

Quadro 112:  Reações parentais perante um comportamento negativo da criança 

 

Em caso de 
comportamento negativo 

6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

1ª ação Total 
% 

Total 
1ª ação Total 

% 

Total 
1ª ação Total 

% 

Total 
1ª ação Total 

% 

Total 

Não faço nada 16 47 18,0% 13 41 7,6% 6 37 4,6% 35 125 7,8% 

Encorajo a obedecer 22 30 11,5% 63 91 16,8% 136 169 21,2% 221 290 18,1% 

Obrigo a pedir desculpa 4 9 3,4% 42 63 11,6% 63 121 15,1% 109 193 12,1% 

Castigo 1 1 0,4% 18 29 5,4% 30 49 6,1% 49 79 4,9% 

Ameaço 1 7 2,7% 7 21 3,9% 21 48 6,0% 29 76 4,7% 

Ralho  12 20 7,7% 51 110 20,3% 80 181 22,7% 143 311 19,4% 

Bato 6 10 3,8% 30 82 15,2% 51 161 20,2% 87 253 15,8% 

Criança muito pequena 81 137 52,5% 58 104 19,2% 16 33 4,1% 155 274 17,1% 

Total 143 261 100,0% 282 541 100,0% 403 799 100,0% 828 1601 100,0% 
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A grande maioria das mães faz alguma coisa quando a sua criança adota um comportamento 

negativo (só 8% das mães não o fazem, esta proporção baixando à medida que a criança cresce). 

Dois tipos de comportamento são, nesse caso, possíveis: um «positivo», que consiste em 

encorajar a criança a obedecer, eventualmente prometendo-lhe recompensas, ou em fazê-la 

pedir desculpa, e um «negativo», que consiste em castigar e, pior ainda, ameaçar, ralhar ou 

bater à criança. Observa-se aqui que a maioria das mães (41%) ralha, ameaça ou bate à criança 

quando esta se porta mal. Este tipo de reação obtém ainda mais respostas à medida que a criança 

cresce: se 14% das mães reagem de forma negativa quando a sua criança tem menos de 16 

meses, são 39% as que o fazem quando ela tem entre 16 e 36 meses e 49% quando tem mais 

de 3 anos. As mães que adotam um comportamento positivo representam 30% da amostra e a 

sua proporção aumenta com a idade da criança (de 15% para as menores de 16 meses, para 

36% entre as com mais de 3 anos).  

 

No entanto, a criança não se limita a desobedecer e a portar-se de maneira inapropriada, ela 

também pode, obviamente, manifestar comportamentos positivos. Duas grandes categorias de 

reações parentais são, então, identificadas: i) os pais não têm nenhuma reação particular 

(considerando, certamente, que é normal portar-se bem), e ii) os pais têm uma reação positiva 

que, em sentido geral, reconhece que a criança fez bem e encoraja-a a continuar com essas boas 

intenções. O quadro 113, que se segue, apresenta as respostas dadas pelas mães da amostra. 

 

Quadro 113:  Reações parentais perante um comportamento positivo da criança 

 

Em caso de comportamento 

positivo 

6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Númer

o 
% Número % Número % Número % 

Valorizo-a e felicito-a 26 18,1% 169 59,7% 322 79,7% 517 62,2% 

Recompenso-a 7 4,9% 29 10,2% 39 9,7% 75 9,0% 

Não faço nada em particular 10 6,9% 38 13,4% 36 8,9% 84 10,1% 

Criança muito pequena 101 70,1% 47 16,6% 7 1,7% 155 18,7% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 404 100,0% 831 100,0% 

 

O primeiro comportamento (passivo), que inclui os casos em que a mãe considera que a criança 

é demasiado pequena para estar recetiva e em que ela simplesmente não tem reação perante 

um comportamento positivo, é muito dependente da idade da criança. Não é nenhuma surpresa 

que seja maioritário quando as crianças são muito pequenas (77%) e permaneça bastante 

frequente para as crianças de idades entre os 16 meses e os 3 anos (30%). Esta atitude é muito 

ambivalente, as crianças são de facto recetivas em todas as idades e particularmente a partir 

dos 16 meses. Depois dos 3 anos, os comportamentos passivos da mãe tornam-se minoritários 

mas abrangem, mesmo assim, 11% das crianças, o que não é negligenciável. Quando as mães 

têm reação, a grande maioria (62%) valoriza e felicita a criança e 9% dão-lhe uma recompensa. 

Estes comportamentos tornam-se cada vez mais frequentes à medida que a criança cresce: se 

isso não se refere senão a 23% das crianças com menos de 15 meses, são já 70% entre os 16-

35 meses e 89% com mais de 36 meses os que são felicitados ou recompensados. 
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O quadro 114 que se segue contém informações sobre as eventuais ações da mãe na perspetiva 

de ajudar a criança a ser mais autónoma em termos de alimentação, do vestuário, da realização 

das tarefas do dia a dia e da higiene. Repare-se que só as indicações quanto às crianças de mais 

de 15 meses é que são referidas e que elas são apresentadas de forma geral, uma vez que as 

análises conduzidas demonstraram que não existe, a este nível, diferença significativa de 

acordo com a idade da criança. 

 

Quadro 114: Ajuda à criança quanto à sua autonomia em várias áreas 

 

Ajuda para a autonomia 
Alimentação Vestuário Tarefas do dia a dia Higiene 

Número % Número % Número % Número % 

Sim, mostro-lhe como se 

faz 
454 66,1% 426 62,3% 368 53,8% 413 60,4% 

Não, ela aprende sozinha 113 16,4% 148 21,6% 184 26,9% 138 20,2% 

Criança muito pequena 120 17,5% 110 16,1% 132 19,3% 133 19,4% 

Total 687 100,0% 684 100,0% 684 100,0% 684 100,0% 

 

De forma geral, constata-se que em cada área pouco mais de metade, ou melhor, perto de dois 

terços das mães ajudam as suas crianças a ganhar autonomia, mostrando-lhes como se faz. A 

sua proporção chega aos 66% no que respeita a alimentação, 62% quanto ao vestuário, 60% 

em relação ao aspeto da higiene e 54% no que se refere às tarefas do dia a dia. Entre as mães 

que não ajudam as suas crianças a ganhar autonomia, as que consideram que estas são 

demasiado pequenas para que a questão se coloque variam entre 16% quanto ao vestuário e 

19% quanto às tarefas do dia a dia e higiene. Esta opinião é bastante problemática: estas 

crianças deveriam era ser ajudadas, usando medidas adaptadas, a ganhar autonomia. Quanto às 

outras mães, elas declaram que não ajudam as suas crianças a ganhar autonomia, pois estas 

aprendem sozinhas.   

 

Ao agregar os comportamentos parentais referentes às ações em relação à autonomia das 

crianças nas quatro áreas consideradas (quadro ***), constatamos que a maioria das mães 

(63%) ajuda a sua criança a ganhar autonomia em, pelo menos, duas das quatro áreas 

identificadas (sendo 44% as que o fazem nas quatro áreas). Pelo contrário, 19% das mães não 

ajudam as suas crianças a desenvolver a autonomia e 18% fazem-no só em relação a uma área.   

 

Quadro 115:  Grau de ajuda à criança quanto à sua autonomia nas atividades do quotidiano 

 
Grau de ajuda Número % 

0 134 19,5% 

1 123 17,9% 

2 56 8,2% 

3 70 10,2% 

4 304 44,3% 

Total 687 100,0% 

 

A pergunta seguinte diz respeito às brincadeiras e às relações que a criança pode manter com 

os outros. As respostas dadas pelas mães encontram-se no quadro 116 mais abaixo.  
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Quadro 116:  A criança brinca com outras crianças ? 

 

Brinca com outras crianças 
6 aos 15 meses 16 aos 35 meses > 36 meses Conjunto 

Número % Número % Número % Número % 

Sim, com as irmãs e irmãos 25 17,4% 56 19,8% 100 24,9% 181 21,8% 

Sim, com outras crianças 37 25,7% 193 68,2% 281 69,9% 511 61,6% 

Não, em geral brinca sozinha 4 2,8% 3 1,1% 4 1,0% 11 1,3% 

Criança muito pequena 78 54,2% 31 11,0% 17 4,2% 126 15,2% 

Total 144 100,0% 283 100,0% 402 100,0% 829 100,0% 

 

Quanto mais a criança cresce, mais ela brinca com outras crianças : se isto apenas abrange 43% 

das crianças de menos de 16 meses (são pouco menos de metade as que são julgadas demasiado 

pequenas para que a questão se possa colocar a sério), são 88% as que brincam com outras 

entre os 16 e 35 meses e 95% as que o fazem com mais de 3 anos. Repare-se que as crianças 

brincam maioritariamente sem ser com os irmãos (62% contra 22% com o irmão ou com a 

irmã). 

 

Finalmente, o questionário aborda, nesta secção, a questão das atividades da criança no âmbito 

familiar. O quadro 117, que se segue, contém os resultados obtidos para as crianças de idades 

de mais de 3 anos e a sua divisão por género.  

 

Quadro 117:  Atividades da criança no âmbito familiar 

 
Género Tipo de atividades Número % Género 

Rapariga 

Arrumação 71 67,0% 

Preparação da refeição 21 65,6% 

Carregar água 53 62,4% 

Carregar lenha 49 57,6% 

Pequenos recados 118 54,4% 

Campos 25 55,6% 

Cuidar das crianças 25 56,8% 

Rapaz 

Arrumação 35 33,0% 

Preparação da refeição 11 34,4% 

Carregar água 32 37,6% 

Carregar lenha 36 42,4% 

Pequenos recados 99 45,6% 

Campos 20 44,4% 

Cuidar das crianças 19 43,2% 

Ensemble 

Arrumação 106 26,2% 

Preparação da refeição 32 7,9% 

Carregar água 85 21,0% 

Carregar lenha 85 21,0% 

Pequenos recados 217 53,7% 

Campos 45 11,1% 

Cuidar das crianças 44 10,9% 
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Com base nos dados apresentados na parte de baixo do quadro, vemos que as crianças 

participam de forma muito diferente nas várias atividades domésticas propostas. Se a maioria 

delas recebe pedidos para ir fazer pequenos recados (54%), só um quarto (26%) é que os recebe 

para a arrumação, e 21% para ir tratar da água e da lenha. Elas são nitidamente menos 

envolvidas nas outras tarefas domésticas. Repare-se que as raparigas participam mais 

frequentemente nas atividades da família, nomeadamente no que diz respeito à arrumação 

(67% contra 33% dos rapazes), à preparação das refeições (66% contra 34% dos rapazes) e a 

ir tratar da água (62% contra 38% dos rapazes).  

 

Agregando a participação das crianças nas várias atividades domésticas (quadro 118 que se 

segue), identificamos que, embora perto de um terço das crianças (34%) não receba pedidos de 

nenhuma tarefa, há, em contrapartida, 45% que participam em uma ou duas tarefas e, 

sobretudo, 21% que participam em mais de três atividades. O grau de participação varia por 

género, sendo as raparigas mais envolvidas nas atividades domésticas da família que os 

rapazes), mas também por meio de residência e nível de vida da família. Identificamos, com 

efeito, que as crianças que vivem no meio rural recebem mais pedidos do que as suas 

homólogas que vivem numa zona urbana: das primeiras, por exemplo, 26% participam pelo 

menos em três tarefas, contra 14% entre as segundas. Também descobrimos que as crianças 

são mais envolvidas nas tarefas domésticas nas famílias pertencendo aos 40% mais ricos do 

que nas famílias mais pobres. Estas últimas são, por exemplo, 37% que não participam em 

nenhuma atividade, contra 30% entre as famílias mais ricas. Repare-se que as análises de 

regressão confirmam que estas variações por género, meio e nível de vida são bastante 

significativas.  

 

Quadro 118:  Grau de participação das crianças nas atividades domésticas da família 

 

Grau de 

participação 

Rapazes Raparigas Urbanos Rurais Quintis 1, 2 e 3 Quintis 4 e 5 Conjunto 

N % N % N % N % N % N % N % 

0 79 38,9% 58 28,9% 45 31,0% 92 35,5% 87 37,0% 50 29,6% 137 33,9% 

1 69 34,0% 64 31,8% 61 42,1% 72 27,8% 71 30,2% 62 36,7% 133 32,9% 

2 26 12,8% 21 10,4% 19 13,1% 28 10,8% 27 11,5% 20 11,8% 47 11,6% 

3 12 5,9% 19 9,5% 10 6,9% 21 8,1% 21 8,9% 10 5,9% 31 7,7% 

4 3 1,5% 14 7,0% 3 2,1% 14 5,4% 12 5,1% 5 3,0% 17 4,2% 

5 7 3,4% 13 6,5% 3 2,1% 17 6,6% 14 6,0% 6 3,6% 20 5,0% 

6 1 0,5% 6 3,0% 1 0,7% 6 2,3% 2 0,9% 5 3,0% 7 1,7% 

7 6 3,0% 6 3,0% 3 2,1% 9 3,5% 1 0,4% 11 6,5% 12 3,0% 

Total 203 100,0% 201 100,0% 145 100,0% 259 100,0% 235 100,0% 169 100,0% 404 100,0% 

Média 1,2 - 1,8 - 1,3 - 1,7 - 1,4 - 1,7 - 1,5 - 

 

Com base nestas diferentes práticas referentes ao desenvolvimento social da criança, foi criado 

um índice global. A sua escala vai de 0 a 13 e a sua média fixa-se em 7. A distribuição deste 

indicador revela que se 15% das mães só ajudam pouco, ou melhor, muito pouco as suas 

crianças no seu desenvolvimento social (valor inferior a 4), há, no entanto, 62% que dão uma 

atenção média a esta área (valor de 5 a 9) e 17% a implementar várias ações (valor superior a 

10) para as ajudar.  
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IV. Em que medida é que as práticas parentais são socialmente determinadas ? 

 

Já mencionámos neste texto o facto de este ou aquele aspeto das práticas familiares poder ser 

parcialmente diferenciado por i) género da criança, ii) características sociais da sua família e 

iii) a sua localização geográfica. Esta abordagem é, agora, de certa forma sistematizada com 

base na construção preliminar de indicadores sintéticos para cada uma destas áreas temáticas 

consideradas no âmbito das práticas familiares. Estes indicadores sintéticos são criados, seja 

como o eixo inicial de uma análise fatorial aplicada aos vários itens constitutivos de cada uma 

destes áreas temáticas, seja como a simples soma dos valores obtidos para cada item7. Repare-

se que cada um destes indicadores está feito de forma a que um valor mais elevado corresponde 

a comportamentos mais favoráveis. 

 

Finalmente, e ainda sobre a criação de indicadores sintéticos das práticas familiares, foi criado 

um indicador global que faz um resumo mais concentrado do lado mais ou menos positivo das 

várias práticas consideradas em cada família. Este indicador sintético global, que resulta do 

facto de que cada uma das dimensões temáticas tem, independentemente, um grau de 

especificidade para a área considerada e um grau de generalidade para o conjunto das práticas 

de uma família quanto à educação das suas crianças, é considerado o eixo principal de uma 

análise fatorial com base nos valores individuais, no conjunto das dimensões das práticas 

familiares avaliadas no inquérito.  

 

Com base nestes diversos indicadores sintéticos, nas suas várias dimensões temáticas e na sua 

dimensão global, podemos, por um lado, examinar o seu grau de semelhança (por exemplo, em 

que medida é que as famílias que têm práticas favoráveis em termos de higiene também os têm 

em termos de desenvolvimento espiritual) e, por outro lado, examinar em que medida é que 

eles estão sob a influência mais ou menos acentuada de fatores geográficos sociais, em sentido 

lato (ou, por complementaridade, em que medida a componente pessoal é forte). 

 

IV.1. Semelhança entre as práticas familiares nas diversas áreas temáticas 

 

A semelhança entre as práticas familiares nas várias áreas é identificada a partir de uma matriz 

de correlações entre os vários valores temáticos identificados (quadro 119 mais abaixo).  

Quadro 119:  Matriz das correlações entre os vários valores temáticos  

 

 Afetivo Saúde 
Alimen-

tação 
Sono Higiene 

Preven-

ção 
Proteção 

Lingua-

gem 

Cogniti-

vo 
Social Global 

Afetivo 1 0,81 0,14 -0,05 

(ns) 
0,11 0,20 -0,15 0,34 0,27 0,30 0,72 

Saúde   1 0,06 (ns) -0,05 

(ns) 
0,09 * 0,22 -0,15 0,31 0,24 0,27 0,69 

Alimentação     1 -0,06 

(ns) 
0,07 * 0,22 -0,08 0,28 -0,02 

(ns) 
-0,08 * 0,21 

                                                 
7. Repare-se que a observação empírica é de uma grande semelhança (correlação estatística muito forte) entre os 

indicadores construídos a partir de uma simples soma e os indicadores temáticos baseados nos mesmos itens mas 

criados por análise fatorial.  



 

 108 

Sono      1 0,16 0,06 (ns) -0,01 

(ns) 
0,00 (ns) 0,01 (ns) -0,05 

(ns) 

-0,01 

(ns) 
Higiene        1 -0,04 

(ns) 
-0,27 0,38 0,27 0,18 0,45 

Prevenção          1 0,06 (ns) 0,02 (ns) 0,03 (ns) 0,05 (ns) 0,19 

Proteção            1 -0,44 -0,27 -0,1 -0,49 

Linguagem              1 0,45 0,29 0,74 

Cognitivo                1 0,58 0,69 

Social                  1 0,60 

Global                     1 

Salvo aviso em contrário, os coeficientes são significantes a um nível de 0,001; caso contrário, o nível de significância é :  ns : não significante 

e * = significante a 0,05. 

 

Em primeiro lugar, pode constatar-se uma grande independência dos comportamentos 

(coeficientes próximos de 0 e não significantes; células a azul) em termos de cuidados e 

prevenção e da sesta e do sono, sugerindo uma especificidade afirmada das práticas nestas 

dimensões. Ou seja, os comportamentos das mães em cada uma destas áreas não são 

representativos da forma como elas agem nas outras áreas. Existe também uma correlação 

ligeiramente negativa entre as práticas em termos de proteção e as das outras áreas. Isto indica, 

por exemplo, que as mães com as práticas mais favoráveis em termos de proteção não têm os 

comportamentos mais adaptados no que diz respeito às outras áreas (o inverso sendo 

igualmente válido). Encontra-se, em contrapartida, associações significativamente mais 

intensas (células a cor de rosa) entre as práticas em termos de linguagem, o desenvolvimento 

afetivo, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, a saúde e a higiene. Isto 

significa que as mães com práticas mais favoráveis numa destas áreas também têm as práticas 

mais favoráveis nas outras (o inverso também é verdade para aquelas que têm as práticas menos 

favoráveis numa destas áreas). No total, estes indicadores impõem-se como trazendo um 

contributo substancial à definição estatística do indicador sintético global.  

 

IV.2. A dimensão social das práticas familiares nas suas várias dimensões 

 

Para examinar a dimensão social das práticas parentais, utilizamos como instrumento a 

regressão linear múltipla, o que permite i) avaliar o alcance global dos vários aspetos sociais 

para dar conta da variabilidade das práticas parentais nas várias dimensões exploradas no 

inquérito (com base nos indicadores sintéticos padronizados com uma média de 0 e um desvio 

padrão de 1), e ii) identificar o papel de cada um dos fatores sociais suscetíveis de serem tidos 

em conta, separando a influência de um setor da influência dos outros. O quadro 120, que se 

segue, apresenta os resultados obtidos por estas análises. 

 

Vê-se logo, à partida, que a parte da variância explicada pelas variáveis geográficas e sociais é 

em termos gerais muito fraca; os R² variam entre 7% na área da alimentação e 24% na área da 

higiene. Estes valores sugerem que as práticas familiares temáticas só se encontram 

parcialmente sob a influência do contexto social e geográfico e que existem, de facto, muito 

grandes variações em geral, mas também perante contextos familiares socialmente 

semelhantes. Há, então, uma forte componente pessoal nas práticas seguidas pelas mães. 
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Há uma primeira série de variáveis referentes às características das crianças e que visam 

observar se as mães têm práticas diferenciadas, por um lado, de acordo com a idade das 

crianças, e, por outro, segundo a sua criança é uma rapariga ou um rapaz. Em primeiro lugar, 

parece que as mães não têm as mesmas práticas de acordo com a idade das crianças em sete 

das dez dimensões observadas, sendo os seus comportamentos tendencialmente contrastados. 

Se as crianças mais pequenas beneficiam de práticas mais favoráveis por parte da sua mãe em 

termos de proteção mas também de desenvolvimento cognitivo e social, é, em contrapartida, à 

medida que crescem que são educadas de forma mais proativa em termos de higiene, 

linguagem, prevenção e alimentação. No que se refere ao género, a análise não revela 

diferenciação entre rapazes e raparigas. Só na área da linguagem é que as mães têm práticas 

mais favoráveis para com as raparigas do que para com os rapazes.   

 

 

 

Quadro 120:  Análises de regressão dos valores temáticos segundo as variáveis sociais 

 

Variável Modalidades Afetivo Saúde 
Alimen-

tação 
Sono Higiene Prevenção Proteção 

Lingua-

gem 
Cognitivo Social Global 

Constante -0,55 *** -0,49 *** -0,88 *** 0,37 ** -0,70 *** -0,65 *** 0,88 *** -0,57 *** 1,37 *** 1,40 *** 0,34 * 

Idade (em meses)     0,05 ***   0,02 ** 0,03 *** -0,02 * 0,02 ** -0,08 *** -0,09 *** -0,02 ** 

Idade2     -0,00 ***   0,00 (ns) -0,00 *** 0,00 (ns) 0,00 (ns) 0,001 *** 0,001 *** 0,00 *** 

Género 
Rapariga               ref.       

Rapaz               0,13 *       

Percurso 
escolar da 

mãe 

Não escolarizado     ref.     

ref. 

  
ref. 

ref. ref. 
ref. 

1-4 anos      
0,21 ** 

      

5-6 anos           0,34 ** 
0,23 * 

7 anos e +     0,42 ***     0,31 **   0,39 *** 0,22 * 0,30 *** 

Meio 
Rural                 ref.     

Urbano                 0,24 **     

Área 

Bissau ref. 

ref. 
ref. 

ref. ref. ref. 
ref. ref. ref. ref. 

  

Sul 0,37 *** -0,80 *** -0,19 * -0,36 ***   

Leste ref. -0,19 * -0,45 *** 
ref. ref. 

-0,32 *** 0,27 ** 0,29 ** 0,26 **   

Norte 0,24 ** 0,23 ** ref. -0,47 *** ref. ref. 0,17 * ref.   

Nível de 

vida 

Quintil 1 

ref. ref. 

    

ref. 

  ref. 

ref. 

    

ref. 
Quintil 2       -0,26 *     

Quintil 3       -0,29 **     

Quintil 4 
0,28 *** 

0,19 *       -0,41 *** 
0,27 *** 

    

Quintil 5 0,36 ***     0,23 **   -0,51 ***     0,32 *** 

Tipo de 
casamento 

Poligâmico   ref.     ref. ref.           

Monogâmico   -0,15 *     0,17 * 0,16 *           

Religião 

Islamismo ref. ref. 
ref. 

ref.   ref.           

Cristianismo 0,34 *** 0,45 *** -0,25 **   0,27 ***           

Outras 0,50 *** 0,67 *** 0,17 * -0,39 ***   ref.           

Língua 
materna 

Crioulo 
ref. 

      ref. ref.   ref. ref.   ref. 

Balanta       -0,44 *** 0,39 ***   -0,28 ** -0,40 ***   -0,24 ** 

Língua Fula -0,24 *       -0,33 *** ref.   -0,38 *** -0,26 *   -0,46 *** 

Outras ref.       -0,32 *** 0,27 ***   -0,23 * -0,23 *   -0,21 * 

1 ref. ref.   ref. ref. ref.       ref. ref. 
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Número de 
crianças 

2   0,32 *** 0,21 **       

3 e + 0,35 *** 0,25 ***   0,40 *** -0,32 *** 0,29 ***       0,14 * 0,24 ** 

R2 17,4% 14,9% 7,4% 9,2% 24,0% 20,6% 10,3% 16,5% 21,3% 19,7% 10,9% 

O nível de significância é : ns : não significante ; *= significante a 0,05 ; **=  a 0,1; ***= a 0,001 

 

Entre as características próprias da mãe, note-se que a idade foi inserida nas análises de 

regressão, mas foi, de seguida, retirada devido a ausência de diferença significante. Em 

contrapartida, o nível de educação da mãe exerce mesmo um impacto significante e positivo 

nas práticas, mas apenas em metade das áreas. Deste modo, quanto mais tempo as mães foram 

escolarizadas durante a sua juventude, mais as suas práticas em termos de alimentação, de 

linguagem, de desenvolvimento social e cognitivo, e de prevenção são favoráveis ao 

desenvolvimento da sua criança. Repare-se, no entanto, que este impacto positivo apenas se 

faz sentir para lá de um certo limite, quando as mães fizeram pelo menos cinco ou sete anos de 

estudos.  

 

 

Ao nível das variáveis de natureza geográfica, observa-se, em primeiro lugar, que o meio de 

residência só insere diferenças numa única dimensão; as mães que moram em meio urbano têm 

práticas mais favoráveis ao nível do desenvolvimento cognitivo do que as que moram numa 

zona rural. Nota-se, em seguida, que segundo a área onde as famílias moram, elas não têm as 

mesmas práticas, e isto em todas as dimensões aqui identificadas. É, no entanto, difícil 

caracterizar os resultados por meio de uma tendência global, na medida em que os 

comportamentos são muito variados dependendo da área. Isto traduz-se, aliás, ao nível do valor 

global, para o qual se observa que nenhuma área se distingue das outras. Podemos, todavia, 

reter que as mães do leste e do sul do país são as que se distinguem mais frequentemente, 

situando-se as do norte e de Bissau tendencialmente numa posição intermédia. Naquilo que se 

refere em primeiro lugar às mães do leste, repara-se que se elas adotam as práticas mais 

positivas para o desenvolvimento da criança em termos de linguagem, desenvolvimento social 

e cognitivo, inversamente, são as que têm os comportamentos menos favoráveis nas área da 

proteção, da alimentação, do desenvolvimento afetivo, da saúde e do sono. Quanto às mães do 

sul do país, elas são caracterizadas pelas práticas que são ao mesmo tempo as mais proativas 

em termos de desenvolvimento afetivo e as mais negativas em termos da sesta e de sono, 

prevenção e higiene.   

 

Para o impacto da variável que caracteriza o nível de vida da família, avaliada com base nos 

quintis de rendimento (criados, eles próprios, com base nos bens e condições de vida do 

agregado familiar), os resultados são mitigados. Embora pudéssemos, sem dúvida, ter 

antecipado que o rendimento familiar iria facilitar os comportamentos positivos no conjunto 

das áreas temáticas das práticas familiares, este apenas é o caso para quatro delas: em termos 

de saúde, de desenvolvimento afetivo, de linguagem e de higiene. Em contrapartida, o impacto 

é tendencialmente negativo na área da proteção, para a qual se vê que quanto mais as famílias 

são ricas, menos os comportamentos que elas têm são favoráveis ao desenvolvimento da sua 

criança. 
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O tipo de casamento não tem mais que um efeito muito moderado nas práticas parentais: as 

mães que vivem numa família monogâmica têm práticas um pouco mais favoráveis nas áreas 

da higiene e da prevenção, enquanto que as que vivem num agregado poligâmico têm 

comportamentos um pouco mais positivos em termos de saúde. 

 

A religião tem impacto sobre metade das dimensões. As famílias animistas ou ateias adotam 

as práticas mais favoráveis em termos de saúde, de desenvolvimento afetivo e, em menor 

medida, de alimentação. Em contrapartida, elas têm os comportamentos menos adaptados na 

área do sono. As famílias cristãs seguem esta mesma tendência, mas de maneira menos forte. 

Finalmente, as famílias muçulmanas têm, por seu lado, as práticas mais favoráveis em termos 

de prevenção.  

 

A língua materna da família também gera diferenças em metade das áreas. Se as falantes 

nativas da língua fula têm os comportamentos mais positivos no que se refere ao 

desenvolvimento afetivo e aquelas que falam balanta se distinguem na área da prevenção, 

vemos sobretudo que as mães crioulas são aquelas que têm as práticas mais adaptadas à criança 

nas áreas da higiene, do desenvolvimento cognitivo e da linguagem. 

 

Finalmente, o número de crianças que vivem na família tem influência nas práticas das mães 

em seis dimensões; sabendo-se que em cinco delas (sono, desenvolvimento afetivo, prevenção, 

saúde e, em menor medida, desenvolvimento social), quanto mais crianças há na família, mais 

os comportamentos das mães são proativos. Repare-se que as diferenças se esbatem acima de 

três crianças. Só em termos de higiene é que é o inverso, as mães adotam comportamentos 

menos favoráveis quando há três crianças ou menos na família. 

 

 

V. Identificação de comportamentos transversais e o seu grau de determinação social 

 

Como já foi identificado na introdução deste texto, pode ser pertinente distinguir, por um lado, 

as práticas familiares nas várias áreas temáticas (saúde, proteção, higiene, linguagem, 

descanso, etc.) e, por outro, os comportamentos transversais, que melhor caracterizam as 

condutas educativas gerais, que podem transparecer em condições variadas do dia a dia e em 

qualquer um dos vários aspetos temáticos considerados até agora. Aqui foram identificados 

vários comportamentos transversais. 

 

V.1.  Intensidade da proatividade da mãe 

 

Sabemos que a proatividade da mãe quanto ao desenvolvimento da sua criança constitui um 

elemento importante para estimular o seu desenvolvimento. Este comportamento foi pensado 

com base nas informações que se seguem sobre a mãe (ou a pessoa que se ocupa regularmente 

da criança) no âmbito do inquérito: «passa tempo a tratar da sua criança», «pensa poder 

influenciar significativamente o desenvolvimento da criança», «realiza efetivamente ações 

para ajudar a criança na sua formação e desenvolvimento», «mostra o seu afeto pela criança», 

«tem reações positivas (abraça-a, fala com ela, etc.) quando a criança chora», «tem reações 
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positivas (abraça-a, fala com ela, etc.) quando a criança está triste», «felicita e encoraja a sua 

criança», «não tem uma atitude passiva se a criança tem diarreia», «acompanha a criança 

quando esta se vai deitar», «muda a roupa da sua criança», «corta as unhas da sua criança», 

«garante um acompanhamento médico regular da criança», «leva a criança a passear», «garante 

um ambiente seguro para a sua criança», «pede a opinião da criança sobre questões práticas», 

«conta histórias à criança pelo menos uma vez por semana», «realiza ações que contribuem 

para o desenvolvimento da linguagem da criança», «incita a criança a brincar», «fala com a 

criança dos fenómenos do quotidiano», «ensina lengalengas à criança», «participa diretamente 

nas brincadeiras da criança», «ensina os números e as quantidades à sua criança», «adota uma 

atitude positiva perante um fracasso da sua criança», «reage positivamente quando a criança se 

porta mal ou desobedece», «reage positivamente quando a criança se porta bem» e, finalmente 

«ajuda a criança a desenvolver a sua autonomia». 

 

Este indicador tem uma escala que vai de 15 (elementos de proatividade são identificados no 

comportamento da mãe) a 95. A distribuição do valor do indicador é aproximadamente normal 

(em termos estatísticos) com uma média de 53. Se 27% das mães obtêm um valor menor ou 

igual a 40 (grupo de mães que se poderia classificar como pouco proativas quanto ao 

desenvolvimento da criança), vemos também 21% das mães com um valor maior ou igual a 

70, manifestando um elevado grau de proatividade.       

  

V.2.  Grau de estruturação do contexto de vida da criança 

 

Mesmo se uma situação extrema pode, certamente, ser vista como excessiva, podemos, em 

termos gerais, pensar que a criança precisa de um enquadramento estruturado para construir os 

seus modelos e se formar a si própria. No inquérito, podemos encontrar sinais que manifestam 

esta estruturação do contexto de vida da criança (práticas declaradas pela mãe) em situações 

variadas. As que foram escolhidas para caracterizar este indicador transversal são as que se 

seguem: «dá de comer à criança a horas fixas ou bastante regulares», «impõe determinado 

tempo de sono à sua criança», «obriga a criança a fazer a sesta», «incita a sua criança a escovar 

os dentes», «incita a sua criança a lavar as mãos», «não deixa que a criança trate sozinha da 

sua higiene», «não deixa a criança sozinha em casa», «não deixa a criança em casa sem um 

adulto», «acha importante inculcar regras à sua criança», «coloca proibições quanto às 

atividades da criança», «reage quando a criança desobedece ou se porta mal» e «ajuda a criança 

a desenvolver a sua autonomia». 

 

Este indicador tem uma escala que vai de 6 (elementos de estruturação do contexto de vida da 

criança) a 33. A distribuição do valor deste indicador também se aproxima de ser uma 

distribuição normal (em termos estatísticos) com uma média de 21. Segundo este indicador, 

15% das crianças são educadas num contexto de vida muito pouco estruturado (indicador 

menor ou igual a 15), enquanto que 19% beneficiariam de um contexto familiar bem 

estruturado (valor do indicador maior ou igual a 25). 

 

V.3.  Recurso a explicações para a educação da criança 
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A aprendizagem das crianças passa obrigatoriamente pela construção da sua compreensão do 

mundo em que vivem e em que irão, eventualmente, participar. As experiências do dia a dia 

que a criança faz vão ser a base desta aprendizagem progressiva. No entanto, os adultos e, 

principalmente, os pais podem ter um papel muito importante no fornecimento de chaves para 

que as crianças compreendam o seu ambiente físico e social, ao lhes darem explicações sobre 

o que as coisas são, porque é que são dessa forma e como se devem comportar em relação a 

elas. Estas explicações, que devem ser, de certa forma, calibradas para o nível de compreensão 

da criança, também são a matéria essencial para a formação harmoniosa da criança, tanto no 

plano cognitivo como no social. No inquérito, há várias circunstâncias que podem ser 

mobilizadas para identificar a intensidade destas atividades em que os pais dão explicações às 

crianças e, nomeadamente, as seguintes perguntas: «explica à criança que as suas reações são 

legítimas quando está triste», «explica à criança a importância da higiene», «explica a 

existência de perigos e como se proteger», «tem interações frequentes com a sua criança», 

«responde às perguntas da criança», «explica à criança o que se passou quando ela falha a fazer 

qualquer coisa», «explica à criança a importância das regras de vida», «coloca proibições mas 

explica à criança porque é que tem de ser assim» e «explica à criança porque é que não deve 

desobedecer ou portar-se mal». 

 

Este indicador tem uma escala que vai de 0 (elemento que manifesta a existência de explicações 

dadas à criança) a 15 (a mãe seria dada a explicações, de forma sistemática, em todas as 

circunstâncias consideradas na construção do indicador). A distribuição do valor do indicador 

(igualmente próximo de uma distribuição normal) tem uma média de 6. Porém, embora 42% 

das mães tenham um valor menor ou igual a 5 (grupo de mães que dão poucas ou nenhumas 

explicações às suas crianças), também há 17% de mães com um valor maior ou igual a 10, 

manifestando um elevado grau de explicações na forma como educam a sua criança. 

 

V.4.  Grau de negatividade no comportamento da mãe 

 

A criança, de uma certa forma por definição, não se porta espontaneamente da maneira que a 

sua mãe desejaria. Uma tentação para a mãe é, então, expressar a negatividade, seja ralhando 

com a criança, seja ameaçando-a, até mesmo batendo-lhe. Estes comportamentos negativos, 

que existem necessariamente, podem, no entanto, ser raros ou muito frequentes. No inquérito, 

dispomos de várias circunstâncias em que a mãe pode ser levada a adotar, ou não, esse tipo de 

comportamento. Os aspetos seguintes são considerados para a construção de um indicador que 

caracteriza de forma global estes comportamentos: «a mãe repreende ou ameaça a criança 

quando ela demonstra emoções ou chora», «a mãe não revela qualquer sinal de afeto por ela», 

«a mãe não dá encorajamento à criança para que tenha sucesso ou se porte bem», «a mãe não 

felicita a criança ao obter sucesso ou se portar como desejado»; em contrapartida, «ela usa à 

vontade o medo e a ameaça para que a criança compreenda o que deve ou não deve fazer», «a 

mãe coloca proibições sem dar as explicações que lhes dariam sentido», «a mãe ameaça ou 

bate à criança se ela desobedece ou tem um comportamento inapropriado». 

  

O valor numérico deste indicador varia num intervalo que vai de 1 (elemento que manifesta a 

existência de um comportamento negativo na mãe) a 36 (mãe que teria um comportamento 
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negativo em todas as circunstâncias do inquérito, exploradas na construção deste indicador). A 

distribuição do valor do indicador é caracterizada por uma média de 12, mas não é simétrica 

com uma proporção significativa de mães que só têm poucos elementos de negatividade (36% 

tendo um valor menor ou igual a 10) e uma percentagem limitadas de mães, que manifestam 

uma propensão bastante frequente para adotar um comportamento negativo perante a sua 

criança (8% tendo um valor maior ou igual a 20).   

  

V.5.  Relação entre indicadores transversais e tipologia de práticas educativas 

 

Pode, agora, ser interessante examinar se existem relações entre estes quatro comportamentos 

transversais e identificar uma tipologia de condutas familiares. No que se refere às relações 

entre os quatro tipos de conduta aqui selecionados, é conveniente fazer a matriz das correlações 

entre eles. O quadro 121 que se segue apresenta essa matriz. 

 

Quadro 121:  Matriz de correlações das abordagens educativas 

 
Áreas transversais /condutas 

educativas  
Proatividade Estruturação Explicação Negatividade 

Proatividade 1 0,29 0,51 0,51 

Estruturação  1 0,61 0,14 

Explicação    1 0,32 

Negatividade       1 

                       Todos os coeficientes são significantes com um nível de 0,001. 

 

Observa-se, logo à partida, uma ligação muito forte entre a explicação e a estruturação ( o 

coeficiente é de 0,61). Deste modo, as mães mais orientadas para uma destas condutas têm uma 

tendência bastante nítida para o serem também para a outra. Se as relações são igualmente 

fortes entre a explicação e a proatividade (+ 0,51), em contrapartida, elas são mais moderadas 

(+ 0,29) no que se refere à estruturação e à proatividade. De forma geral, podemos, no entanto, 

reter que estas três condutas educativas têm relações bastante fortes. Um segundo comentário 

dirige-se à relação entre a negatividade e os outros comportamentos transversais das mães. 

Constata-se, de facto, que se há uma fraca relação entre esta conduta e a estruturação (+ 0,14), 

em contrapartida, há uma associação significativamente mais intensa com a explicação (+ 0,32) 

e ainda mais forte com a proatividade (+ 0,51). Isto significa que as mães que adotam estas 

práticas que poderíamos classificar como negativas também recorrem, mais frequentemente, 

às explicações e são mais proativas.  

 

Com base nestas informações, parece pertinente construir uma tipologia de famílias da amostra, 

segundo o cruzamento, por um lado, do valor agregado nos três aspetos das condutas familiares 

identificadas como positivas (proatividade, estruturação e explicação) e, por outro, o valor 

agregado do aspeto que o é menos (negatividade). O quadro 122, que se segue, mostra a 

distribuição das mães da amostra segundo este cruzamento. 
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Quadro 122:  Cruzamento das práticas transversais «positivas» e «negativas» 

 

  
Grau de prática transversal negativa 

Total 
0 1 2 

Grau de 

práticas 

transversais 

positivas 

(explica, 

estrutura, é 

proativa) 

0 50 22 10 82 

1 62 44 18 124 

2 60 61 34 155 

3 39 38 56 133 

4 32 48 48 128 

5 31 30 46 107 

6 3 34 65 102 

Total 277 277 277 831 

 

Este cruzamento permite definir, de forma convencional, quatro grupos na amostra. Podemos, 

deste modo, identificar: 

 

i) um grupo de mães que são caracterizadas ao mesmo tempo por um elevado grau de 

condutas educativas «positivas» e por um baixo grau de práticas «negativas» (células cor 

de rosa no canto inferior esquerdo do quadro). Esta categoria, que agruparia as mães com 

condutas mais eficazmente orientadas para o desenvolvimento das suas crianças, 

compreende 217 mães, ou seja, 26% da amostra.  

 

ii) um grupo de mães que, ao contrário do grupo anterior, são caracterizadas ao mesmo tempo 

por um baixo grau de condutas educativas «positivas» e um elevado grau de práticas 

«negativas» (células a verde no canto superior direito do quadro). Esta categoria agrupa as 

mães com condutas menos eficazmente orientadas para o desenvolvimento das suas 

crianças. Este grupo inclui 189 mães, ou seja, 23% da amostra estudada. É também para 

este grupo que as atividades de educação parental são potencialmente mais necessárias. 

 

iii) um terceiro grupo constituído por mães que se poderia classificar de «pouco envolvidas» 

no desenvolvimento das suas crianças, na medida em que elas se caracterizam por um baixo 

nível de proatividade embora não tenham condutas negativas. Esta categoria (células a azul 

no canto superior esquerdo do quadro) agrupa 172 mães e representa 21% da amostra. A 

educação parental deveria sem dúvida visar a dinamização desta subpopulação i) 

introduzindo a ideia de que as ações da mãe constituem um fator importante para o 

desenvolvimento da sua criança e ii) propondo formas concretas para o fazer.  

 

iv) finalmente, um quarto grupo que é composto por mães muito ativas no desenvolvimento 

da criança, mas de uma forma tanto positiva como negativa. Este grupo (células a violeta, 

no canto inferior direito do quadro) abrange 253 mães e representa 30% da amostra 
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estudada. A perspetiva da educação parental deveria sem dúvida visar o grau de atividade 

destas mães, redirecionando as suas práticas educativas para aquelas que se revelam 

efetivamente positivas. 

V.6.  Dimensão social nos comportamentos transversais 

 

É possível, agora, perguntar, na sequência daquilo que se fez para os comportamentos 

temáticos, em que medida é que estes comportamentos transversais têm tendência de se 

associar de forma mais ou menos frequente segundo as características sociais do agregado 

familiar ou segundo a sua localização geográfica no país. Para responder a isto, foi realizada 

uma análise multivariada e os resultados são fornecidos no quadro 123, que se segue. 

 

Quadro 123:  Impacto das características sobre os comportamentos familiares transversais  

 
Variável Modalidades Proatividade Estruturação Explicação Negatividade 

Constante -0,01 (ns) 0,02 (ns) 0,09 (ns) 1,26 ** 

Idade (em meses) -0,02 *     -0,03 *** 

Idade2 0,00 *     0,00 *** 

Percurso escolar da 

mãe 

Não escolarizada 

ref. 

      

1-4 anos primária       

5-6 anos de primária       

7 anos e + 0,24 *       

Idade da mãe (em anos)       -0,04 * 

Idade2       0,00 (ns) 

Meio 
Rural     ref.   

Urbano     0,38 ***   

Área 

Bissau     
ref. ref. 

Sul     

Leste     0,20 * 0,42 *** 

Norte     ref. ref. 

Nível de vida 

Quintil 1 

ref. ref. 

  

ref. Quintil 2   

Quintil 3   

Quintil 4 
0,20 ** 

    0,34 *** 

Quintil 5 0,32 ***   0,46 *** 

Tipo de casamento 
Poligâmico        ref. 

Monogâmico       -0,37 *** 

Religião 

Islamismo ref.       

Cristianismo 0,24 *       

Outras 0,38 ***       

Língua materna 

Crioulo 
ref. 

ref. ref.   

Balanta -0,35 *** -0,43 ***   

Língua Fula -0,29 ** ref. -0,29 **   

Outras ref. -0,22 ** -0,37 ***   

Número de crianças 

1 
ref. ref. 

    

2     

3 e + 0,33 *** 0,16 *     

R2 12,4 4,3 8,0 10,9 
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A primeira informação obtida destes resultados é que, de forma geral, os comportamentos 

transversais familiares apenas são muito pouco marcados pelos aspetos sociais e geográficos. 

De facto, o valor numérico dos vários coeficientes de determinação (R²) é sempre inferior a 

15%. Isso sugere que estas condutas educativas parentais têm, numa muito grande medida, uma 

componente pessoal; as mães agem de forma diferente mesmo num contexto geográfico e 

social equivalente. Mas existem, ainda assim, alguns fatores que exercem um impacto 

significativo na frequências destas condutas parentais8. 

 

No que diz respeito, em primeiro lugar, às características das crianças, se o género não faz 

nenhuma diferença (rapazes e raparigas são tratados da mesma maneira), observa-se, em 

contrapartida, que as mães tendem a ser, por um lado, mais proativas e, por outro, mais 

negativas quando a sua criança é pequena. Tudo se passa como se as mães fossem tão mais 

atentas (tanto de forma positiva como negativa) à sua criança quanto mais pequena esta for. 

 

Em termos das características próprias das mães, parece que o seu percurso escolar só 

influencia o seu grau de proatividade; as que fizeram pelo menos sete anos de estudos sendo 

mais proativas do que as outras. Além disso, as mães mais novas tendem a ser menos negativas 

com a sua criança do que as mais velhas.  

 

Ao nível das variáveis geográficas, o meio só faz pouca diferença; nota-se apenas que as 

crianças que vivem no meio urbano beneficiam mais de explicações por parte das suas mães 

do que as crianças rurais. Se a área de residência não faz diferença nenhuma em termos de 

proatividade e de estruturação, observa-se, porém, que as crianças que moram no leste do país 

recebem um pouco mais explicações por parte da mãe e, sobretudo, que elas são mais atreitas 

a ser tratadas de forma negativa do que as outras. 

 

O nível de rendimento das famílias influencia igualmente as condutas educativas das mães 

(exceto no que se refere ao recurso às explicações), isto também em benefício das mais ricas. 

Estas últimas são, com efeito, mais proativas e mais estruturantes. Contudo, parece que também 

são estas que adotam de forma mais frequente do que as outras os comportamentos negativos. 

 

Entre as outras características das famílias, nota-se, em seguida, que a religião só tem impacto 

no grau de proatividade; as mães cristãs e, ainda mais, as mães ateias ou animistas revelando.se 

mais proativas do que as outras. A língua materna da família é a variável que introduz 

diferenças em maior número de condutas educativas e sempre com a mesma tendência: as mães 

crioulas revelam-se, efetivamente, as mais proativas, as mais estruturantes e as que dão mais 

explicações às suas crianças. Note-se, a seguir, que as mães fulas são menos proativas do que 

as outras, situando-se, todavia, logo a seguir às mães crioulas no que diz respeito ao recurso à 

explicação e ao mesmo nível que elas no que se refere à estruturação do ambiente da criança. 

                                                 
8. É importante relembrar que a conduta de «comportamento negativo da mãe para com a criança» se insere numa 

escala crescente no sentido dos comportamentos que podem ser avaliados como pouco desejáveis. Em 

contrapartida, este não é o caso para os outros três indicadores sintéticos transversais, para os quais um valor mais 

elevado corresponde a comportamentos educativos mais favoráveis para as crianças. 
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Finalmente, no que diz respeito ao número de crianças, constata-se também que, nas famílias 

com três ou mais crianças, as mães têm um pouco mais de tendência para estruturar o ambiente 

e são mais proativas.  

 

V.7.  Impacto das condutas educativas nos vários valores temáticos 

 

Para terminar, pode ser interessante considerar os valores temáticos, que identificam as práticas 

mais ou menos favoráveis nas áreas específicas do desenvolvimento da criança, juntamente 

com os valores dos indicadores transversais, que identificam condutas educativas gerais. Os 

resultados inscritos no quadro 124, que se segue, mostram que, efetivamente, esta perspetiva é 

útil.  

 

Quadro 124:  Impacto das condutas educativas nos valores temáticos 

 

  

Áreas de práticas temáticas 

Afetivo Saúde 
Alimenta-

ção 
Descanso Higiene Cuidados Proteção 

Lingua-
gem 

Cognitivo Social Global 

R² (características 

sociais -CS) 
17,4% 14,9% 7,4% 9,2% 24,0% 20,6% 10,3% 16,5% 21,3% 19,7% 10,9% 

R² (CS + condutas 
educativas) 

82,8% 73,2% 11,7% 12,1% 88,3% 24,8% 29,5% 53,0% 53,6% 59,5% 89,7% 

Grau de proatividade 0,90 *** 0,85 *** 0,13 ** 0,01 (ns) -0,03 (ns) 0,25 *** -0,10 (ns) 0,32 *** 0,30 *** 0,09 ** 0,65 *** 

Grau de estruturação -0,05 ** -0,03 (ns) -0,08 (ns) 0,21 *** 0,94 *** -0,03 (ns) -0,23 *** 0,06 (ns) 0,22 *** 0,26 *** 0,27 *** 

Grau de explicação -0,05 * -0,14 *** 0,18 *** -0,11 * -0,03 (ns) 0,03 (ns) -0,08 (ns) 0,34 *** 0,27 *** 0,38 *** 0,21 *** 

Grau de negatividade 0,00 (ns) 0,06 ** -0,21 *** -0,08 (ns) -0,09 *** -0,17 *** -0,22 *** 0,05 (ns) -0,07 (ns) 0,14 *** 0,05 ** 

O nível de significância é : ns : não significante ; * = significante a 0,05 ; ** = a 0,01 ; *** = a 0,001 

 

Para além das características sociais, podemos observar que a consideração das variáveis que 

caracterizam as condutas educativas familiares tem um efeito muito variável de acordo com as 

áreas temáticas consideradas. Repara-se, inicialmente, que os ganhos de R² em relação a só 

considerar as características sociais9 são mínimos no que se refere ao sono e à sesta (+ 3 pontos 

percentuais), à prevenção e aos cuidados (+ 4 pontos) ou à alimentação (+ 4 pontos). Isto indica 

que o facto de as mães serem mais ou menos proativas, mais ou menos atreitas a dar explicações 

ou a estruturar o ambiente das suas crianças, só tem pouco impacto nas suas práticas nestas 

áreas (nas quais, como vimos mais acima, as práticas das mães são bastante independentes das 

que elas têm nas outras áreas). Os ganhos de R² são, em contrapartida, completamente 

consequentes nas áreas do desenvolvimento social ( + 40 pontos percentuais), da saúde (+ 58 

pontos), do desenvolvimento afetivo (+ 65 pontos) e da higiene (+ 64 pontos). No total, o ganho 

chega a 79 pontos percentuais no que se refere à medida sintética do conjunto das áreas 

temáticas consideradas.  

 

                                                 
9 Note-se que o efeito de certas características sociais identificadas anteriormente desaparece quando as condutas 

educativas são tidas em conta na análise. Isto advém do facto de estas condutas não serem idênticas nos vários 

meios sociais.  
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A análise também permite identificar quais as dimensões das condutas educativas que têm os 

impactos mais fortes na qualidade das práticas seguidas pelas famílias nas várias áreas 

temáticas10.  

 

Quanto ao valor global (referência particularmente importante para focar o impacto das 

condutas educativas parentais, uma vez que se começa por focar um desenvolvimento geral da 

criança para lá das áreas temáticas específicas), a conduta da mãe que exerce o impacto mais 

forte é a sua proatividade nas várias circunstâncias da vida da sua criança. A seguir, vem a 

estruturação do ambiente da criança, seguida das explicações dadas à criança, que permitem 

dar sentido às aprendizagens desta última e a ajudam a se formar. Repare-se que o grau de 

negatividade do comportamento da mãe exerce globalmente um impacto positivo, mas de uma 

amplitude muito limitada. 

 

A proatividade da mãe melhora as suas práticas para com a sua criança em sete das dez áreas 

temáticas. Isto é assim, nomeadamente, para o que se prende com o desenvolvimento afetivo 

da criança, a saúde e os cuidados (áreas para as quais a criança pequena não tem capacidade de 

regular sozinha o seu comportamento), tal como para a linguagem e o desenvolvimento 

cognitivo (dimensões em que as mães podem facilmente não intervir com o motivo implícito 

de que se hão de resolver sozinhas).  

 

Quanto à estruturação do enquadramento de vida da criança, ela é globalmente positiva em 

quatro das 10 áreas temáticas, e é-o de maneira muito forte para as práticas relacionadas com 

a higiene da criança. Isso significa que o facto da mãe criar um ambiente estruturado para a sua 

criança leva a que ela adote práticas mais favoráveis nesta área. Isto também vale para os seus 

comportamentos em termos de desenvolvimento social, de desenvolvimento cognitivo e de 

saúde.  Estes resultados sobre a higiene e o desenvolvimento social e cognitivo são positivos 

na medida em que se sabe, além disso, que aquilo que a criança aprende nestas dimensões é 

crucial para o seu desenvolvimento geral. Uma forte estruturação do ambiente da criança 

afigura-se, em contrapartida, contraproducente em termos de proteção e, em menor medida, no 

que diz respeito ao desenvolvimento afetivo.  

 

Os benefícios de uma conduta por parte da mãe orientada para o fornecimento de explicações 

à criança são validados em quatro das dez áreas temáticas consideradas, seja em termos de 

desenvolvimento social, linguagem, desenvolvimento cognitivo ou alimentação. Note-se aí 

também que estes resultados são boas notícias, visto que estas dimensões contribuem, de uma 

forte maneira, para o desenvolvimento geral da criança. Finalmente, é preciso sublinhar o efeito 

negativo ou nulo que o recurso à explicação tem sobre as práticas das mães em termos de saúde, 

de descanso ou de cuidados, mas na medida em que estas áreas dependem, de facto e em 

primeiro lugar, das ações da mãe e pouco do papel da criança, compreende-se que serem dadas 

explicações a criança não seja verdadeiramente pertinente.  

                                                 
10 Pode-se, certamente, focar cada uma destas áreas temáticas para identificar quais as condutas educativas 

parentais que são mais pertinentes; contentar-nos-emos aqui com uma leitura «horizontal» do quadro, para 

representar as áreas temáticas sobre as quais cada uma das quatro condutas educativas parentais tem impacto.   
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Finalmente, os comportamentos negativos da mãe (repreende, sanciona, ameaça, bate) têm um 

impacto significativo em seis áreas, mas de forma muito contrastada. Se se vê um efeito 

positivo da negatividade nas práticas em termos de desenvolvimento social e, em menor 

medida, de saúde, encontra-se o efeito inverso nas áreas da proteção, da alimentação, dos 

cuidados e, de forma menos intensa, da higiene.  

 

VI. A título de conclusão e elementos para a definição do programa de educação parental  

 

VI.1. Algumas conclusões gerais 

 

Este trabalho empírico sobre as práticas parentais para com as crianças pequenas na Guiné-

Bissau permitiu fazer descrições e análises interessantes, que eram, em grande medida, 

desvalorizadas, tendo em conta a falta de um trabalho específico de envergadura dedicado a 

esta assunto. É claro que existiam informações específicas sobre este ou aquele aspeto, e, 

também, desejaríamos ter tido acesso a informações mais aprofundadas sobre certas temáticas, 

mas uma virtude importante deste trabalho é que lança por terra, de forma conjunta, vários 

aspetos que caracterizam as práticas parentais para com as crianças pequenas.  

 

Quanto às práticas específicas, depreende-se que o tempo dedicado pelas mães às suas crianças 

se afigura em média muito fraco (em relação ao que foi estudado noutros países). Não obstante, 

o tempo não é mais do que um indicador quantitativo e não permite saber qual a qualidade das 

interações das mães com as suas crianças. Ao examinarmos como as mães se portam no âmbito 

deste enquadramento temporal, podemos observar comportamentos médios mais ou menos 

favoráveis, segundo as dimensões analisadas, mas sobretudo uma grande variabilidade nas 

práticas adotadas pelas mães.  

 

Note-se que uma proporção não negligenciável de mães tende a considerar frequentemente que 

a sua criança é demasiado pequena para que certas questões referentes a práticas específicas 

(em termos de desenvolvimento cognitivo, de higiene, de desenvolvimento social, etc.) se 

coloquem efetivamente. Tudo se passa como se a pouca idade da criança e, sem dúvida, a sua 

incapacidade de expressão ou compreensão fizessem com que essas atividades não fossem 

pertinentes. Se esta opinião pode ser considerada legítima em relação a certos aspetos (por 

exemplo, para ensinar a criança a ser autónoma nos cuidados de higiene quando é muito 

pequena), ela já é mais discutível em relação a outros (por exemplo, para falar com a criança 

quando esta tem menos de 2 anos, realizar ações para melhorar a sua linguagem, levá-la a 

passear, etc.). Este aspeto deverá sem dúvida ser tido em conta no conteúdo do programa de 

educação parental. 

 

De uma maneira mais geral, a variabilidade global das práticas parentais não se afigura mais 

que muito parcialmente sob a influência do contexto social e geográfico em que as famílias 

vivem. Ou seja, num contexto familiar semelhante, as crianças beneficiam de práticas muito 

diferentes. Este resultado sublinha que a dimensão pessoal dos comportamentos parentais 

permanece preponderante. Isto indica, em consequência das margens substanciais quanto à 
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educação parental, que os pais adotam efetivamente as práticas mais favoráveis, e constitui, 

deste modo, uma boa notícia para apoiar as ações que poderão ser tomadas neste sentido. 

 

Finalmente, se o relatório sublinhou a utilidade de focar as práticas específicas em cada uma 

das áreas temáticas consideradas, também identificou como são importantes e predominantes 

as regras implícitas de educação e as condutas educativas que, na prática, as inspiram. As 

análises também revelaram que estas influenciam nitidamente mais as práticas temáticas do 

que as características sociais e geográficas dos indivíduos. É crucial considerar este resultado 

na criação do conteúdo do programa de educação parental. Não vai ser suficiente, por exemplo, 

incitar as mães a registar as suas crianças no Registo Civil, a acompanhar a criança quando esta 

se vai deitar ou a verificar se esta lava sistematicamente as mãos antes das refeições; será 

conveniente também tomar medidas para que todas as mães adotem em geral uma atitude 

proativa, explicativa e estruturante, redirecionando as práticas educativas que se afiguram 

negativas para o desenvolvimento da criança, sabendo que isso se vai aplicar a todas as áreas 

temáticas e também, certamente, ao acompanhamento do deitar ou à lavagem das mãos, por 

pouco que elas tenham sido informadas da utilidade da criança o fazer. 

 

VI.2. Marcadores de referência para o programa de educação parental 

 

Com base nos resultados deste estudo, foram identificados vários marcadores de referência 

para a criação do conteúdo do futuro programa de educação parental. Estes marcadores, 

enunciados mais abaixo, terão, em seguida, de ser difundidos pelos pais de crianças pequenas, 

numa forma apropriada cujas modalidades ainda terão de ser definidas.   

 

Discussões temáticas 

 

Em termos desenvolvimento afetivo 

 Importância de demostrar afeto pela criança  

 

Em termos de prevenção e de saúde 

 Quais são as reações a ter em caso de febre 

 Quais são as reações a ter se a febre persiste 

 Quais são as reações a ter em caso de diarreia 

 Porque é que é importante que a criança esteja bem hidratada 

 Importância dos medicamentos ou plantas desparasitantes 

 

Em termos de alimentação 

 Importância da amamentação exclusiva até à 24ª semana 

 Importância de as crianças terem um regime alimentar diversificado  

 Importância das proteínas, tal como dos frutos e legumes, no regime alimentar das crianças 

e em que alimentos se encontram 

 

 

Em termos de higiene 

Asus
Destacar
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 Porque é que é importante explicar a importância da higiene à sua criança, mesmo quando 

esta é pequena 

 Importância do banho 

 Importância da lavagem das mãos, especialmente, após a ida à casa de banho 

 Importância da escovagem dos dentes 

 

Em termos de proteção 

 Porque é que é importante levar a criança a passear 

 Porque é que é importante explicar à sua criança quais são os perigos com os quais pode 

ser confrontada e como se proteger  

 

Discussões transversais 

 

Explicar às mães o papel crucial que elas têm para o desenvolvimento das suas crianças   

 Importância de dedicar tempo à sua criança, nomeadamente, para interagir com ela 

 Desenvolvimento afetivo, saúde, higiene, linguagem, desenvolvimento cognitivo, 

desenvolvimento social, etc. 

 

Explicar às mães que elas devem intervir positivamente junto das suas crianças e como o 

fazer  

 Para a incitar a realizar atividades para lá das suas capacidades atuais  

 Para a ajudar a crescer em termos psicomotores  

 Para falar com ela, antes que ela própria saiba falar  

 Para lhe ensinar palavras novas, desenvolver a sua linguagem  

 Para a felicitar e encorajar  

 Para lhe ensinar coisas  

 Para lhe contar histórias 

 

Explicar às mães que elas devem intervir positivamente junto das suas crianças, mesmo 

quando estas são pequenas, e como o fazer 

 Ter interações com ela 

 Realizar ações para melhorar a sua linguagem 

 Contar-lhe histórias, ensinar-lhe lengalengas, canções 

 Participar nas suas brincadeiras 

 Explicar-lhe os fenómenos do dia a dia 

 Ensinar-lhe os números, as quantidades 

 Colocar proibições e explicar-lhe porquê 

 Explicar à criança, quando desobedece ou se porta mal, porque não deve agir desse modo 

 

Incitar as mães a dar explicações às suas crianças  

 Quanto estas têm emoções  

 Sobre os perigos com que se podem confrontar e como se proteger  

 Sobre a importância das regras sociais e a necessidade de as seguir  

 Para dar respostas às perguntas que as crianças podem fazer  

 Quando elas falham numa determinada atividade 

Incitar as mães a criar um ambiente estruturado para as crianças  

 Fazendo-as comer a horas fixas ou bastante regulares  
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 Pondo-as a fazer a sesta (especialmente quando a criança é pequena) a horas regulares  

 Acompanhar o seu deitar, fazê-las respeitar a hora de ir dormir e certo número de horas 

de sono  

 Fixando-lhes regras e colocando-lhes proibições  

 Reagir quando a criança transgride as regras e explicar-lhe porque é que não deve agir 

desse modo  

 Ajudá-las a desenvolver a sua autonomia, num enquadramento estruturado, 

acompanhando-as 

 

Incitar as mães a evitar as atitudes e os comportamentos negativos para com as suas crianças, 

e propor-lhes práticas alternativas 

 Não se limitar a repreender e sancionar, mas dar sentido à situação 

 Não lhes bater  

 Não hesitar em encorajar antes de uma atividade ou a seguir, se elas não tiverem sucesso 

 Não hesitar em felicitar se elas fizerem alguma coisa bem ou se tiverem sucesso em 

qualquer coisa. 

 

  



 

 124 

Referências bibliográficas 

 

 

 

Ministério da Economia e Finanças, Direção Geral do Plano Instituto Nacional de Estatística (2015), 

Inquérito aos Indicadores Múltiplos (MICS) 2014, Principais Resultados, Bissau : Ministério da 

Economia e Finanças, Direção Geral do INE. 

 

MINGAT, A., SEURAT, A. (2011), Práticas parentais para com as crianças dos 0 aos 6 anos na 

Mauritânia, Nouakchott : UNICEF. 

 

MINGAT, A., SEURAT, A. (2011), Desenvolvimento das crianças dos 0 aos 6 anos e práticas 

parentais em Madagáscar, Tananarive : UNICEF. 

 

SEURAT, A. (2013), Práticas parentais para com as crianças dos 0 aos 6 anos em São Tomé e Príncipe, 

São Tomé : UNICEF. 

 

SEURAT, A. (2013), Práticas parentais para com as crianças dos 0 aos 6 anos na Serra Leoa,  

Freetown : UNICEF. 

parentale. 

 

 




