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Resum

Aquest text presenta un balanç dels estudis sobre geografies de la infància a l’Àfrica subs-
ahariana. A partir d’articles de revistes publicats en el període 2000-2008, s’han analitzat 
quins són els temes i els llocs objecte d’estudi més importants. La conclusió principal 
obtinguda és que la recerca sobre geografies de la infància al continent africà, publicada a les 
principals revistes acadèmiques del món anglosaxó de diferents àmbits (geografia, infància, 
desenvolupament), pateix tres dèficits principals.

Els estudis de cas es concentren en països africans de llengua oficial anglesa, la qual 
cosa reflecteix una escassa diversitat i l’absència d’estudis de cas d’altres regions africanes. 
S’hi ha observat també una concentració en determinats eixos temàtics, com ara el treball 
infantil, la guerra, la violència i la salut. Finalment, s’hi ha constatat una escassa presència 
d’articles que incorporin la perspectiva de gènere o que tinguin el gènere com a objecte 
principal d’estudi.

Paraules clau: geografia; infància; gènere; Àfrica.

Resumen. Una revisión crítica de la investigación sobre geografías de la infancia en el contexto 
de África subsahariana

Este texto presenta un balance de los estudios sobre geografías de la infancia en África 
subsahariana. A partir de artículos de revistas publicados en el periodo 2000-2008, se han 
analizado cuales son los temas y lugares objeto de estudio más importantes. La principal 
conclusión obtenida es que la investigación sobre geografías de la infancia en el continente 
africano, publicada en las principales revistas académicas del mundo anglosajón de diferen-
tes ámbitos (geografía, infancia, desarrollo), sufre tres déficits principales.

Los estudios de caso se concentran en los países africanos de lengua oficial inglesa, lo 
cual refleja una escasa diversidad y la ausencia de estudios de caso de otras regiones africa-

1. Aquest treball es va desenvolupar durant una estada de recerca a la Universitat de Reading 
(Regne Unit), finançada per l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) 2008-BE-1-100320 i 
en el si dels projectes CS02009-10913 (MICIIN) i 2009 SGR 1321 (Generalitat de Cata-
lunya). Una versió preliminar d’aquest article va ser presentada al 7º Congresso Ibérico de 
Estudos Africanos (CIEA7), celebrat a Lisboa del 9 a l’11 de setembre de 2010.
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nas. Se ha observado también una concentración en determinados ejes temáticos, como el 
trabajo infantil, la guerra, la violencia y la salud. Finalmente, se ha constatado una escasa 
presencia de artículos que incorporen la perspectiva de género o que tengan el género como 
objeto principal de estudio.

Palabras clave: geografía; infancia; género; África.

Résumé: Une revision critique de la recherche sur les geographies des enfants dans le contexte 
de l’Afrique subsaharienne

Ce texte présente un bilan des études sur les géographies des enfants en Afrique subsaha-
rienne. On analyse des articles, publiés entre 2000 et 2008, afin de connaître les principaux 
sujets et lieux objet d’étude. La principale conclusion obtenue c’est que les recherches sur 
les geographies des enfants dans le continent africain, publiés dans les principales révues 
académiques du monde anglo-saxon de différents domaines (géographie, enfance, dévelope-
ment) présente trois déficits principales.

Les études de cas se concentrent dans les pays estudis africaines de langue officielle 
anglaise, reflétent une faible diversité et l’absence d’études de cas d’autres régions africaines. 
On observe aussi une concentration en certains axes thématiques, tels que les travail des 
enfants, la guerre, la violence et la santé. Finalement on a constaté une faible presence 
d’articles qui tiennent compte du genre ou qui tiennent le genre comme l’obtjet d’étude 
principal. 

Mots clé: géographie; enfance; genre; Afrique.

Abstract. Research on geographies of children in subsaharan Africa: a critical review

This paper looks at children’s geographies in the specific context of Subaharan African 
countries. Exploring papers published since the year 2000 to 2008, we established, through 
bibliographical analysis, what were the main issues and what were the areas of study pre-
sented by the different cases studied. In addition we ascertained whether a gender perspec-
tive is present or not in such research.

Results show children’s work, war, violence and health appear to be the main issues 
studied and research is concentrated in a limited number of countries, mostly former Brit-
ish colonies. Gender is absent as a social category in the majority of papers, although some 
include this perspective.

Key words: geography; children; gender; Africa.
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1. Introducció: objectiu, context i metodologia

Aquesta contribució presenta un balanç dels estudis sobre geografies de la 
infància en el context geogràfic de l’Àfrica subsahariana. A partir de diversos 
articles de revistes, s’han analitzat quins són els principals temes i llocs objecte 
d’estudi en els estudis empírics realitzats sobre aquest tema en diferents països 
africans. Fa pocs anys, aquesta revista ja va publicar un primer estat de la qües-
tió, de caràcter general, sobre les geografies de la infància (Ortiz, 2007) que va 
ser pioner en la introducció d’aquesta nova temàtica a la geografia catalana i 
espanyola. Ara es pretén tornar a revisar aquest tema, però delimitant-lo a un 
espai geogràfic concret per destacar-ne les especificitats.

Començarem per intentar aclarir què entenem per infància en el context 
d’aquest article, concepte que apareix tant al títol com a les paraules clau. 
Definir-lo no és tan senzill com sembla. L’organització de les Nacions Unides 
utilitza més d’una definició (www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htm). Quan 
es tracta de propòsits estadístics, pren en consideració les persones que tenen 
fins a catorze anys. En canvi, la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets de l’Infant, inclou les persones fins a divuit anys, pel fet que aquest és 
el límit que coincideix amb la majoria d’edat a un gran nombre de països i 
perquè intencionadament es vol incloure una franja d’edat que no disposa, de 
moment, d’una convenció similar. Sembla, doncs, bastant clar que qualsevol 
intent de definir aquest concepte presenta limitacions, entre altres aspectes, per 
la importància del context geogràfic i històric, els quals fan que, segons el lloc i 
el moment històric, la infància s’escurci o es perllongui. Gill Valentine, una de 
les pioneres en la introducció de l’estudi de la infància en la geografia, ha insis-
tit repetidament en la consideració de la infància com a construcció social i en 
la importància de tenir en compte el context a l’hora d’estudiar aquest col·lectiu 
(Valentine, 1996, 2003; Holloway i Valentine, 2000). Nicola Ansell (2005), 
fent referència específica als països en vies de desenvolupament, menciona 
també les dificultats d’adoptar una definició universal amb la qual tothom 
estigui d’acord. Aquesta autora assenyala que la majoria d’edat no és igual a 
tots els països i que en molts indrets són més importants els ritus d’iniciació, 
el casament o el fet de ser mare, que no pas l’edat cronològica. Per al cas con-
cret del continent africà, s’ha qüestionat que el límit dels divuit anys sigui el 
més adequat, pel fet d’haver estat definit d’acord amb les característiques de 
societats tecnològiques, amb una llarga esperança de vida i una llarga formació 
laboral (López, 2009). Com que som conscients de totes aquestes limitacions, 
el criteri finalment retingut en aquest cas ha estat el d’incloure aquells articles 
que mencionen el concepte d’infància (children) entre les paraules clau. Això 
vol dir que ens podem trobar amb diferents definicions d’infància segons el 
criteri adoptat pels diferents autors i autores o per les revistes que publiquen 
aquests treballs.

El segon concepte que ens cal definir per aclarir de què parlem és el d’Àfrica 
subsahariana. Literalment, hauríem d’incloure en aquesta definició els països 
que hi ha al sud del desert del Sàhara, però això no és ben bé així, perquè la 



130 Doc. Anàl. Geogr. 2011, vol. 57/1 Maria Prats Ferret

definició habitual inclou països que contenen part d’aquest territori desèrtic 
en el marc de les seves fronteres. Més aviat és, com tantes altres definicions 
de regions subcontinentals, una definició per convenció, que exclou els països 
del nord de l’Àfrica, amb algun cas ambigu, com ara el de Mauritània, que no 
sempre apareix classificada de la mateixa manera en diferents fonts. Un altre 
cop recorrem a les Nacions Unides, organització que utilitza habitualment el 
concepte d’Àfrica subsahariana en els seus documents i estadístiques, on inclou 
en aquesta zona tots els països africans excepte el Marroc, Argèlia, Tunísia, 
Líbia i Egipte. Estendre’ns sobre aquesta qüestió de les divisions regionals de 
l’Àfrica mereixeria un article específic, així que aquí ens acontentarem amb 
el fet que quedi clar a quins països ens referim en aquest balanç en concret, 
qüestió per la qual ens avindrem amb el criteri utilitzat per les Nacions Unides 
que acabem de mencionar.

La situació de la infància al món i, per tant, també al continent africà, és 
objecte de nombrosos informes per part d’Unicef, organització del sistema de 
Nacions Unides especialitzada en l’atenció a la infància. Fent només un cop 
d’ull a les taules estadístiques comparatives dels diferents conjunts regionals, 
ràpidament es fa evident la situació de més dificultats amb què es troba la 
infància al continent africà (Unicef, 2008, 2009, 2010). Recordem que l’Àfrica 
és el continent amb el percentatge més elevat de població menor de divuit 
anys, així com també de població menor de cinc anys, és a dir, estem parlant 
del continent més jove de tots. Els indicadors principals de benestar, tant pel 
que fa a salut com a educació, situen el continent en posicions molt dèbils. 
L’esperança de vida al néixer, la mortalitat infantil i l’escolarització, tant de 
nens com de nenes, així com el nivell d’alfabetització de la població adulta, 
presenten nivells força inferiors a la mitjana mundial. Les característiques de la 
situació de la infància al continent africà reclamen que se li presti atenció, com 
a mínim la mateixa atenció que s’ha prestat als estudis sobre infància en altres 
regions del món i especialment als països del nord, des d’on es va començar a 
desenvolupar aquesta línia de recerca al llarg dels anys noranta.

El present treball s’ha basat en el recompte i l’anàlisi de les aportacions, 
fonamentalment estudis de cas, publicades en anglès en revistes acadèmiques 
de tres àmbits temàtics diferents i alhora complementaris (geografia, infàn-
cia, desenvolupament). Per a la tasca de recopilació de la bibliografia objecte 
d’estudi, s’ha utilitzat el programa de gestió de referències bibliogràfiques en 
línia RefWorks. El període de referència per a l’anàlisi ha estat el dels anys 2000 
a 2008. L’objectiu principal comprèn una doble aproximació. D’una banda, 
es pretén avaluar quina és la presència dels estudis de cas relatius al continent 
africà, publicats en revistes sobre infància i en revistes sobre desenvolupament. 
D’altra banda, es pretén veure fins a quin punt els estudis sobre geografies 
de la infància en el context africà són presents en les revistes acadèmiques de 
geografia més reconegudes i prestigioses2.

2. Ens referim a les revistes indexades que habitualment s’utilitzen com a referència en els 
processos d’avaluació universitària, també al nostre país.
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En paral·lel, també es podria haver abordat el tractament de la infància 
a les revistes especialitzades en estudis africans, però aquesta tercera via es va 
descartar, perquè el nostre interès se centrava a il·luminar la presència relativa 
de l’Àfrica com a lloc d’estudi i semblava obvi que aquest àmbit geogràfic fos 
el protagonista en aquest cas. Tot i així, es va fer una exploració temptativa en 
algunes revistes significatives, que permet apuntar que la presència d’estudis 
de geografies de la infància en aquest marc és totalment marginal. Igualment, 
també es podria haver estès la revisió a revistes d’altres disciplines de les ciències 
socials (demografia, sociologia, economia, etc.), on segur que hi ha referències 
d’interès, però era imprescindible delimitar el treball, i això s’ha fet en funció 
dels objectius anteriorment assenyalats.

Veure i analitzar què s’ha fet sobre un tema determinat, abans d’emprendre 
la nostra pròpia recerca, és un exercici que convé plantejar-se a l’iniciar qual-
sevol tema d’estudi nou. Aquest és l’ànim i la justificació d’aquest balanç. 
Estudiar què s’ha fet, per contextualitzar recerques incipients o futures sobre 
les geografies de la infància en el context d’un o més països africans. Es tracta 
d’evitar errors, detectar buits i cercar elements de comparació que enriqueixin 
el plantejament d’una línia de recerca que es pot considerar emergent, com a 
mínim en el context de la geografia que es fa a la península Ibèrica.

2. Balanç global: presències i absències del tema d’estudi

Així doncs, a partir dels objectius assenyalats a l’apartat 1, s’han consultat i 
revisat les trenta revistes llistades a continuació (vegeu la taula 1).

En aquesta primera aproximació, s’hi han descartat, per a l’anàlisi posterior, 
les revistes en les quals no s’ha trobat ni una sola referència que agrupi els con-
ceptes d’infància i Àfrica. En el cas de les revistes especialitzades en infància o 
en desenvolupament, totes les revistes contenien com a mínim una referència 
associada a tots dos conceptes. En canvi, en el cas de les revistes generals de 
geografia, s’ha observat que només vuit de les disset revistes revisades havien 
publicat articles sobre la temàtica objecte d’estudi. Són les següents: Antipode, 
Area, Environment and Planning D. Society and Space, Gender, Place and Cul-
ture, Geoforum, International Journal of Urban & Regional Research, Journal 
of Rural Studies i The Professional Geographer. Les revistes que, en el període 
estudiat, no van publicar articles sobre infància a l’Àfrica i, per tant, van quedar 
excloses de l’anàlisi posterior, van ser les següents: Annals of the Association of 
American Geographers, Cultural Geographies, Journal of Geography in Higher 
Education, Progress in Human Geography, Social and Cultural Geography, The 
Canadian Geographer, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Trans-
actions of the Institute of British Geographers i Urban Studies.

Pel que fa a les revistes efectivament seleccionades per a l’anàlisi, cal dir que 
la presència d’articles és força desequilibrada entre les unes o les altres (vegeu 
la taula 2). En el cas de les revistes de geografia, en destaquen Area i Environ-
ment and Planning D. Society and Space, que concentren gairebé una quarta 
part dels articles cada una. Pel que fa a les revistes especialitzades en estudis 
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Taula 1. Revistes revisades

Revistes generals de geografia

Annals of the Association of American Geographers
Antipode
Area
Cultural Geographies
Environment and Planning D. Society and Space
Gender, Place and Culture
Geoforum
International Journal of Urban & Regional Research
Journal of Geography in Higher Education
Journal of Rural Studies
Progress in Human Geography
Social and Cultural Geography
The Canadian Geographer
The Professional Geographer
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Transactions of the Institute of British Geographers
Urban Studies

Revistes sobre infància

Childhood
Children’s Geographies
Journal of Children and Poverty
Journal of Youth Studies
Children & Society

Revistes sobre desenvolupament

Development and Change
Development in Practice
Gender & Development
Journal of Development Studies
Journal of International Development
Journal of Refugee Studies
Progress in Development Studies
World Development
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sobre infància, la revista Childhood és la que agrupa quasi la meitat dels articles 
d’aquest grup. Finalment, en el subgrup de les revistes sobre desenvolupament, 
la que concentra més articles és la revista World Development. En aquest grup, 
s’hi pot apreciar un repartiment relativament més equilibrat d’articles entre les 
diferents revistes que en els dos anteriors. En aquest primer recompte, cal tenir 
present que la periodicitat i l’extensió no són les mateixes en totes les revistes, 
així que cal entendre que les comparacions són fetes a títol orientatiu. El detall 
de la distribució de la presència d’articles sobre infància a l’Àfrica en les revistes 
analitzades es detalla a la taula següent.

Taula 2. Articles sobre infància a l’Àfrica en les revistes seleccionades

Títol de la revista Nre. articles %

Revistes generals de geografia  13 100
Antipode  1 7,7

Area  3 23,1

Environment and Planning D. Society and Space  3 23,1

Gender, Place and Culture  1 7,7

Geoforum  2 15,4

International Journal of Urban & Regional Research  1 7,7

Journal of Rural Studies  1 7,7

The Professional Geographer  1 7,7

Revistes sobre infància  50 100
Childhood  23 46,0

Children’s Geographies  12 24,0

Journal of Children and Poverty  8 16,0

Journal of Youth Studies  5 10,0

Children & Society  2 4,0

Revistes sobre desenvolupament  26 100
Development and Change  2 7,7

Development in Practice  4 15,4

Gender & Development  4 15,4

Journal of Development Studies  4 15,4

Journal of International Development  3 11,5

Journal of Refugee Studies  2 7,7

Progress in Development Studies  1 3,8

World Development  6 23,1

Total  89
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Tal com s’observa a la taula 2, el grup de revistes amb més protagonisme és 
el de les revistes especialitzades en infància, que concentren més de la meitat del 
conjunt d’articles (50), seguit del grup de revistes sobre desenvolupament, amb 
quasi un terç dels articles (26). En canvi, la presència d’articles sobre infància 
a l’Àfrica en les revistes generals de geografia és més aviat escassa, només un 
14% del total, és a dir, una dotzena d’articles.

3. Principals àrees d’estudi: geopolítica i regions lingüístiques i culturals

El primer aspecte abordat en l’anàlisi ha estat la localizació dels estudis de cas 
en els diferents països africans3 (vegeu la taula 3). En aquest aspecte, tal com 
es podia esperar, atès que estem revisant articles publicats en anglès, s’observa 
un clar predomini dels països que tenen l’anglès entre les seves llengües oficials. 
Menys d’un 10% dels articles analitzats corresponen a estudis de cas localitzats 
en països de llengua oficial o cooficial francesa, portuguesa o altres llengües 
i quan això es dóna, la seva presència és testimonial, atès que, malgrat que 
representin un ventall divers de països de les diferents regions de l’Àfrica, en 
tots els casos corresponen a un únic article per país. Reconeixem que aquesta 
preponderància és un resultat clar de la tipologia de revistes analitzades, però 
cal tenir en compte que, malgrat que es tracti de revistes en anglès, aquestes són 
també les que es consideren de referència a escala internacional en diferentes 
índexs d’impacte, així com en els sistemes d’avaluació dels països no anglòfons. 
Encara que aquest no sigui l’objectiu d’aquest article, podem assenyalar que el 
biaix observat és un indicador clar que les revistes que es presenten com a inter-
nacionals en realitat no ho són tant com pretenen o ho són amb força matisos.

També hem de fer referència a raons de tipus geopolític. Les polítiques 
d’ajuda oficial al desenvolupament acostumen a incloure llistes de països prio-
ritaris que s’utilitzen per avaluar, no només projectes de cooperació, sinó també 
les convocatòries per al finançament de projectes de recerca en tercers països. 
Encara que aspectes com ara el nivell de renda s’utilitzen per argumentar la 
priorització de determinats països, les prioritats responen sovint a aspectes 
culturals, lingüístics o es vinculen directament al passat colonial. Això s’ha vist 
molt clarament en el cas espanyol, on la priorització dels països iberoamericans 
ha imperat durant dècades. Altres vegades, les prioritats també responen a 
interessos polítics (fronteres, migracions, etc.) o a interessos econòmics, com 
ara l’explotació de recursos miners o energètics, les exportacions cap a l’Àfrica 
o les concessions per construir grans infraestructures. Atesa la dificultat de 
desenvolupar recerca sobre l’Àfrica sense ajuda financera, el resultat és una 
distribució geogràfica de la recerca esbiaixada per les raons de tipus geopolític 
anteriorment assenyalades. Finalment, tampoc no podem oblidar que la situa-
ció política interna de cada país i el fet que les autoritats dels diferents països 
africans facilitin o dificultin la recerca i el treball de camp, també influeix a 

3. Per facilitar-ne la lectura, les referències relatives a cada país s’han llistat a la taula 3, en lloc 
d’intercalar-les en el text.



Taula 3. Localització dels articles seleccionats per països

País
Nombre  
d’articles Autoria

Benín  1 Dottridge, 2002.

Botswana  3 Maundeni, 2000, 2002; McIlwayne i Datta, 2004.
Burkina Faso  2 Groves, 2005; Michaelowa, 2001.
Camerún  2 Michaelowa, 2001; Verhoef, 2005.
Costa d’Ivori  2 Jacquemin, 2006; Michaelowa, 2001.

Etiòpia  6 Abebe, 2007; Erulkar et al., 2006; Hoot et al., 2006; Jones  
et al., 2008; McAdam-Crisp, 2006; Woldehanana et al., 2008.

Gabon  1 Dottridge, 2002.

Gàmbia  1 Chant i Jones, 2005.

Ghana  5 Chant i Jones, 2005; Hashim, 2007; Heady, 2003; Porter  
i Abane, 2008; Langevang, 2007.

Kenya  3 Droz, 2006; McAdam-Crisp, 2006; Mugisha i Zulu, 2004.

Lesotho  2 Van Blerk i Ansell, 2006b, 2006c.
Madagascar  1 Michaelowa, 2001.

Malawi  6 Al-Samarrai i Bennell, 2007; Chiwaula i Kaluwa, 2008;  
Hazakira i Sarangi, 2008; Hogg et al., 2005; Van Blerk  
i Ansell, 2006b, 2006c.

Moçambic  1 Charnley, 2006.

Nigèria  2 Robson, 2004b; Togunde, 2006.

Ruanda  2 McAdam-Crisp, 2006; Rose, 2005.

Senegal  1 Michaelowa, 2001.

Sierra Leone  2 Denov i Maclure, 2007; Macmullin i Loughry, 2004.

Sud-àfrica  18 Bray i Brandt, 2007; Carter i Maluccio, 2003; Dawes  
i Finchilescu, 2002; Greeff i Grober, 2008; Griesel et al., 
2002; Henderson, 2006; Maitra i Ray, 2004; Macleod, 2003; 
Meintjes i Giese, 2006; Noble et al., 2006; Parkes, 2007a, 
2007b; Payet i Franchi, 2008; Poulsen, 2006; Rudenberg et al., 
2001; Van Blerk i Ansell, 2006a, 2007; Young i Ansell, 2003; 
Walsh i Mitchell, 2006.

Swazilàndia  1 Poulsen, 2006.
Tanzània  8 Al-Samarrai i Bennell, 2007; Al-Samarrai i Reilly, 2008;  

Evans, 2002, 2005, 2006; Hollos, 2002; Lugalla i Mbwambo, 
2002; Sommers, 2001.

Uganda  14 Al-Samarrai i Bennell, 2007; Cheney, 2005; Deininger et al., 
2003, Jacob et al., 2004; Macmullin i Loughry, 2004; Oleke et 
al., 2006; Sutherland, 2000; Van Blerk, 2005; Vignarajah, 2004; 
Witter i Bukokhe, 2004; Young, 2003, 2004; Young i Barrett, 
2001a, 2001b.

Zimbabwe  7 Al-Samarrai i Bennell, 2007; Bourdillon, 2004; Gwanzura i 
Kesby, 2005; Kamete, 2006; Kesby et al., 2006; Robson, 2000, 
2004a.

Àfrica  2 Bennell, 2002, 2005.
Total (repeticions 
incloses)

 93
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l’hora de triar la localització dels estudis de cas per part dels investigadors i les 
investigadores, però aquesta és una qüestió sobre la qual no tenim dades i que 
caldria investigar específicament.

A més de la llengua oficial o cooficial i del context geopolític, hi ha uns 
altres factors, com ara el nivell de renda i, particularment, la presència, la quali-
tat i la intensitat de l’activitat universitària, així com les relacions institucionals 
amb universitats del Regne Unit o d’altres països del Nord, que fan que hi hagi 
determinats casos en els quals el nombre d’estudis de cas destaqui molt per 
sobre de la resta. Si observem la taula 3, hi veiem que Sud-àfrica és el principal 
país protagonista, aquell on es localitzen la gran majoria d’estudis de cas. Hi 
trobem fins a divuit referències sobre la infància sud-africana, pràcticament el 
doble dels països que hi ha a continuació. En segon lloc, hi trobem Uganda, 
amb catorze referències, i després països com ara Tanzània, Zimbabwe, Etiò-
pia, Ghana o Malawi, amb vuit, set o sis referències per a cadascun. Després 
segueixen Botswana i Kenya, amb tres referències per a cadascun. Fixem-nos 
que, com s’ha dit, tots els països citats fins ara com a localitzacions dels estudis 
de cas corresponen a països de parla anglesa, mentre que els que apareixen 
amb només un estudi de cas corresponen majoritàriament a països amb altres 
llengües oficials o cooficials d’origen colonial (francès o portuguès): Benín, 
Gabon, Madagascar, Moçambic o Senegal. Observant la representació gràfica 
d’aquesta informació, al mapa de la figura 1, hi veiem com emergeix clarament 
el mapa polític del període colonial, concretament el mapa de l’Imperi britànic. 
Hi apareix, d’una banda, una franja de països que s’estén de sud a nord a la 
regió de l’Àfrica oriental i austral i, d’altra banda, s’hi defineix un segon grup 
de països situats a la costa nord del golf de Guinea. Constatem, doncs, que els 
lligams establerts en el període colonial segueixen essent vigents per explicar-
nos la distribució de la localització dels estudis de cas en la recerca actual.

4. Continguts i perquès dels temes principals 

L’altre aspecte tractat en aquesta anàlisi és el que fa referència al pla temàtic 
(vegeu la taula 4). Sempre és difícil plantejar una classificació temàtica i, a més 
a més, cal acceptar que sempre hi hauria una altra manera possible d’agrupar 
els articles segons quin fos l’objectiu o l’aspecte que se’n volgués ressaltar. Per 
fer la classificació proposada, la guia principal han estat els descriptors o les 
paraules clau que acompanyen la majoria de publicacions. Malgrat que sovint 
aquestes paraules clau són proposades pels autors i les autores, a vegades aquesta 
atribució de paraules clau que es fa a partir d’una llista tancada o no sempre 
són prou explicatives o bé fan referència a temes massa genèrics perquè siguin 
útils per abordar una anàlisi detallada de la qüestió. Per tant, hem utilitzat un 
criteri mixt, tenint en compte els descriptors atribuïts, però extraient també 
la informació necessària sobre el contingut a partir de la lectura de l’article4.

4. Per facilitar-ne la lectura, les referències relatives a cada país s’han llistat a la taula 4, en lloc 
d’intercalar-les en el text.
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La primera conclusió pel que fa al panorama temàtic és que la salut és el 
principal tema d’interès per les geografies de la infància quan aquesta pers-
pectiva s’aplica al context del continent africà. Els temes relacionats amb 
la salut sobresurten clarament respecte a la resta, perquè, en total, sumen 
vint-i-tres articles. Si aquest grup principal el dividim en subtemes, veiem 
que el protagonisme principal se l’emporten les recerques relacionades amb 
el VIH, seguides de les relacionades amb l’embaràs i la sexualitat de forma 
més genèrica. Hi trobem també, encara que més puntualment, algun article 

Figura 1. Mapa de localització dels estudis de cas. Mapa elaborat per Alfons Parcerisas.
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relacionat amb la problemàtica de les drogues, entre altres temes de salut. 
Aquest panorama és, de fet, un reflex de la situació sanitària d’aquests països. 
Des d’una perspectiva europea, pot sorprendre l’elevat nombre d’articles, fins 
a quinze, dedicats a recerques sobre infància i VIH o sida, però no podem 
oblidar que els països africans, i en particular els de l’Àfrica austral, pateixen 
unes taxes de prevalença en relació amb aquesta malaltia que es compten entre 
les més elevades del món. 

Taula 4. Classificació temàtica dels articles seleccionats

Temes
Nombre  
d’articles Autoria

Alimentació  1 Chiwaula i Kaluwa, 2008.

Comerç  1 Zelizer, 2002.

Drets  1 Rose, 2005.

Educació  12 Al-Samarrai i Bennell, 2007; Al-Samarrai  
i Reilly, 2008; Ansell, 2005; Bennell, 2002, 
2005; Hashim, 2007; Heady, 2003; Hogg  
et al., 2005; Michaelowa, 2001; Payet i 
Franchi, 2008; Poulsen, 2006; Sutherland, 
2000.

Etnografia/Tradicions/
Cultura

 2 Buhler i Van Krieken, 2008; Hollos, 2002.

Família  8 Charnley, 2006; Deininger et al., 2003; 
Maundeni, 2000, 2002; Meintjes i Giese, 
2006; Oleke et al., 2006; Rose, 2005;  
Verhoef, 2005.

Guerra/Infants soldat  5 Ansell i Van Blerk, 2005; Cheney, 2005; 
Denov i Maclure, 2007, McAdam-Crisp, 
2006; Tefferi, 2007

Identitat  2 Hollos, 2002; Young i Barrett, 2001b.

Infants del carrer  12 Ansell i Van Blerk, 2005; Droz; 2006; 
Evans, 2002, 2006; Jacob et al., 2004;  
Kanete, 2006; Lugalla i Mbwambo, 2002; 
Van Blerk, 2005; Young, 2003, 2004; 
Young i Barrett, 2001a, 2001b.

Medi ambient  2 Ansell i Van Blerk, 2005; Griesel et al., 
2002.

Migracions/Refugiats  10 Ansell i Van Blerk, 2005; Erulkar et al., 
2006; Hashim, 2007; Macmullin i Loughry, 
2004; Sommers, 2001; Tefferi, 2007; Van 
Blerk i Ansell, 2006b, 2006c, 2007; Young  
i Ansell, 2003.
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Taula 4. Classificació temàtica dels articles seleccionats (continuació)

Temes
Nombre  
d’articles Autoria

Participació/Política  4 Griesel et al., 2002; Porter i Abane, 2008; 
Van Blerk i Ansell, 2007; Witter I Bukokhe, 
2004.

Pobresa  5 Bray i Brandt, 2007; Jones et al., 2008; 
Noble et al., 2006; Ronald, 2005; Witter  
i Bukokhe, 2004.

Prostitució  1 Hoot et al., 2006.

Racisme  1 Dawes i Finchilescu, 2002.

Salut: altres temes de 
salut

 5 Bourdillon, 2004; Carter i Maluccio, 2003; 
Chiwaula i Kaluwa, 2008; Maitra i Ray, 
2004; Mugisha i Zulu, 2004.

Salut: embaràs/sexualitat  3 Macleod, 2003; McIlwayne i Datta, 2004; 
Walsh i Mitchell, 2006.

Salut: VIH  15 Bennell, 2005; Evans, 2005; Gwanzura  
i Kesby, 2005; Henderson, 2006; Kesby  
et al., 2006; McIlwayne i Datta, 2004; 
Meintjes i Giese, 2006; Mugisha i Zulu, 
2004; Poulsen, 2006; Robson, 2000, 2004a; 
Van Blerk i Ansell, 2006b; Vignarajah, 
2004; Young i Ansell, 2003; Walsh i  
Mitchell, 2006.

Temps  1 Langevang, 2007.

Tràfic/Esclavisme  3 Dottridge, 2002; Manzo, 2005.

Transport/Mobilitat  1  Porter i Abane, 2008.

Treball infantil  10 Al-Samarrai i Reilly, 2008; Ansell i Van 
Blerk, 2005; Groves, 2005; Hazakira  
i Sarangi, 2008; Heady, 2003; Jacquemin, 
2006; Robson, 2004a, 2004b; Togunde, 
2006; Woldehama, 2008.

Vida quotidiana  3 Chant i Jones, 2005; Langevang, 2007;  
Van Blerk i Ansell, 2006c.

Violència/assetjament  3 Greeff i Grober, 2008; Parkes, 2007a, 
2007b; Rudenberg et al., 2001.

Total (repeticions 
incloses)

 111
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Després de la salut, els temes més tractats són els d’educació i el dels 
infants del carrer, amb una dotzena de referències en cada cas. A continuació, 
segueixen els articles sobre treball infantil (10) i infants migrants, desplaçats 
o refugiats (10). Les qüestions familiars (parentalitat, divorci, adopció, etc.) 
són tractades en vuit articles. Els conflictes bèl·lics, amb totes les seves derivades 
de violència, infants soldat, etc. protagonitzen cinc articles, el mateix nombre 
que els que tracten de la pobresa.

Amb dues o tres referències bibliogràfiques, hi trobem una gran varietat 
de temes, com ara, per exemple: tradicions, identitat, medi ambient, par-
ticipació, tràfic/esclavisme, vida quotidiana o violència entre companys i 
companyes. Finalment, els temes que apareixen tractats en un únic article 
són els següents: drets dels infants, comerç, prostitució, racisme, usos del 
temps i transport.

D’aquest panorama descriptiu dels temes tractats, se’n desprèn una pre-
ponderància de qüestions relacionades, d’una banda, amb les necessitats bàsi-
ques, com ara la salut o l’educació, majoritàriament tractades des de la pers-
pectiva de les mancances o els dèficits, i, d’altra banda, qüestions que evoquen 
la vulnerabilitat dels infants (treball, guerra, violència, prostitució, etc.), un 
biaix temàtic que contribueix a oferir una visió de la infància africana com a 
víctima. Aquesta visió s’acosta massa perillosament a l’estereotip occidental, 
sovint present en el discurs humanitari i de la cooperació per al desenvo-
lupament, que presenta la infància africana com a desvalguda i necessitada 
d’assistència i els adults africans com a persones incapaces de tenir cura dels 
seus infants (López, 2009).

En contrast amb aquesta visió victimitzadora força generalitzada, alguns 
d’aquests articles, malgrat que aborden situacions problemàtiques o mancances, 
tracten les qüestions des d’una perspectiva que valoritza el paper dels infants 
com a protagonistes de les solucions o les propostes per superar les dificultats; 
per exemple: quan els infants orfes treballen per fer-se càrrec dels seus germans 
o germanes més petits (Robson, 2004a), o quan els infants amb pares o mares 
malalts de sida assumeixen la responsabilitat de tenir cura de la salut dels seus 
progenitors (Evans, 2005).

En conjunt, el dèficit principal detectat és l’escassetat de treballs que 
s’ocupin de la vida quotidiana dels infants (Chant i Jones, 2005; Langevang, 
2007; Van Blerk i Ansell, 2006c), per exemple: del paper del joc en el seu 
procés d’aprenentatge, del temps lliure, de la seva vivència en l’entorn de cada 
dia, de la seva identificació amb el lloc, de les seves percepcions ambientals o 
de les seves perspectives de futur, etc. Aquests són temes que trobem tractats 
força sovint en les recerques sobre geografies de la infància que es desenvolupen 
en els anomenats «països del Nord». Balanços precedents (Ortiz, 2007) ja ens 
advertien de les diferències en les temàtiques abordades, que depenien de la 
localització de les àrees d’estudi. Sembla, doncs, molt necessari cridar l’atenció 
sobre els possibles efectes del biaix temàtic detectat, que fa que la infància afri-
cana com a objecte d’estudi quedi desdibuixada en funció del focus on fixem 
l’interès primordial de la recerca.
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5. I la perspectiva de gènere?

Finalment, cal fer referència a un altre aspecte de l’objectiu inicial d’aquesta 
aproximació. I diem «inicial» perquè les evidències de seguida ens han mostrat 
que si ens centrem únicament en els articles que aborden l’estudi de la infància 
a l’Àfrica des de la perspectiva de gènere, ens quedem amb ben pocs. En con-
cret, de la vuitantena d’articles analitzats, només s’observa la presència clara i 
explícita de la perspectiva de gènere en només nou casos (Abebe, 2007; Buhler 
i Van Krieken, 2008; Dottridge, 2002; Evans, 2002, 2005, 2006; Hoot et al., 
2006; Jacquemin, 2006; Robson, 2000), menys d’un 10% del total.

Tot i així, podem considerar que, malgrat que el gènere no hi aparegui 
de forma explícita com a eix temàtic, en un terç dels articles sí que es té en 
compte la perspectiva de gènere o s’utilitzen conceptes desenvolupats per la 
geografia feminista. Quan això es produeix, ens trobem quasi sempre amb arti-
cles apareguts en revistes que tenen aquesta perspectiva com un dels seus eixos 
prioritaris (Gender, Place and Culture i Gender & Development). Així doncs, la 
conclusió principal en aquest aspecte és que, en la majoria de casos, el gènere 
no és considerat una de les categories d’anàlisi principals, ni tampoc és tingut 
en compte de forma transversal.

6. Conclusió general

Sintetitzant tot el que s’ha comentat anteriorment, podem concloure que la 
recerca sobre geografies de la infància al continent africà, recollida en les princi-
pals revistes acadèmiques del món anglosaxó de tres àmbits diferents (geografia, 
infància, desenvolupament), té un volum considerable, és força consistent, però 
sofreix tres grans dèficits que es recomana abordar en el futur.

En primer lloc, es tracta d’una recerca basada en estudis de cas concentrats 
de manera quasi exclusiva en els països africans de llengua anglesa, oficial o 
cooficial. D’aquí es desprèn un primer dèficit, reflectit en l’escassa diversitat i 
en l’absència d’estudis de cas referits a uns altres països o regions. En segon lloc, 
s’ha observat també una concentració dels interessos de recerca en determinats 
eixos temàtics i s’han detectat buits importants en relació amb l’estudi de la 
vida quotidiana dels infants africans. En tercer lloc, s’ha constatat una escassa 
presència d’articles que incorporin la perspectiva de gènere o que tinguin el 
gènere com a objecte d’estudi principal.

L’anàlisi realitzada és un primer pas que era necessari fer des d’aquí, atesa 
la novetat del tema a casa nostra i l’escassa atenció que se li ha prestat fins ara. 
Tot i així, també queda clar que caldrà completar aquest primer estat de la 
questió amb una revisió similar referida a unes altres àrees geograficolingüísti-
ques. Això hauria de permetre contrastar realitats que poden ser força variades 
o fins i tot divergents en els llocs, els temes estudiats i la presència o l’absència 
de la perspectiva de gènere.
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