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Resumo 

Este artigo descreve e analisa três sessões de grupos focais realizadas junto a mães de 
prematuros internados em uma maternidade estadual de Sergipe. O objetivo das intervenções 
foi oferecer suporte psicológico para as referidas mães e funcionava de forma a levá-las a 
expressarem seus sentimentos e emoções a respeito de suas dificuldades vivenciadas na 
maternidade. Foram investigadas 72 mães, com idades entre 12 e 41anos e média de 25 anos; 
58% das mães afirmaram morar junto com o pai do filho prematuro; 26% eram casadas e 
14%, solteiras; 42% das mães não concluíram o ensino fundamental e 6% completaram o 
ensino superior. Foram unânimes as avaliações positivas sobre os grupos, o que corrobora os 
dados da literatura. Para as mães, as atividades grupais oportunizaram momentos de 
descontração, prazer e alegria e desfocaram suas múltiplas preocupações. 
 
Palavras-chave: Mães de prematuro, Características sociodemográficas, Grupo focal. 

 

FOCUS GROUPAL WITH MOTHERS OF PREMATURE BABIES 

 

Abstract 

This paper describes and analyzes three focus group sessions conducted with mothers of 
premature infants at a public maternity hospital of Sergipe. The aim of the intervention was to 
provide psychological support for these mothers. The focus groups were conducted to lead the 
mothers to express feelings and emotions of their difficulties experienced in maternity, and 
other topics proposed by the groups. Were investigated 72 mothers, whose ages ranged from 
12 to 41, with an average of 25 years, 58% said to live with the father of the premature infant; 
26% were married and 14% single, 42% of mothers had not completed primary school and 
6% have completed higher education. The positive evaluations made by participants were a 
common thread in our focus groups, which corroborates the literature data. For mothers, the 
group activities offer moments of relaxation, pleasure and joy and blurred their concerns.  
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Vocês devem vir mais vezes. Muitas e muitas vezes. Porque, às vezes, a 
gente fica ali naquele quarto só com o pensamento no outro lado, porque 
aqui é o outro lado da vida. Aqui é uma vida, lá fora é outra, e quem tem 
filhos, tem pai, tem mãe, tem tudo, no outro lado, fica só o pensamento e 
termina a gente adoecendo pelo fato de não saber o dia de sair daqui de 
dentro. Então, quando vem vocês conversar, esse minutinho, essa hora, pra 
gente, é assim bem gratificante. Tira a gente um pouco daquele pensamento, 
da saudade né. (M2, gr5). 

 

Introdução 

Graças ao desenvolvimento da área de neonatalogia, que tem contado com importantes 

avanços científicos e tecnológicos, as estatísticas têm apontado, na atualidade, um aumento da 

sobrevivência dos bebês que nascem prematuramente. Lansky, França e Leal (2002) afirmam 

que, no Brasil, a partir da década de 1990, a mortalidade neonatal passou a ser o principal 

componente da mortalidade infantil, devido, especialmente, à redução proporcional de óbitos 

pós-neonatais e da manutenção do componente neonatal precoce. 

No que se refere à hospitalização de crianças que nascem prematuramente e, 

especialmente, à problemática vivida, neste período, pelas mães, Araújo e Rodrigues (2010) 

associam o ambiente estressante da UTIN à insegurança e incerteza da mãe, diante dos 

serviços prestados pela equipe médica em relação à vida da criança, sem aqueles cuidados. 

Afirmam elas: 

 

Quando a criança nasce prematura e necessita de cuidados na Unidade de 
Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), a mãe passa a ser mera expectadora 
dos cuidados especializados prestados pela equipe de saúde. A visão de um 
cenário composto de tantas luzes, aparelhos, fios, profissionais 
especializados, estimulação sonora incessantemente presente, através de 
diversos alarmes e ruídos ensurdecedores, produz incerteza e insegurança na 
mãe em relação à vida de seu filho fora daquele ambiente. (ARAÚJO; 
RODRIGUES, 2010, p. 866). 

 

Para Gomes (2011), o processo de hospitalização de uma criança é altamente 

estressante, não só para ela como para toda a sua família, tendo em vista todas as situações 

envolvidas, especialmente a necessidade da adaptação do paciente ao processo de internação, 

independente da idade. Esta pesquisadora chama atenção para os fatores que desestruturam 

todas as pessoas envolvidas na hospitalização e, entre outros, assinala: a separação de casa e 
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do convívio familiar, além dos procedimentos terapêuticos invasivos que marcam física e 

emocionalmente o paciente e a sua família.  

A fim de compreender os problemas que permeiam o nascimento e a hospitalização do 

prematuro para a família e, em especial, para as mães, autores como Ferecini et al (2009) 

defendem que a escuta é essencial nas atividades desenvolvidas, no sentido de amenizar o 

sofrimento das mães desses bebês. Estas pesquisadoras trabalharam um programa que, em 

suas conclusões, promoveu maior interação entre as mães e criou um espaço de escuta e 

conversas, atendendo a suas necessidades de conversarem, de serem ouvidas e de 

desabafarem com outras pessoas que não os familiares. 

Jotzo e Poets (2005) estudaram os sintomas do trauma após o nascimento do filho 

prematuro, em dois grupos de mães, tendo trabalhado um programa de intervenção 

psicológica com um dos grupos. Eles concluíram que as mães, que participaram do referido 

programa, mostraram uma redução dos sintomas traumáticos. 

Em nossa experiência clínica, ao realizarmos grupos com mães de bebês prematuros 

hospitalizados, com vista a proporcionar-lhes suporte psicológico, pudemos observar que as 

mães, em seus desabafos, descrevem sua angústia e sua tristeza, ao verem seus filhos 

submetidos a tantos procedimentos invasivos, que são muito dolorosos, na maioria das vezes. 

Por outro lado, temos observado que as atividades desenvolvidas em grupo têm 

proporcionado satisfação e bem estar a essas mães.   

Diante do quadro exposto acima, entendemos a importância de se implementarem 

programas com vista a fornecer suporte psicológico para mães de bebês prematuros, na 

medida em que as atividades desenvolvidas, junto às mães, favorecem o amadurecimento de 

habilidades maternas necessárias ao desenvolvimento do bebê, levando-as a lidarem melhor, 

tanto com o seu bebê quanto com as suas próprias dificuldades diante do filho prematuro. 

Este artigo descreve e analisa três sessões de grupos focais realizados junto a mães de 

bebês prematuros internados em uma maternidade pública de Aracaju/SE, no ano de 2010. O 

objetivo das intervenções foi oferecer suporte psicológico para as referidas mães.  

 

Metodologia 

A instituição onde se desenvolveu o projeto de extensão que gerou este trabalho, é a 

maternidade Nossa Senhora de Lourdes, localizada em Aracaju/SE. Esta é considerada 

referência regional no atendimento a uma clientela caracterizada como de alto risco, composta 

por gestantes, parturientes e bebês prematuros. O seu público alvo é a população de baixa 
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renda e a sua equipe de saúde adota o Método Canguru, nos cuidados dos bebês pré-termo 

que nela nascem.  

Foi utilizado um questionário, composto por questões objetivas e subjetivas. Na sua 

primeira parte, foram abordadas as categorias sociodemográficas. A segunda parte do referido 

instrumento investigou aspectos emocionais das mães relacionados ao nascimento, à 

internação do prematuro, entre outras categorias. 

A seguir a aplicação do questionário, foram conduzidos grupos focais, os quais 

funcionaram de forma a levar as mães a expressarem seus sentimentos e emoções a respeito 

de suas dificuldades diante do nascimento e da internação do filho, bem como diante de 

situações vivenciadas por elas, além de outros temas propostos pelos próprios grupos. 

Os grupos tinham uma média de participação de oito mães, com duração de 50 

minutos, tendo em vista os procedimentos, horários e rotina institucionais a serem cumpridos 

por elas. Para a participação nos encontros, as pesquisadoras iam até as enfermarias e 

convidavam as mães. O grupo iniciava com uma breve apresentação pessoal e do trabalho a 

ser desenvolvido. 

Quanto à condução dos grupos focais - cujo objetivo principal era fornecer suporte 

psicológico para as mães dos bebês prematuros internados, mediante a construção de um 

espaço de facilitação para as expressões emocionais das mesmas, em todas as sessões, 

inicialmente, eram apresentados todos os participantes, o trabalho e, após a anuência pessoal 

da participação, o termo de consentimento, era assinado individualmente. Estes 

procedimentos eram seguidos imediatamente pela aplicação do questionário 

sociodemográfico. Em geral, eram suscitadas discussões a partir de diversos estímulos como 

trechos de filmes, documentários, poemas, desenhos, relatos e trocas de experiências, 

dinâmicas de grupo, exposições orais, trabalhos com miniaturas, cujos temas reproduziam as 

vivências das mães. Encerravam-se os grupos com as avaliações das participantes.  

 

Resultados e discussão 

A amostra constou de 72 mães, cujas idades variaram de 12 a 41anos, com média de 

25 anos. 87% residiam em Sergipe e 12% no Estado da Bahia. Afirmaram morar junto 

com o pai do filho prematuro 58% das mães; 26% eram casadas e 14%, solteiras. A maioria 

(42%) respondeu ter o ensino fundamental incompleto e 6% ensino superior completo. 76% 

das mães afirmaram uma renda familiar de até dois salários mínimos referência (smr), 18% 

entre dois e oito salários (smr) e 6% não declararam a renda. 
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Além de caracterizar as mães que participaram dos grupos focais, como descritos 

acima, o trabalho também teve por meta intervir junto às mães, a partir de grupos focais. Cabe 

esclarecer que nem todas as mães que responderam ao questionário, participaram dos grupos. 

Neste sentido, foi implementado um programa no qual foram realizados grupos focais, onde, 

entre outras categorias, foram trabalharam as dificuldades maternas diante do nascimento 

precoce do filho e durante a sua hospitalização. 

 

Descrição dos grupos focais 

 Todas as sessões grupais se iniciavam com uma breve apresentação das participantes, 

do projeto e seus objetivos, face à rotatividade das participantes; era assinado o termo de 

consentimento e, a seguir, se aplicava o questionário sociodemográfico. Ressalta-se que do 

total de dez grupos realizados, este trabalho focalizou três deles: o terceiro, o quarto e o sexto 

grupo, os quais estão descritos a seguir:  

No terceiro grupo focal, após as respostas ao questionário sociodemográfico, foi 

solicitado às participantes um desenho livre comentado. O objetivo da tarefa foi levar as mães 

a se expressarem através de uma atividade lúdica possível de ser executada em um ambiente 

restrito, como são as condições em que se realizam os grupos focais.  O espaço onde se 

realizam os grupos focais é uma saleta reservada aos profissionais da equipe de saúde. As 

mães têm participado dos grupos junto com seus bebês, na posição canguru. Sendo assim, 

ficam muito limitadas as propostas de atividades lúdicas, face ao ambiente físico, às rígidas 

rotinas institucionais e, especialmente, à vulnerabilidade dos bebês. 

Em seus desenhos, entre outros temas, as mães representaram elementos da natureza, 

desejos e sentimentos vivenciados por elas, como tristeza, ansiedade, paz e felicidade. A 

maioria dos relatos referiu-se à vontade de voltar para casa - desejo encontrado, com muita 

frequência, em todas as atividades e discussões grupais realizadas com mães de bebês 

prematuros internados. Eis alguns dos comentários: 

 

Borboleta: livre, a gente ta presa aqui. Rosto com lágrima: os 
momentos de tristeza que a gente passa aqui (M1). 
Uma rosa, porque eu acho bonito a natureza, vem de Deus (M2). 
Uma casa... saudade  de casa, da família, que é a base. Uma redinha, um ar 
fresco. Família é tudo! (M3). 
Coração, palavras ‘felicidade e paz’, com flores. A flor significa felicidade 
(M4). 
É onde eu queria estar: uma casa, um rio perto para eu tomar banho. Meu 
desejo (M5). 
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Coração acelerado mais do que nunca aqui, nervosa, ansiosa pela família que 
tá em casa, vontade de ir embora. Estrada é a vontade de ir para casa (M6).  

 

Pelos comentários, observa-se que a maioria dos desenhos expressou emoções e 

necessidades emocionais, condizentes com a realidade vivenciada pelas participantes, dentro 

de um ambiente hospitalar reconhecidamente como de crise, angustiante e de luto.  

O sofrimento psíquico vivido pela mãe que acompanha um filho internado e suas 

estratégias de enfrentamento foram estudados por Costa, Mombelli e Marcon (2009). As 

autoras apontaram que: 

O estado afetivo da mãe expresso pelos sentimentos de temor, ansiedade, 
desespero, insegurança, medo, tristeza entre outros, está diretamente ligado à 
situação da hospitalização do filho e que o afloramento desses sentimentos 
constitui resposta emocional às solicitações de adaptação. (p. 321).  
  

Paralelamente às expressões de tristeza que as mães sinalizaram em suas falas, foram 

observados sentimentos positivos facilitados pelas estratégias lúdicas realizadas.   

Segundo alguns autores, essas estratégias auxiliam o processo de internação à medida 

que favorecem a expressão de sentimentos vivenciados pelas pessoas internadas. Não se pode 

esquecer que as mães em questão, embora saudáveis, estavam literalmente “internadas”, 

acompanhando seus bebês até a solução do problema de saúde do filho.  Neste sentido, 

Oliveira et al (2003 apud PERRONE; OLIVEIRA, 2011) apontam, em suas investigações 

com crianças internadas, efeitos positivos na utilização de estratégias grupais lúdicas, em 

ambiente hospitalar, ao afirmarem: 

O brincar, em suas diversas modalidades, sensório-motoras, simbólicas ou 
de sociabilização, favorece a expressão de sentimentos e emoções difíceis de 
serem verbalizados, assim como contribuem para uma comunicação mais 
fluente entre pacientes, familiares e equipe de saúde. (p. 271). 

 

As supracitadas pesquisadoras afirmam que, em suas experiências, observaram que os 

recursos lúdicos e gráficos utilizados nos grupos, proporcionaram uma interação social, 

considerada pelas participantes como prazerosa e funcionava no sentido de desviar a atenção 

das mães das preocupações vivenciadas no hospital para uma atividade que as descontraía, 

facilitando a emergência de conteúdos menos sofridos e menos ansiógenos, no tocante ao 

nascimento precoce do filho. (PERRONE; OLIVEIRA, 2011). 

A seguir, foi realizada uma dinâmica com o objetivo de trabalhar questões pertinentes 

aos sentimentos e emoções de medo do desconhecido, no sentido de mostrar que os desafios 

podem acarretar, além da experiência, crescimento e resultados positivos. As mães formaram 

um círculo e, ao som da música, passavam, de uma para outra, uma pequena caixa que 



 7

continha uma tarefa “desafiadora”. Quando a música parava, a mãe que estivesse com a caixa, 

poderia abri-la ou passá-la adiante. Caso abrisse, ela teria que realizar a tarefa proposta, que 

sempre era algo agradável, como aceitar um brinde, como aconteceu na sessão descrita. As 

mães riram, se descontraíram e falaram do medo em abrir a caixa ou de  não poderem realizar 

a tarefa.  

No quarto grupo focal, foi abordado o tema vínculo mãe-bebê, enfocando as tarefas 

que as mães desenvolviam junto aos filhos prematuros, na maternidade. Para tal, foram 

apresentadas as seguintes questões disparadoras: Quais as tarefas que você desenvolve junto 

ao seu filho e qual a importância delas para você e para o bebê?   

No que se refere aos cuidados com o bebê e à importância desses cuidados da mãe 

para com o bebê, as participantes afirmaram: 

 

É fácil cuidar do bebê, dar banho. É importante porque estou 
aprendendo, cuidando mais... Para o bebê, é bom, para sentir o calor 
da mamãe. Ela é prematura e precisa de mim, do calor. A tendência 
dela é crescer, conhecer (M1). 
Dou banho, amamento. É importante porque ela [bebê] precisa de 
mim para crescer, para ter uma boa saúde... Passo a conhecer mais 
(M2). 
Eu peguei ele hoje. Amamentei, dei calor para ele... É importante para 
ele ficar bem crescidinho porque ele é prematuro (M3). 

 

Corrêa-Cunha et al (2009), no estudo bibliográfico a respeito de métodos neonatais, 

observaram que o vínculo mãe-filho, variável representada em 50% dos estudos acessados, foi 

apontado pelos especialistas como de fundamental importância para o desenvolvimento do 

bebê, como afirmam Schochi et al (2003); Thomaz et al (2005); Rios e Vieira (2007), Brum e 

Schermann (2007).  

Assinala-se que as participantes desta pesquisa integravam o programa de cuidados 

neonatais conhecido como Canguru. Para os especialistas, neste método, o vínculo mãe-bebê 

surge em função da oportunidade de maior contato físico entre a díade mãe-bebê. De acordo 

com Crunivel e Macedo (2007), o Método Canguru possibilita que o vínculo se fortaleça nos 

primeiros dias de nascimento e apontam os benefícios do método para o estabelecimento do 

vínculo entre a díade: encorajamento à mãe; prolongamento do período de amamentação; 

sentimentos positivos de satisfação e alegria; diminuição de sintomas depressivos. Este 

contato possibilita que o bebê ouça a voz de sua mãe, seu acalento, a batida do coração, assim 

como o recebimento de carícias traz consequências positivas tanto para o bebê quanto para a 

sua mãe, que se sente mais confiante, a partir do conhecimento das condições de saúde do 
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filho. A este respeito nos reportamos às falas das mães que se referiram à reação do prematuro 

ao seu contato, ao lhe administrarem cuidados, banho e medicamentos. Uma mãe referiu que, 

ao seu contato, a filha se espreguiçava e, repetindo o que outras mães afirmaram, alegou a 

necessidade de cuidado, de calor e de atenção aos bebês, assinalando, assim, a importância do 

contato mãe-bebê.   

 No sexto grupo, seguido à aplicação do questionário sociodemográfico, realizou-

se uma dinâmica que possibilitou trabalhar a categoria autoestima materna. Tratou-se de fazer 

circular, entre as participantes, um chapéu com um espelho embutido, de tal forma que ele  só 

era visto por quem o pegasse. Formulou-se a seguinte pergunta disparadora: você tiraria o 

chapéu para essa pessoa? Por quê?  

 

Sim. Por tudo, porque ela é especial (M1). 
Tiro. Pelo amor, pela experiência (M2). 
Tiro porque ela é elegante (M3). 
Tiro. Ela tem um brilho especial (M4). 
Com certeza. É mãezona, carinhosa, ama os filhos (M5). 
Com certeza, nós compartilhamos da mesma dificuldade, somos 
guerreiras, estamos aqui em prol da saúde dos nossos filhos... A 
grandiosidade de ser mãe. Tiro o chapéu para ela e para todas que 
estão aqui (M6). 

 

As falas das mães a respeito de si e das outras participantes do grupo mostram um 

sentido positivo e que não coincide com as afirmações dos estudiosos a respeito. Por exemplo, 

Padovani et al (2004), afirmam que o parto prematuro, que resulta num recém-nascido frágil e 

pequeno, gera, entre outros sentimentos negativos, incompetência nas mães. 

Em sentido semelhante ao apontado pelas pesquisadoras acima, Brazelton e Cramer 

(1992 apud FRAGA; PEDRO, 2004) ao estudarem o apego entre bebês prematuros e suas 

mães, afirmaram uma autoestima materna rebaixada: 

 

O nascimento de um bebê prematuro é um severo golpe à autoestima das 
mães, às suas capacidades de maternagem e ao seu papel feminino. É 
concebido como uma perda de uma parte do corpo, uma afronta à sua 
integridade corporal e um sinal de inferioridade interior.  O nascimento 
prematuro reforça um sentimento de irreabilidade em relação à criança que é 
percebido como estranha, portanto, mais facilmente rejeitada. (p. 91). 

 

Alguns fatores podem ter concorrido para que, neste grupo, as mães tenham se 

pronunciado de forma diversa ao que a literatura especializada sinaliza. Alguns pontos a 

serem refletidos se relacionam com o estado de saúde do filho e, especialmente, o período de 



 9

sua hospitalização. A nosso ver, as respostas a essas questões podem ter um papel importante 

no quadro de influências tanto do estado emocional das mães quanto da sua autoestima. Ao 

longo de nossa experiência com mães de bebês prematuros, temos observado que, no período 

logo após o parto, as mães se encontram bastante fragilizadas, abaladas, como se referiram os 

membros da equipe médica, ao discorrerem sobre esse fato. Quando as condições de saúde do 

bebê se estabilizam, ele vai para a posição canguru e a mãe aprende, com a equipe de saúde, 

decisivas tarefas nos cuidados com o filho, de modo que passa a perceber que aprendeu a 

cuidar do filho e pode fazê-lo com êxito. Neste caso, melhora seu humor e presume-se que a 

autoestima acompanhe todo este percurso de humores, aprendizagens, idas e vindas 

emocionais. (CORRÊA-CUNHA et al, 2011). 

 

Avaliação dos grupos focais pelas mães participantes 

 Como descrito na metodologia, após cada grupo focal, as mães avaliavam as 

atividades realizadas. Passamos a descrever uma amostra das avaliações dos grupos.    

No final do terceiro grupo, todas as participantes avaliaram as atividades de forma 

positiva, assinalando-se que uma delas expressou o desejo de o grupo ocupar maior tempo, 

conforme o relato abaixo: “Se pudesse melhorar, vocês podiam ficar mais” (M1, gr3). 

A sessão de número quatro foi finalizada com a avaliação das mães sobre o encontro, 

em que todas se disseram satisfeitas com o grupo e que o evento as ajudou a passar momentos 

agradáveis.  A seguir uma amostra dos relatos: 

Legal. A gente esquece que tá aqui dentro (M1, gr4). 
A gente distrai a mente (M2, gr4). 
Eu gostei porque a gente não tem nada para se divertir aqui. Foi bem 
melhor, a gente ficou sabendo das outras. Adorei (M3, gr4). 

 

Ao refletirem sobre as atividades realizadas no grupo seis, observa-se que todas as 

participantes avaliaram positivamente a sessão. 

Amei. Para distrair a cabeça pensando no filho e na família (M1, gr6). 
Gostei. Traz muita alegria e distrai o pensamento na família, nos 
filhos de casa (M2, gr6).  
Foi bom. Me distraiu, estava ansiosa, mas melhorou (M3, gr6). 
Gostei, amei. É mais esperança, mais fé (M4, gr6). 

 

As avaliações positivas de todas as sessões grupais por parte das participantes têm sido 

corroboradas nos resultados de pesquisas realizadas com grupos de mães de prematuros 

hospitalizados. Alguns estudiosos, como Ferecini et al (2009) também sinalizam  resultados 

semelhantes, em suas experiências com mães de prematuros. Essas pesquisadoras afirmam 
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que as mães participantes das atividades realizadas em grupo consideraram essas atividades 

positivamente, por proporcionar descontração e momentos mais alegres: 

 

As atividades do grupo de apoio às mães acompanhantes de seus filhos 
prematuros oportunizaram o brincar e o sorrir, sendo o hospital percebido 
pelas mães como espaço para o riso e a descontração, fazendo-as se 
desligarem, por alguns momentos, das dificuldades vivenciadas, dos 
sentimentos de culpa, ao compartilharem momentos alegres e descontraídos. 
(p. 19). 

 

Como na afirmação das autoras, pode-se observar que as avaliações positivas das 

participantes foram um traço comum, em todos os grupos focais, independente das tarefas 

realizadas. Destaca-se que as mães referiram que as atividades desenvolvidas oportunizaram 

momentos de descontração, prazer e alegria. Algumas mães reafirmaram as despreocupação 

temporária dos múltiplos problemas que vivenciavam. 

 

Considerações finais 

No final do primeiro ano do projeto, em 2010, parte do grupo de pesquisa voltou-se 

para avaliar e acompanhar os bebês prematuros e suas mães, nas residências.  Percebemos, a 

partir das avaliações realizadas pelas mães, que não seria possível deixar de realizar os grupos 

focais. As avaliações foram claramente positivas, como se observou nos relatos supracitados e 

portanto, os grupos com as mães necessitavam continuar!   

Acreditamos que os grupos de orientação com essas genitoras podem levá-las a 

entender o processo de desenvolvimento do seu filho, o que poderá minimizar, e na medida do 

possível neutralizar, fatores de risco e lhes favorecer aspectos de promoção do 

desenvolvimento saudável.   

Entre algumas considerações percebemos que quanto mais trabalhamos com essas 

mães, mais questões surgem em diversas direções, mas especialmente a respeito das 

características emocionais delas, da labilidade com que transitam entre polos opostos (medo e 

coragem, tristeza e alegria, força e fragilidade, otimismo e pessimismo, a forte necessidade de 

voltarem para suas casas e a enorme disposição de não “arredarem pé” do bercinho/corpinho 

do seu bebê).  

Acreditamos que à medida que mergulharmos no mundo das emoções dessas mães, 

conseguiremos avançar as explicações para algumas lacunas deixadas em cada investigação, 

como para aquelas afirmações que sinalizaram um autoconceito materno diferente do que 

renomados autores têm apontado.  
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