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Costa GMC. Deixar de ser mulher: conhecimento e significado cultural da 
menopausa.    [Tese] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo; 2007. 
 
 

 
 
O objetivo deste estudo foi compreender o conhecimento e a vivência da 
menopausa para um grupo de mulheres. Buscamos nos referenciais teórico-
metodológicos da Antropologia médica, e do método etnográfico, as bases 
para o estudo do evento. Os métodos utilizados para a coleta de dados com 
12 colaboradoras que vivenciam a menopausa foram a observação 
participante, a entrevista semi-estruturada e o desenho de como elas 
visualizavam o corpo internamente, dentro de uma silhueta feminina, 
previamente reproduzida. Para aquelas que não entendiam essa formulação 
da proposta, foi solicitado que desenhassem aquilo que está envolvido com 
a menstruação e a menopausa. O objetivo foi o de complementar as 
entrevistas; motivar as mulheres a falarem a respeito da menopausa, 
verificar o quanto a representação que elas têm do corpo influencia, de fato, 
o significados que possuem sobre a menopausa e, por fim, favorecer a 
interpretação compartilhada à medida que, ao desenharem, comentavam 
sobre seus desenhos. Os dados foram apresentados na forma de narrativa e 
analisados à luz da teoria abordada. Nas narrativas, identificamos categorias 
que foram integradas em três temas: corpo, menstruação e menopausa. 
Dessas categorias, emergiram seis temas culturais: a menstruação 
caracteriza a mulher e define seu papel; o corpo emite os sinais; o poder de 
Deus determina as funções do corpo; a menopausa como evento natural do 
corpo e a menopausa e o deixar de ser mulher. Uma vez construídas as 
subcategorias / categorias / temas passou-se a analisar a natureza da 
experiência comum entre as mulheres. Dessa forma, foram delineadas a 
interpretação e a compreensão da vivência da menopausa, segundo suas 
elaborações culturais. Prosseguimos com uma comparação entre as 
categorias, evidenciando os nexos, na tentativa de sintetizar essas 
interpretações e compreensões em temas de significado. Destarte, foi 
possível compreender que a menopausa, experiência humana feminina, é 
resultante de uma construção singular, estando integrada a uma rede de 
significados, instituídos pelo grupo, que condiciona o conhecimento e a 
vivência dentro de determinados padrões culturais que devem ser 
considerados no cuidado pelos profissionais de saúde. Finalizando, o 
conhecimento sobre a menopausa, neste grupo de mulheres, foi um 
processo construído ao longo da vida e reflete a realidade cultural e social 
da localidade, para a qual a vivência da menopausa significa deixar de ser 
mulher. 

 
 
 
DESCRITORES: menopausa, saúde da mulher, etnografia, antropologia 
cultural. 



Costa GMC. Leaving womanhood behind: knowledge and experience of 
menopause.   [Tese] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo; 2007. 

 

 

 

This investigation has the objective to understand a group of women’s 
knowledge and experience of menopause. Medical anthropology is the 
theoretical basis for the study and the ethnographic methodology the option 
for data collection. The data collection was carried out with 12 collaborators 
who were in experiencing menopause through participant observation, semi 
structured interview and the drawing in a silhouette previously produced. In 
this drawing the women were asked to represent how they viewed 
menstruation and menopause, aiming to complement interviews, motivating 
women to talk about their menopause, to know their representation about 
their own body. To obtain their interpretation they were asked to make 
comments on their drawings. We worked data as narratives and analyzed 
them based on the theoretical framework. In the narratives, we identified 
categories integrated in six cultural themes: menstruation characterizes 
woman and defines her role; body sends its signals; God’s power determines 
body functions; menopause is a body natural event and after menopause 
womanhood is left behind. After the classification of subcategories, 
categories and themes, the analysis searched for the common experience of 
women. This strategy allowed gaining access of both menopause experience 
and understanding based on their cultural elaborations. Then we compared 
categories attempting to synthesize such interpretations obtain the meanings. 
It was possible to understand menopause as a female unique experience, as 
a result of a singular integrated construction to a meaning net constructed by 
the group, in which social condition and cultural context are determinants. As 
result this phenomenon must be carefully dealt by local health professionals. 
Finally, knowledge about menopause, in the studied group, was a process 
constructed during life course, reflecting cultural and social local reality for 
which menopause experience means leaving womanhood behind. 

 

 

KEY-WORDS: Menopause, woman’s health, ethnography, cultural 
anthropology. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Costa GMC. Dejar de ser mujer: conocimiento y significado de la 
menopausia.    [Thesis] São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo; 2007. 
 
 
 
 
 
El objetivo de este estudio fue comprender el conocimiento y el modo de vivir 
de la menopausia en un grupo de mujeres. Buscamos en los referenciales 
teóricos y metodológicos de la antropología médica y del método etnográfico 
las bases para el estudio del evento. Los métodos usados para la 
recolección de los datos fueron la observación participante, la entrevista 
semiestructurada y un dibujo sobre como ellas visualizan sus cuerpos 
interiormente dentro de una silueta previamente reproducida. Aquellas que 
no comprendieron la propuesta planteada se les solicitó elaborar un dibujo 
sobre lo que consideraban estaba relacionado con la menstruación y la 
menopausia. El objetivo fue complementar las entrevistas; motivar a las 
mujeres a hablar de la menopausia; verificar cuanto de la representación que 
tienen del cuerpo influencia, de hecho, los significados sobre la menopausia 
y por último, favorecer la interpretación compartida, ya que cuando dibujaban 
hacían comentarios sobre sus dibujos. Los datos fueron presentados como 
narrativas y analizados a partir de las teorías propuestas y de algunos 
teóricos de la interpretación biográfica. De las narrativas identificamos 
categorías, integradas en tres tópicos: cuerpo, menstruación y menopausia. 
A partir de ellas, extriamos seis tópicos culturales: la menstruación 
caracteriza la mujer y define su papel; el cuerpo da señales; el poder de Dios 
determina las funciones del cuerpo; la menopausia como evento natural del 
cuerpo y dejar de ser mujer. Una vez hechas las subcategorías, las 
categorías y los temas, empezamos a analizar la naturaleza de las 
experiencias comunes entre las mujeres. Así, fueron esbozadas la 
interpretación y la comprensión del modo de vivir la menopausia de acuerdo 
con sus elaboraciones. Con esto, fue posible comprender que la 
menopausia, experiencia humana femenina, es vista como resultado de una 
construcción singular, integrada a una red de significados instituidos por el 
grupo, que condiciona el conocimiento y el modo de vivir, inserido en 
determinados patrones culturales que deben ser considerados por 
profesionales de salud en el cuidado. Para finalizar, el conocimiento sobre la 
menopausia, en este grupo de mujeres, fue un proceso construido a lo largo 
de la vida  y por eso refleja una realidad cultural y social local, en la cual el 
modo de vivir de la menopausia significa dejar de ser mujer. 

 

DESCRIPTORES: Menopausia, salud de la mujer, etnografía, antropología 
cultural. 
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INTRODUÇÃO 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

A tentativa de compreender o significado da vivência da sexualidade 

para um grupo de idosas, pesquisa de que resultou a minha dissertação do 

mestrado (Costa, 2001), deixou um sentimento de trabalho inacabado. A 

experiência de lidar com mulheres fez-me perceber que culturalmente usaram 

o termo sexo como sinônimo de sexualidade, reduziram a sexualidade a 

genitalidade e, vincularam o fim da sexualidade a alguns fatores, dentre eles, a 

menopausa e o envelhecimento. Para muitas colaboradoras, a menstruação é 

o sinal verde, do ponto de vista fisiológico, que libera a passagem da menina 

para o mundo dos adultos e para o casamento onde caberá, a elas, o 

desempenho das funções de MULHER / MÃE / DONA-DE-CASA e, que a 

habilita a vivenciar a sexualidade com fins restritivos à procriação. Assim, a 

menarca foi referenciada como marco desejável e ansiado, signatário de 

emancipação para as mulheres.  

A menopausa, ao seu contrário, sinalizava, para o grupo, além do 

fim das possibilidades de reprodução, que é chegada a hora em que a 

sexualidade já não faz sentido porque chegou a velhice e trouxe a perda do 

reconhecimento social fazendo-as exercer somente os papéis de MÃE / DONA-

DE-CASA. 

Não é nossa pretensão revisar, exaustivamente, todos os aspectos 

que envolvem a menopausa, tão pouco, abordá-la do ponto de vista 



fisiopatológico tendo por base o modelo médico, que considera, não raras 

vezes, a menopausa como endocrinopatia. Se optássemos por trilhar este 

caminho, acreditamos que estaríamos sendo tendenciosas e propondo uma 

interpretação da menopausa como decadência psicofísica, negando a 

dimensão subjetiva e existencial do fenômeno. Pensamos que não cabe 

apenas à Biologia elucidar a vivência feminina, nessa etapa da vida, é 

necessário que reconheçamos a menopausa como processo mediado pelo 

contexto sociocultural e, também, pela história pessoal e familiar das mulheres. 

Ancoradas nas considerações da Organização Mundial da Saúde - 

OMS, consideramos a menopausa como um evento biológico espontâneo e 

natural, que se refere ao último período menstrual do ciclo de desenvolvimento 

feminino, época da vida de uma mulher em que a capacidade reprodutiva 

cessa (WHO, 1996). 

Para seu início não há uma idade definida. Geralmente, a mulher 

brasileira vivencia a menopausa estando por volta dos 50 anos, podendo variar 

esta faixa etária em função racial, localização geográfica, medicamentos 

utilizados ao longo da vida, idade da menarca e, principalmente, pelo fator 

hereditário. No entanto, é indiscutível que, com o aumento da expectativa de 

vida das mulheres brasileiras, que atualmente é de 72,4 anos (IBGE, 2001), um 

número cada vez maior delas vivenciem este período de transição mais 

tardiamente. 

Enquanto fenômeno natural, a menopausa é inevitável. Por esta 

razão, não julgamos que esta etapa do ciclo de desenvolvimento humano se 

enquadra na definição que classicamente a Medicina tem de doença, como 

sendo um evento biopatológico, com alterações orgânicas ou funcionais, com 



ou sem sintomatologia, que se caracteriza por fugir à norma. Neste caso, a 

norma é que as menstruações, por volta dos 50 anos, comecem a ocorrer de 

forma menos regular porque os óvulos estão sendo depletados, os ovários 

estão menos responsivos aos sinais hormonais produzidos pelo cérebro, e, em 

conseqüência disto, produzem de forma irregular e diminuída, estrógenos e 

progesterona, alterando os fluxos mensais menstruais até sua cessação 

completa.  

Como a menopausa refere-se à última menstruação, e como todas 

as mulheres vivenciam a menopausa, acredita-se que o medo de envelhecer, 

excesso de preocupação com a auto-imagem, preconceito social, instabilidade 

conjugal, síndrome do ninho vazio; além das questões de aposentadoria, 

subsistência, entre outros, pode estar influenciando, positiva ou negativamente, 

sobremaneira a experiência das mulheres. 

Para Kowalcek, Rotte, Banz e Diedrich (2005), grande quantidade 

de publicações sobre a menopausa enfocam aspectos médicos / biológicos e 

enfatizam a imagem patológica. Para essas autoras, mais de 90% dos 

trabalhos publicados tem orientação médica e farmacológica. Para elas, uma 

aproximação da Antropologia Médica investiga como os conceitos a respeito do 

corpo humano saudável e doente são dados em conseqüência de uma 

interpretação cultural específica. Dessa forma, entendemos que a importância 

deste estudo se justifica porque poderá contribuir para a compreensão da 

vivência da menopausa e a relação com os aspectos culturais, ao resgatar a 

Antropologia Médica. 

Apesar da extensa pesquisa sobre os sintomas menopáusicos e os 

aspectos psicossociais, pouco se sabe sobre o significado ou a experiência 



pessoal da menopausa para as mulheres, como ressalta Sharon (2002) em 

estudo desenvolvido com mulheres americanas. Para o autor, os dados 

revelaram as complexidades desta experiência humana explicando que os 

significados pessoais estão relacionados às experiências, expectativas, 

atitudes e opiniões sobre a menopausa.  

Assim, as mulheres são sujeitos sócioculturais, e que, têm modos 

de agir, pensar, sentir e interpretar a menopausa de acordo com a visão de 

mundo, decorrentes das relações e das interações que estabelecem com as 

pessoas e o ambiente em que vivem. Não considerar este aspecto pode 

distanciar os profissionais de saúde das mulheres e, por conseguinte, favorecer 

uma atuação ineficaz. 

A menopausa é, pois, uma experiência humana feminina, resultante 

de uma construção singular, estando integrada a uma rede de significados 

instituídos pelos grupos, que condicionam a vivência dentro de determinados 

padrões culturais. E, assim como considera Sheehy (1993), suas histórias são 

tão individuais quanto seu DNA. 

Diante de tais inquietações, é importante buscar respostas aos 

questionamentos: como as mulheres vivenciam o processo da menopausa? 

Qual o significado desse fenômeno para suas vidas, no âmbito pessoal, familiar 

e social? O que sabem sobre este fenômeno? De onde adquiriram o 

conhecimento? Quais suas expectativas em relação a menopausa? Como 

nomeiam esta fase de sua vida? 

Pretende-se, nesta pesquisa, a partir dessas indagações, 

compreender o conhecimento e a vivência da menopausa para um grupo de 

mulheres da Paraíba particularmente no município de Cabedelo. 
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2 O OBJETO INVESTIGADO: revisão da literatura 

 

 

Partindo da evidência que a mulher passa por processos de 

mudança ao longo de sua vida, que se inicia na infância, percorrendo a 

adolescência, a fase adulta e a maturidade, e que cada etapa corresponde a 

eventos peculiares, teceremos considerações sobre a menstruação, 

procurando compreendê-la na perspectiva social, histórica e cultural para em 

seguida adentrar nos dois conceitos que guiaram o percurso da nossa 

pesquisa: MENOPAUSA E CULTURA.  

Helman (1994), ao listar as crenças sobre as funções orgânicas, 

menciona aquelas que se referem à natureza e à disposição de produtos do 

funcionamento do corpo como a menstruação. Em seu estudo, aponta que o 

sangue é visto como líquido vital, que tendo modificado seu volume, 

consistência, temperatura, qualidade e poder poluidor (sangue menstrual, 

causador de fraqueza no homem), pode causar doenças. Além disso, existem 

vários significados associados ao sangue: estados emocionais, tipo de 

personalidade, parentesco, relações sociais, gênero (menstruação), perigo. 

No que se refere ao sangue menstrual, considerando os estudos 

desenvolvidos (Delaney, 1977; Beauvoir, 1980; Ford, 1983; Olesen e Nancy, 

1986; Buckley e Gottlieb, 1988; Sheffield, 1989; Reuther,1990), há correntes 

marcantes: a primeira, pessimista, que entende o sangue menstrual como ruim, 

sendo a menstruação uma possibilidade que o sistema orgânico tem para 
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expurgar essa ruindade, sujeira. A segunda, considera a menstruação como 

perda do sangue vital e são mais positivas em relação à menopausa. 

Muitas culturas antigas e sociedades tribais, como os pigmeus do 

Congo, na África, e alguns povos nativos americanos, consideraram a primeira 

menstruação como um evento de grande importância, uma benção, uma 

dádiva,um fluido mágico, mistério da força vital. Na Grécia Antiga, havia as 

Tesmoforias, festas de honra de Deméter, que eram celebrações realizadas 

pelas mulheres que estavam em seu período menstrual (Santos, 2001).  

Para muitos povos, no entanto, a menstruação era uma espécie de 

tabu e o sangue menstrual um elemento impuro. Entre os Maoris, na Nova 

Zelândia, o sangue menstrual tem o status de uma pessoa morta que nunca 

viveu. Segundo Santos (2001) no judaísmo, tal como em outras culturas do 

oriente médio, era perigoso para o homem manter relações sexuais com uma 

mulher menstruada.  

Nesse sentido, as atitudes em relação à sexualidade feminina eram 

orientadas pelas leis do niddah (menstruação) e o halakhah (conjunto da 

literatura rabínica respeitante ao direito). As leis do niddah postulavam que uma 

mulher permanecia impura durante os sete dias do seu corrimento menstrual. 

Ao término deste período, realizava uma oblação para expiar a sua impureza. 

O halakhah pós-bíblico exigia, porém, que a mulher ficasse impura por até 

catorze dias, sendo sete dias de menstruação e um período subseqüente de 

sete dias, sem hemorragias. O fim deste “período assinalava-se com o tevilah 

(imersão) num mikveh (banho ritual), o que indicava consentimento para a 

retoma de relações sexuais entre marido e mulher” (Santos, 2001: 162). 
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A menstruação é um processo normal da fisiologia feminina, da 

menarca à menopausa, que, somente nos últimos anos, tem sido abordada 

como problema patológico de deficiência hormonal ora da progesterona 

(síndrome da tensão pré-menstrual), ora do estrógeno (síndrome climatérica). 

Assim a Medicina redefiniu acontecimentos fisiológicos como doenças. Dessa 

maneira, durante toda a nossa vida, neste aspecto vivíamos "sofrendo" em 

razão de deficiências hormonais.  

Atualmente, a idade da primeira menstruação (menarca) ocorre entre 

os 10 -12 anos, a menopausa encontra-se em torno dos 50 anos e o número 

médio de filhos é 1-2, concluindo-se que uma mulher menstrua em média 40 

anos. Se analisarmos, porém, as mulheres do século XIX, veremos que a 

menarca ocorria por volta dos 18 anos, com uma expectativa média de vida de 

40 anos e um número médio de filhos entre 4-5. Baseado nesses dados, 

Coutinho (1996) considera que as mulheres permaneciam sem menstruação 

(amenorréia) a maior parte da sua vida sendo a menstruação um fenômeno 

recente em sua vida.  

Como afirma Zani (1998), atualmente, a menarca está ocorrendo 

cada vez mais cedo, possivelmente pelas melhores condições de vida, mas a 

época de ocorrência da menopausa não tem apresentado modificações 

sensíveis, no decorrer do tempo.  

Entende-se que a época da menarca - primeira menstruação – é um 

tempo de metamorfose bio-psico-sócio-cultural e corresponde, pois, a um rito 

de passagem no qual se ganha a capacidade fisiológica de procriação. Para 

Borysenko (2002: 191), assim, também é (ou deveria ser) com a menopausa – 

um rito. Para ele, as mudanças fisiológicas que ocorrem na mulher, em média 
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aos quarenta, preparam-na para o estágio seguinte de vida. Essas mudanças 

fisiológicas foram apresentadas sob uma luz negativa, que leva muitas 

mulheres a mais temer do que esperar com prazer o estágio.  

Para esse autor, a diferença é que os anos que antecedem a 

puberdade, durante os quais os corpos passam por uma grande metamorfose 

em forma e função, são considerados como tempo positivo de mudança; já os 

anos que antecedem a menopausa e os que estão para além dela, são vistos 

como tempo negativo de mudança que anunciam o fim da feminilidade e a 

chegada da velhice. Para Paim (1998), a menarca é encarada como marco 

importante que indica mais um passo para o status de adulta e para a 

reprodução, possibilitando a complementação da identidade feminina com o 

papel de mãe e de esposa. 

Nas leituras empreendidas, observa-se, bem como considera Utian 

(1997), que a palavra menopausa tem múltiplos significados entre os 

profissionais de saúde e a população em geral. De causadora de doenças, à 

própria doença: distúrbio endócrino, até as que a considera como um evento 

natural da vida feminina que se refere à cessação das menstruações. 

Interpretá-la como condição médica supõe habilitar somente os profissionais da 

área no seu manejo. Há que se considerar, todavia, que nem mesmo o modelo 

médico é uniforme. Entende-se que todas as culturas possuem crenças 

diversas que envolvem o corpo feminino, seja na puberdade, por ocasião da 

menarca, seja na idade adulta, com a gravidez / parto / puerpério, seja no 

amadurecimento com a menopausa. 

Já Helman (1994), em seus estudos, considera a idéia de que 

existem indicadores públicos que marcam as transições vivenciadas pela 



O objeto investigado: revisão da literatura 25 

mulher ao longo da vida. Assim, a condição de mulher reprodutora para não 

reprodutora, advinda com a menopausa, é um destes indicadores de transição. 

Nesse sentido, Fraiman (1995) afirma que as primeiras falhas 

menstruais, anunciando a proximidade da menopausa, despertam na mulher 

sentimentos diversos. Ela pode significar a libertação que o cessar das 

menstruações trará, ou socialmente o ingresso na terceira idade, entre nós, tão 

desprestigiado e desalentador já que isso organicamente corresponda a não 

mais gerar. 

É necessário que se considere que as evidentes mudanças 

fisiológicas - o fim da menstruação e da fertilidade - ocorrem juntamente com 

uma série de acontecimentos socioculturais que, também, fazem parte da vida 

das mulheres e que provocam mudanças que têm sido associadas somente à 

menopausa. Por esta razão, cabe às Ciências Sociais considerar a verdadeira 

natureza social dos fenômenos biológicos, destruindo a indevida 

"naturalização" empreendida pela ciência, sobretudo pela Biologia e pela 

Medicina (White, 1991). Cabe reconhecer que aspectos culturais, religiosos, 

sociais, as experiências anteriores e a postura frente aos infortúnios, em geral, 

podem influenciar a interpretação de fenômenos da vida diária (Helman, 1994). 

 

 

2.1 Menopausa 

 

 

Como expressamos anteriormente, não pretendemos trilhar pelo 

caminho da menopausa como decadência psicofísica, negando a dimensão 
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subjetiva e existencial do fenômeno, mas, como um fenômeno a ser estudado e 

compreendido num contexto sócio-cultural.  

Faz-se necessário o resgate de aspectos relacionados ao ganho da 

expectativa de vida e o conseqüente envelhecimento da população, somente 

para contextualizar o aumento significativo do número de mulheres que vivem a 

menopausa (ou para além dela), no mínimo, um terço de suas vidas. Há de se 

considerar as reflexões de Beauvoir (1970) de que um cenário histórico, social, 

político, econômico e cultural dá suporte ideológico à construção da velhice, 

podendo ser esta uma experiência boa ou ruim, conforme o panorama em que 

se apresenta. É possível que o mesmo ocorra com a menopausa. 

A literatura indica, no tocante ao contexto mundial, que no Império 

Romano a perspectiva de vida de uma mulher era de 25 anos. No século XV, 

era de 30 anos. Na época Vitoriana, subiu para 45 anos. No começo do século 

XX, era de 50 anos (Marinho, 2000; Netto, 1996). Segundo Wehba et al (1998), 

apesar de ser reconhecida há séculos, a menopausa é considerada um 

fenômeno essencialmente moderno porque moderno também é o processo de 

envelhecimento das populações na história da humanidade. Nesse sentido, a 

literatura atesta que 

no século XVII, 28% das mulheres viviam o suficiente para alcançar a 
menopausa e somente 5% sobreviviam mais de 75 anos. Atualmente 
em muitos países desenvolvidos, 95% das mulheres atingem a 
menopausa e 50% delas ultrapassam os 75 anos de idade. Nos dias 
atuais, 10% da população mundial têm mais de 50 anos. No Brasil, a 
população de mulheres com 50 anos ou mais, no ano de 2000, foi de 
14.508.639, com algumas diferenças de acordo com a região. 
(Nissim, Araújo; 2001: 05) 
 
 

Esta associação entre menopausa e envelhecimento também está 

presente nos relatos de Borysenko (2002). O autor considera que o ciclo vital 

feminino tem sido estudado desde tempos imemoriais em função dos “três 
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mistérios do sangue” — menarca, parto e menopausa – reconhecidos pelas 

transições que assinalam nas fases da vida — virgem, mãe e velha – 

respectivamente. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 1996), cerca de 

15% da população dos países em desenvolvimento está na faixa etária acima 

de 50 anos, e mais, a estimativa aponta que no ano de 2030 esta cifra 

aumentará neste mesmo grupo de países para 17%. Outro dado que chama 

atenção é que, em nível mundial, em 1990, havia 467 milhões de mulheres em 

idade pós-menopáusica e, destas, 60% encontravam-se em países em 

desenvolvimento. Para o ano 2030, estima-se que a cifra aumentará para 1.200 

milhões de mulheres, das quais 76% estarão em países em desenvolvimento 

(Hulka; Meirik, 1996). Em 1990, 25 milhões de mulheres em todo o mundo 

tinham alcançado a menopausa. É esperado que este número dobre antes do 

ano de 2020.  

No Brasil, o Censo de 2001 aponta que a expectativa de vida média 

para a população brasileira, em geral, é de 68,6 anos, tendo um diferencial 

entre homens e mulheres, sendo 64,8 anos e 72,4 anos, respectivamente. 

Apresenta, também, que 28,3% dentre a população feminina ou 14,3% da 

população total são de mulheres que estão na faixa etária acima de 45 anos, 

significando que o período vivido após a menopausa é equivalente ao período 

de vida reprodutiva e que tem, como todas as épocas da vida, aspectos 

positivos e negativos (IBGE, 2001). 

Considerando os relatos de Aristóteles e Hipócrates, há quase dois 

mil anos, a média etária de ocorrência da menopausa não mudou muito, 

permanecendo a idade da menopausa por volta da quarta década. Autores 
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medievais relataram que a parada da menstruação ocorria por volta dos 50 

anos, muito próxima da média etária à menopausa da mulher do século XX, 

tanto nas mulheres brasileiras como nas de países desenvolvidos do Ocidente.  

Nesse sentido, Pedro, Pinto Neto e Paiva (2003) revelam que a 

média de idade para as mulheres menopausarem encontra-se em torno de 50 

anos, em países do ocidente, conforme estudos desenvolvidos, tais: como 

McKinlay et al. (1972); Brand e Lehert (1978); Kwawukume et al (1993); 

Chompootweep et al (1993); Boulet et al. (1994); Kato et al (1998) e Rizk et al 

(1998).  

Obras como as de Freire e Resende (2001); Mohammad, Hashemi e 

Farahani (2004); Kowalcek, Rotte, Banz e Diedrich, (2005), que se propõem a 

estudar a menopausa, apontam que, nas sociedades ocidentais, é um 

processo mais sintomatológico do que as das sociedades orientais. 

Historicamente, é de conhecimento público que os orientais valorizam a 

experiência de vida de homens e de mulheres em idades avançadas, destarte, 

a passagem da vida reprodutiva para a não-reprodutiva não é tão sentida pelas 

mulheres, uma vez que as questões fisiológicas têm uma importância menor. 

Em contrapartida, as mulheres ocidentais têm seus corpos reduzidos, como 

refere Del Priore (2000a) à tríade da perfeição física - juventude, beleza e 

saúde — e isso certamente tem trazido conseqüências psicológicas cada vez 

mais sérias no enfrentamento de processos que advêm com a idade. 

Ao tentar compilar os registros mais antigos sobre a menopausa, 

todavia, Mori e Coelho (2004) afirmam que datam do período clássico, Roma e 

Grécia, medieval e Europa, embora o iniciar e o cessar de sangue menstrual 
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não possuísse um nome específico, sendo descrito apenas, pela presença ou 

ausência do sangue.  

As mulheres confiaram em tradições orais e entregaram 

freqüentemente seus corpos aos cuidados da profissão médica. Para Fletcher 

(2004), a literatura mais adiantada a respeito da menopausa dentro do campo 

da Medicina veio da Grécia antiga. A teoria comum dos médicos gregos era a 

de que as menstruações e a menopausa ocorriam de acordo com uma teoria 

antiga dos humores, tais como: a bile amarela, a bile preto, a fleugma, e o 

sangue, dentre outros. 

Graças às opções para tratar os sintomas da menopausa, ao 

aumento no conhecimento científico a respeito do sistema endócrino e, mais 

tarde, aos efeitos do tratamento hormonal no corpo das mulheres, ocorreram 

mudanças na maneira de entender a menopausa. Mudaram, também, seus 

significados em decorrência dos novos papeis das mulheres na sociedade, 

especialmente na sociedade ocidental, durante este período. O valor colocado 

na maternidade tinha influência especial na interpretação do efeito da 

menopausa em mulheres, perdendo-se ou minimizando-se nas ultimas 

décadas. 

Além disso, os movimentos feministas afetaram de forma profunda 

os pontos de vista de mulheres acerca da menopausa, a posição dos médicos 

e a visão da sociedade, passando a questionar como as mulheres 

experimentavam a menopausa e o tratamento de sintomas menopáusicos. 

Como podemos constatar, a literatura a respeito da menopausa mudou 

consideravelmente em resposta às mudanças da sociedade.  
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O termo menopausa foi cunhado por Gardanne C.P.L., em 1812. Ele 

somou duas palavras gregas mens e pausa, que significam, respectivamente, 

mês e parada (Greer,1994). Mas, segundo Mendonça (2004), sob a 

menopausa pairava um relativo silêncio fosse pela escassa difusão de 

trabalhos científicos produzidos ou, por certo, tabus das mulheres para falar 

sobre o tema. Somente a partir da década de 90, seguindo tendência do 

Relatório da OMS, constituiu-se em um dos temas que entraram na agenda 

das discussões seja no próprio universo médico, seja, a partir do olhar 

diferenciado das feministas. Enquanto a linguagem médica falava de sintomas, 

de processos fisiológicos, de reposição de hormônios; a das feministas falava 

da vida, do maior conhecimento de si própria, da utilização de produtos e 

técnicas naturais, sendo essa a ótica que nos motiva a pesquisar. 

Para Martins (1996), o aspecto negativo referido em estudos, 

associado à menopausa, constitui-se resquícios de velhas crenças, que foram 

construídas e alimentadas por um grupo de médicos radicais que insistiam na 

ação clínica, ao longo dos séculos que sucederam o XVIII. 

Desde o ano de 1976, por ocasião do I Congresso Internacional de 

Menopausa, esta passou a ser estudada e foi definida como sendo o marco do 

fim das menstruações que ocorrem durante o climatério (Portinho, 1994). Por 

essa ocasião, não havia virtualmente nenhum foco na prestação do cuidado de 

saúde das mulheres (Utian, 1997). No entanto, ainda é comum atestar que 

muitos profissionais da área da saúde têm utilizado o termo climatério (palavra 

grega klimakter que significa crise) em vez do nome já consagrado – 

menopausa - para se referirem a esta fase da vida da mulher, contrariando a 
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recomendação da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1996) e da North 

American Menopause Society (NAMS, 2000). 

O Relatório do grupo técnico de pesquisa sobre Menopausia en los 

Años Noventa, publicado em 1996 pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 

1996), embora recomendasse, desde a década de 80, que as conseqüências 

da menopausa feminina fossem investigadas e que padronizassem termos que 

se referissem a esta fase, possibilitando estudos comparativos nos diferentes 

países, muito pouco foi feito, nesse sentido, como afirma Vigeta e Bretas 

(2004). 

Considerando o objetivo deste estudo, foi necessário rever a 

terminologia usada pela OMS e, pela North American Menopause Society 

(NAMS, 2000). Nos documentos oficiais internacionais existe uma 

diferenciação entre os termos Menopausa natural, transição da menopausa, 

perimenopausa e pré-menopausa. Vejamos o que diz o referido documento: 

• Menopausa natural - como sendo a permanente cessação da 

menstruação resultante da queda da atividade ovariana, sendo reconhecida 

após 12 meses consecutivos de amenorréia, excluindo-se causas patológicas 

ou fisiológicas. Ocorre com o final do período menstrual (FMP) e só pode ser 

conhecido adotando-se uma análise retrospectiva. 

• O termo transição da menopausa é reservado para o período de tempo 

antes da FMP quando variações no ciclo menstrual são usualmente 

experimentadas. 

• O termo perimenopausa inclui o período imediatamente anterior a 

menopausa e o primeiro ano depois dela. 
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• O termo pré-menopausa é usado ambiguamente para referir ao primeiro 

e segundo ano antes da menopausa e para se referir a todo o período 

reprodutivo antes da menopausa. 

Para Dennerstein (1996) e Fecteau (2002), dentre outros, o termo 

menopausa refere-se ao tempo de transição da mulher da capacidade 

reprodutiva para a não reprodutiva incluindo seu último ciclo menstrual e inclui 

fatores biológicos, fisiológicos, sociais e culturais. Nesta mesma vertente, a 

NAMS (2000) considera menopausa como um processo biológico natural, e 

não como uma deficiência de estrógeno. 

A Rede Nacional Feminista de Saúde (2001) e a pesquisadora 

Mendonça (2004) apontam que este processo natural, para ser compreendido, 

deverá em sua abordagem considerar certas condições e fatores que vão 

desde os genéticos, culturais e ambientais aos que estão ligados às condições 

de vida e de trabalho das mulheres. 

Trien (1994) afirma que menopausa não é doença, mas que tem 

sido tratada como tal por muitos que foram fortemente influenciados pelas 

propagandas da indústria farmacológica, conforme salientam Mori e Coelho 

(2004). Este fato data do final dos anos 60, com a publicação do Dr. Robert A. 

Wilson - Feminine Forever (Feminina para sempre). A obra difundia que o 

estrogênio reposto preservaria o vigor feminino e salvaria do envelhecimento o 

organismo da mulher por ocasião da menopausa. Após este best-seller, a 

cessação das menstruações passou a ser descrita como uma doença de 

deficiência hormonal que precisa ser erradicada e controlada a qualquer custo, 

estimulando em toda mulher o medo da sintomatologia clássica, ou seja, o 

medo dos ossos dissolverem, do coração adoecer, da vagina ressecar, da pele 
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enrugar e da mente deteriorar (Bastos, 2001). Para esse mesmo autor, a 

estratégia de marketing que vem sendo explorada pela indústria farmacêutica, 

nas últimas décadas, é a de que para permanecer feminina para sempre, 

devemos tomar hormônio eternamente.  

A chegada do século XXI indica que a mulher e a menopausa, ao 

longo de anos, tem sido objeto de pesquisa com foco centrado em aspectos 

biológicos como afirma Kowalcek, Rotte, Banz e Diedrich (2005).  

Os conceitos de Bastos (2001) apontam para a menopausa ser tão 

somente uma condição natural do corpo da mulher, um estágio na vida como 

tantos outros. Neste mesmo sentido, Mohammad, Hashemi e Farahani (2004) 

consideram a menopausa como um estágio de transição psicológica e social, 

que muitas mulheres relatam sentimento de mais confiança, força, 

envolvimento e energia do que em uns anos mais novos. Amore et al (2004) 

reconhecem a menopausa como sendo um evento fisiológico influenciado por 

fatores biológicos e socioculturais. 

Greer (1994); Trien (1994); Ramos (1998); Simões e Baracat (1999); 

Nissim e Araújo (2001) consideram, no entanto, que todas as manifestações 

que, porventura, possam ser referidas, apenas estão caracterizando o 

processo de envelhecimento normal. Para Werthein et al. (1999), transformar 

os signos da menopausa em uma síndrome com sinais e sintomas torna as 

mulheres mais vulneráveis à medicalização e habilita pensá-la como uma 

doença e não como um fato vital do desenvolvimento humano. 

Stepke (1998) afirma que as manifestações da menopausa podem 

ser agrupadas em três categorias, relacionadas à: redução do nível dos 

estrógenos, aos fatores socioculturais e aos fatores de personalidade. 
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Reconhece, ainda, que há diferença no que ele denomina de peso etiológico 

entre cada causa. Para as duas últimas categorias, estudos epidemiológicos 

apontam que o acesso às informações e os antecedentes diversos terminava 

por influenciar a vivência da menopausa, a exemplo de expectativas em 

relação à própria vida; a valorização da maternidade em determinadas culturas; 

a ausência de menstruação, encarada de forma positiva ou negativa.  

Segundo Sommer et al (1999), a cultura onde a mulher está inserida 

em muito contribui para que a atitude dela seja favorável ou desfavorável. 

Nessa perspectiva, desenvolveram pesquisa envolvendo diferentes grupos 

étnico-raciais (afro-americanas, brancas, chinesas-americanas, japonesas-

americanas e hispânicas) para averiguar as atitudes de mulheres face à 

vivência da própria menopausa. 

Não cabe apenas à Biologia elucidar a vivência feminina nessa 

etapa da vida. Em seus escritos, Menegon (1998) aborda a temática da 

menopausa sob o prisma de um fenômeno biológico natural e reconhece a 

construção social que a acompanha, transcendendo espaços e tempo, seja em 

conversas informais, seja nos diálogos da academia. Para Kaufert (1996), a 

menopausa não pode ser compreendida apartada de circunstâncias sociais, 

pois é um processo através do qual sua força e experiência são construídas. 

Estudos como Gifford (1994), Obermeyer (2000), Zeserson (2001), 

Kagawa-Singer (2002) e Avis et al (2001) reconhecem que existe uma série de 

fatores socioculturais relativos ao envelhecimento, ao papel que exerce a 

mulher nestas sociedades e as suas próprias experiências de vida que 

interferem na forma em que vivenciam a menopausa. Para avaliar o peso 

desse fator, um projeto dirigido pela pesquisadora Carla Obermeyer da OMS e 



O objeto investigado: revisão da literatura 35 

da Universidade de Harvard foi realizado em quatro países: Líbano, Marrocos, 

Estados Unidos e Espanha. Na Espanha, a investigação foi realizada em 

Madri, por meio de entrevistas realizadas com mulheres e profissionais de 

saúde que demonstraram, no geral, uma atitude de aceitação das 

manifestações da menopausa como sendo reflexo do envelhecimento, que se 

deve tratar de forma natural (Echeverri e Bustamante, 2004).  

Lock (1993), Greer (1994), Trien (1994), Ramos (1998) e Nissim e 

Araújo (2001), consideram que muitas mulheres passam por esta etapa da vida 

sem grandes transtornos. Echeverri e Bustamante (2004) afirmam que na 

cultura ocidental a menopausa marca o tempo de perda da feminilidade, 

entendida como fertilidade e diminuição do valor social. Para as autoras, nas 

últimas décadas, graças à educação, a incorporação da mulher no trabalho e a 

revolução sexual, significando liberação e realização da mulher, a aceitação 

desta fase da vida tem apresentado elementos positivos. 

O aumento da compreensão da transição menopausal está sendo 

um evidente resultado de uma série de pesquisas longitudinais, encaminhadas 

por organizações internacionais, conforme aponta Melby, Lock e Kaufert 

(2005). As autoras sugerem que a variação biológica e as diferenças culturais 

contribuem para a transição menopausal, sendo necessário elucidar como a 

Biologia e a cultura interagem no envelhecimento feminino. Essa fase individual 

e subjetiva pode ser ou não agravada pela história reprodutiva, as condições 

ambientais de vida, uma dieta adequada, o estilo de vida, o acesso adequado 

ao sistema de saúde (Kaufert, 1996). 

Ao buscar analisar os significados do climatério para mulheres 

faveladas da capital paulista, Miranda (1996) concluiu que, para mulheres 
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submetidas à situação socioeconômica desfavorável, a menopausa não 

constitui sua maior preocupação, possivelmente, devido às condições sociais 

adversas experienciadas. 

Um estudo epidemiológico desenvolvido na década de 80, em 

Massachusetts, que objetivava descrever as respostas das mulheres sobre a 

proximidade da menopausa e a experiência deste processo, além de identificar 

os relatos de saúde, o estilo de vida e outros fatores sociais que afetavam esta 

experiência, mostrou em seus achados que a menopausa parece não ter 

nenhum impacto sobre a saúde ou o comportamento da saúde, que a maioria 

das mulheres não procura ajuda adicional na menopausa e que suas atitudes 

são positivas ou neutras. O estudo refere que os médicos que tratam mulheres 

de meia-idade devem ter cuidados para não confundir manifestação 

menopausal com os sintomas indicadores de doença subjacente ou 

condicionante não relacionado com a menopausa (Avis e McKinlay, 1995). 

Sanchez e Roel (2003) afirmam que pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas tomando a mulher como referência e demonstrando que a 

subjetividade feminina vem sendo construída e modificada com base na 

inserção social das mulheres nas culturas ocidentais. Os autores prosseguem 

considerando que estas modificações estão influenciando o modo de ser das 

mulheres, substituindo o papel de passividade e resignação ante o 

envelhecimento para o papel de realizadora de sonhos e desejos postergados 

outrora. E, conforme esse processo histórico tem avançado, demonstra que 

essas mulheres estarão atuando na transformação da sociedade, inclusive, no 

que tange à vivência da menopausa (Del Priore, 2000b). 
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A menopausa é determinada não só pela cronologia e pela 

interrupção das menstruações, mas também, pela condição social e cultural na 

qual a mulher se encontra inserida, além de ser um processo afetado pelas 

singularidades individuais compartilhadas. 

Dessa forma, os estudos sobre a menopausa devem considerar não 

apenas o ponto de vista fisiológico — caracterizado pela não possibilidade de 

procriar — mas, abordar o ponto de vista psicológico, social e cultural.  

Mori e Coelho (2004) reconhecem que, embora o corpo feminino 

seja fortemente marcado pelo ciclo biológico-reprodutivo, o destino da mulher 

não pode ser reduzido à fisiologia humana e que, somente considerando 

aspectos socioculturais e os conflitos inerentes à subjetividade humana, será 

possível compreender o fenômeno da meia-idade feminina. 

Ramos (1998) considera importante o incentivo de experiências 

compartilhadas a fim de que seja construído saberes acerca das fases naturais 

vivenciadas pelas mulheres, tais como: menarca, menstruação, gravidez, parto, 

menopausa e sexualidade. 

Para Landau (1998), a menopausa é bem mais variável do que as 

outras transições da vida da mulher, como a menarca e a gravidez. Cada 

mulher tem suas características genéticas, psicológicas, sociais e culturais 

próprias no que concerne à menopausa. 
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2.2 Cultura 

 

 

A menopausa é um aspecto marcante no curso de vida, exigindo das 

mulheres uma reconstrução de seus padrões e valores anteriores, uma vez que 

representa a ausência da menstruação que é um evento tão ansiosamente 

esperado, cujo condicionamento se deu desde a infância e é visto como 

condição da fase adulta de aprovação / reconhecimento social do poder de 

procriação, ainda veementemente arraigado à cultura de nossa sociedade.  

Para Melby, Lock e Kaufert (2005), as revisões detalhadas que 

pesquisam a relação entre cultura e menopausa mostram que a organização 

cultural do curso da vida em locais geográficos específicos afeta 

profundamente o significado e a experiência da menopausa. 

Helman (1994) ao pretender definir cultura o faz, a princípio, 

referenciando autores antropólogos para, em seguida, apresentar a cultura 

como um conjunto de princípios (explícitos e implícitos) herdados pelos 

indivíduos enquanto membros de uma sociedade em particular. Para o autor, a 

cultura assemelha-se a uma "lente" que viabiliza a percepção e compreensão 

do mundo, exercendo forte influência e sendo também influenciada por fatores 

individuais, educacionais, socioeconômicos.  

Para Mello (1995), a cultura é um conjunto complexo que inclui, de 

modo geral, os conhecimentos, crenças, valores, normas e símbolos adquiridos 

pelo homem como membro de uma sociedade. Reconhece a cultura como 

processo social e coletivo, superior à soma de experiências interiorizadas pelos 

sujeitos da sociedade. A cultura se transforma, ao longo do tempo, para 

adaptar-se às necessidades humanas.  
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Helman (1994) concebe que as mulheres crescem e se pautam na 

cultura que as ensina a perceber e interpretar as mudanças que marcam o 

desenvolvimento do corpo, seja do seu próprio, seja de outrem, ao longo do 

curso da vida.  

De modo geral, a cultura fora, outrora, referida como o modo de 

viver e comportar-se socialmente característico de cada sociedade. Mas, como 

refere Ressel (2003), o processo de globalização, caracterizado pela maior 

rede de contatos desenvolvidos entre os povos, exigiu uma nova concepção de 

cultura que seja para além de uma entidade de integração, de uniformização, 

de padronização de comportamento.  

Procuramos respaldar este estudo considerando que a cultura 

"consiste em estruturas de significação socialmente estabelecidas, nos termos 

das quais as pessoas fazem certas coisas” (Geertz, 1989: 23). Para o 

antropólogo, o homem "é um animal amarrado a teias de significados que ele 

mesmo teceu" e a cultura como conceito semiótico são "as teias e suas 

análises" e está relacionado "às dimensões simbólicas da ação social" e aos 

"sistemas entrelaçados de signos interpretáveis" de símbolos que permitem, 

aos indivíduos e aos grupos sociais, a interpretação e orientação de suas 

ações e que lhes proporcionam uma identidade social. 

Este olhar sobre a menopausa permitirá a descentralização do foco 

médico, que conduz suas explicações por caminhos puramente fisiológicos, 

biologicista e patologizante, e favorecerá a quebra do silêncio, das mulheres da 

comunidade salinas do Ribamar - PB, em torno da menopausa e das 

conseqüentes experiências compartilhadas da parada permanente da 
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menstruação, possibilitando compreender o conhecimento e o significado da 

vivência dessas mulheres. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Para compreender o que as mulheres, em seus contextos culturais 

naturais, pensam, sentem e sabem sobre a menopausa, buscamos subsídios 

no referencial teórico da Antropologia médica e do método etnográfico, cujas 

bases conceituais serviram de guia para o estudo do fenômeno. 

Examinamos, de início, a contribuição específica da abordagem 

antropológica e, por conseguinte, da influência do contexto cultural sobre as 

maneiras de pensar e das formas de agir das pessoas, diante dos eventos da 

vida. 

Apresentamos, em seguida, a narrativa como elemento conceitual e 

metodológico que intervêm de maneira fundamental na construção do 

conhecimento antropológico em saúde e propomos um quadro de referência 

para o estudo do significado da experiência, a partir da etnografia. 

 

 

3.1 A abordagem antropológica do processo saúde-doença 

 

 

Na abordagem de temas relacionados ao processo saúde-doença, 

considerar os diversos contextos sociais e culturais e lançar mão da 

Antropologia pode representar uma perspectiva complementar e 

enriquecedora, conforme reconhece Gualda (1998). Para Gualda e 
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Bergamasco (2004) é imprescindível a abordagem antropológica na tentativa 

de compreender o processo saúde-doença, uma vez que este fenômeno 

abarca fatos reais, sejam eles clínicos ou socioculturais. Essa abordagem 

permite uma nova construção de modelos de saúde-doença, que recuperam a 

dimensão experiencial, assim como aquela psicossocial, adequada para 

estudar a menopausa, na perspectiva das mulheres. 

Partindo de um resgate histórico, a Antropologia é a ciência da 

humanidade e da cultura. A Antropologia tem uma dimensão biológica, 

enquanto Antropologia física; uma dimensão sociocultural, enquanto 

Antropologia social e/ou Antropologia cultural; e uma dimensão filosófica, 

enquanto Antropologia filosófica (Chauí, 1997). Constata-se, então, a 

diversidade dos seus campos de interesses e o foco único como sendo o 

homem e a cultura. 

Partindo do princípio de que cada indivíduo é uma parte do todo 

social e que a cultura é a dimensão na qual se articulam os conflitos e as 

concessões, as tradições e as mudanças e onde tudo ganha sentido, Minayo 

(1999) assegura que é na vida das pessoas que a cultura deixa de ser 

subjetiva e passa a expressar aspectos macroestruturais (políticos, econômicos 

e religiosos). 

Para Caprara (2003), particularmente, na Antropologia, a saúde não 

é vista somente como conseqüência de fatores sociais e econômicos e sim 

como produto culturalmente determinado. Nesta perspectiva, a cultura é 

entendida como conjunto de idéias, conceitos, regras, comportamentos 

compartilhados em um determinado grupo e, organiza a experiência da saúde 

e da doença nas diferentes sociedades (Good, 1994; Kleinman, 1988).  
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Lançando mão desta vertente, estudiosos das mais diferentes áreas 

têm se preocupado em problematizar e, por conseguinte, compreender o 

processo saúde-doença, as experiências dos colaboradores no mundo que 

eles vivem considerando que a influência da herança cultural intergeracional, 

aos comportamentos e interpretações, podem ser mantidos, esquecidos ou 

incorporados novos valores (Mello, 1995). A compreensão do processo saúde-

doença como fenômeno sociocultural, mostra que as experiências de saúde e 

de doença são permeadas pelos significados construídos socioculturalmente, 

logo, não pode ser desvinculado das estruturas sociais mais abrangentes que 

permeiam as sociedades. 

A preocupação dos antropólogos com questões do processo saúde-

doença passou, a partir dos anos 60, a focalizar a compreensão dos sistemas 

de saúde; das relações estabelecidas entre os profissionais e os pacientes e 

dos universos simbólicos relacionados aos fenômenos da vida, destacando a 

influência da Antropologia Interpretativa de Geertz, conforme apontado por 

Minayo (1998a). 

Clifford Geertz é, provavelmente, depois de Claude Lévi-Strauss, o 

antropólogo cujas idéias causaram maior impacto na segunda metade do 

século XX, para Antropologia, quer seja no campo teórico, quer seja na prática. 

É considerado o fundador de uma das vertentes da Antropologia 

contemporânea - a chamada Antropologia Hermenêutica ou Interpretativa. 

A Antropologia interpretativa, enquanto projeto de análise cultural, 

propõe-se a compreender, a partir da interpretação. Destarte, o indivíduo que 

outrora era retratado como sujeito à cultura da qual fazia parte e mero repetidor 

de comportamentos previamente aprendidos, passa a ser considerado sujeito 
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da própria cultura, o que implica um reconhecimento da cultura enquanto 

processo (Eckert, 1994). 

Por esta razão, os estudiosos da área reconhecem que o foco de 

análise passa a ser os significados que emergem da interação social, levando-

se em consideração a realidade concreta dos indivíduos. O trabalho do 

etnógrafo seria, então, desvendar os significados imbricados nas relações 

sociais, reconhecendo a cultura 

como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, a cultura não é 
um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 
processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 
descritos com densidade. (Geertz 1989: 24) 

 

Para a Antropologia interpretativa, somente a partir do processo 

histórico – do encadeamento - é possível captar a vida de outrem e conhecê-lo, 

sendo, portanto, necessário situar o indivíduo imerso na sociedade e na história 

como forma de compreender a si mesmo. Na interpretação, a busca de leis 

gerais é descartada em favor de uma análise das particularidades. Temos de, 

ao invés de empreender uma simples descrição de fatos não-familiares, buscar 

compreender os sentidos comuns a eles subjacentes, considerando os 

contextos nos quais estes fenômenos culturais ocorrem.  

Com o desenvolvimento da corrente interpretativa em Antropologia, 

surge uma nova concepção da relação entre indivíduo e cultura e torna-se 

possível uma verdadeira integração da dimensão contextual na abordagem dos 

problemas de saúde (Uchoa e Vidal, 1994). Geertz, que se situa na origem 

dessa corrente, concebe a cultura como o universo de símbolos e significados 

que permite aos indivíduos de um grupo interpretar a experiência e guiar suas 



O Referencial Teórico-Metodológico 46 

ações (Geertz, 1989). Segundo ele, a cultura fornece modelos "de" e modelos 

"para" a construção das realidades sociais e psicológicas. 

Para o antropólogo, a cultura é o contexto no qual os diferentes 

fenômenos se tornam inteligíveis. Essa concepção estabelece uma ligação 

entre as formas de pensar e as formas de agir dos indivíduos de um grupo, e 

ressalta a importância da cultura na construção de todo evento humano. Nessa 

perspectiva, considera-se que as percepções, as interpretações e as ações, até 

mesmo no campo da saúde, são culturalmente construídas. 

A partir da Antropologia Geral e influenciada pelo interpretativismo de 

Geertz, desenvolveu-se a Antropologia Médica, como ramo aplicado à 

Epidemiologia e à Clínica. A antropologia médica, parafraseando Helman 

(1994), estuda como as pessoas explicam as causas das doenças, os 

tratamentos e como as enfrentam considerando as diferenças entre as culturas 

e os grupos sociais.  

Este ramo da Antropologia também estuda como essas crenças e 

práticas estão relacionadas com mudanças biológicas e psicológicas no 

organismo humano, tanto na saúde como na doença. É neste sentido que se 

resgata a Antropologia médica neste estudo, tentando compreender qual o 

significado da menopausa para mulheres, entendendo este fenômeno como 

uma mudança biológica e psicológica, sob a qual fatores sociais e culturais, 

que interagem no curso da história de vida, exercem fortes pressões. 

A Antropologia médica ressalta a existência de três dimensões na 

doença: disease, illness e sickness. Disease expressa a realidade biológica da 

doença, sob a concepção do profissional. Illness enfatiza a experiência, a 

percepção individual e a reação social a ela. Sickness diz respeito à desordem 
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e seu sentido genérico é usado pela população, que o relaciona às forças 

macrossociais culturais (Kleinman, 1988; Coelho e Almeida Filho, 2002). 

Segundo Kleinman (1980), todas as atividades de cuidados em saúde são 

respostas socialmente organizadas frente às doenças e podem ser estudadas 

como um sistema cultural. Todo sistema de cuidados em saúde seria, portanto, 

constituído pela interação de três setores diferentes (profissional, tradicional e 

popular).  

Os trabalhos desenvolvidos por Arthur Kleinman e Byron Good, que 

se situam entre os principais representantes da corrente interpretativa em 

Antropologia médica, fornecem os elementos-chave de um quadro teórico e 

metodológico para análise dos fatores culturais que intervêm no campo da 

saúde. Nesse sentido, procurando enriquecer a análise de componentes não 

biológicos do fenômeno da saúde-doença, sistematizaram um modelo que 

atribuísse a importância teórica, enfatizando os aspectos social e cultural que 

tinham sido negligenciados em aproximações sociológicas precedentes 

(Kleinman et al, 1978). 

O modelo de saúde da antropologia médica, sob a perspectiva 

interpretativa contemporânea, critica o pressuposto da universalidade dos 

padrões saúde-doença e afirma sua determinação cultural por meio de um 

sistema de cuidado à saúde. Este sistema seria composto por três setores – o 

setor da cura profissional, o setor das curas populares e o setor popular das 

crenças, escolhas, decisões, papéis, relacionamentos, interações e instituições 

(Kleinman, 1988). Sendo, portanto, importante considerar que a interpretação 

das pessoas está atrelada a um modelo construído culturalmente, numa rede 

influenciada por fatores sócio-econômicos. 
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Para Helman (1994), a ênfase nos aspectos fisiológicos, até então 

marcantes, significava a tentativa médica de relacionar sintomas manifestos 

pelo paciente a um processo físico subjacente. Assim ocorreu com a 

menopausa.  

Reconhecendo a necessidade de se considerar o que o ser humano 

sente, estudiosos propuseram a utilização do termo illness (doença) para se 

referir a resposta subjetiva do sujeito, que engloba a interpretação da origem e 

a importância do evento, bem como os efeitos sobre seu comportamento e seu 

relacionamento com as outras pessoas e as providências tomadas por ele para 

remediar a situação. Convém registrar que entendemos por evento “todo 

acontecer vivido da existência que motiva as operações textuais, nelas 

penetrando como temporalidade e subjetividade” (Bosi, 1988: 12) 

Neste estudo, interessa-nos abordar esta perspectiva junto com as 

mulheres que vivenciam a menopausa considerando que a definição de illness 

não inclui somente a experiência pessoal, mas também, o significado que o 

indivíduo confere a experiência. Optamos por esta abordagem por considerar 

que a menopausa, parte integrante da vida da mulher, necessita ser um evento 

compreendido pelas mulheres pesquisadas.  

Considerando os pressupostos de Helman (1994), a cultura pode 

influenciar a experiência da menopausa pelas formulações da própria 

menopausa e pelas formas de lidar com ela, por isso, tanto as práticas 

populares como as médicas são práticas culturais. Para Gadamer (1994), a 

diferença entre conhecimentos médicos e práticas populares é objeto de 

discussão e de estudo no interpretativismo. Os conhecimentos são adquiridos 
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por meio do estudo, enquanto que sua aplicabilidade pode ser adquirida 

somente por intermédio de um longo processo experiencial. 

Neste sentido, para Coelho e Almeida Filho (2002), a experiência da 

doença e os padrões de saúde variam em diferentes sociedades, tendo como 

fator determinante a posição socioeconômica e a subcultura de quem os 

concebe.  

Por esta razão, os modelos explicativos só podem ser interpretados, 

e por conseqüência compreendidos, considerando-se, como propõem 

Kleinman (1988) e Helman (1994), o contexto específico em que são 

empregados, no qual se incluem a organização social e econômica em que o 

indivíduo está inserido. 

Neste sentido, a mulher, ao viver a experiência da menopausa molda 

de maneira única a sua identidade, considerando os múltiplos modelos que se 

fazem presentes no seu convívio e as influências destes, em seus 

enfrentamentos da vida. Helman (1994) considera que mais do que um 

conjunto de sintomas e sinais as doenças (illness) possuem vários significados 

- moral, social, psicológico e cultural. 

É provável que, pelo fato de a Medicina ocidental ser considerada 

como área pertencente às ciências naturais, os seres humanos sejam muito 

freqüentemente analisados de um ponto de vista biológico (Caprara, 2003). 

Todavia, a perspectiva interpretativista vê os indivíduos para além do corpo 

biológico, considera-os sujeitos que refletem e vivenciam uma experiência 

subjetiva no processo saúde-doença. 

A partir de uma perspectiva antropológica, o universo sociocultural 

das mulheres foi tomado como referência para compreensão do significado da 
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menopausa, analisando a cultura como hierarquia de significados, pretendendo 

que a etnografia seja uma “descrição densa” e cuja análise é possível por meio 

de uma inspiração interpretativista. Passaremos, a seguir, a tecer 

considerações sobre a Etnografia. 

 

 

3.2 A narrativa na abordagem antropológica 

 

 

Das reflexões feitas na seção anterior, entendemos que a 

Antropologia médica considera que a saúde e o que se relaciona a ela são 

fenômenos culturalmente construídos e interpretados. Os estudos desta 

vertente buscam, então, revelar a complexidade da experiência do processo 

saúde-doença e, para tanto, lança mão da etnografia para descrever este 

processo que adquire relevância na voz, sob a forma de narrativa, daqueles 

que compartilham a experiência de vivenciar, explicar e interpretar os 

fenômenos. E consideram a narrativa como um evento social e não como texto 

fixo.  

De acordo com Prince (2004), durante um bom tempo, os 

antropólogos mantinham-se fiéis a um formato razoavelmente uniforme e 

aparentemente natural - carregado de certo tabu estilístico - e não pensavam 

muito em narrativa. Para o autor, a publicação do trabalho Writing Culture 

(Clifford e Marcus, 1986) marcou uma mudança radical na escrita etnográfica e 

declarou que Antropologia possuía não somente uma política, mas também, 

uma poética no redigir. De acordo com a História, dali por diante, ficou evidente 
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que situações históricas e culturais diversas podem ser escritas de formas 

literárias diversas, e que cabe ao etnógrafo a busca por uma forma retórica, de 

ver e escrever, mais ampla do que o que se havia usado no período clássico 

(Rosaldo,1989). 

Segundo Mattingly e Garro (2000), o uso da narrativa na Medicina e 

na prática terapêutica data do fim do século XIX, nos escritos de Freud. Narrar 

as experiências do processo psicoterapêutico fornece a oportunidade para 

paciente e terapeuta desenvolverem versões alternativas das histórias, criar 

compreensões novas quando revisitam, no passado, uma opinião própria ou de 

outrem, e criar trajetos novos para o futuro. É de fundamental importância no 

mundo da clínica. 

Mattingly e Garro (2000) destacam que, recentemente, a natureza 

processual e interpretativa de práticas psicoterapêuticas recebeu uma atenção 

aumentada no campo clínico. A narrativa passou a constituir uma modalidade 

alternativa da representação que é, de algum modo, mais apropriada a 

determinados aspectos da experiência clínica (Good, 1994).  

Para Mattingly e Garro (2000), o estudo da narrativa favoreceu a 

investigação da vida social como um jogo de atores diferentemente 

posicionados e de vozes morais com poder de persuasão diferente. As autoras 

ressaltam o fato de as narrativas, enquanto habilidade humana, revelarem a 

relação entre o indivíduo e a cultura, contribuírem para o desenvolvimento ou a 

manutenção de atitudes e valores em contextos específicos e, por conseguinte, 

de significados. Para Good e Good (1982), as narrativas não são simplesmente 

relatos da experiência. Elas favorecem à experiência compartilhada e à 

organização do comportamento.  
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Esta modalidade de investigar e de saber as histórias pessoais 

requer um novo gênero para a pesquisa antropológica. Assim, as narrativas 

revelaram-se como possibilidade para compreender e comunicar experiência 

humana subjetiva relacionada à realidade objetiva do corpo, enfatizando o 

significado, o processo de produzir histórias, as relações entre o narrador e os 

demais sujeitos, os processos de conhecimento e a multiplicidade de formas 

para captar e compreender a experiência. Nesta perspectiva, as experiências 

são percebidas, criadas e recriadas, a partir de uma interação dinâmica 

estabelecida entre os indivíduos, no contexto sociocultural que compartilham.  

Rabelo e Alves (1999) consideram que as narrativas reportam-se ao 

tempo e ao espaço essenciais à compreensão das experiências, sempre 

enfatizando a relação entre os sujeitos e a pluralidade dos acontecimentos e 

das relações sociais como suporte de referências para compreender os 

fenômenos relacionados à saúde e à doença. 

Assim, a experiência do indivíduo coloca-se no primeiro plano da 

produção dos discursos científicos, dentro de uma perspectiva que procura o 

significado das ações na relação entre interpretante e interpretado, tentando 

superar a distinção entre sujeito e objeto na pesquisa científica (Geanellos, 

2000). A experiência não decorre apenas de modelos internalizados, sendo o 

indivíduo um personagem capaz de comunicar e refletir sobre ela (Canesqui, 

2003). 

As narrativas fornecem visibilidade às comunicações, hesitações, 

mudanças dos significados atribuídos nas interações sociais, antes muito 

esquecidas. As pesquisas desenvolvidas a partir do referencial teórico da 

Antropologia médica contribuíram para evidenciar o papel da cultura nas 
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construções de conhecimento e os significados dados pelos indivíduos à 

enfermidade (illness) e aos processos terapêuticos (healing) (Canesqui 2003). 

Ricouer (1984) define narrativa como uma metáfora. E, como tal, 

justapõe elementos não pela similaridade categórica, mas para favorecer a 

compreensão do contexto. Assim, as metáforas fornecem uma lógica para 

explicar os eventos, para compreender a experiência da saúde, doença e 

tratamento dentro dos tempos humanos. Mattingly e Garro (2000) lembram, 

servindo-se de Ricoeur, da relação narrativa/metáfora, principalmente, porque 

oferece uma forma para contemplar o inefável, o abstrato, pelo caminho do 

concreto.  

As autoras apontam como característica básica da narrativa o modo 

de pensar, diferenciando-a das formas abstratas e científicas, pois suas bases 

assentam-se nas singularidades da ação humana. Afirmam que a narrativa é 

usada para compreender eventos concretos que necessitam relacionar o 

mundo interior do desejo e das motivações ao mundo exterior das ações e 

coisas observáveis.  

Seria a forma mais fundamental de entender a vida em seu fluxo 

temporal; evocar imagens sensoriais; entrelaçar cenas e símbolos mesmo 

quando contraditórios e, assim, oferecer explanações contraditórias da mesma 

estória. Afinal, as pessoas ao (re)construírem suas narrativas, o fazem a partir 

de um contexto cultural amplo e de modelos que são compartilhados.  

Para Rabelo e Alves (1999), as metáforas, enquanto estratégia 

semântica, desempenham papel fundamental nas narrativas, à medida que 

revela a singularidade da experiência humana através da objetividade da 
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linguagem. Revelam-se, pois, como recurso importante para análise 

antropológica das experiências do processo saúde-doença. 

Na Retórica, a metáfora é uma figura de linguagem, uma forma 

estilística, que modifica o sentido de uma palavra substituindo-a por outra. 

Todavia, não deve ser compreendida como simples adorno afinal, revela-se, no 

campo antropológico, como um recurso nos processos de expressão, 

interpretação e comunicação do significado das experiências entre um emissor 

e um receptor. Segundo Rabelo e Alves (1999: 183) “poder-se-ia dizer que o 

efeito dessas metáforas consiste em transportar o outro (intelectual, sensível e 

emotivamente) para o drama apresentado”. 

Os trabalhos desenvolvidos no campo da Antropologia médica 

sinalizam, para os pesquisadores, as amplas possibilidades da adoção de uma 

estratégia que introduz figuras literárias, como narrativa, enredo, 

temporalidade, retrospecção, dentre outras. Além disso, concorreram para que 

as observações antropológicas, utilizando estas novas abordagens, captassem 

os significados e as expressões sobre a doença e as práticas terapêuticas.  

Para Bruner (1987:20), parece "não existir nenhum outro caminho 

para descrever o tempo vivido, salvo sob a forma de uma narrativa. [...] A 

narrativa imita a vida, a vida imita a narrativa".  

A narrativa não se realiza limitada à reconstrução do passado, mas é 

usada para expressar a compreensão de um momento atual da vida e pode, 

também, antecipar o futuro (Mattingly e Garro, 1994). Além disso, fornece as 

contradições entre uma experiência individual e as expectativas baseadas em 

modelos culturais compartilhados. 
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Há muitas maneiras de dizer histórias e muitas lentes através das 

quais estas podem ser interpretadas. A perspectiva da narrativa revela-se 

como uma maneira de descrever, analisar e interpretar as histórias. Para tanto, 

é necessário que os episódios estejam selecionados entre a vasta escala das 

possibilidades no fluxo da experiência, apresentados em uma ordem própria 

que intencionalmente ou não revele o significado (Mattingly e Garro, 2000). 

Além do mais, o aspecto social que a voz adquire na narrativa, na descrição 

dos eventos, representa particular interesse em pesquisas etnográficas. Nesse 

sentido, características como entonação e qualidade da voz devem ser 

consideradas, além da apreciação da linguagem não verbal como gestos e 

expressões. 

Uma narrativa completa, por definição, envolve um evento ou uma 

série deles - que aconteceram ou o que se suponha ter acontecido no passado 

-, a experiência - as imagens, as reações, os sentimentos e os significados 

atribuídos aos eventos relatados - e a narrativa é a forma lingüística - ou talvez 

visual ou musical - de dizer o significativo (Cortazzi, 2001a). 

Josselson e Lieblich (1998) compreendem a narrativa como uma 

modalidade interpretativa da pesquisa, em que a entrevista flui, a partir de uma 

pergunta sobre uma realidade interna, subjetiva da pessoa e, em particular, 

como a pessoa compreende o significado de algum fato de sua experiência. As 

autoras destacam que um dos aspectos mais relevantes em fazer entrevistas 

narrativas refere-se à questão de compreender o significado do que não é dito. 

Sugerem uma leitura próxima do sujeito para captar experiências que não 

foram verbalizadas. Cada narrativa é uma versão, um ponto de vista do que 

aconteceu. 
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A maioria das narrativas não relata simplesmente eventos, mas 

coloca em evidência o significado, a relevância e importância deles para as 

pessoas. Para Cortazzi (2001b), a análise estrutural pode ser empreendida 

dividindo as partes de uma narrativa, pelo menos, em três categorias principais: 

a estrutura do evento - que relate os acontecimentos -, a estrutura da descrição 

- que fornece as informações como tempo, lugar, pessoas e contexto, 

necessárias para compreender a narrativa -, e a estrutura da avaliação – que 

revela a visão, a perspectiva e ou o julgamento de quem está falando e pode 

ser considerada a parte mais importante.  

A narrativa é conseqüentemente uma ferramenta útil da pesquisa 

para complementar o uso de outras estratégias etnográficas. Entretanto, 

Cortazzi (2001a) chama a atenção para o fato de que analisar simplesmente 

estruturas ou índices narrativos não é suficiente na pesquisa etnográfica.  

Em seus estudos, Cortazzi (2001b) apresenta quatro razões 

principais que podem ser sugeridas para se proceder a uma análise narrativa 

como parte da Etnografia, sejam elas: o interesse com o significado da 

experiência, da voz, das qualidades humanas em dimensões pessoais ou 

profissionais e de pesquisa como uma história. A análise narrativa não 

pretende categorizar e classificar o mundo e sim interpretar, mostrar o 

significado e criar explanações para a experiência. 

Em uma perspectiva etnográfica, Cortazzi (2001b) considera que 

narrativas não são simplesmente respostas. Não são pacotes prontos dentro 

das pessoas esperando para serem expressos em resposta incentivada por 

uma pergunta em uma entrevista. Para o autor, uma narrativa é precedida 

freqüentemente por uma proposta para dizer uma história e uma aceitação 
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para ouvi-la. Narrar eventos é uma atividade relacional empática que envolve, 

de um lado, alguém que ao falar consulta à história inteira da vida, um 

amálgama de materiais autobiográficos e, de outro, um ouvinte com escuta 

atenta. Reconhece, todavia, que podem existir lacunas entre a experiência – a 

narrativa – a análise e a leitura final, uma vez que a narrativa pode ser afetada 

pelos processos da memória. 

No presente estudo, as narrativas originaram-se dos relatos feitos pelas 

mulheres a respeito de suas experiências com a menopausa. As narrativas 

foram analisadas, a partir dos relatos individuais e, ainda, daqueles decorrentes 

das entrevistas com o desenho. 

 

 

3.3 A Etnografia 

 

 

Devido à singularidade do objeto de pesquisa - compreender o 

significado atribuído à experiência humana feminina vivenciada – optamos pela 

abordagem qualitativa que, para Biasoli-Alves (2004), caracteriza-se como 

sendo uma abordagem que procura descrever a cultura e o comportamento do 

ponto de vista daqueles que estão sendo estudados - na perspectiva êmica - 

colocando ênfase em uma compreensão do ambiente social no qual a pesquisa 

está sendo conduzida, tomando por base uma estratégia de investigação que é 

flexível. 

Com seus métodos qualitativos, a disciplina de Antropologia 

desenvolveu a chamada Etnografia, cuja revolução ocorreu nos anos 20 com 
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as publicações de Malinowski. Desde então, a história da ciência atribuiu-lhe o 

pioneirismo na Metodologia Científica qualitativa, já que ele procurou descrever 

sistematicamente como havia obtido seus dados e como ocorria a experiência 

de campo. 

A opção pelo método etnográfico, deve-se ao fato de ser esse o que 

procura uma explicação descritiva da vida e da cultura em um dado sistema 

social, baseado em observação detalhada do que as pessoas de fato fazem 

(Johnson, 1997). Segundo Victoria, Kanuth e Hassen (2000: 53), a etnografia 

"se constrói tomando como base a idéia de que os comportamentos humanos 

só podem ser devidamente compreendidos e explicados se tomarmos como 

referência o contexto social onde eles atuam”. 

A etnografia, em seu sentido mais amplo, consiste no processo 

sistemático de observar, detalhar, descrever, documentar e analisar o estilo de 

vida ou modelos específicos de uma cultura ou subcultura, para apreender o 

modo de viver no seu ambiente. Para Helman (1994), o objetivo do estudo 

etnográfico é observar como o mundo é considerado, na perspectiva do agente 

social daquela sociedade. 

Segundo Gualda (2002), a Etnografia é um dos métodos qualitativos 

sendo, das Ciências Sociais, o mais antigo e da Antropologia Cultural, o 

essencial. Nesse sentido, a Etnografia é a descrição de um sistema de 

significados culturais de um determinado grupo de pessoas. E já é, há algum 

tempo, amplamente utilizada entre antropólogos e sociólogos em suas 

pesquisas e em estudos de outras esferas do saber, dentre estas, a 

Enfermagem. Nesta área, tem como objetivo compreender o fenômeno saúde-

doença, a partir do ponto de vista e do contexto dos informantes e, por esta 
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razão, envolve uma atitude de aprender com eles (Gualda, Merighi, Oliveira; 

1995). 

Para Morse e Field (1996), a Etnografia, na área da saúde, foi 

incorporada ao cuidado por enfermeiras antropólogas com o propósito de 

compreender como as crenças, os valores e as práticas populares, interferem 

no processo saúde-doença. A OMS aponta que, embora as pesquisas 

etnográficas consumam tempo, são necessárias para que se compreenda a 

menopausa para mulheres, a partir do seu contexto sociocultural. 

Para Hammersley (1998), o naturalismo, a compreensão e a 

descoberta são os princípios norteadores dos estudos etnográficos e referem-

se, respectivamente, ao fato de apreender os fatos e/ou comportamentos 

humanos nos contextos onde ocorrem; a necessidade de considerar a 

perspectiva cultural ao se empreender uma interpretação de estímulos e a 

construção de respostas e, por fim, pela característica de ser um processo 

indutivo ou baseado na descoberta ao contrário dos que testam hipóteses. 

Segundo Geertz (1989), o fazer etnográfico pressupõe uma 

"descrição densa" da interpretação própria que cada indivíduo faz das coisas, 

dos acontecimentos, dos fatos, dos fenômenos; estando todos estes elementos 

assentados no pano de fundo cultural. Assim, a Etnografia busca o significado 

do fenômeno e tem como ponto de partida a investigação de condutas 

socialmente modeladas (Costa, 2004). Neste sentido, em toda obra de Geertz 

é marcante o desejo de interpretar significados e não decifrar códigos. Tendo 

como viga mestra a cultura, a etnografia não busca apontar a coerência, mas, 

acima de tudo, revelar as diferentes interpretações culturais manifestas pelas 

colaboradoras, a partir dos pressupostos da antropologia cultural interpretativa. 



O Referencial Teórico-Metodológico 60 

A escolha deste método justifica-se, porque, conforme Victoria, 

Kanuth e Hassen (2000), o comportamento humano é norteado por regras nem 

sempre explícitas, que refletem o conteúdo cultural do indivíduo. Além do que, 

para se compreender mais inteiramente a complexa experiência e o significado 

da menopausa, é necessária uma pesquisa qualitativa na perspectiva 

etnográfica. 

Para Costa (2004), empreender, uma pesquisa etnográfica, implica, 

de um lado, o aguçar da sensibilidade, a atenção meticulosa a tudo o que diz 

respeito à vida dos colaboradores da pesquisa e, de outro, o desvendamento 

correlato dos contextos em relações aos quais se situam as perspectivas e o 

conjunto de valores do próprio pesquisador. Este tipo de pesquisa impõe como 

grandes desafios, o confronto contínuo do pesquisador com o seu horizonte 

teórico e o exercício permanente de sua auto-reflexão e sua crítica. O 

pesquisador pode, não raras vezes, encontrar dificuldade para incorporar as 

vozes e as reais motivações dos parceiros do diálogo – os colaboradores - que 

se inicia com a pesquisa. 

Minayo (1998a: 37) define Etnografia como 

método pelo qual se busca descrever a questão da saúde, da doença 
e/ou do cuidado, dentro de um universo amplo e complexo de 
relações sociais, políticas, econômicas, domésticas e cosmológicas, 
onde as compreensões da saúde e doença, dos sistemas médicos e 
das práticas de saúde compõem o quadro geral e da ordem social. 
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4TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

Nesta seção, passamos a discorrer sobre o percurso trilhado para a 

inserção na realidade e desenvolvimento do estudo. Para apresentação da 

trajetória metodológica seguiremos as etapas propostas por Hammersley e 

Atkinson (1994) para realização de uma investigação, sob a abordagem do 

método etnográfico: a escolha da situação social, o trabalho de campo e a 

análise dos dados. 

 

 

4.1 A escolha da situação social 

 

 

Conforme os autores supracitados, para se selecionar a situação 

social, consideramos como elementos básicos o local, as colaboradoras e as 

atividades que tinham relação com o objeto de pesquisa. 
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O Local 

 

 

O estudo foi desenvolvido na Comunidade Salinas do Ribamar que 

fica localizada, a cerca de 15 Km, ao sul de Cabedelo, município do litoral 

paraibano, na área geográfica da grande João Pessoa. A comunidade limita-se 

ao norte, com o bairro do Renascer II, ao Sul, Leste e Oeste com o município 

de João Pessoa, mais precisamente com a Via Expressa Tancredo Neves, com 

a BR 230 e com o mangue do Rio Jaguaribe, respectivamente. Em toda sua 

extensão, a localidade é entrecortada pela via férrea e margeada pelo mangue. 

Convém registrar que o ambiente foi, outrora, campo de nossa 

atuação profissional por ocasião do desenvolvimento de atividades, enquanto 

membro da equipe do Programa de Saúde da Família, desta área de 

abrangência. 

Esta localidade foi selecionada por acreditarmos que esse 

conhecimento prévio facilitaria a nossa inserção como pesquisadora para, 

nesse cenário cultural, interagir com as possíveis colaboradoras. 

Consideramos, todavia, necessário desvincular as nossas intenções de 

pesquisadora, das ações desenvolvidas enquanto enfermeira da Estratégia do 

Ministério da Saúde. Para tanto, foi necessário esclarecer à equipe da tarefa da 

pesquisa a ser desempenhada durante todo o tempo que a coleta se fez 

necessária; realizar visitas domiciliares divulgando junto aos moradores o 

objetivo da nossa presença na localidade, além de contar com o apoio do 

agente comunitário de saúde para tornar público e divulgar as razões do nosso 

retorno. Desta forma, os profissionais de saúde e a população adscrita na 
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unidade não viram nossa estadia como retomada dos trabalhos enquanto 

enfermeira, com funções assistenciais a serem desempenhadas. 

A comunidade é socialmente bem organizada e dispõe de uma 

Associação de Moradores, uma Escola Estadual, uma Escola Municipal, uma 

Lavanderia Pública e várias casas comerciais do tipo mercearias e bares. Os 

domicílios localizam-se todos nas proximidades da unidade de saúde, estando 

os mais distantes, a cerca de 1 km e são, em sua grande maioria, de tijolo; tem 

luz elétrica, mas precária coleta de lixo e total ausência de rede de 

abastecimento de água e esgoto.  

As principais atividades laborais das pessoas que ali residem são a 

coleta de caranguejo, o trabalho como camareira e vigia nos motéis próximos, 

a produção de carvão e o emprego em residências no município de João 

Pessoa. Convém registrar, entretanto, algumas situações de risco na área de 

abrangência desta unidade de saúde, tais como: o mangue, a via férrea, o lixo 

dos motéis próximos, as carvoarias, o desemprego, o alcoolismo, a violência e 

o uso comum de drogas ilícitas.  

O serviço de saúde de que dispõe a referida comunidade é uma 

Unidade Saúde da Família que se instalou em abril de 2001, no Centro de 

Saúde Tereza Cristina, já existente há doze anos, com uma equipe composta 

por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, nutricionista, odontóloga, 

auxiliar de consultório dentário, recepcionista, agente comunitária de saúde, 

auxiliar de serviços gerais e guarda municipal. Nesse sentido, foi necessário 

fazer reiteradas visitas à localidade com o objetivo de estabelecer uma 

reaproximação que pudesse viabilizar a fase de coleta de dados. 
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Com a nova dinâmica implementada na unidade, tendo por base as 

prioridades estabelecidas pela equipe de Saúde da Família e os princípios 

norteadores do Sistema Único de Saúde – SUS -, ocorreu um favorecimento 

considerável da atenção humanizada e individualizada, uma vez que a 

comunidade dispõe de atendimento diário no horário de 07h30min às 11h30min 

e de 13h30min às 17h30min, e que para melhor organização é disposto de 

acordo com as áreas prioritárias da estratégia de saúde da família nos 10 

turnos semanais.  

Para o desenvolvimento da pesquisa, não foi pretensão nossa 

utilizar a unidade de saúde como referência para seleção das mulheres que 

participariam do estudo. Serviu, tão somente, como ponto de apoio, pois, caso 

optássemos por selecionar as colaboradoras dentre a demanda de mulheres 

que freqüentam o serviço, estaríamos viciando a amostra da pesquisa.  

Consideramos necessário, do ponto de vista ético-legal, solicitar a 

autorização para realização da pesquisa (apêndice A), da Coordenação de 

Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Município de Cabedelo/PB e 

cumprir o que havia sido proposto no projeto. Para tanto, encaminhamos o 

projeto previamente analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (CEP/EEUSP - 

Anexo 01- Parecer N° 477/2005) para apreciação, além de nos disponibilizar 

para prestar antes, durante e ao final, os esclarecimentos que se fizessem 

necessários a respeito da justificativa, dos objetivos e dos procedimentos da 

pesquisa. Solicitamos autorização para: a) utilizar as instalações da unidade 

por ocasião das entrevistas, caso as participantes julgassem conveniente, e/ou 

simplesmente, como referência para localização da pesquisadora no campo; b) 
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acompanhar o agente comunitário de saúde nas visitas domiciliares, para 

estabelecer o contato inicial com as mulheres. Estando, por fim, devidamente 

autorizada pelo CEP/EEUSP e pela Secretaria Municipal de Saúde/Direção da 

Atenção Básica, seguimos para a localidade para iniciar os trabalhos.  

 

 

As colaboradoras 

 

 

O estudo foi desenvolvido com mulheres residentes nessa 

localidade. Quanto à composição do grupo, baseamo-nos em Turato (2003) 

que sugere a elaboração de critérios de inclusão. Foram estes os critérios 

adotados: menopausa espontânea (ausência de menstruação excluindo-se 

gravidez / amamentação / procedimentos cirúrgicos ou terapêuticos); não fazer 

uso de terapia de reposição hormonal; concordância em participar livre e 

conscientemente do estudo; residir na comunidade há, pelo menos, um ano; 

tempo disponível para participar da pesquisa; desejo de partilhar a experiência 

de vivenciar o processo da parada das menstruações e condições físicas, 

cognitivas e emocionais que possibilitassem estabelecer um nível de 

comunicação necessária à coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa.  

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 1996), embora afirme que 

nas sociedades industrializadas a menopausa ocorre por volta dos 50 anos, 

reconhece, também, que esta idade pode sofrer flutuações considerando 

variáveis, como ser fumante, nuliparidade e baixa condição econômica. Por 

essa razão, não consideramos a idade como critério de inclusão de mulheres 
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neste estudo. A idade, bem como o tempo precedente de amenorréia são 

aspectos que caracterizaram a amostra no capítulo que segue. 

Trabalhamos com a amostragem proposital definida 

metodologicamente como aquela de escolha deliberada de respondentes, 

colaboradoras ou ambientes, oposta à amostragem estatística, preocupada 

com a representatividade de uma amostra em relação à população total (Pope 

e Mays, 1995). 

Minayo (1998a), ao afirmar que o critério norteador para a amostra 

em pesquisas qualitativas não é o numérico, propõe que os colaboradores 

componham um conjunto diversificado, detenham os atributos que se pretende 

investigar e sejam em número suficiente que permita a reincidência das 

informações - a saturação. No nosso estudo, isto ocorreu por ocasião da 

décima segunda entrevista. 

Esta não definição do tamanho da amostra se dá em razão de que a 

literatura afirma que estudos qualitativos não tencionam, assumidamente, 

generalizar resultados. Nesse sentido é que a pesquisa qualitativa enfoca sua 

atenção no específico, no peculiar, no individual, buscando a compreensão e 

não a explicação dos fenômenos estudados. Minayo (1999) afirma que a 

pesquisa qualitativa preocupa-se mais com o aprofundamento e abrangência 

da compreensão. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, adotamos os princípios 

éticos dispostos na Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(Brasil, 1996), deixando as colaboradoras esclarecidas e livres para 

participarem da pesquisa, estando cientes do nosso objetivo e do direito de 

interromper sua participação no momento que lhes conviesse e com a certeza 



Trajetória Metodológica 68 

de que os resultados retornarão para discussão na comunidade. Além disso, 

seguimos as observâncias que se referem à autonomia – liberdade para as 

mulheres participarem ou não do estudo; a não-maleficência – danos 

previsíveis serão evitados (nenhum dano associado ou decorrente ocorrerá em 

razão da pesquisa) e a beneficência – ponderação entre riscos e benefícios 

(não reconhecemos qualquer possibilidade de danos físicos, mental, moral, 

intelectual, social, cultural ou espiritual as mulheres em qualquer momento da 

pesquisa).  

No que tange à pesquisa qualitativa, em específico, a privacidade e o 

anonimato dos depoimentos prestados foi garantido utilizando-se nomes de 

rosas da flora brasileira para designar cada informante: açucena, violeta, 

margarida, orquídea, jasmim, hortência, rosa, lírio, tulipa, peônia, íris e gérbera.  

Afinal, para que pudessemos realizar esta pesquisa, só a 

aquiescência não seria o bastante, necessitávamos da confiança daquelas com 

quem trabalhamos. Após terem sido informadas sobre todas as etapas, assim 

como sobre os objetivos, as finalidades e as formas de divulgação dos 

resultados, e concordarem em participar da pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Considerando a realidade do 

nível de educação formal da localidade e, também, nos casos em que a 

informante não fosse alfabetizada, solicitamos que, além de colocar sua 

impressão dactiloscópica, providenciasse uma testemunha, de sua confiança, 

para assinar o termo. 

Antes mesmo de introduzir a discussão e a análise dos resultados, 

optamos por construir o perfil das mulheres com as informações que estão 

apresentadas no quadro I. 
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QUADRO I – O PERFIL DAS COLABORADORAS 

NOME IDADE ESCOLARIDADE ESTADO CIVIL NÚMERO DE 

FILHOS 

OCUPAÇÃO RELIGIÃO TEMPO DE 

AMENORRÉIA 

TEMPO QUE RESIDIA 

NA COMUNIDADE 

NATURALIDADE 

AÇUCENA 
 

60 FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

CASADA/ 2 vezes 7 APOSENTADA / DO LAR CATÓLICA 15 40 PB 

VIOLETA 
 

52 ANALFABETA CASADA/ 3 vezes 15 DO LAR/ CARVOEIRA CATÓLICA 10 25 PB 

MARGARIDA 50 FUNDAMENTAL COMPLETO CASADA/ 2 vezes 3 APOSENTADA / COMERCIANTE / 

DO LAR 

CATÓLICA 2 50 PB 

ORQUÍDEA 55 FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

CASADA /1 vez 16 DO LAR/ PORCO EVANGÉLICA 5 40 PB 

JASMIM 50 FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

CASADA /1 vez 6 COMERCIANTE / DO LAR CATÓLICA 6 35 PB 

HORTÊNCIA 50 FUNDAMENTAL COMPLETO CASADA/2 vezes 4 DOMÉSTICA / DO LAR/ CARVOEIRA CATÓLICA 6 27 PB 

ROSA 
 

55 FUNDAMENTAL 

INCONPLETO 

CASADA/ 1 vez 7 DO LAR/ CARVOERIA / PORCO EVANGÉLICA 16 34 PB 

LÍRIO 49 ANALFABETA CASADA /3 vezes 15 DO LAR CATÓLICA 2 28 PB 

TULIPA 57 ENSINO MÉDIO CASADA /1 vez 1 DO LAR/ CRIA GALINHA E 

PORCO/CATA RANGUEJO 

CATÓLICA 10 22 PB 

PEÔNIA 47 FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

CASADA/3 vezes 7 DIARISTA / DO LAR EVANGÉLICA 1 ANO E 7 

MESES 

+_ 20 PB 

IRIS 72 ENSINO FUNDAMENTAL SOLTEIRA - APOSENTADA/DO LAR CATÓLICA 26 15 PB 

GÉRBERA 51 FUNDAMENTAL 

INCONPLETO 

VIÚVA  13 PENSIONISTA/ DO LAR CATÓLICA 2ANO 10 

MENES 

38 PB 
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Descrever com propriedade o grupo social pressupõe a apresentação de 

uma caracterização geral do grupo. 

 

Caracterização Geral 

A média da idade da menopausa foi de 50,1 anos. No que se refere à 

escolaridade, 50% tinha o ensino fundamental incompleto, 25% tinham 

concluído o ensino fundamental, 8,3% terminou o ensino médio e 16,7% eram 

analfabetas.Os dados ratificam as considerações da NAMS (2005) de que no 

mundo ocidental a menopausa espontânea ocorre em torno de 51,4 anos, com 

idades variando de 40 a 58. 

Quanto ao estado civil, 83,4% eram casadas, 8,3% viúvas e 8,3% 

solteiras.   

Em relação ao número de filhos, 91,6 % das mulheres possuíam 

filhos sendo a média de 8,6 filhos por mulher. 

No que tange à religião, 75% são católicas e 25 % evangélicas. 

Em relação ao tempo de amenorréia, 100% estavam com amenorréia 

há mais de um ano, sendo que a média foi de 8,5 anos.  

A média do tempo de residência na localidade foi de 25,1 anos. 

Quanto à naturalidade, 100% são paraibanas, vivenciam a 

menopausa espontânea, não fazem uso de terapia de reposição hormonal, 

gozavam de condições físicas, cognitivas e emocionais que possibilitavam o 

estabelecimento de um nível de comunicação necessária à coleta de dados. 
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As atividades (o dia-a-dia na comunidade) 

 

 

As mulheres se relacionaram com as suas atividades de vida diária, 

fossem domiciliares ou não, tais como a coleta de caranguejo, o trabalho como 

camareira nos motéis próximos, o cuidado com a criação de porcos / galinhas e 

a produção de carvão, atividades essas desenvolvidas na localidade, levando-

se em consideração características peculiares (horário, dias da semana).  

 

 

4.2 O trabalho de campo 

 

 

Para Costa (2004), o trabalho de campo pressupõe um 

planejamento que deve acompanhar todo o desenvolvimento do estudo, a partir 

de sua inserção no campo até a análise e divulgação dos resultados.  

Tendo trilhado pelo caminho da etnografia, sabemos que o 

significado das ações e eventos pode ser expresso diretamente pela linguagem 

e/ou indiretamente pela ação. Nesse sentido, a literatura apresenta a 

observação ampla e entrevista em profundidade como técnica fundamental, 

embora referendem outros recursos como oficinas, conversas informais, 

registros de campo e histórias de vida, que podem ser adotados isolados ou 

conjuntamente (Gualda, 2002; Turato, 2003). 

Para Melleiro (2003), a observação participante é a forma 

consciente de o pesquisador participar e compartilhar das atividades do grupo 
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ou da instituição a ser estudada, de modo que, interagindo com este grupo 

cultural, possa interpretar o significado dos eventos vivenciados por ele. 

Prossegue considerando que é esta imersão no ambiente cultural alheio que 

favorecerá a compreensão das observações e das entrevistas e a interpretação 

do significado da menopausa. Inserida no campo, passamos a observar as 

atividades desempenhadas pelas mulheres dentro e fora dos domicílios, 

conforme descrito anteriormente, além das festas, encontros dominicais na 

frente da igreja e reuniões na associação de moradores. 

Entendemos assim como Richardson (1999) que a observação, 

técnica fundamental do trabalho científico, é o exame minucioso sobre um 

fenômeno. É, sobretudo, na pesquisa etnográfica, uma técnica favorecedora no 

estabelecimento do vínculo com a comunidade (rapport). 

A observação foi uma forma de envolvimento e interação, ideal para 

experenciar o mundo das mulheres e reconhecer as teias culturais em que 

estão envolvidas, além dos registros permitirem um aprofundamento na análise 

do fenômeno. Nosso intento, com a observação, foi, além de assumir o peso da 

posição de instrumento principal da investigação de campo, registrar no diário 

de campo a linguagem não-verbal das mulheres, o ambiente nos quais as 

entrevistas ocorreram, as nossas reflexões durante todo o caminhar da 

pesquisa e o nosso movimento de inserção, como podemos observar no 

registro: 

 Primeiro dia de trabalho de campo. Era uma segunda-feira, e havia 
muita gente no posto à espera de atendimento. Andamos por toda a localidade 
a pé com o objetivo de relembrar cada espaço, cada casa, cada rua e lançar as 
primeiras informações sobre o nosso retorno. Fizemos algumas paradas nas 
casas de algumas. Mas, à primeira vista, parece que o tempo não passou, 
continua tudo exatamente como era: lixo a céu aberto, crianças brincando na 
beira do mangue enquanto as mães fazem os trabalhos domésticos, pessoas 
bebendo nos bares ao som de música sertaneja, as negociações sendo feitas 
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ali mesmo na porta das casas, o trabalho nas carvoeiras e na coleta dos 
caranguejos. As crianças no recreio das escolas brincando no descampado. 
Algumas mulheres conversando à sombra de árvores na frente de suas casas. 
(nota de campo). 

A sistemática das nossas visitas foi acertada com a agente 

comunitária de saúde (ACS) e com um morador da área, muito bem 

familiarizado com a comunidade. 

Em curto espaço de tempo, tornamo-nos familiares, fato favorecido 

pela nossa experiência pregressa, nesse campo, relatada anteriormente. As 

próprias mulheres passaram a informar com quem deveríamos conversar sobre 

a menopausa, na tentativa de nos ajudar. 

O registro das notas de campo das observações e/ou entrevistas, 

ocorreu imediatamente após o encontro ou logo que foi possível, na tentativa 

de preservar a fidedignidade dos fatos. Em muitos momentos, sentimos 

necessidade de reler os escritos - que mais pareciam constituir diários - o que 

favoreceu a compreensão e contribuiu para a interpretação do fenômeno. 

A observação, todavia, não foi o único instrumento dessa pesquisa. 

Buscamos associá-la à entrevista, por se constituir em técnica mestra 

desenvolvida para a coleta de dados nas pesquisas etnográficas. Segundo Gil 

(2004), a entrevista é uma forma de interação social. Esta técnica permitiu o 

acesso a dados subjetivo da realidade, isto é, idéias, crenças, maneiras de 

pensar; opiniões, sentimentos. Permitiu, também, um maior controle sobre o 

foco de atenção em questão, que somente ganharam vida ao se iniciar o 

diálogo, diferentemente de outros instrumentos que têm seu curso natural 

traçado desde sua confecção. 

O encontro para entrevista foi marcado por interação e troca, 

havendo uma atmosfera favorável que pressupunha influências recíprocas 
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entre nós e as mulheres envolvidas. Cada momento de fala e escuta foi único, 

porque únicas são as mulheres nesses seus contextos culturais e porque 

lingüisticamente cada ato de fala é único (Santana, 2004). 

Há de se considerar, também, que para a colaboradora foi o 

momento de narrar seu conhecimento e experiência de vivenciar a menopausa 

e assim fazer surgirem os significados, além de mostrar como o seu mundo 

funciona. E, à medida que o fazia, desvelava a sua experiência, ao mesmo 

tempo em que a construía e reconstruía, através da linguagem. Nesse 

contexto, a experiência nos remeteria àquilo que foi aprendido, experimentado, 

ou seja, aquilo que em algum momento foi vivido pela mulher. 

Utilizamos a narrativa, considerando o percurso metodológico, como 

uma técnica para nos aproximar da experiência, tal como ela é vivida pela 

mulher, a partir da principal característica que a distingue no mundo, que é a 

sua existência. A narrativa revela os valores e as percepções presentes na 

experiência narrada, contidos na história da mulher e transmitida naquele 

momento para o pesquisador. As mulheres não informaram sobre a sua 

experiência, mas contaram sobre ela, favorecendo a compreensão do 

significado da menopausa para mulheres e da influência do contexto cultural. 

Para Schmidt (1991), quem utiliza a narrativa deve estar disposto a 

mergulhar na história do outro. Falar sobre o fenômeno, na entrevista, 

prescinde de um trabalho de elaboração do vivido, cujo sentido se completa ao 

ser comunicado, transmitido. A elaboração e a transmissão da experiência 

integram-se na tradição oral, que se consolida num tempo lento, atravessado 

pelos sucessivos atos de narrar, por meio do qual a experiência se sedimenta. 
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Julgamos que a narrativa era a estratégia mais adequada para 

realização das entrevistas e coleta dos relatos, por nos permitir o resgate do 

conhecimento, a interpretação das experiências relevantes e a obtenção do 

significado cultural (Denzin e Lincoln, 2003; Cortazzi, 2001; Rabusk, 1993). 

Para Tedlock (2000), a narrativa da vivência revela conteúdos subjetivos, 

sociais e processuais que marcam o curso da vida das pessoas. 

De acordo com Jovchelovitch e Bauer (2002), ao narrar, o passado, o 

presente e o futuro são articulados, pois as pessoas lembram o que aconteceu, 

colocam a experiência em uma seqüência, encontram possíveis explicações 

para isso e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida 

individual e social. A narrativa pode ser, mais ou menos, conduzida por um 

roteiro. 

Por esta razão, utilizamos um roteiro de entrevista semi-estruturado, 

com as seguintes questões norteadoras: 

� Como foi, para você, a parada da menstruação (regra)?  

� O que foi a parada da menstruação para sua vida pessoal, familiar 

e das pessoas de seu convívio? 

� O que você sabe sobre a parada da menstruação? 

� O que espera da vida com a parada da menstruação?  

� Como você chama este momento de sua vida?  

Esse roteiro serviu de guia para que as direções iniciais não fossem 

desviadas, mas cada entrevista teve uma dinâmica própria, afinal, cada 

encontro, cada contato interpessoal foi único, pois as mulheres não encobriram 
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fatos importantes de suas vidas e contaram situações detalhadas que nunca 

haviam compartilhado e exigiu firmeza no cumprimento dos aspectos éticos. 

Durante os encontros, foi necessário o uso do gravador. Nesse 

sentido, foi essencial a autorização das colaboradoras e a garantia do bom 

funcionamento para obtenção do registro. Além do que, quando necessário, 

mantivemos o aparelho fora do campo visual das mulheres para que não se 

sentissem inibidas, possibilitando a observação e apreensão de expressões, 

gestos, silêncios, choros. Durante todos os encontros estivemos atentas para 

atitudes que pudessem demonstrar cansaço das mulheres e necessidade de 

encerrar a entrevista. Este cuidado aparece exemplificado na anotação que 

segue: 

 Já passava das quatro horas da tarde e estávamos há mais de 30 
minutos conversando quando percebi que D. Maria de Oliveira dirigia o olhar 
para o portão. Perguntei se estava aguardando algo e, se estivesse 
poderíamos continuar no dia seguinte, ou em outro, de sua conveniência, mas 
que não queria interromper suas atividades. Ela disse que preferia conversar 
de outras coisas fora de casa e marcou para amanhã na carvoeira, pois ela 
precisa ir até o centro social de Mandacaru para pegar o pão e o leite de hoje 
para o jantar e o café dos meninos (nota de campo). 

 

As entrevistas individuais gravadas, com permissão, foram 

previamente agendadas e realizadas de acordo com a conveniência das 

colaboradoras, em um local escolhido por elas, sendo disponibilizado, inclusive, 

o espaço físico da unidade de saúde citada. Às mulheres foi conferida a 

posição de narradoras, pois o que nos interessava era que deixassem fluir o 

pensamento e, com isso, contassem suas experiências, auxiliando-nos na 

compreensão da vivência da menopausa.  
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Durante as entrevistas com Açucena e Íris, percebemos timidez para 

elas responderem a temática abordada, pois ou não nos fitavam ou 

mostravam-se distantes, pouco estimuladas para falar, respondendo a 

questões iniciais com monossílabos e referindo dúvida quanto à utilização das 

informações. Observemos o registro abaixo: 

Conforme combinado (data e horário agendado) cheguei à casa de 
Açucena. Sentamos no terraço da casa, o gravador estava no centro e ela 
olhava o tempo todo para a linha do trem que fica na frente de sua casa. 
Quando perguntei sobre as questões referentes aos critérios de inclusão 
(menopausa espontânea, uso de terapia de reposição hormonal, concordância 
em participar livre e conscientemente do estudo, tempo que residia na 
comunidade, tempo disponível para participar da pesquisa) parecia dispersa 
pois sempre pedia para repetir a pergunta embora me parecesse que tivesse 
compreendido(ex. a sra tá me perguntando há quanto tempo moro aqui é?). 
Quando perguntamos se desejava contar a experiência de vivenciar o processo 
da parada da menstruação ela virou-se para mim e passamos a conversar nos 
olhando (nota de campo). 

Durante a minha apresentação e exposição do motivo que me trazia 
de volta aproveitei para me certificar se Íris atendia aos critérios de inclusão. 
Ela começou a dizer que até podia ajudar, mas não gostava muito de falar e 
perguntou duas vezes, para que eu estava estudando menstruação e 
menopausa. Julguei necessário reforçar as considerações de que agora era 
professora, que estava fazendo um trabalho sobre menopausa e que as 
informações prestadas não seriam identificadas  pois usaríamos outro nome. 
Nesse momento ela sentou-se melhor na cadeira, e começou a falar... nossa 
conversa que começou às 15h00min durou até 17h20min, tendo sido 
interrompida por um cafezinho que ela mesma preparou enquanto 
conversávamos (notas de campo). 

 

As atividades descritas anteriormente, bem como a primeira etapa 

das entrevistas, serviram de base para realização da maioria das observações. 

Aquelas que desenvolvemos, a partir da participação no contexto cultural 

objetivaram apreender as expressões não-verbais das mulheres, durante a sua 

entrevista e, assim, favorecer a obtenção de dados que sinalizassem como 

pistas para a necessidade de complementação às questões da entrevistas nos 

próximos encontros. 
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Considerando que os repertórios interpretativos não são sistemas 

rígidos e utilizam recursos diversos, além do roteiro de entrevista, optamos por 

realizar, como sugere Victora, Knauth e Hassen (2000) mais uma sessão de 

entrevistas, nas quais foram solicitadas às doze mulheres colaboradoras que 

desenhassem, dentro de uma silhueta feminina (anexo B), previamente 

reproduzida, como elas visualizavam o corpo internamente ou, para aquelas 

que não entendiam essa formulação da proposta, que desenhassem aquilo que 

está envolvido com a menstruação, a gravidez e a menopausa. O objetivo foi o 

de complementar as entrevistas; motivar as colaboradoras a falarem a respeito 

da menopausa, verificar o quanto a representação que elas tem do corpo 

influencia os significados que possuem sobre a menopausa e, por fim, 

favorecer uma interpretação compartilhada (pesquisadora-colaboradora) à 

medida que, ao desenharem, comentavam sobre seus desenhos. 

Ressalta-se, também, o fato de que este momento favoreceu a uma 

interpretação contextualizada e conjunta, entre a pesquisadora e as 

colaboradoras, superando a recomendação de Geertz (1989) de que 

compreender pressupõe o esforço de olhar sobre o ombro do informante para 

ver o que ele faz e pensa. Por esta razão, acreditamos que o desenho revelou-

se como alternativa para a expressão das mulheres, auxiliou as narrações e a 

interpretação dos temas culturais. Como menciona Melleiro (2003), os recursos 

audiovisuais estão sendo inseridos nas pesquisas em todas as fases, por 

acreditarem que favorecem a aproximação entre os atores sociais, com o 

cenário sociocultural. 

Sem dúvida, os desenhos e as narrativas produzidas pela mulher 

favoreceram a compreensão da experiência da menopausa. É provável que se 
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não tivéssemos utilizado este recurso complementar, certamente, não seria 

possível captar o conhecimento da representação das mulheres sobre seus 

corpos. 

Acreditamos que o desenho não fala por si só e necessitou que as 

mulheres falassem por eles, exigindo uma posição mais comunicativa e 

participativa na interpretação por parte da colaboradora e, de nossa parte, um 

respeito à autonomia das mulheres ao desenharem e explicarem. Assim é que, 

o desenho representou graficamente o conhecimento que as mulheres têm de 

seus corpos e favoreceu a construção das narrativas. Apoiadas em Melleiro 

(2003), julgamos que a integração das linguagens visual e escrita favoreceu um 

melhor entendimento dos significados, tornando a pesquisa mais completa. 

Todos os encontros ocorreram no período de outubro de 2005 a 

março de 2006, com duração média de 2 horas. As observações foram 

realizadas no período da manhã e tarde, no mínimo cinco dias por semana, 

incluindo, eventualmente, os finais de semana. Fizemos duas sessões de 

entrevista com todas as colaboradoras, sendo uma com o roteiro semi-

estruturado, e outra com a silhueta feminina, das quais, juntamente com o 

registro das observações, resultou a narrativa.  

Uma vez concluída cada entrevista foi de nossa responsabilidade a 

transcrição textual, assegurando o sigilo acordado com as entrevistadas, 

mantendo fidelidade à ética. Essa etapa foi realizada logo que possível, muitas 

vezes, no mesmo dia, suprimindo os excessos da linguagem que marcaram a 

narrativa, objetivando dar maior fluência e inteligibilidade ao texto. A presteza 

na escuta e na transcrição favoreceu a reorientação ou retomada necessária, 

nos encontros posteriores.  
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A transcrição consistiu em transformarmos o discurso verbal em 

escrito tal como foi dito e de maneira fiel. Nesta etapa, seguimos as propostas 

por Meihy (1998) e, para a textualização, suprimimos as perguntas, as 

repetições e outros elementos dispensáveis da narrativa. Passamos para a 

fase de transcriação, onde a narrativa foi recriada pela pesquisadora. 

O consentimento final só foi dado após o seu relato ter sido 

transcrito, textualizado e transcriado. Após essa etapa, procedemos à leitura da 

narrativa. Nesta ocasião, as mulheres leram/ouviram atentamente e validaram 

as informações do texto, podendo nessa circunstância, sempre que julgasse 

necessário e conveniente, fazer correções, alterações, acréscimos ou 

supressões no conteúdo. Neste momento, a narrativa foi aprovada e legitimada 

pelas mulheres participantes do estudo. 

Entendemos, assim como LoBiondo-Wood e Haber (1998) e Morse 

(1994), que, à medida que novas falas passem a ter acréscimo pouco 

significativo em vista dos objetivos inicialmente propostos para pesquisa, é 

possível encerrar a coleta de dados, acreditando já haver alcançado o ponto de 

saturação das informações coletadas nas entrevistas. Utilizamos esse critério 

para delimitar o número de sujeitos entrevistados. Assim, doze entrevistas, 

número que constituiu a população total do estudo, identificadas por nomes de 

plantas medicinais do nordeste brasileiro, nos sinalizaram que as variações 

estavam representadas, incluindo o estado civil e a experiência da 

maternidade, e que novas informações que obtivéssemos se tornariam 

redundantes.  
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4.3 A análise dos dados 

 

 

A análise dos dados se constituiu em uma das fases mais complexas 

da pesquisa etnográfica. Primeiro, por exigir do pesquisador esforço e perícia, 

considerando-se a natureza dos dados registrados em forma de textos 

narrativos e a multiplicidade de informações; depois, por exigir dele habilidade 

no reconhecimento do eixo central do esquema de significados que retrata o 

contexto cultural e que guiará, paulatinamente, a descrição e a compreensão. 

Convém ressaltar que a interpretação desenvolveu-se desde a 

situação de encontro com as participantes até as entrevistas; afinal, descrever 

a situação vivenciada é considerada uma forma de interpretar. Durante os 

encontros, novos significados foram atribuídos à experiência, co-construídos 

em um diálogo no qual o pesquisador, além de fazer perguntas, condensa os 

significados que os participantes descrevem até que a interpretação seja 

possível ou fique evidente que um tema é compreendido de diferentes formas 

(Macedo, Kublikowski e Grandesso, 2004). 

Durante o processo de pesquisa mantivemo-nos atentas a alguns 

pressupostos teóricos fundamentais, já descritos neste trabalho: 

- A menopausa é um evento biológico natural e espontâneo que se 

caracteriza pela parada dos ciclos menstruais mensais excluindo-se razões 

patológicas e/ou fisiológicas. O termo refere-se ao período de transição 

vivenciado imediatamente antes e após as variações dos ciclos e o evento 

em si - a última menstruação. 
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- As mulheres são sujeitos singulares, histórico e culturalmente construídas 

que criam, recriam e repetem os significados da menopausa em 

determinado contexto familiar / social que imprime crenças e valores aos 

comportamentos e vivências. 

- A cultura - conhecimento adquirido que as pessoas utilizam para interpretar 

as ações - exerce grande influência no significado que as mulheres 

atribuem à experiência da menopausa e a sua própria história 

- Para compreender a menopausa enquanto processo cultural é necessário 

compreender o significado da vida das mulheres na busca pelo situar-se no 

mundo social. Assim, as interpretações das mulheres fornecem um conjunto 

de significados sobre a menopausa que permite que o pesquisador, imerso 

no ambiente natural das colaboradoras, articule-os aos comportamentos, 

gestos e ações apreendidas.  

Encerramos o trabalho de campo de posse de um extenso material. 

A partir deste momento, muitas leituras foram empreendidas sobre ele para 

que aspectos importantes das narrativas fossem identificados.  

Seguimos, para tanto, a proposta de Janesick (1995) para o 

tratamento dos dados: 

a) Localizar na experiência relatada, as frases ou afirmativas que se 

relacionam diretamente ao fenômeno em questão; 

b) Interpretar os significados destas frases como um leitor informado; 

c) Obter a interpretação dos participantes, se possível; 

d) Inspecionar os significados para verificar o que eles revelam sobre os 

aspectos essenciais e recorrentes do fenômeno; 
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e) Elaborar prováveis afirmativas sobre o fenômeno com base nos 

aspectos essenciais e recorrentes identificados 

Com este guia, buscamos nos relatos, as palavras, frases, 

sentenças, idéias e conceitos importantes que se relacionavam diretamente ao 

evento menopausa; procuramos, ao identificar as unidades de significado, 

interpretar os significados destas frases. A partir de então, as narrativas foram 

mais uma vez exploradas, analisadas com o objetivo de verificar a freqüência 

em que essas unidades eram apresentadas nas falas (convergências e 

divergências), classifica-los segundo a proximidade de sentido e construir as 

categorias resgatando os pressupostos teóricos. Consideramos a freqüência 

das falas na tentativa de evidenciar tanto o que é compartilhado no grupo como 

também as particularidades. 

Apoiadas em Denzin (1989), entendemos como categoria cultural a 

construção conceitual que tem como foco os elementos culturais definidos por 

uma expressão ou palavra. As categorias não foram pré-fixadas pelo roteiro 

das entrevistas, foram construídas após leituras sucessivas e intercaladas do 

material e conseqüente agrupamento. 

Denzin (1989) sugere as seguintes etapas para a construção das 

categorias: 

• Identificar nas narrativas, sentenças/fragmentos chaves, que se 

relacionam com o fenômeno estudado; 

• Interpretar os significados das sentenças; 

• Examinar com atenção os significados para corroborar os 

caracteres essenciais e recorrentes que revelam; 
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Percorrendo estas etapas, foram identificadas nas narrativas as 

unidades de significado (subcategorias), que relacionamos em grandes 

categorias: 

1. CORPO. Dividimos essa categoria em três subcategorias: 

conhecimentos e fontes de informação sobre o corpo feminino, a vivência da 

sexualidade e o discurso religioso. 

2. MENSTRUAÇÃO. Dividimos essa categoria em quatro subcategorias: o 

significado do sangue menstrual, a relação com a menstruação, a relação entre 

menstruação e reprodução, conhecimentos e fontes de informação. 

3. MENOPAUSA. Dividimos essa categoria em sete subcategorias: as 

mudanças percebidas no corpo e no fluxo; as explicações para a parada da 

menstruação; os estigmas sociais e culturais; a experiência de viver a 

menopausa; a vivência das outras mulheres da comunidade, a denominação 

do período e conhecimentos e fontes de informação. 

A partir do encontro para elaboração dos desenhos, inspecionamos 

os significados para verificamos o conteúdo essencial e recorrente revelado 

sobre a menopausa e obtivemos a interpretação das colaboradoras. A partir 

dessas considerações, emergiram os temas: a menstruação caracteriza a 

mulher e define seu papel; o corpo emite os sinais; o poder de Deus determina 

as funções do corpo; a menopausa como evento natural do corpo e a 

menopausa e o deixar de ser mulher. 

Para Desantis e Ugarriza (2000), os temas são genéricos, abstratos 

e derivam das unidades de significado, comportamentos, observações e 

expressões verbais ou não dos sujeitos; englobam categorias e convergem 

para evidenciar os componentes das experiências. Nesse estudo, os temas 
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elencados surgem das análises empreendidas e conduzem para a 

compreensão do significado cultural das mulheres, considerando-se a 

menopausa.  

Os temas culturais são as conceitualizações que conectam domínios 

(categorias), dando uma vista holística da cultura sob o estudo. Os temas de 

um estudo são descobertos melhor após um processo de imersão e surgem 

após a análise e interpretação dos dados. 

Para compreendê-los, utilizamos, além do método etnográfico, 

pressupostos do método biográfico interpretativo que conseguimos identificar 

nas narrativas: a existência do outro, os antecedentes familiares, os momentos 

marcantes, gênero e classe social e as experiências marcantes (Denzin, 1989). 

Acreditamos que a experiência da menopausa é determinada pela cultura e 

pela singularidade da biografia individual e podem ser alteradas em razão das 

relações estabelecidas e das situações vivenciadas.  

Uma vez construídas as subcategorias / categorias / temas, 

passamos a analisar a natureza da experiência comum entre as mulheres. 

Dessa forma, fomos delineando a interpretação e compreensão da vivência da 

menopausa, segundo suas elaborações culturais. Prosseguimos com uma 

comparação entre as categorias, evidenciando os nexos, na tentativa de 

sintetizar essas interpretações e compreensões em temas de significado. 

Sendo objetivo da interpretação, a compreensão só foi possível pela 

nossa participação no mundo social das pessoas, viabilizada através da 

utilização das técnicas, já referidas para a coleta de dados. Pudemos 

compreender o evento, a partir da realidade vivida pelas mulheres, 

considerando dois sistemas de conhecimento - o das colaboradoras (êmico) e 
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o da pesquisadora (ético) (Boyle, 1994). Assim, a pesquisa fez emergir uma 

narrativa considerada uma continuidade entre as histórias iniciais, contadas 

pelas colaboradoras, e a história final, contada por nós. 

Dessa forma, é fácil predizer que a relação estabelecida com as 

colaboradoras não foi neutra, a tensão existente entre o horizonte semântico 

das participantes e nossos horizontes foi fruto do conhecimento adquirido ao 

longo do curso de nossas vidas. Residiu aí o verdadeiro encontro etnográfico, a 

interpretação.  

A saída do campo ocorreu, como sugere Costa (2004), de forma 

paulatina, coincidindo, em parte, com a fase de análise dos dados, tendo sido 

formalmente comunicada e seguida de agradecimento às colaborações. 
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Concluída a fase de manter contatos e de partilha das experiências 

do processo da parada das menstruações, realizamos a ordenação das 

informações sobre a forma de narrativas. Optamos por apresentar os desenhos 

e os relatos feitos pelas colaboradoras, conservando-os na íntegra. A primeira 

parte do texto, apresentada em letra no formato itálico, é fruto das entrevistas 

feitas com o roteiro de questões e a segunda parte, o texto com estilo de fonte 

normal, resultou das entrevistas com a silhueta do corpo feminino, momento 

em que as mulheres desenharam como elas visualizavam o corpo 

internamente e os eventos como menstruação e gravidez. Nessas 

circunstâncias, pudemos verificar o quanto essa formulação de fato influencia 

as imagens / explicações que as mulheres possuem associadas à menopausa. 

Acreditamos que, ao apresentar os desenhos acompanhados das 

narrativas, estamos reconhecendo a relevância da utilização do desenho como 

técnica para coleta dos dados em trabalhos etnográficos. Se, ao contrário, os 

apresentásse-mos em anexos, surgiriam como simples ilustrações de 

importância secundária. 

Por meio das narrativas, tivemos acesso à experiência das mulheres, 

o modo como elas descrevem a menopausa e a maneira como elas a 

interpretaram. Representam a expressão da experiência da menopausa que foi 
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sendo construída, a partir das análises dos acontecimentos presentes nas 

redes de relações sociais. 

Nosso trabalho metodológico de compreender o significado da 

experiência cristalizada nos relatos e a sabedoria escondida na simplicidade do 

cotidiano foi orientado pelas narrativas das mulheres. São muitas histórias e 

diferentes rostos, mas todas com vivências muito individuais. Percebemos que 

o conhecimento tecido no cotidiano dos grupos sociais correlaciona o ambiente 

natural particular do grupo com a ordem cultural e social, mediatizada por 

significados. 

As narrativas demonstraram como as mulheres percebem seus 

corpos a partir da imagem das estruturas internas e dos seus funcionamentos. 

Acreditamos que esta imagem possa influenciar a percepção e, por 

conseqüência, afetar a vivência da menopausa. Para Lê Breton (1998), cada 

sociedade estrutura as imagens do corpo na tentativa de subjugar o mistério 

que o envolve em função dos significados que o abrange. O corpo é parte 

integrante dos seres humanos e por esta razão, presume diversas 

interpretações. 

As narrativas que seguem ilustram os significados de uma 

experiência feminina já transcorrida. 
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“Sei não doutora se o que vou me alembrar serve para a senhora. Sei bem que o 
“cumpade” começou a falhar quando eu tinha 44 para 45 anos. Descia aí passava 2 a 3 meses 
sem aparecer, sem dá sinal nenhum. Aí, descia de novo, só pingava, tinha vez que parecia que 
era uma morragia. Teve uma vez que baixei o posto e os povo pensava que era outra coisa, 
porque, a senhora sabe, num local desse tamanho todo mundo sabe de tudo que acontece na 
vida de todo mundo, sabe quem é moça, quem é mulher, quem leva cangalha, quem é 
chifreira.Dai os povo ficou pensando que meu marido tinha feito alguma coisa lá(risos) pelas 
partes. Fiz um acompanhamento com o médico do posto que tinha na época, só para mulheres 
(ginecologista). Ele fez os exame e disse que era coisa de mulher, que eu esperasse que isso 
passava e não ia descer mais sangue. Afora isso não sentia nada, não. 

“Com a idade avançada, a mulher para de menstrua. Mas, dizer a doutora, o que 
mesmo fez a menstruação mudar, sei não senhora. Deve de ser porque as coisas aqui dentro 
não funciona mais como antes. Como bem, é como se fosse uma máquina que vai ficando 
velha, vai ficando velha, e já não faz o mesmo serviço de antes. A senhora entende. Mas, 
nunca ninguém explicou o que era menstruação. Porque nois mulher menstrua? Deve ser para 
limpar o corpo e pronto.É tanto que, quando tem menino, não menstrua para não sujar o pobre. 
Mas, pensando bem é a situação dos homem: nasce sujo e morre sujo é?(silêncio) Acho, 
mesmo que a idade muda muitas coisas, muda a mulher e deixa ela ficar parecida com os 
homem, como diz o povo aqui. A senhora sabe os pessoal diz por aqui quando as mulher para 
de menstruar que agora virou homem. Me lembrei agora que minha mãe dizia que, quando a 
idade chegasse eu ia vê o que era ser mulher. Ela dizia:quando é nova sofre vergonha porque 
todo mundo sabe quando a gente foi moça, depois, quando um homem mexe sai dizendo, 
quando faz qualquer coisa com homem pega buxo e todo mundo vê e quando ta mais velha, 
qualquer coisa que diz que está com calor, povo já sabe que o chico não vem mais. Ela dizia 
que coisa de mulher todo mundo vê. Era assim mesmo que ela falava. Mas nunca vi ela se 
queixar da menstruação e da menopausa. Aprendi com ela só de vê e ouvir” 

Vou contar uma coisa que é até engraçada. Só vim entender como as coisas era 
aqui dentro um dia que vi no motel uma figura ensinando a usar camisinha e depois mostrava o 
homem botando dentro da mulher. Aí eu perguntei a secretária o que era o útero e tudo mais. 
Mas até aquele dia pensava nem sabia como era o corpo meu por dentro. E isso eu acho muito 
engraçado: sou mulher e não sabia como era as coisas por dentro. Mas nunca pensei porque a 
menstruação desce, de onde vem...sei lá. Sou muito tratada e quando sinto qualquer coisa vou 
no posto. Mas dizer que sei porque a gente começa a menstruar e deixa sei não. Sei que, 
quando menstruar, diz que a gente é moça e já pode ser mulher de um homem e sei que, 
quando a menstruação, vai embora diz que a gente não é mais mulher. 

No começo de tudo isso, eu ficava com medo de ser outra coisa, porque, como 
ninguém nunca tinha conversado sobre estas coisas, eu pensava que menstruava num mês e 
depois não vinha mais e pronto, acabou-se, foi embora o cumpade, não visita mais. Não 
pensava que ficava aquele muído, vai e vem. Mas, depois que o médico me falou que era coisa 
da idade e de mulher mesmo, fiquei com o coração aliviado e entendi tudo. Achei bom porque 
desde 11 anos que eu fui moça e, para falar a verdade, eu achava era bom quando estava de 
buxo porque pelo menos não tinha aquele vai e vem e o mela-mela. Sofria muito na 
menstruação: doía de se lascar e não tinha esses remédios de hoje que os povo sente dor, 

AÇUCENA, 60 anos, nasceu em Cajá, interior da Paraíba. Foi casada duas vezes; teve sete 
filhos, mora com a filha mais nova e dois netos. O marido foi embora há quatro meses, pois 
passou a beber muito e a maltratá-la. É aposentada e recebe um salário mínimo. Trabalhou 
sempre nos motéis das proximidades. A princípio mostrou-se distante e pouco interessada 
em falar sobre o assunto; todavia, ao longo das entrevistas, ficou bastante participativa. Ao 
iniciar sua narrativa, seu tom de voz parecia melancólico, e foi entrecortado por choro e 
silêncio, principalmente ao descrever os problemas de convivência com o marido. No 
entanto, lembrou com entusiasmo algumas passagens que marcaram sua vida. 
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toma e fica logo boa, não!. Eu sofria muito, tinha muita vergonha também de lavar aqueles 
pano. Eu lavava dentro do banheiro, de noite, e pendurava no varal escondido. As casa fica 
tudo perto uma da outra o povo é curioso e se não me cuidasse quando estava nesses dias até 
os vizinho sabia e isso eu não gostava não. Depois inventaram o modess mas tinha mês que 
era difícil de comprar por causa das condições da gente. Por isso que achei bom a parada da 
menstruação. Agora lembrei que depois que o cumpade não desceu mais, com uns tempos, 
comecei a sentir um calor infeliz, agoniado, subindo para a cabeça. Mas, mesmo assim, 
achava melhor que as dores da cólica. Só quando tive meus meninos aí deixei de sofrer um 
pouco com as cólica e porque o médico dizia que era porque tomava remédio de evitar. Mas 
deixei de trabalhar muito e até baixava o hospital por causa das cólicas, porque de mulher para 
mulher essas coisas muda. Tem gente que não sente nada com a menstruação...eu só faltava 
morrer. Tem gente que só falta morrer com a menopausa ...já eu não sinto é nada, somente o 
calor. Mas aqui onde a gente mora não é só mulher velha que sente calor não.E,  para o calor, 
eu corria bem ali para o banheiro e me molhava. O meu marido era que ficava dizendo “tá com 
o calor da menopausa, tá ficando velha”. Doutora. quando a senhora chegar, se for como eu, 
tranqüilo, a senhora vai vê que o calor, a quintura, falta pouco torrar o juízo da gente. Mas aí foi 
indo, foi indo...e hoje não sinto mais nada não. Nem me alembro mais como era. Eu nunca 
mais tinha nem pensado nisso. Lembrei dessas coisas agora aqui com a senhora.” 

Como disse à senhora, por aqui não gosto muito de conversar sobre estas coisas 
não. Mulher da minha idade tem vergonha de falar disso, de coisa de corpo e tudo mais. 
Mulher nova, não, tiro pela minha filha, quando tinha marido dizia mesmo na frente do marido 
´vou não que tô menstruada´. A senhora. já viu um negócio desse? Sei que todas as minhas 
amiga não é mais mulher não. Todas já não menstrua mais. Mais tem uma que conta uma 
história que a patroa dela ficou tão doente com a menopausa que toma remédio e tudo. Mas 
por aqui, que seja do meu conhecimento, a coisa que mais as mulher reclama é do calor 
mesmo. (....) Tem delas que reclama mais um pouco, tem delas que só pela idade é que sei 
que não é mais mulher, mas elas não se queixa de nada, não. Sei também que essa história de 
mulher velha não ter mais homem está mudando, só ainda não mudou na minha cabeça. Tem 
um homem que tem 45 anos, é novo não é? Pois bem, ta vivendo com uma velha de 65 anos. 
O povo dizia que é por causa do dinheiro que ela dava a ele. Aí um dia ele tava bem aqui na 
frente de minha casa conversando com um filho meu, eu perguntei o que diabo ele tinha visto 
numa velha. Aí ele disse que mulher velha é mais amiga, entende melhor as coisas de homem 
e que não precisava ele se preocupar porque ela não ia ter filho e ele não tinha que trabalhar 
para dar dinheiro a filho e a mulher. Às vezes penso que tem homem por aqui, como as 
empresa, que gosta quando a mulher não menstrua mais porque não aperreia a cabeça deles”. 

Sim, lembrei que elas têm falado que tem mais emprego porque não tem perigo de 
buxo e de licença, quando o menino nasce, aí muitas mulher nova não arruma emprego aqui 
pelos motéis, mas mulher velha para ser camareira, trabalhar na limpeza, lavanderia, cozinha, 
não falta, não. 

A senhora concorda comigo que a idade muda muita coisa na gente? Tá pensando 
que eu era gorda assim! Era magrinha, tinha 45 quilos. Era bem feita. Não sabia ler e escrever, 
mas sempre fui viva. Trabalhava no motel e não sabia ler aí me colocaram na cozinha, pois a 
senhora acredita que só de ver as letras, eu aprendi qual o prato que era pedido. Mas, com a 
idade tudo muda.Eu mesma mudei muito. Mas, se for para falar de coisa de mulher, o que 
mudou mesmo foi que depois da menopausa sentia muito calor e uma secura lá em baixo. 

Meu marido toda vez que bebia ficava dizendo que eu estava velha, que mulher é 
só quem pode dá filho a um homem, que eu vivia com o calor da menopausa. Até aí tudo bem. 
Mas um dia, faz uns 5 anos, ele bebo, disse que eu estava seca porque, por certo, tinha outro 
homem, porque não molhava mais como antes não. Aí, resolvi botar um ponto final. Podia dizer 
tudo, mas, falar da minha honra, não! Eu disse a ele que mulher dele eu não seria mais. Que 
eu estava diferente, sem molhar do mesmo jeito, eu tava, mas não tinha nadas haver com 
outro homem. Desse dia em diante não fiz mais nada. Às vezes tava só eu e ele em casa, de 
noite, eu tomava meu banho, vestia meu camisolo e ficava com muita vontade de fazer coisas 
de marido e mulher... Mas, a gente depois de velha tem que se dá o respeito. Agora de 4 
meses para cá, ele foi morar em outra casa e a senhora acredita que as vezes fico pensando e 
tenho vontade. Mas, tenho muito medo, porque o povo diz que com a idade a mulher não 
precisa mais de homem, não. Eu já tenho essa idade e fico meio irritada e sei que é falta de 
homem. Doutora, não é brincadeira, não! (risos) é quase 6 anos sem fazer nada. Tem dia que 
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subo pelas paredes. Vou dizer tudo a senhora. mesmo. Sou opiniosa e fico com medo de fazer 
as coisas porque as pessoas dizem que quem tem problema de pressão, como eu tenho, se 
transar pode sofrer do coração e morrer na hora. Aí fico pensando: meu Deus, o povo diz que 
com a idade a mulher não sente mais nada, porque eu sou assim, será que sou normal? 

Tenho medo porque o povo diz que, com a idade, a mulher não sente mais nada e, 
se isso acontece, é castigo, na certa, de DEUS. Ele faz até o útero secar. 

Tem gente que ainda diz que se fizer vai secar o útero e aí tem que fazer uma 
cirurgia para operar e arrancar tudo de dentro. Com essa menopausa, o que mudou foi o 
sangue não descer mais, esse calor mas que já passou e a secura. Mas, a vontade não vou 
mentir não: não mudou muito não. É claro que, quando a gente é mais nova, a vontade é 
maior. É como ajuntar palha seca e fogo: queima tudo num instante (risos). Quando a mulher 
fica mais velha e quando chega a menopausa, penso que a gente precisa soprar mais um 
pouquinho para o fogo encostrar na palha seca aí é só esperar e vai queimar (risos).” 

Chegar nessa idade, para mim, é um prazer porque minha mãe, meu pai e meu 
irmão morreram cedo. O que me deixa triste é porque sei que já estou perto de ir e não me 
sinto mais aquela mulher. Hoje, me vejo muito diferente. É tudo mudado. E as mulheres é que 
estão diferentes, até nas coisas de sexo. É tudo diferente: a gente não precisa estudar mais 
nada, é só assistir televisão. E acho que algumas mudanças foram boas. Para mim, deixar de 
menstruar foi uma coisa que mudou e foi boa  

Esse tempo que a mulher não menstrua mais é? Por aqui a gente diz que não é 
mais mulher, que a mulher ficou seca, que a mulher virou homem e agora não se limpa mais. 
Mas diz que o nome mesmo é menospausa. A senhora sabe que o povo chama uma coisa só 
de um monte de coisa. Mas eu sei só estes. 

Vendo esta imagem, sei bem que o homem coloca aqui dentro e deixa menino 
dentro do útero (apontando figura). Mas, nunca pensei de onde vem o sangue. Eu acho que é 
assim: como tem sangue pelo corpo todo e a mãe do corpo ta no meio, fica limpando e 
limpando o corpo. 

Mas também penso que, quando a gente menstrua é moça, começa a limpar o 
corpo porque começa a viver as coisas do mundo. Antes da menstruação e quando para, a 
gente vive com toda a inocência, sem maldade. 

Sei só que a menstruação é coisa do corpo da mulher. Sei também que a mulher 
quando pega menino não menstrua. Sei que, quando ela para de menstruar diz que virou 
homem, porque não se limpa mais. E (risos) com a parada, da menstruação, as coisas ficam 
diferentes porque, como a mulher fica seca por dentro, seca também esse lugar aqui, onde o 
homem bota para fazer menino, e por isso não menstrua mais. 

Acho que nas partes a mulher tem a Mãe do corpo que na vida e todo mês manda 
o sinal de menstruar e de parar. O nome mesmo já diz mãe do corpo...As coisas acontecem 
segundo a vontade dela. E quando chega a hora de parar ela mesmo tira o sangue e pronto. 
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Violeta, nasceu em 1954, em Caldas Brandão, município da Paraíba. Nos estudos não se 
adiantou, sabendo apenas “desenhar” o nome. Foi casada três vezes, está viúva há dois anos 
e tem um companheiro há dezenove anos. É mãe de quinze filhos. Foi violentada pelo padrasto 
aos nove anos e somente aos doze menstruou pela primeira vez. Sempre trabalhou nos 
afazeres domésticos e no roçado, desde menina. Há vinte e cinco anos mora no Salinas do 
Ribamar. 

 

 

 

“Vou falar primeiro de outra coisa ligada à menstruação. Depois, eu falo de quando 
ela foi embora. Falar de menstruação me faz lembrar que, quando eu tinha 9 anos, o homem 
que vivia com minha mãe me usou como mulher. Foi assim: ele foi viver com minha mãe, mas, 
estava com intenção em mim, sem eu saber. Ele de olho em mim e minha mãe tava buxuda de 
um menino dele. 

Ela saiu um dia para o roçado e eu fiquei sozinha. Aí, no pingo do meio dia, 
bateram na porta: ‘bebé, bebé, abre aqui, é Zé Rosa, me dá uma caneca d´água’. A porta era 
daquelas de duas partes. Fui lá, abri a de cima e me virei para ir pegar a água no pote. Quando 
pensei que não, ele entrou e já foi segurando pelo braço e me jogando na cama. Eu ainda era 
criança. Sabia de alguma coisa porque às vezes via ele e minha mãe, de noite, fazendo umas 
coisas. Ele me jogou na cama e disse: ‘eu vou lhe comer agora’. Eu disse: saia, saia e foi uma 
gritaria. Mas não adiantava de nada a casa era perdida no descampado e não tinha vizinho 
nenhum. Eu era maguinha, pequena e naquele alvoroço quando vi tava aquela marra de 
homem em cima de mim. Quando eu tornei foi com ele batendo na minha cara. Pronto. Eu 
pensei, ai meu Deus do céu, e ai?  

Ele correu, lavou o lençol, emborcou o colchão por causa do sangue que passou, 
mas era coisa pouca, e disse: você não vai dizer nada para ninguém, ouviu. Se você disser à 
Olívia (minha mãe) eu lhe mato. Não diga não. Eu fiquei naquela situação. Nunca ficava só 
com ele, vivia fora de casa, correndo pelo descampado, mas, se ele tivesse em casa, eu não 
ficava, a não ser que tivesse outra pessoa. Com uns tempos, minha mãe foi ficando sismada, 
porque esse povo de antigamente parece que tinha um faro de cachorro doido. Mas, eu fiquei 
escondendo, escondendo e ela perguntava se eu tinha feito alguma coisa e dizia que se eu 
fosse mulher antes de ser moça era castigo e eu ia secar por dentro. Minha mãe dizia que, 
para DEUS, era castigo ser mulher antes de ser moça, que a gente tem que esperar que ele 
mande o sinal. 

Com 12 anos eu adoeci, me formei moça, moça e mulher, porque ele tinha bulido 
em mim, e eu já tinha me perdido. Mas não contei para ninguém porque tinha medo, porque ele 
dizia que, quando eu fosse mulher, ia querer de novo pra mode ter um filho meu. Eu tinha 
medo de pegar buxo dele. Um dia, ele soube e quis atentar novamente. Então, eu disse: se 
você vier, eu digo a mãe! Aí, ele deixou.  

Contei isso para a senhora entender porque nunca gostei de menstruar. Passei 
muito tempo, já era moça e mulher, mas, ninguém sabia. Eu não gosto de menstruar, por isso. 
E adespois de grande, comecei a me inxirir e a senhora sabe que antes a gente não sabia era 
de nada não. Então, todos os mês era aquela peleja vai descer, desceu, não desceu, é buxo, 
era a maior agonia. 

Porque a gente precisa virar mulher para casar e ter menino e depois volta a ficar 
menina para se apartar dessas coisas. Então, é por isso que voltei a ficar menina de novo sem 
menstruar e isso me deixou mais livre, porque eu sempre fui muito namoradeira. Eu vou 
contando aos poucos, se não, a senhora levanta e sai correndo, me achando uma doida. 

Embarriguei tinha 14 anos. De lá, até o fim, foi quase um menino atrás do outro. 
Foi 15 filhos. Sendo que foi 12 de tempo e 3 aborto. Eu engradivei dando de mamar...era 
tirando um e botando outro, todo ano o coro espichava e depois eu ficava sequinha, sequinha. 
Pelo tempo da menstruação eu sofria muito porque era menino, e...tome menino. E todo 
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mundo sabe que menstruação não é coisa boa, nem limpa, porque quando o menino começa a 
crescer o que é que para primero: a menstruação. É uma coisa mesmo num é? 

Mas, para atender o que a senhora quer mesmo, vamos lá. Com 41 pra 42 anos 
começou a falhar e com 43 foi embora de vez. Comparação: era hoje minha data de menstruar 
e aí não vinha. Completava mês, tinha vez que passava para dois e nada...Quando pensava 
que não, começava a sangra; às vezes era depois de eu ter relação e eu pensava se ele tinha 
ferido qualquer coisa, sei lá como é as coisas aqui por dentro? Da última vez passou-se 3 
meses sem vim aí eu pensei que tava buxuda. Aí pensei em tomar remédio para tirar, e 
garrafada. Mas, não cheguei a tomar não. Fui para o médico e ele foi perguntando com 
quantos anos eu tava e aí foi dizendo que era desse modelo, que era.....como é?...que eu não 
sei dizer o nome não...Que já era o começo, que eu já tava entrando...no menausa 
(...risos...)Que menausa eu tô é doida, é  menopausa. Aí com 43 anos completo foi embora de 
vez. 

E nessa época, eu estava com Sr. toureiro e com Sr. Gafanhoto (escondido tem 19 
anos já, mas meus filho sabe), a mão na cabeça, pensando como danado vou saber de quem é 
o menino? E se for barriga? Morro dizendo que é do marido (toureiro). O pior é que dizem que 
filho de puta mostra o pai logo na cara. Ficava agoniadinha: meu DEUS, se eu pegar uma 
barriga de um homem de fora, eu tô fritinha mesmo! 

Eu só deixei meu marido por morte. Se ele não tivesse morrido tava com ele. Ele 
era trabalhador e me queria muito bem Era doido por mim. Mas, começou a beber e tomava 
essas água daqui do esgoto, pegou a tuberculosa e teve uma parada da circulação e morreu. 

Quando a menopausa foi embora de vez, eu comecei a sentir um calor. Se falar 
começa, parece uma doença, se começar a falar vai esquentando tudo e falto pouco correr 
doida. O sangue desce e sobe. Quando ele desce que sobe, aí dá o frio. 

Que eu saiba a idade vai passando e vai levando a beleza e a juventude e 
trazendo feiúra e velhice. Para a mulher, ainda traz a menopausa. Afora isso não sei explicar. 
Também como a gente podia saber o que era a causa se ninguém, nem mesmo minha mãe 
não falava disso, não. Me alembro bem dela nessa peleja com o calor...ai que calor, e tome 
banho e tome banho. Mas, dessas coisas a gente não falava, não, e é engraçado que até hoje 
eu também num falo com minhas filhas, não. De coisa de corpo de mulher, sei bem que 
menstruava uns 3 4 dias mais não vinha muitão não, era só muita cólica, acabava quando tava 
esperando filho e depois o tempo foi se passando, se passando e aí acabou. E engraçado é 
que quando tava menstruada, era como tava de resguardo: não levava sol, chuva nem sereno, 
não passava debaixo de cerca nem de arrame e tinha que andar os dias com um pano 
amarrado na cabeça Tinha um monte de coisa que não podia comer coisa carregada, era uma 
novela. Por isso também que às vezes penso que não menstruar é bom. 

A menopausa, para mim, foi bom e ruim. Do lado ruim foi por causa desse calor e 
desse suor frio. Doutora, pelo inverno aqui fica ruim porque a maré sobe e enche tudo de lama, 
mas eu durmo uma beleza, até me cubro. Pelo verão, aqui fica tudo seco e eu falto pouco é 
morrer de noite com o calor. Eu nem uso mais lençol. E achei foi bom porque como já disse 
não me preocupava mais com nada mesmo. Como tinha 2 homem podia fazer qualquer coisa, 
qualquer dia despreocupada. Mas, faz 2 meses, que eu tava tendo relação e senti umas coisa 
diferente. (...risos...) Quando ele foi colocar o bicho lá dentro tava era tudo seco que, quase 
não entrava. Fui na médica para saber o que danado era isso. Fiquei com medo porque aqui o 
povo diz que a mulher de idade vai ficando seca por dentro. Aí eu disse valei-me meu Deus, eu 
to é ficando seca. Mas eu ainda molho lá nas partes. Não como antes, mas molho. Sinto mais 
vontade destas coisas no começo da lua, por estes tempos era época de descer a regra aí fico 
com os peito doendo um pouco e com vontade de fazer. 

Há 2 meses, fiz uma dessonografia e a médica disse que meu útero tava lá em 
cima. Pois bem, fui ter relação e esqueci que já sou uma velha, fui me assentar (risos) doutora, 
quase morro, foi tanta dor,que eu senti como se tivesse batendo lá dentro de uma coisa, sei lá 
o que, parecia que a mãe do corpo ia sair pela boca. Eu nem esperei ele tirar, eu mesma saí. E 
ele ficou com raiva porque ele disse que isso não é coisa de mulher, a mulher tem de esperar a 
vontade do homem de terminar e depois tirar. Mas, a doutora do posto disse que não era da 
menopausa, não, era uma inframação e passei mais de 15 dias me tratando usando tibiótico e 
mais um creme vaginal que bota lá dentro mesmo. Agora não sinto nada. Penso que também 
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foi à extravagância da idade de fazer essas coisas atrepada uma cerca sentada no colo do 
homem. (risos) veja bem na minha cara que velha safada. 

Tem dia que às vezes digo que esse calor é castigo de Deus, porque pedia tanto 
para a menstruação ir embora de vez, para me livrar de bucho, mas a infeliz se foi e deixou um 
calor que me aperreia o juízo por demais. Eu fico pensando que se pudesse era para eu ter 
ficado tomando remédio do posto para não pegar bucho, ficava menstruando todo mês e não 
tinha calor. Aí era o céu para mim! 

Muitas mulher aqui mente umas pras outras e, pros marido porque tem medo de 
dizer que não é visitada todo mês. Elas ficam dizendo que homem só gosta de mulher, mulher 
mesmo. E como os povo diz que, quando a regra vai embora, a gente vira homem aí pronto 
fica maior coisa. Sei bem que aquelas que conversa um pouco fala mesmo é do danado do 
calor. A Doutora me contou que umas também sentem como eu, as partes secas. Ela disse 
que tem uma pomada que compra, mas eu não tenho dinheiro e quase ninguém aqui tem. 
Então, nós vai dando o outro jeito que ela ensinou, que é namorar mais tempo antes de ter 
relação, para poder ficar melhor para o homem colocar e não sentir dor. Tem dia que a gente 
se encontra no posto e enquanto espera a doutora de lá nóis fica conversando de coisa de 
mulher e eu fico só de escuta. Muitas acha que se era de adoecer preferia a menstruação, mas 
muitas, feito eu, não sente muita coisa e acha o fim das regra uma maravilha porque não fica 
com preocupação de nada. 

Com a menopausa o que mudou um pouco foi esta história de molhar lá por baixo 
e o calor, mas, eu penso que isso é da idade. Será que tem constas haver com a 
menstruação? Fico pensando cá com meus botões que não, porque então quando a mulher 
ainda menstruasse nem sentia esses calor grande e sempre molhava bem e a senhora sabe 
que isso também acontece em todas idade.  

Penso que o que mudou para mim mudou para melhor. Sendo franca com a 
senhora só achei bom porque podia fazer tudo com meus dois homens e não corria riso 
nenhum de nada, de buxo mesmo que era o mais pior.  Agora é que ta bom mesmo que você é 
mais livre, fiz períneo e ligação, porque depois de 15 menino a senhora imagina o fole que tava 
isso aqui, eu já sentia a bola, a mãe do corpo, querendo sair. Ficou tudo novo e arrochado e, 
de bom ainda, não poder mais ter filho e agora pode todo tempo não tem mais aquele negócio 
hoje pode, é dia bom...hoje não pode e ficar com medo do homem procurar outra mulher. Se 
bem doutora. Que eu é que tive outro homem então quando menstruava por um lado ficava 
aliviada porque tinha medo de ta casada e ter filho do outro. Mas, depois que foi embora, eu 
ficava livre para fazer quando eu quisesse.” 

A gente por aqui chama assim, de menopausa, mas, saber porque a mãe do corpo 
se fecha, sei não senhora. Nem sei porque o boi desce todo os mês. Fico pensando: como é 
que DEUS faz um negócio para sair coisa boa e ruim. Porque sai mijo, boi, menino, quem já viu 
doutora as vezes fico pensando como é que pelo mesmo lugar sai esse monte de coisa. 

 Para mim, os buracos são entrada e saída do corpo. A comida entra por aqui e sai 
por aqui. Já quando a gente come vai por este caminho, quando tumano água ou coisa assim 
vai para este lugar e vira xixi. Tanto o xixi, como o sangue (boi) sai pelo mesmo lugar. O 
sangue vem da gente mesmo. É como se fosse assim: tem sangue demais e joga fora aquele 
pouquinho. E todo mês se prepara como uma faxina, aí fica tudo bem. Eu penso que o menino 
podia nascer por outro local. Filho é benção de DEUS e nasce pelo mesmo lugar que o homem 
coloca que sai o sangue e o xixi. Sei não, penso que nisso tem alguma coisa errada. Mas como 
DEUS sabe tudo, acho que ele pensou assim: vou fazer um buraco só porque assim quando 
elas tiver menstruada e buchuda não fazem nada. Assim, mesmo ele deve ter pensado que as 
mulheres têm idade pras coisas. Ele mesmo manda o sinal de começar e de parar. Eu mesma 
acho que DEUS é que determina a menstruação começar e parar no corpo da mulher tudo. 
DEUS foi quem fez a mulher não foi? Pois bem, ele fez esse lugar para menino ficar, para fazer 
a faxina e para jogar fora o xixi. É assim que vejo as minhas partes. Ficava pensando se 
quando o menino fosse nascer e tivesse vontade de mijar, o que eu fazia. Ficava doidinha de 
pena do pobrezinho. 
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Margarida nasceu em Cabedelo, e desde criança morou na localidade do 
Salinas do Ribamar. Tem 49 anos e é a filha mais nova de uma prole de treze. 
Foi criada pela avó e estudou o ensino fundamental. Casou-se pela primeira 
vez aos vinte e cinco anos e teve três filhas. Trabalhou na escola como 
servente, mas, devido a sua saúde, aposentou-se. Pela descrição tem 
epilepsia, faz acompanhamento com neurologista e toma antiepileptico, há 
mais de 10 anos. Hoje vende balas em casa. Fala com bastante entusiasmo da 
sua relação com o marido atual, inclusive, lembrando-se que ele fora seu 
primeiro noivo quando ela tinha dezesseis anos. 

 

 

Eu não sei contar direito algumas coisas de mulher porque não tive mãe pra contar 
essas coisas. Mãe é que conta as histórias pra gente, quando a gente é criança e depois 
quando vai ficando mocinha, e se põe mulher. 

Fui criada pela avó. Meu pai inventou de se casar de novo, mas não deu certo. A 
mulher não era muito boa e eu fiquei só com a avó. O tempo passou-se fui moça com 14 
anos.Pense num aperreio que passei: foi quando sangrei a primeira vez. Eu sabia lá o que era 
isso! Foi uma agonia. Se não fosse uma vizinha, eu pensava que ia morrer e nem tinha 
coragem de dizer a minha avó, não, por que era nas parte o sangra, sangra... 

Ninguém tinha coragem de contar. Ninguém me explicou nada, ninguém chegou 
pra mim pra dizer: fulana, as coisa são assim, assim e assim. Eu não tinha mãe, as tias eram 
todas solteiras, não entendiam nada de corpo da mulher, também não tinham marido. Assim foi 
minha vida, comecei sem saber de nada.  

Casei com 25 anos, mas era inocente de pai e mãe como diz o matuto. O povo 
aqui dizia que não acreditava que eu era mais moça e às vezes me chamava de moça-velha, 
vai ficar no caritó. Todo mundo dizia que, como eu tomo remédio controlado (gardenal), porque 
tenho pilepsia, não ia poder ter filho e que não ia casar. Casei e foi logo 2 vezes. Casei a 
primeira e tive 3 filha mulher e casei em janeiro desse ano de novo, mais já vivia mais ele tinha 
16 anos. E só tive 3 filha porque não entendia muito bem de tomar comprimido. Eu tomava dia 
sim, dia não, ou então só no dia que ia transar. Aí peguei 3 barriga encarreada, aí resolvi ligar. 

Derna das festas de Santana, do ano de 2004, comecei a achar que tinha qualquer 
coisa diferente, porque veio só aquele toque de borra de café, e foi embora. Vinha mais 
assustado. Cheio de talho e era uma dor de cabeça mais do que eu já tenho e o calor de 
estoporar. Passou-se 2meses sem aparecer nem sinal. Depois veio mais só melou a calcinha e 
isso foi 2 meses...aí depois adeus a regra não veio mais não. E foi assim que minha vó tinha 
dito mesmo: ela dizia um dia vem, toca e tchau vai embora e não vem nunca mais. Mais não 
sinto nada do que vejo o povo falando na televisão, não. Como vivo em casa o tempo todo, 
presto atenção nas coisa que a TV ensina. Eu fico com medo de adoecer dessa menopausa 
porque é muita coisa que o povo sente e não posso mais ter doença nenhuma não. Já tomo 
gardenal, remédio de pressão e se adoecer lá vem mais gasto com remédio, DEUS me livre” 

Minha vó dizia que com a idade muita coisa mudava e umas se acabava. Ela dizia 
que deixava de ficar doente de umas coisas (regra) e ficava de outras. Ela dizia que marido e 
mulher começava a viver como dois irmão, porque ninguém é mais de nada. Por isso é que 
penso que a idade fez a menstruação mudar.  

O tempo muda muita coisa. Como bem, essa história de menstruação, o povo fala 
nisso hoje, mas antes era o cumpade chegou, o chico chegou, to doente, to de boi, o mane, 
aqueles dias. Hoje é que a gente diz menstruação. Tudo muda, acho que é coisa do corpo 
mesmo...é como quando a gente é criança e vai virar moça para poder casar e ter homem a 
gente não menstrua. Pois bem, Deus mostra a hora de começar e mostra a hora de terminar, 
quando a menstruação vai embora. È coisa do corpo da mulher mesmo, que vem com a idade. 
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Nem foi bom nem foi ruim, mas sinto meu corpo mais chegado e seco. Por isso eu 
digo pras minhas pariceiras daqui para não pedir para acabar não, porque a mulher só é 
mulher mesmo enquanto tem menstruação. A idade acaba a menstruação e acaba com 
vontade de transar. E para o homem, mulher que é seca, não é mulher. Pelo meu querer, eu 
ainda menstruava, adorava menstruar, porque é saúde, porque sabia que o corpo tava 
limpando e respeitava muito isso. Sempre esperava limpar tudo e não fazia nada nesses dias 
porque nunca quis ter muito filho. Nunca fiquei com um homem estando suja. Quando estava 
de boi, não gostava me sentia suja, com mau cheiro, sei lá. 

Mas, graças a DEUS, para mim foi mais fácil, porque sempre me dominei e meu 
marido não tem essas histórias de procurar mulher fora, porque não desce mais, ou porque eu 
estava naqueles dias. Mesmo quando eu tinha regra, se eu dissesse, hoje não quero, ele não 
se chateava e ficava tudo bem. Hoje, ele é quem diz: tire da cabeça essa história de ficar seca 
e de não ser mais mulher. Então tem dias que não consigo pensar nestas coisas e nem fazer, 
mas meu marido não me usa a pulso, não. Porque aqui eles (os maridos) têm mania de dizer 
que mulher não pode dizer não ao marido e, quando minhas amigas dizem isso, eu digo: vocês 
não se dominam? Tem deles que até quando estão de boi, eles querem sujo mesmo, isso é 
conversa! Eu sempre me dominei. Eu pensava ainda de ter um filho com esse meu marido, 
mas, devido aos meus problema de saúde, fui deixando para depois e depois e o tempo foi 
passando. Quando não veio mais, eu perguntei se ele ia me deixar porque não tinha dado um 
filho a ele, porque era ligada, e agora era que não ia ter filho mesmo. Mas, graças a DEUS, eu 
vivo é com um homem que tem a cabeça melhor do que a minha. 

Parece coisa de novela. A gente vê por aqui o povo querer esconder de tudo, as 
meninas já são tudo mulher e as mãe  nem sabe que elas se formaram moça! Elas casam e 
fica querendo apertar a barriga para esconder que já levaram o menino até pro casamento. 
Pois bem, até as velhas querem esconder que já não são mais mulher. Tem delas que deixa o 
marido trazer nas compra de mês o modess só para eles pensarem que elas ainda são 
visitadas. Eu vivo aqui conversando com um e com outra e tem delas que, pela idade, não era 
mais para menstruar, mas elas ficam dizendo que isso e aquilo e eu fico pensando se não era 
melhor dizer que não é mais mulher e pronto...ora que besteira, a gente tem que aceitar as 
coisas como elas são...e DEUS mesmo disse que tudo tem tempo para acontecer. Assim, 
umas vão virando mulher e outras vão deixando de ser mulher. É assim, essa menina, o que 
vejo por aqui são as velhas querendo ser tudo nova e dizer que ainda menstruam, já são tudo 
umas cocos seco, só tem a carne dura, água que é boa, já secou. Pra mim, não faço mais 
como antes não. Já está bom. Uma mulher quando perde a menstruação, já está bom de parar, 
até por causa da saúde. Às vezes, eu fico pensando: será que tem gente com mais idade que 
ainda faz ou pensa nessas coisas? Depois de uma certa idade, a gente tem é que somente 
ajudar o marido, cuidar da casa, dos filhos, ajuda-los, e rezar pra Deus. É isso que os velhos 
devem fazer. Essas outras coisas ficam p´ros jovem. Para que fazer estas coisas se nem filho 
podem vir mais?  

 Penso que o que mudou mesmo minha vida foi esses remédios de nervo. Fico 
pensando até como fui moça muito tarde, só com 14 anos, já dentro de 15, era para eu ter 
passado mais tempo para parar de menstruar. Penso que esses remédios mudou meu corpo 
de mulher. Sei não. Doutor X, que é médico da minha cabeça, diz que não tem nadas haver 
uma coisa com a outra...mas, a senhora me desculpe, tem coisa que só a gente pode falar do 
corpo da gente...Então, acho que o que mudou foi esse meu problema de nervo...acho até que 
foi ele que me fez deixar de ser mulher tão cedo. Porque não tenho mais aquele tesão de 
antes, não. Aqui, antes, era como uma labareda de fogo que cobria tudo;  agora,  virou uma 
velinha acessa,  fraquinha, que não clareia quase nada. Me sinto com o corpo mais chegado, 
seco desde que o chico não vem mais.   

Como eu já disse a senhora, é tanto nome que o povo coloca tantos nessas coisas 
das partes de baixo, que a gente fica é doida.Tem mulher que diz que virou homem, ficou seca, 
o cumpade foi embora, não adoece mais, e tem uns que são pesado de mais. Vou dá um 
exemplo pra senhora porque às vezes na hora de falar fico enrolada igualzinho a uma bobina 
de máquina: quando a gente é jovem é como uma flor bonita cheirosa. Quando a menstruação 
vai embora é como se a gente deixasse de butar água na flor, ela não vai secar murchar e 
morrer. Pois bem, quando a menstruação vai embora é sinal que vai começar a mulher a secar 
vai muchar (veja a pele das velha) e depois vai morrer. Este tempo é o tempo que está 
preparando para o fim.  
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O tempo passou e, hoje, estou lhe contando esse monte de coisa, num sei pra que 
quer estudar isso, é só esperar que também vai acontecer com a senhora e aí vai ver se isso 
que falo não é verdade. Mas gostei muito de ficar velha, com meu marido e de hoje falar essas 
coisas bem aqui para a senhora.  

Vou mostrar pra senhora aqui neste desenho: é dessas bolinhas aqui que sai o 
sangue todo mês. A mulher se põe moça e todo mês vai secando, secando, até não ter mais e 
por isso não menstrua mais. É coisa que já vem determinado no corpo das mulheres. Sei que 
tudo que sai é por aqui, menos a urina. 

Já vi numa foto do posto que o útero é assim no meio, de cada lado tem essas 
bolinhas de onde sai a semente que junto com o negócio do homem forma menino. Sei que 
quando menstruamos vem daqui de dentro do útero o sangue. Agora fico pensando que, 
quando a mulher ta grávida não menstrua, para mode não jogar o sangue e poder fazer o 
menino crescer. Engraçado é muito diferente do que eu imaginava antes. Sabia lá o que diabo 
era útero, vagina, ovário. Agora já sei bem como é uma mulher e a diferença do homem. 
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Orquídea é casada há trinta e seis anos, tem cinqüenta e cinco anos de idade, teve dezesseis 
filhos, é uma paraibana trabalhadora e muito alegre. Sempre foi do lar e tem primeiro grau 
incompleto. Como católica fervorosa, já pediu interseção dos santos para acalmar seu calor. 
Sua renda provém das carvoeiras, no quintal de sua casa, e dos porcos que cria. O marido 
recebe aposentadoria. 

 

 

 

Comecei a prestar atenção porque desde que fui moça, minha regra vinha bem 
certinha... nunca me vi com dor, era tranqüilo. Sem ter nem pra que, começou a ficar 
desregulada: vinha um mês, outro não, depois ficava tudo certo. Novamente vinha que parecia 
um riacho, depois faltava, e assim comecei a me preocupar, pensando para onde tava indo. O 
povo diz que, quando não sai, vai formar caroço na mãe do corpo e é tanta conversa doida... 
Sei mesmo é que começou a ficar parando e aí faz 5 anos que não sei mais o que é 
regra...parou foi tudo...nunca mais adoeci. Também comecei a sentir uma quintura de baixo 
para cima e aí minhas vizinha, que era mais velha, dizia: eita, que começou o calor da 
menopausa. Fui mulher com 14 anos. 

Sei não por a gente deixa de menstruar não, nunca pensei nisso não. Também só 
conversava sobre essas coisas com minha irmã mais velha que era mais letrada do que eu, aí 
um dia conversando ela me disse que essa mudança era porque já tava para acabar e que eu 
ia deixar de ser mulher. As mulher do meu tempo não são de ficar procurando o porquê disso, 
daquilo outro. A gente vai na médica e ela diz que isso é coisa de mulher e da idade...então eu 
penso que ela sabe das coisas e pronto. Pra que vou ficar pensando em coisa que não dou 
jeito mesmo.  

Para mim foi normal, pois todas as mulher passa por isso, comigo não haveria de 
ser diferente. As vezes penso que foi um pouco disconveniente porque quando não queria 
fazer nada era só dizer ao marido que tava naqueles dias e ele respeitava, hoje não tenho mais 
essas desculpinha não...Nos tempos que tava no vai e vem foi meio ruim, mas nada de mais, 
porque para quem teve 16 filho tudo normal então um calorzinho não ia me matar, pois a única 
coisa que sentia era um calor na cabeça e aqui pelo gogó...afora isso não sentia nada não.  

  As mulher aqui gosta muito de homem e são as mulher mais velha que fica 
querendo ser novinha. Tem delas que não são mais de nada e ainda fica com homem novo. 
Tem delas que paga tudo e eles depois ficam dizendo nos 4 cantos que elas são seca. Por 
aqui poucas mulher velha fica em casa cuidando do marido ou da casa. Elas querem é ser 
nova. Por isso penso que para elas deve de ser muito triste não ser mais mulher. Tem umas 
que entendo, porque elas não tiveram filho e nem marido, mas as outras que já tiveram homem 
e filho, devia se conformar e aceitar os caminho do corpo. O povo diz que sou um pouco 
durona. Nunca converso sobre as coisas da vida. Ignorava essas coisas, também, ninguém 
conversava comigo porque tinha vergonha. Isso tudo porque era uma criação muito dura. 
Minha mãe era muito boa, mas, tinha esse defeito de não ter ligação com a gente sobre os 
assuntos e isso me afastou também de minhas filhas. Então, eu só conversava com as amigas 
porque sempre tinha aquelas que sabiam mais das coisas. Mas, como eu lia nas revista e ia 
procurando entender, presto muita atenção nos modo de se comportar das mulher o jeito de 
falar, de andar de palavrear no meio dos macho...sou vivida doutora.. Acho que tendo uma 
pessoa que oriente pode ajudar mais. Só que na hora, depois a gente se esquece até do que 
sentiu. Acho que com as mulher daqui é assim também.  

Falar sobre as mulheres de minha idade, fica difícil de falar, porque a gente vê 
tanta coisa. A vida de uma pessoa pra outra muda tanto... Aprendi que tem coisa que a gente 
sente de nosso corpo que a gente não deve de conversar com todo mundo, porque o povo tem 
inveja. Tinha uma vizinha que sofria muito com o marido. Ela via tudo o que eu vivia, e me 
invejava. Quando perdeu o marido, arrumou outro com 2 meses depois. 
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Mudou porque (risos) não engano mais meu marido com essa desculpinha de estar 
de boi e não querer fazer nada para não sujar ele e levar doença. Mudou também porque a 
gente ainda tem relação, mas, não é mais como antes, mudou nem sei dizer bem certo a 
senhora mas mudou. Também ele já ta velho, antes bastava eu me encostar nele o negócio 
dava sinal de vida (risos) hoje (risos) DEUS me livre, que ele saiba que eu digo isso a senhora 
porque ele é muito metido a machão: ele hoje não faz mais do mesmo jeito as vezes diz que no 
dia que não for mais homem prefere morrer. Aí fico com medo dele não fazer as coisas e não 
quero que ele coloque coisa errada na cabeça aí eu mesmo às vezes fico correndo, invento 
coisa, vou botar neto para dormir e assim vou levando...as coisas mudaram lá por baixo mais 
ainda tamo vivo sim. É como se fosse fazer carvão quanto melhor for a madeira melhor é o 
carvão, pois bem, assim somos nóis, quanto mais novo melhor é para fazer essas coisas. Mas 
sou feliz, mesmo com essas mudança.  

E a gente que tem essas ruma de filho tem que acompanhar as mudança senão 
fica para trás. No meu tempo, menino nascia de olho fechado, hoje nasce já quase falando. No 
meu tempo não tinha essa história de maternidade, hoje ninguém tem mais menino em casa. 
No meu tempo quando esta de boi não comia isso nem aquilo, não mexia com comida, não se 
pegava com homem, hoje ta tudo diferente. No meu tempo a gente nem sabia que com a idade 
deixava de ser mulher, hoje a televisão vive dizendo isso e as vezes até fico com vergonha 
porque estou com meus filho e eles pergunta mãe tu sente isso de menopausa.Tudo mudou 
doutora, tudo mudou mas eu achei muito melhor por este tempo de agora sem me preocupar 
com pano para lavar, de tomar banho só da cabeça para baixo. Eu me vejo como mãe e avó. 
Parece que o meu lado mulher, fogosa, alegre, ta dando seus último suspiro mais tem dia que 
me sinto mais extrapolada, mas espero pelo homem né. Nisso não mudei não, coisa de mulher, 
é coisa de mulher, coisa de homem é coisa de homem. Aprendi com minha irmã o nome 
menopausa...mas por aqui muita gente também diz assim : fulano deixou de ser mulher, ou 
então aquela ali não adoece mais não, é assim que a gente chama  

Todos os meses a mulher se limpa para poder pegar menino. Por isso mesmo o 
melhor tempo de pegar menino é depois, logo, logo que o sangue vai embora. Com a idade a 
mulher não engravida mais porque não se limpa. Aí como o sangue não sai fica ajuntando 
dentro do corpo e aí tome calor por causa do sangue que ta demais.  

Duas coisas tem haver com sangue: o coração e as partes aqui dentro. Uma 
espalha o sangue e a outra junta e joga fora o sangue sujo, ruim, que não serve. Porque tudo 
que não serve a gente joga para fora (risos...xixi...c...sangue). 

É tanto que muitas mulheres têm problemas no coração e no meu saber acho que 
é devido a não se limpar. O coração fica muito sustentado e por isso o calor maior é do 
pescoço para cima. 

Penso que tem uma bola aqui no meio, onde cresce o menino e de onde sai o 
sangue que o coração que está bem aqui debaixo do peito espalha assim como esses traços 
pelo corpo todo. O sangue leva a vida e se morre (fica preto a bola) fica preto e não funciona 
mais. 
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Jasmim nasceu em Cacimba de Dentro, município paraibano; tem cinqüenta anos, casou-se 
uma única vez, teve seis filhos. È dona de uma das mercearias da localidade o que a obriga a 
dupla jornada de trabalho, uma vez que é dentro de casa mesmo seu estabelecimento 
comercial. A falta de estudo dificulta a anotação no caderno de fiados e a passar troco. Muito 
expansiva, por ocasião da entrevista mostrou-se um pouco envergonhada e muito reservada 
para falar de sua vida pessoal, sempre se certificando se não tinha ninguém por perto. No 
tocante a busca de informações sobre a menopausa recorre às filhas, à televisão e às 
palestras do posto. 

 

 

 

Primeiro prestei atenção, quando tava com 44 anos, que tinha meses que 
demorava a vim, entrava de um mês no outro e nada, depois prestei atenção que tava vindo 
muito e ele nunca foi assim, depois começou a vim pouco e eu pensava que era outra coisa. 
Nunca pensei que já fosse a menopausa porque como fui moça com 15 anos, muito tarde,  
achava que ia menstruar por mais tempo. Não sei se tem algo a ver, mas, hoje as meninas são 
moça muito cedo. Antigamente, demoravam mais e isso a gente só ia pensar em casamento 
depois de ser moça. Como hoje é muito cedo, penso que elas já começam a pensar nisso logo. 

Me formei de moça e nem sabia o que era direito, mas achei bom. Era vaidosa e ia 
poder usar batom, ruge e tudo mais. Para mim, a diferença é que ia poder namorar e sair à 
noite e, como cada menina dizia uma idade, eu pensava que era o pai que dava a permissão. 
Depois entendi melhor, mas não sabia que ia fazer tanta coisa. Naquele tempo não se podia 
conversar sobre algumas coisas, e, coisa de mulher era uma dessas. Também, não tinha a 
televisão, como hoje. O povo dizia que só se devia aprender a ser mulher quando fosse tempo 
e o corpo era que dava o sinal, a não ser as mulheres da vida, que sempre existiram desde 
Jesus. Tem coisa que não precisa saber porque o corpo dá o caminho e vai dando o sinal de 
tudo. Não muda nada saber ou não das coisas, o destino é igual para todas. É bom saber para 
evitar as coisas, mas para o que não tem jeito de mudar deixa acontecer. 

 Depois entendi que quando não menstruava era sinal de menino. Mas também já 
pensou mulher velha tendo menino? Por isso que, com a idade, a menstruação acaba. Tive 6 
filhos, sendo encarreados, não dava nem tempo entre um e outro nem despareava. 

Lembro que teve um mês que baixei até o hospital porque a hemorragia foi muito 
grande demais e não dei venção aqui em casa. Foi uma agonia, cheguei até a pensar que tinha 
ficado grávida e tava era abortando, porque era cada bola de sangue, que a senhora não 
imagina. Eu lembro que marcou muito, marcou do mesmo jeito de quando veio a primeira 
regra, dali em diante já podia ir para bailes, namorar e pensar em casar porque já podia tomar 
conta de casa e ter filho. Por este tempo agora marcou diferente...a menstruação foi embora e 
isso marca todas as vida de todas as mulheres. Eu acho que se parece muito quando ela 
desce e quando vai embora é dois momento para a mulher muito forte demais. 

  Aprendi que, com a idade, a mulher ia mudar para poder dar descanço ao corpo. 
A senhora já pensou se a mulher pudesse ter menino até morrer, do jeito que tem gente sem 
juízo no mundo e não teme os castigo de DEUS, era capaz de ter um monte de velha de 
cabelo branco com barriga pela boca. Aí, DEUS disse: deixe eu mesmo resolver isso e fazer a 
menstruação parar por ela mesma. E o bom é que é com todas, todas as mulher. 

Se fosse pra durar a vida toda, Deus não tinha feito a menstruação acabar em uma 
certa idade. Esse é o sinal que já está na hora de parar. Nem mais vou ao médico para cuidar 
de coisa alguma da vagina ou do útero porque está tudo parado. Hoje, acho que as mulheres 
se avançam muito, e o resultado é que todas se entregam, antes do tempo, e começam a vida 
todas erradas. Elas não respeitam nem a menstruação, nem a menopausa. 

Foi um pouco difícil aceitar porque eu ainda me achava muito nova. Não foi só pela 
parada da menstruação, entende doutora, foi porque eu ainda era muito nova para começar a 
ficar velha. E achava que não ia sentir nada porque nunca senti dor nenhuma para menstruar, 
mas a menopausa veio com toda a molesta. Isso me da uma desimpaciência. É um calor que 
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parece que vai queimar, fico vermelha cós de camarão. E o povo já nota, tá todo mundo 
tranqüilo dentro do ônibus e eu me abanando com um calor que não tem solução. A doutora, 
disse que isso vai passar que eu tome um banho fique no terreiro levando vento, mas eu to 
começando a achar que isso não é normal não. Essa história da menstruação parar já tem 6 
anos e o calor continua.Se antes eu menstruava e era tudo no seu lugar...acho que essa 
menopausa é como uma doença que vou ter que morrer com ela. E peço a DEUS para não 
sentir as coisas que vejo o povo dizer.   

Tem mulher aqui que não sente nada, nada, nada mesmo, mas essas são poucas. 
Mas tem outras que diz que ficou com fraqueza nos ossos, cabeça beba, e um monte de coisa 
mais afora o calor. Esse muitas mulher fala. Fico aqui na venda despachando e escuto muita 
coisa. Mas fico só de escuta e de butuca de olho. Não gosto muito de falar não. Gosto mais de 
ouvir. Às vezes converso mesmo com minhas filhas. Mesmo elas sendo mais novas, tem mais 
estudos e me explica as coisa, as vezes a gente assiste junto esses programa de mulher e elas 
ficam me explicando.Mas também não vou mentir para a senhora, não, com o tanto de coisa 
que tenho que dar conta todo dia aqui em casa e na mercearia, nem tenho tempo para sentir 
isso ou aquilo, as vezes até penso que o calor é o calor que também tá aumentado para todo 
mundo . Essas coisas não eram coisas pra conversar com ninguém. A gente não conversava 
nem com a mãe, nem com o marido. Mas a educação de hoje é diferente e já converso com 
minhas filhas 

Minha vida é isso assim mesmo. De tudo que contei, não me queixo de nada, 
DEUS sabe o que faz com a vida de cada cristão. Se a gente passa por essas coisas é porque 
tinha que passar mesmo. 

Não acho que ela mudou nada em mim não, continuo a mesma. O que mudou 
muita coisa em mim, no meu corpo foi a idade, o sofrimento, a luta para ganhar a vida. Essas 
coisas sim muda a gente, deixa marcas fundas e que tempo nenhum apaga. Mas se for para 
mudar para ficar feito esse povo da televisão mostra que tem que tomar remédio, comer isso e 
aquilo, prefiro ficar aqui só com meu calor mesmo. Já fui no médico do HU e ele disse que 
podia melhorar esse meu calor que ainda não passou se eu tomasse hormônio. Mas primeiro 
ele mesmo disse que era um tempo e depois quando parasse podia voltar, depois aqui no 
posto não entrega eu tinha que comprar, assim, prefiro pagar a conta de água mais cara e 
tomar mais banho, sai mais barato .Por aqui a gente chama de menopausa 

Agora me lembrei de quando era criança. Queria muito ter lápis para desenhar 
(choro) (nunca pude, agora chegou a hora. Posso desenhar o que eu quiser, além do que você 
tá perguntando? ) 

Eu sempre fui muito vaidosa. Era pobre, mas era vaidosa, quando era mais nova, 
mais mulher. Achei muito bom quando menstruei. Sei assim direitinho como é as coisas de 
mulher porque minhas filhas estudam e me mostram e eu aprendi. Mas não sabia nada do que 
sei hoje. Sei que é assim o corpo dá o sinal para os ovários (que são essas bolinhas pequenas 
de cada lado) e ele para o útero (que é essa bola maior) quando é hora de menstruar levando 
em conta a idade da menina virar moça. Depois é que a mulher segue seu caminho. O corpo 
vai dizendo a hora de ser mãe e de parar. Então, sei bem que a menstruação tem haver com 
ovário, útero, mas não sei de onde vem o sinal. É do corpo?É de DEUS? Mas DEUS consegue 
dá conta de controlar todas as mulheres do mundo? 

Sei lá. Sei que me vejo como mulher assim como fiz para a senhora. Continuo um 
pouco vaidosa. 
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Vou contar tudo que me lembro. Eu tinha 44 anos e comecei a sentir que as coisas 
estavam mudando. A pressão foi se alterando; tinha dias que tava pior e depois se acalmava. 
Era uma quintura só e toda vez eu pensava que era a pressão ia no posto e nada. Suava em 
bica e vermelha que só um pimentão. Depois, eu fui vendo que tava vindo muito sangue e eu 
disse à doutora do posto e ela começou a disconfiar de menopausa e assim foi.  

Eu fui moça tinha 13 para 14 anos e quando pensei que não tava acabando. Mas 
graças a DEUS, tive meus filhos a tempo, porque tardei por demais para pegar menino. 
Primeiro adotei uma menina, depois de 9 anos de casada. Quando fiz 30 anos e, já estava com 
esta menininha, engravidei a primeira vez, ai tive os 5 buchos. Mas digo mesmo a senhora que 
fiquei meio assustada. A gente acaba se acostumando com aquilo todo mês e sente falta. Aí 
leva tempo para se acostumar de novo. As mulheres daqui falam que a quintura é o 
preparamento da menstruação faltar. 

Quando era criança, os tempos era outros, não era como é hoje, que todo mundo 
até homem entende de menstruação e menopausa. Nós fomos criadas sem muita educação. 
Mas, eu, toda vida, tive muita vontade de estudar e ensino isso pros meus filhos. Fui estudar, 
quando pequena, pela minha vontade. Meus pais não sabiam ler, não davam muita instrução. 
Depois de moça formada, com peito e menstruação, a gente já tinha um jeitinho maior, 
participava de conversa de gente grande não. E tinha assuntos que gente nova não era para 
escutar. Por isso, digo a senhora, que meu pouco estudo eu entendia a menstruação e os 
sinais, mas nunca tinha me atentado para quando ela parava, nem se parava.  A gente também 
não dizia a ninguém nem uma coisa nem outra, nem falava de menstruação, nem de 
menopausa, não, era feio! Hoje em dia, a televisão ensina tudo para o preparamento do fim da 
menstruação e foi assim que descobri que todas a s mulher passa pela mesma coisinha, que é 
um tempo complicado.  

Até esta data, só sinto o que já disse a senhora, e para mim ficou mais fácil depois 
que entendi que a menopausa é como a primeira menstruação todo mundo tem. Então, se tem 
que ser assim eu vou lá no posto agora converso com a doutora.e fico de olho para qualquer 
coisa que aconteça eu procurar logo ajuda. Agora, para mim, tanto faz menstruar como não. 

Acho que o que é mais difícil para as mulheres aqui é aceitar a bebedeira dos 
maridos e as outras mulheres. Eu penso que parar de menstruar não é problema para ninguém 
por aqui. Mas deixe eu explicar melhor. Assim, a menopausa sozinha não é problema, não, é 
coisa normal do corpo e toda mulher nasce, cresce, menstrua, casa, tem filho e fica velha e 
pronto. O pior é que, tanto homem, como mulher, com a idade vai ficando mais esfriado para 
umas coisas, mas a senhora sabe que existe mulher para tudo, então, quando o homem não 
tem uma mulher em casa, procura fora e eu já vi por aqui muitos casamento de desfazer, 
porque eles dizem que a mulher deixou de ser mulher e eles vão atrás de outras. Por isso é 
que acho que muitas sofre porque os homens aqui tem cabeça dura e é isso. È difícil muita 
mulher aceitar a menstruação parar porque muitas enfrenta problema na vida com o homem. 
Mas eu digo a senhora que se não fosse isso muitas ia era achar bom porque a gente podia 
fazer quando quisesse sem pensar em filho, não adoecia mais, podia trabalhar porque as 
fábricas oferece na mão emprego para quem não pode mais ter filho, seja por ligação ou por 
menopausa. 

Na minha vida não mudou muito coisa, não, porque, graças a DEUS, meu marido 
também tem estudo pouco e entende muita coisa que acontece. Até quando estou de cabeça 
quente ele diz  ‘ta bom, deixa isso aí que eu termino’, ‘vá lá para a beira do mangue tomar um 
vento e amainar a cabeça’. Mas tem uma coisa que mudou e tenho que conversar com a 
doutora. De uns tempos para cá, quando meu marido vai me usar, sinto muita dor parece até 
que o buraco fechou e ele tem que fazer uma força medonha, aí por causa disso fico sem 

Hortência é uma paraibana de cinquenta anos, casada duas vezes, teve quatro filhos e um 
aborto. Mesmo considerando todas as adversidades da vida, é uma mulher de um bom humor 
contagiante. Com leveza peculiar e muita simpatia, respondeu às questões da entrevista. 
Estudou somente o ensino fundamental. 
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querer, e ele fica dizendo que eu estou fria. Isso foi o que mudou e foi ruim por demais. E o 
povo daqui diz que se fizer quando está seca dá o cânce e se a secura subir e parar nos peitos 
dá caroço.  Achava também muito ruim era lavar pano agora me livrei disso. Mas eu vou dizer 
uma coisa para senhora, achei foi bom o cumpade não vir mais, porque me atrapalhava as 
dores e tinha até que tomar injeção. E a senhora já viu pobre deixar de trabalhar porque ta com 
cólica. Patroa não quer saber disso não.Então é melhor o calor porque me banho, tomo um 
copo de suco gelado e vou levando melhor. Doutora pobre não tem essas coisas não...isso é 
coisa de gente apenhorado. A gente tem tanta coisa para se preocupar é os filhos nessa 
favela, é as companhia, é a filha não namorar e pegar menino, é o marido sair e beber para 
não gastar o dinheiro, é tanta coisa, que tinha mês que nem lembrava se tinha ou não 
menstruado. Às vezes a doutora. do posto ria que ela me perguntava quando tinha sido a 
última vez e eu dizia doutora:  não tive tempo de prestar atenção. Mas essa é uma verdade 
pode acreditar. Escuto no programa de televisão a tarde na casa da minha patroa os médico 
dizendo isso e aquilo da menopausa aí eu penso DEUS é tão perfeito que pobre não senti isso 
não.  

Doutora pare aí um pouquinho para eu dizer uma coisa que veio na minha cabeça: 
mulher não dizia como era o resultado do boi não. Esse assunto ninguém falava. Eu pedia a 
DEUS pra me encaminhar porque via o povo falando que assim: aquela é moça, aquela é 
mulher e eles dizia que conhecia pelo andar e eu pensava assim tenho que me guardar porque 
se fizer qualquer coisa os mais velhos vão saber. Veja a minha inocência. E já pensou se hoje 
a gente fosse se assentar para olhar o andar das mulher(risos) não ia escapar uma moça não. 
E outra coisa, não tinha tanto remédio de evitar, então, a gente corria para a tabela e veja só 
como eu fazia, preste atenção: o sangue descia hoje, eu passava 8 dias sem fazer nada. 
Depois contava 8 dias para frente para poder o ovário e o útero se fechar e só depois podia ter 
relação, até adoecer de novo. Aí um dia tava no posto e a enfermeira explicando aí perguntou 
como a gente fazia, eu disse, depois ela explicou e eu entendi direitinho e vi que fazia era tudo 
errado e é porque tenho um pouco de estudo. Vou aprender para poder dizer as minhas filhas, 
porque meu filho tem 20 anos e já tem 2 filho de mulher diferente porque elas disseram a mim 
que não sabia como evitar e porque pensava que nas primeira vezes, como tava começando, 
não pegava menino. Agora tem dois nas costelas dele e na minha também. 

Eu mesmo chamo de menopausa, porque tem outro nome? Eu aprendi isso na 
televisão no postinho com as doutora de lá. 

Já disse que meu pouco estudo ajudou eu a entender a menstruação. Tá vendo 
aqui essa bola vermelha é a mãe do corpo. Ela nasce com sangue e todo mês, depois que a 
gente se forma moça (cresce os peitos e os cabelos lá nas partes) aí a gente menstrua e todo 
mês sai um pouco até o dia que chega que não tem mais o que sair. Porque eu acho que 
quando o sangue vai se acabando as carnes lá de baixo vão ficando seca, e quanto mais seca 
menos sangue e quanto menos sangue mais seca e por isso é difícil de fazer as coisas. Por 
que DEUS mesmo sabe que como não pode mais engravidar pra que fazer nada. 

Eu penso que o que muda nóis dos homem é que a gente tem um buraco (onde 
eles botam) e tem essa  casinha dentro da barriga, para guardar o menino e o sangue, quando 
não tem menino. Porque eles não se encontra nunca. Mas é para isso que ela serve e é isso 
que DEUS fez diferente do homem. Mulher é mulher e homem é homem. Deus fez um para 
outro. E as coisa se junta bem direitinho. 
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Rosa tem cinqüenta e cinco anos. Morou desde menina em Santa Rita, 
mudando-se para a localidade quando se casou. Gostava muito de ir para a 
escola, mas só fez o primário. Sua entrevista foi realizada próximo à carvoeira. 
Para ela, falar fora de casa seria mais cômodo, em razão da presença sempre 
constante do marido. Casou primeira vez, aos vinte e um anos e teve sete 
filhos. O tempo todo refere ao casamento como fardo que, por vontade de 
Deus, tem que suportar até o marido resolver ir embora ou morrer. Para ela, 
seu corpo traz as marcas da dor, mas também da fé em Deus e da resignação 
ao sofrimento. 

 

 

Eu tava lá pelos 39 anos de idade. Foi de repente, vinha vindo tudo como sempre 
foi, aí, um mês veio como borra de café, somente pingou o sangue e depois nunca mais 
desceu. Depois dessa data comecei a sentir o calor que o povo tanto fala. Mas todo mundo fica 
expressionado por causa da minha idade. Pareceu quando eu era menina e fui me formar 
moça com 13 anos. Foi também assim: um dia, do nada, acordei e fui para a escola, lá, quando 
dei fé a saia tava melada. Eu pensei: oxente, onde molesta foi que eu me cortei.Mas, a 
professora disse tudo a mim direitinho e dali por diante começou todo mês ele descia. Depois, 
com uns tempos, comecei a sentir calor. Não esse calor que a gente ta sentindo aqui,  que é 
um calor de fora. Esse calor da menopausa é de dentro para fora, dos peitos para cima e é 
como uma pancada de vento muito ligeiro dá e passa. 

Eu penso que os aperreio que eu tive a minha vida fez com que a regra falhasse 
cedo. Já sofri tanto que nem consigo mais chorar. Trabalhar na lida de sol a sol é difícil 
doutora. A senhora tá vendo o que é sol quente. Pois então pense, isso quase 50 anos de vida 
porque desde cedo que lido. Eu acho que isso de eu ficar guardando as coisa dentro de mim 
foi me amargurando e foi me matando aos pouco. Eu não vivo mais com meu marido como 
homem e mulher, não, desde que deixe de ter regra, morri enquanto mulher, mas, também já 
morri como gente, sou só uma coisa aqui em pé, e tenho que parecer forte por mode dos 
menino que ainda precisa de minha ajuda para cuidar dos poico e da caivoeira.  

Eu sei que todas as mulher passa por isso, mas comigo foi muito cedo. Pode até 
ser que a minha falta de menstruação não tenha contas a ver com a minha vida aperreada. 
Mas, eu penso que sim e cada qual sabe onde a porca torce o rabo. Em tudo na vida, o tempo 
dá e o tempo tira. E assim foi com a menstruação. Não vou procurar coisas para saber disso e 
daquilo, não, porque quem procura acha. Depois vou procurar e encontro doença. Deixa assim 
mesmo, acabou porque tinha que acabar e pronto.   

Achei muito ótimo demais, melhor não podia ser. E vou lhe dizer com palavra clara 
o porque. Sou casada e a mulher tem que servir ao marido, quando ele quiser. Pois bem, não 
gostava de fazer nada porque nunca senti essas coisas boa que o povo fala. Ele ia lá 
despejava a coisa dele e deixava menino. Aí quem penava era eu, com barriga pela boca com 
lata d’água na cabeça, vendendo caivão, lidando com menino pequeno, doente, chorando no 
meu pé do ouvido e o infeliz ainda bebendo e desfazendo de mim, me dando homem, me 
esculhabando, me botando de casa para fora. Então, quando parou de descer tive a certeza de 
que não teria mais filho e fiquei tranqüila pois de minha parte não procuro ele nunca e no dia 
que ele me usa não vou pegar barriga. Por isso digo que foi bom. Porque às vezes ficava de 
boi e as pernas ficava bamba e carregava latas e mais latas no lombo da jumenta e quando 
não tinha jumenta era com uma vara passada de um lado pro outro com duas lata, eu ficava só 
o coió, parecia o bagaço que a porca chupou. Depois que não desceu mais nunca mais me 
empailhei por isso. 

Não gosto de falar da vida dos outros não. Sei que a doutora num conversa com 
esse povo, não. Mas é de minha pessoa mesmo, vou vivendo aqui minha vida porque já tenho 
coisa demais para dá conta. Cada qual que atente para sua vida e seus problema. Mas já vi 
gente se maldizendo porque o cumpade não visita mais. Aí eu fico calada porque se disser que 
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gosto e que não gostava de ficar com o marido e essas coisa que disse a senhora. Na boca do 
meio dia quando ele chegasse do mangue tava na boca dele. O povo aqui tem uma língua 
infeliz. Mas sou danada pros povo confiar nim mim. Também porque muitas mulher daqui da 
minha idade não sabe ler, como eu estudei, elas pede para eu ler revista, consulta da médica e 
aí o que sei vou explicando. Tem gente por aqui que pensa que menino, mijo e menstruação 
sai tudo pelo mesmo lugar, tem uns homem que pensa que cirurgia de períneo é para deixar a 
mulher arrochada. Tem umas coisa doida por estas bandas. Mas acho que toda mulher devia 
de achar bom porque tudo na vida tem seu tempo e a gente tem que entender que tem tempo 
de ser mulher e de deixar de ser.  

As maluca daqui diz que essa menopausa dá fraqueza nos ossos, moleza, tonteira, 
ai,  eu digo:  é a menopausa ou é uma doença? 

Mudou mesmo foi desde que casei. Mas, quando a gente casa muda tudo. O 
engraçado é que a gente não escolhe pai e mãe e somos felizes. E escolhe um diabo de um 
marido só pra tirar a gente de casa e fazer sofrer o pão que o diabo enjeitou. Tem tempos que 
ele se desfaz de mim e diz mesmo que tem rapariga porque não sou mais de nada e isso e 
aquilo. Antes eu esculhambava,  mas agora, nem tenho mais força nem vontade. Só queria que 
ele fosse pro quinto dos infernos. Minha vida mudou muito. Namorei muito, quando fui ficando 
moçinha. Tive bastante namorados para escolher, mas, parece que escolhi o pior. O povo diz 
assim: ‘a gente escolhe, escolhe e só fica com o pior’. Nunca senti coisas de mulher, doía para 
fazer o menino, doía para tirar, doía quando tava de boi. Aí chegou o tempo de ir embora e não 
sinto mais nada dessas dor. 

Com a falta da menstruação mudou, mas, não deixou nem queixa, nem saudade. 
Mudou porque tem de mudar, como já disse a senhora, quando a mulher passa para o lado de 
lá não sente mais nada, não molha mais e tendo o marido que tenho fica igualzinha a esta terra 
aqui seca esturricada. 

Eu já sofri por demais e vivo porque DEUS consente. Sou muito desgostosa 
dessas coisas que aconteceram na minha vida. Elas mudaram meu coração: eu sonhava, 
sonho de pobre, mas sonhava, agora morri. E digo todo dia se ele (se referindo ao marido) for 
embora vai ser a benção de DEUS na minha vida. Porque, pelo gosto de DEUS mulher não se 
larga do marido, mas se for ele que saia aí vou poder dizer a DEUS: aí Jesus, o que é que 
posso fazer? E tem uma coisa nunca mais quero praga de homem na minha vida. Sei que 
DEUS fez a mulher para ser a companheira do homem, que ele pode usar quando quiser 
porque essas coisas o homem que tem a iniciativa e sei que pelo gosto dele mulher não se 
larga do marido não...com os tempos ela vai deixando de ser mulher, porque DEUS consente, 
e fica como mãe, dona de casa e assim vai. 

Eu gosto quando ele bebe (risos) porque não consegue fazer nada, adormece e eu 
me livre. Às vezes penso que sou viúva de marido vivo (risos) e ele vive dizendo que não sou 
mais mulher. 

Eu realembro que o nome certo é menopausa. Aprendi lá no postinho essas coisas 
e nas revista.  

Eu vejo assim o meu corpo vazio. Eu morri como mulher. Secou tudo aqui por 
dentro. Ta vendo, isso aqui? Secou. Ficou assim feita uma ameuxa seca. Toda inquiquirlhada. 
E não sei por que nem quero saber, nem pensar. Tudo o tempo dá e o tempo tira e não tem 
que a gente querer saber o porquê. Eu penso que a cabeça da gente tem muita ligação com o 
coração e o corpo. Como já sofri muito e sofro no meu casamento, então, penso que por isso a 
menstruação falhou. Nos tempo de criança a gente sonha e escolhe. escolhe  e acaba ficando 
com o pior e aí tome sofrimento. Isso mexe com a cabeça e com o coração, então termina as 
coisas do corpo falhando. Penso que por isso que a menstruação vem e vai. Sei lá mais o que 
é corpo de mulher. Para mim tanto faz e penso que nem mesmo meu marido nem os homem 
por aí olha para mim mais como mulher. Esse caco velho. 
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Lírio tem quarenta e nove anos, teve quinze filhos e pariu pela primeira vez 
quando tinha quatorze anos. Teve aos treze anos sua menarca e iniciou sua 
vida sexual. Não sabe ler nem escrever, o que se queixa muito, pois se sente 
dependente dos filhos. Teve três maridos e agora vive com o quarto marido na 
tentativa de ser feliz e “encontrar a alma gêmea”. A entrevista foi realizada 
dentro do trem com destino a Cabedelo, pois ela estava indo marcar um 
exame, queria conversar fora de casa e evitar qualquer pessoa de ouvir. Foi 
uma viagem muito agradável. 

 
 
 

Foi assim: nas festas de 2003 para 2004, eu prestei atenção porque eu sempre fico 
doente junto com as meninas, elas adoeceram e eu nada. Passou-se o mês de janeiro todinho 
e nada, mas veio em fevereiro, em março e abril, depois de novo até pensei que era gravidez 
Deus é tão bom que o corpo mesmo diz que a mulher ta grávida, pára de menstruar. E pedi a 
Padre Cícero que se fosse de ser doença que fosse menino, pelo menos esse homem que vivo 
ia assossegar,  porque ele veve com as mulher e não faz menino. Pronto resolvia tudo. Mas 
não veio foi mais. E os tempo que ainda veio foi todo desregulado, descia muito aí numa das 
vezes que fui no posto a médica disse que era problema de menopausa que eu já fosse me 
preparando que lá vinha bomba. 

Sei não, sei mesmo não, nunca pensei sobre esta tal de menopausa e nem de 
menstruação. Só sei dizer que é coisa de mulher com idade avançada, sei lá porque aconteceu 
sei que porque virou porque mexeu desunerou. 

Para mim, foi difícil, foi nada, ta sendo, porque ainda não tive corage de dizer pro 
meu marido que não sou mais mulher. Eu gosto dele e tenho medo que ele vá viver com uma 
agora que possa ter filho. Todo mês vou enrolando e já teve dia de eu pegar um modess das 
menina e mostrar porque ele tava de butuca me atucalhando. Porque o povo começou a dizer 
que ele não é homem porque não faz menino e eu já sou a terceira mulher dele e ele é um 
homem novo tem 38 anos... Se é dele pensar que não é mais homem, eu é que devia de dizer 
que não sou mais mulher mas aí fico naquela se eu disser e ele me largar e eu acho que ele 
mesmo não faz menino, é estérico, não, aí vou deixar ele pensar porque teve as outras mulher 
aí quando ele ficar mais velho e for ficar só comigo digo a ele. É tanto que todas minhas 
vizinhas pensa que eu ainda adoeço, porque morando nesse atrepado de gente qualquer coisa 
que elas souber no mesmo minuto tá no ouvido dele e eu fico em que situação? 

Às vezes tenho medo de Padre Cícero me castigar, porque toda vida fui muito 
devota, vou para Canindé e tudo, mas,  tem coisa que é melhor colocar a viola no saco. 

Sei que muitas mulher aqui nega, porque teve dia de no posto marcar reunião para 
as mulheres na menopausa e só tinha as mulher mais velhas, os caquinhos mesmo, as outras 
não foram para uma não vê a outra e eu estava lá era para falar com a mulher da bolsa 
alimentação. Elas por aqui dizem que a mulher deixa de ser visitada deixa de ser mulher e aí 
tem que agüentar se o homem quiser ter outra e tal e coisa. 

Mudou muito não, até por aqui não. Mas, diz o povo que a menopausa é a pior 
doença para a mulher. To esperando só queria que ele não chegasse não. Queria que fosse 
assim nessa luta medonha em casa, com menino, só o calor e pronto. Vou levando meu marido 
na manha e depois digo. Acho que não to na menopausa mesmo não porque as mulher diz que 
não sente mais vontade de nada e eu ainda gosto, e é muito, de fazer doidiça. (risos) 

Por estas bandas de cá a gente diz que a mulher secou por dentro, que deixou de 
ser mulê. E né isso não que os povo rico chama de menospausa. Porque os nome muda de 
pobre para rico, e né só nisso não: olhe bem, a doutora do posto chama gonorréia porque 
estuda, e isso e aquilo, a gente chama pingadeira, o povo diz que a mulher está grávida a 
gente diz buxuda mesmo, o povo rico diz que o homem traiu e deixou de gostar, a gente diz 
levou mesmo foi uma cangalha. Sei bem que por aí se diz que é menopausa, mas por aqui a 
gente diz é a mulher já secou e por isso deixou de ser mulher.  

Acho que a menstruação é como o coco. A gente não come, e o corpo não fica 
com o que presta e joga o resto fora? Como bem, o sangue fica rodando e quando passa nas 
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partes junta o que vai jogar fora, porque não serve mais, porque tá sujo. A diferença é que o 
coco existe sempre e a menstruação tem ainda ligação com a idade das mulher. 

Acho assim: DEUS manda o sinal, aí a gente começa a se limpar todo mês para 
poder ter menino e com a idade avançada a mulher para de menstruar, porque não deve mais 
de ter filho, porque chega a hora dela viver para o marido, pros filhos, cuidando de uma coisa  
e de outra e tudo mais. Eu penso que o corpo (idade) e DEUS é que mandam a sinal. É assim 
que me vejo como mulher. E quando tem menino Deus manda o corpo parar de menstruar. Ele 
pensou em tudo... Em tudo mesmo. 
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Eu estava com 47 anos passou-se 3  meses sem vim. Eu até pensava que era 
gravidez, aí me aperriei porque nunca quis ter muito filho não, as condição não permite eu já 
tava velha para ficar grávida. Era filha mais nova e via o sofrimento de minha mãe para criar 
uma arruma de menino. E tinha medo de me separar do marido e ele desprezar a mim e a filha, 
aí pensava: só posso ter essa porque posso dar conta. 

E mais doutora, menino faz a gente perder o juízo porque a gente se preocupa 
com que vai comer, como vai estudar, vestir e se adoecer, a gente se preocupa por demais. Fui 
fazer exame e nada. Quando fui mostrar ao médico ele disse que eu tava era entrando na 
menopausa e que podia ainda aparecer uma coisinha mais que ia faltar de vez para eu não me 
preocupar que não era menino nem muito menos doença. Era só o tempo da mulher não 
menstruar mais. Foi Assim desse modelo, melou mais duas vezes só e depois nunca mais 
veio. Somente soube que estava na menopausa por causa de que o médico disse e porque 
falhou, mas dizer que senti nada no corpo não senti não. Foi melhor do que quando fui ser 
moça que sentia aquelas pontada no pé da barriga e só tinha 11 anos, sabia lá o que era 
aquilo. Depois minha mãe disse que eu já era moça, mas eu não queria ser não, gostava de 
ser menina, brincar. Eu via que minhas prima que era moça trabalhava muito na lida da casa. 
Mas o que é que eu podia fazer, já era moça. Mas tive esses desgosto comigo mesmo.   

A minha irmã mais velha quando parou de menstruar me dizia muito dessas 
coisas. Ela me disse que isso é coisa de mulher que vai chegando numa certa idade. Ela é 
muito religiosa e dizia que DEUS sabe de tudo, que manda virar moça para casar, cuidar de 
casa e ter filho e com os tempo, tira isso que para a mulher viver na tranqüilidade a velhice. 
Então é isso que acho que faz a menstruação parar por determinação da idade e pelo gosto de 
DEUS. 

Para mim, foi uma tranqüilidade como já disse a você, parar de menstruar foi bom. 
Nunca senti nada nem uma dor no dedinho do pé. Não gostava muito de menstruar porque 
sentia muita cólica mesmo depois de ser mulher e ter filho e tudo. Era aquela canseira nas 
pernas e todo mês o camarada adoecer e faltar serviço, eles bota para fora ligeirinho, aí eu ia e 
ficava me arrastando. 

Depois que parou de descer, graças a DEUS, tenho uma disposição de bicho para 
trabalhar e a senhora sabe que nas condição daqui tenho que ajudar meu marido no sustento 
da casa e nos estudo da minha filha. Por isso que só escolhi ter uma para poder dar a ela tudo 
quanto não pude ter, de coisinha de roupa, de coisa que moça gosta, batom, e de estudo que é 
o mais principal de tudo. Para mim e também porque não sou como umas mulher que sente um 
balaio de coisa, graças a DEUS sinto nada não trouxe foi tempo bom. No mês passado a 
doutora do posto disse que eu procurasse o médico que parecia que tava com aquele 
problema, na tirode e ela disse que podia ser devido a menopausa, mas nem isso sinto nada 
não.Cutuco no gogó e não sinto nada. To só esperando o HU voltar da greve e vou correr atrás 
disso.  

Já ouvi umas mulher dizendo que foi feito eu, tranqüilo, tranquilo. Mas já teve umas 
que disse que é mesmo que adoecer pro resto da vida. Aí eu fico naquela...será que é assim 
mesmo ou é exagero desse povo. Aqui há duas conversas. A que dizem que adoece porque 
fica com o corpo seco, problema de osteosporose (que é os ossos de desmanchando), diz um 
monte de coisa. Num sei se porque toda vida me cuidei muito e sempre fui limpinha nas partes, 
que ela foi embora tranqüilo. A senhora sabe que tem mulher que é imunda? Eu penso que 
isso também tens haver com tudo que elas sente quando não desce mais isso. Tem uma 

Tulipa tem cinqüenta e sete anos, casou-se uma vez e teve uma filha, aos 
trinta e cinco anos. Terminou o científico, mas precisou trabalhar. Incentiva a 
filha a buscar um futuro melhor através do estudo.  Sempre soube de muitas 
coisas porque é a caçula de uma prole de cinco mulheres. Nunca desejou ter 
muitos filhos, reconhecendo as dificuldades financeiras enfrentadas pela mãe 
e irmãs. Vive desde que se casou no Salinas do Ribamar e apenas teme 
pelas relações de sua filha 
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amiga que trabalha comigo na limpeza das ruas que disse que a patroa da filha dela diz que, 
quando a mulher deixa de menstrua, vira homem, tem enxaqueca, e umas coisa lá. Depois 
disso fiquei com isso na cabeça e fico pensando será que tanto tempo depois agora é que vou 
sentir essas coisas, será que vai acontecer comigo. Mas entrego na mão de DEUS, porque 
doença é a única coisa que pobre não pode ter, pois é a certeza de que vai morrer, porque não 
tem dinheiro para remédio, não há vaga nos hospital, sei não, quero nem pensar nisso senão 
vou fazer feito peru (risos) morrer de véspera. 

Na minha vida não mudou nada, o que mudou foi porque não falto mais serviço. 
Mudou também porque tomei toda vida remédio de evitar porque como disse não queria ter 
mais filho pois já tava com 46 anos e o médico reclamava e mandava eu parar, porque disse 
que podia ter problema de veia inchada no corpo, aí eu parei e foi nos tempo daquela agonia 
que contei que faltou 3 meses e aí eu dizia doutor se for menino o senhor vai criar (risos). Mas 
era a menopausa levando a menstruação. Convém dizer que desde que o doutor me disse que 
decorei e aprendi como nome de menopausa? Tem outro nome é?Se tem é fora do meu saber. 

Eu me vejo assim. Aqui nas parte de fora é assim tem a entrada, mas que também 
é saída. Depois tem um útero que guarda o menino mais também guarda o sangue. Acho que 
o útero esse que parece com um guarda chuva aberto é o responsável pela menstruação 
começar e parar. Quando chega a idade começa a funcionar ( ser mulher , casar e ter menino) 
depois é hora de parar (cuidar do marido e da casa e ter tranqüilidade que é o que DEUS 
pensou). 

Sei que a mocidade trás a menstruação e que a menopausa leva embora. 

Eu me vejo como mulher assim: dois peito (para dar de mamar aos filhos porque 
Deus pensou certo, pois tem gente que não tem o que comer, mas menino pequeno não 
deveria morrer de fome não), um útero para me fazer mulher (e devemos aproveitar porque 
tem limite). 

Desculpe mas eu falo muito, acho que falei foi besteira (risos). Mas se for para falar 
mulher tem a corda toda. Deus botou toda a corda para as mulher e tirou dos homem. Assim 
como butou toda força nos homem e tirou nas mulher. 
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Peônia tem quarenta e cinco anos, sete filhos dos três casamentos e hoje vive 
só com os filhos. Depois que perdeu o filho, atropelado, na BR 230, passou a 
freqüentar a igreja Assembléia de Deus. Tem enfrentado problemas financeiros 
e de envolvimento do seu filho com drogas. Teme pela sua integridade 
considerando a violência do local na disputa pelos pontos de droga. 
 

 
 
 

Parece uma coisa, tudo comigo foi muito cedo. Fui moça cedo e deixei de ser 
visitada cedo. Fui moça com 9 anos e deixei de menstruar com 38 anos. Fiquei meio assim, 
porque era muito nova e no começo pensei que era barriga e fiquei com a mão na cabeça. 
Passei quase dois meses doidinha por aqui pelo posto e no hospital a fazer inxame de tudo 
que a senhora pensar. Até os médicos achavam que era outra coisa, porque era muito nova 
para a menopausa.  

Foi assim: veio normal até esse mês, depois nunca mais veio. Comecei a sentir 
uma bebice na cabeça, formigava minhas mãos e um calor que ficou até hoje. Os médicos 
achava que era coisa na cabeça e depois problema de coração e, assim, foi esclarecendo as 
coisas e eles disseram: pode ir para casa que não tem doença é só a menopausa mesmo. 
Mas, eu ainda sinto umas coisas dessas, mas me despreocupei porque dor de cabeça toda 
vida a gente tem, calor, eu duvida uma pessoa que aqui num sinta calor, e foi assim. Todo 
mundo ficou sabendo porque como passou-se tempo para poder eles chegarem ao resultado o 
povo vinha saber o que eu tinha e assim deixei de ser visitada. Que eu saiba foi coisa do corpo 
mesmo, coisa de mulher, a diferença comigo que é foi muito anterior no tempo, quero dizer, na 
idade. Mas acho que DEUS é que sabe e não vou perguntar por quê. Porque tem tanta coisa 
que ele manda que nóis não entende é só para aceitar e pronto. 

Para mim, foi um tempo ruim, porque não sabia o que era nem os médico. Por isso 
digo que foi aguniado. Se soubesse o que era não tinha nem dado cabimento a dor de cabeça, 
nem a calor, isso é lá problema, doutora! Problema é acordar e não ter o que comer, problema 
é ta doente um filho pequeno e agente não ter para onde correr, a gente chega até a pensar 
besteira, de morrer ou matar. 

Outra coisa que me chateava era as piadinhas do povo e do marido...’virou 
homem’,’ tá falando besteira porque tá com juízo conzinhado por causa do calor da 
menopausa’, ‘deixou de ser mulher, então posso ir atrás de outra’, isso foi ruim,  mas passou 
porque eu sou geniosa e um dia disse um monte de desaforo a ele porque a doutora me 
explicou que com a idade o corpo da mulher e do homem muda. Aí, nesse dia, vim com gosto 
de gás e esculhambei e disse quando tu não é mais de nada eu quero ver, porque a mulher 
pelo menos pode fazer de conta na hora das coisa, mas o homem (risos).A gente vê logo que 
não sobe e pronto. Ele ficou por açula, com uma tromba e depois foi se achegando e nunca 
mais falemos nesse assunto. Às vezes a gente tem que dar uma de doida porque se não eles 
passam por cima da gente e desfaz da gente. Ah, isso não, doutora! Eu sou ainda aquela 
mulher trabalhadora, lutadora, ajudo ele por demais em casa e isso é que ele deve de 
considerar e não somente melar de sangue vai dizer o que sou. Um dia eu trouxe ele aqui no 
posto para a doutora dizer a ele que eu às vezes ficava seca por causa da menopausa e não 
porque tinha deixado de gostar dele e não queria mais fazer as coisas, foi engraçado (risos) a 
doutora dizendo lá tudo o que acontecia e ele calado quando saiu disse: podia tu mesmo ter 
me falado dessas coisas,  fiquei com vergonha da doutora, eu disse besteira a doutora explica 
melhor estas coisa e só assim você acredita mais. 

 Quase todas as mulheres, que já me falaram, só maldizem do calor, somente isso. 
E tem delas que fala do marido e das mesma coisas que o meu pensava mas elas não tem 
coragem de trazer aqui no posto e de explica, tem delas que as vezes sente dor e deixa o 
marido fazer só pra não dizer não, aí eu acho errado, porque só ele fica na boa e a besta lá, 
toda doída, e as vezes até sai sangue. Eu penso que podiam explicar era pros homens essas 
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coisas de menopausa, porque a mulher já sente, umas mais, outras menos, eles é que tem 
precisão de entender dessas coisas.  

Eu penso assim, que depois de ter filho, de se passar o tempo, marido e mulher 
vivem junto porque tem que ser amigo, ajudar um ao outro. O povo por aqui só pensa nisso e, 
aí quando muda, fica achando um monte de coisa errada, porque não tem estudo e não 
entende das coisa. Olhe bem aqui, vou contar uma coisa, gosto de conversar com a doutora e 
ela um dia disse que os homem pode faltar naquelas hora (risos), pode acontecer de não subir, 
porque beberam, porque tão cansado, por causa de certas doenças, aquilo tudo que disseram 
eu guardei para mim. Depois, muitos dias depois, ouvi uma briga da minha vizinha e, não vou 
negar, fiquei escutando. Ouvi ela dizer que ele não subiu porque tinha feito com outra naquele 
dia pela rua. Fiquei com vontade de mandar a doutora ir lá , mas na hora da briga não ia dar 
certo. Depois fui conversar eu mesma, porque ele (o marido) é um homem de DEUS e, a 
senhora sabe que num local desse tamanho a gente sabe quem bota chifre em mulher, quem 
rapariga. Eu disse: mulher vai conversar com a doutora e ela te explica tudo. Ela foi e pelo fim 
da conversa era por causa dos remédio da diabete do marido dela. Ta vendo aí? 

Como já disse a senhora, mudou, deixei de ser visitada todo mês, foi só o que 
mudou mesmo. Nem falo da dor de cabeça, nem do calor, porque eu sentia essas coisas antes 
então num acho que é só da menopausa. 

Tem tanto nome que tenho até vergonha de dizer (risos): o certo mesmo, como diz 
a doutora do posto, e os outros doutor que a gente vai e a televisão é menopausa, mais os 
pobre chama: ‘o cumpade não visita mais’,’ chico foi embora de vez’, ‘mulher-macho’,’ virou 
homem’, ‘não se limpa mais’,’ tempo sem regra’,’ a mulher secou, não adoece mais’.  

A senhora agora me pegou. Primeiro desenhar (risos). Parece coisa de menino 
pequeno, mas é bom, o pior mesmo é responder a isso: como é mesmo? Como é a mulher por 
dentro das coisas da menstruação e da menopausa? 

Nunca pensei como era as coisas aqui por dentro.  Gente parece que só tem olho 
para vê o que ta fora. É mais fácil. Eu acho que é assim (risos). Se eu diser besteira a senhora 
não liga não. Eu acho que tem esse lugar aqui para baixo do imbigo, que é pequeno mais 
estica e fica grande quando a mulher ta grávida. Sei que a mulher só menstrua quando não ta 
grávida. Sei que a menina menstrua, vira moça. Penso que é porque essa bolsa aqui já 
preparada para receber menino (ta roxa, vermelha de sangue). Quando o tempo se passa e a 
idade vai chegando no fim a regra falha e vai embora porque a bolsa não consegue segurar 
mais menino (ta preta, morreu). 

Eu acho que menstruação é do corpo da mulher mesmo. E agora eu acho que 
estava errada porque digo que os homens é que precisam saber das coisas, mas agora eu 
parei e vi que nem mesmo eu, que sou mulher, sei de certas coisas. Eu pensei que sabia das 
coisas só porque sinto quando elas aconteciam. Mas não sei porque elas acontecem. Fiquei 
encabulecida, porque a mulher menstrua? De onde vem o sangue menstrual? E porque com a 
idade a menstruação vem e depois vai? 

Eu Acho que até me vejo certo como mulher porque homem não tem a bolsa para 
menstruar e guardar filho, mas porque menstruamos? Acho que é quando não tem menino. 
Será que é assim. Como a mulher não se deitou com homem e não pegou menino o corpo dá o 
sinal e menstrua. Acho que é assim mesmo. O corpo dá o sinal de tudo 
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Íris, setenta e dois anos, nasceu em Cacimba de Dentro, no sertão paraibano. 
Desde pequenina envolveu-se muito nas obras da igreja e depois de uma 
desilusão quis ir ser freira, mas não podia porque tinha que fazer o enxoval e 
não tinha recursos. A mãe não abençoava a vida de religiosa, nem abençoou o 
amor de sua vida. É solteira, mora só e era a mais nova de sete filhos. 
Trabalhou durante anos na casa paroquial e foi alfabetizada na escola 
paroquial. Foi notável a dificuldade, a princípio, para falar do assunto, mas 
quando esclarecemos que era para estudos se dispôs a colaborar. 
 
 

 

Minha filha, coisa de corpo de homem e de mulher não se falava. Fosse coisa boa 
e coisa ruim. Então, nem sabia muito sobre a menstruação e menos ainda sobre a menopausa. 
Acho que comigo foi um pouco diferente do que muitas mulheres vivem. Para a maioria delas, 
a menopausa quando chega elas estão vivendo há muitos anos com um companheiro, já 
tiveram filhos, tem netos e parar de menstruar traz mudanças, mas, mais no corpo. Comigo foi 
diferente. Nunca falei disso para ninguém. (silêncio)(choro). 

Sempre sonhei muito com o meu casamento. Quando era moçinha, devia ter de 15 
para 16 anos, menstruei, me formei moça e já ia poder andar na praça, ir para baile, essas 
coisas. 

Achava bom menstruar só me queixava quando era tempo de férias que ia para lá 
o povo que estudava na capital e era aquela festa, tomar banho de riacho, e quando estava 
menstruada perdia os passeios, porque minha mãe dizia que, quando estava menstruada, não 
podia lavar a cabeça, comer comida carregada, fazer estripulia e, também não podia dizer a 
ninguém além de mulher. Esse era um assunto proibido para se conversar na frente de 
homem, mesmo que fosse irmão ou pai. E também não gostava de lavar aqueles panos. Hoje 
em dia, não, é tudo fácil, tem modess e ninguém tem mais vergonha de falar, de brincar, os 
homens sabe mais coisa do que as mulheres. 

Virei moça e aí podia ir para a praça, andar no coreto ir para a missa Parece que a 
menstruação era mais para apresentar ao povo as filha moça. Eu mesma nunca entendi, 
quando era mais jovem, o que era a menstruação. E durante muito tempo eu achava que a 
mulher era como o homem que saia tudo pelo mesmo lugar. Esses tempos, com o trabalho da 
pastoral dos adolescentes, foi que fui entender o corpo melhor e o que a menstruação 
significava. Pensava somente que a menstruação era o sangue sujo que a gente botava para 
fora. 

Naqueles passeios que a gente fazia na praça, nos domingos, me encantei por um 
moço e fiquei muito tempo indo somente para vê ele e ficava naquela maior inocência do 
mundo, um olhando para o outro e, eu gostava muito, muito mesmo... Posso dizer que amei 
ele. Aí minha mãe descobriu e a minha família era pobre e ela ficou dizendo que ele queria só 
se aproveitar e foi um aquieta arreda da molesta e sei que ela me prendia em casa mais do 
que tudo. Somente saia para ir à igreja e, a senhora sabe, que naqueles tempos, filho obedecia 
os pais mesmo se eles diziam não era não e ninguém tocava mais no assunto.  

Então, eu pensei ‘se é de eu viver aqui sem poder namorar e só indo para a igreja, 
vou ser freira’.  Foi que a confusão foi grande, ela dizia que não teve filha mulher para não parir 
e que eu não ia namorar nem muito menos ir para o convento. Disse que podia falar com o 
padre para eu ficar pela igreja e pela casa dele porque assim ficava perto de DEUS e podia de 
toda forma arrumar um homem a minha altura. Minha mãe dizia que eu tinha que casar e ter 
filho para ser a companhia na velhice. 

Como toda mulher, eu queria me casar e ter filho. Queria mesmo, às vezes ficava 
sonhando, quando ia ter casamento na igreja, que o povo vinha arrumar, eu dizia: um dia vai 
ser o meu. Sonhava em batizar meu filho e queria que tudo fosse na igreja, que eu trabalhava e 
com o padre da paróquia. Aí o tempo foi se passando, se passando. 

Isso tudo tem haver porque o tempo foi se passando e, eu digo a senhora, que 
fiquei esperando este homem e enquanto ele não chegava e ia levando minha vidinha. Mas 
quando a menstruação foi embora, eu vi que tinha deixado passar muito tempo e que agora 
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estava indo embora a menstruação mas tava indo junto o sonho de ser mãe, de ser mulher, de 
ter um marido. Nunca me senti mulher, nunca vivi certas coisas (risos).  Eu só beijei, só. Nunca 
senti um corpo no meu, sabe doutora essas coisas, a senhora entende não entende? 

Então, por isso que digo, comigo mesmo o povo reclama de umas coisas besta, e 
eu, que a menopausa levou embora meu sonho. Então digo para a senhora que foi muito difícil 
para mim porque somente naquele tempo vi que tinha feito escolhas erradas e que poderia ter 
tido meu filho e casado com outros homens que apareceram mas sempre fiquei naquela será 
que este é o homem para mim? 

Foi um período difícil. Fui até para a psicóloga, e vou até hoje, porque ela atende 
uns dias na igreja. Mas entenda, não foi porque a menstruação estava parando que fui me 
tratar, foi porque ali estava acabando o meu sonho e foi assim de repente. Nada me despertou 
antes. Menstruava, tudo bem e, na minha cabeça, eu é que estava adiando para o momento 
certo o casamento e o filho. Tem coisas que anda junto: menstruação, casamento e filho. Aí um 
mês não veio e entrou para o segundo e fui no médico e pronto: acabou. Nunca senti uma dor 
na unha do dedinho midinho do pé. Se pelo menos tivesse ficado falhando acho que poderia 
pedir a DEUS um filho e ter dado um jeito. Mas foi de repente, feito morte que vem leva. Pois 
bem, parece que a mulher que estava dentro de mim morreu... E o pior que é sempre 
concordei com aquilo que minha mãe dizia de que mulher era para parir, ser mulher. Não é só 
menstruar não, tem que sentir a dor do parto. 

Foi difícil, mas por tudo isso que estou dizendo a senhora. Mas, da menopausa 
não tenho queixa, a não ser aqui (mostra o coração), porque acabou. Agora não sou mais eu 
que estou adiando, foi o corpo que colocou um ponto final e eu digo uma coisa a senhora ainda 
sonhava muito. Embora eu tivesse 46 anos, e o povo disse que filho nessa idade era perigoso, 
eu ainda sonhava. Depois que acabou, achei que casar não fazia mais sentido, não teria filho. 
Mas me arrependo. Confesso a senhora que se pudesse voltar faria diferente isso na minha 
vida. A senhora não pode imaginar o que é olhar para trás e vê que tantas coisas podiam ter 
sido diferentes e simplesmente não deixei acontecer porque achava que o homem que Deus 
estava guardando ainda não tinha chegado. Me enganei. Hoje, vejo que DEUS mandou um 
monte de vezes e eu ficava colocando defeito, talvez porque tinha medo de me entregar como 
mulher, talvez porque a relação do meu pai com minha mãe tenha deixado marcas em mim e 
eu buscava nos homens aquilo que não tinha em meu pai.Tenho conversado muito com a 
psicóloga, sobre isso. Ela tem me ajudado a tirar de mim este arrependimento de não ter feito 
essas coisas. O que mais me arrependo é de ter deixado de ser mulher durante tanto tempo e 
aí quando a menstruação foi embora parece que dormi mulher e acordei vazia por dentro. Foi 
uma sensação muito ruim. Até porque muitas mulheres vivem isso, mas tem seus maridos e eu 
vivi esta “perda” (posso dizer assim) e estava mais uma vez si. 

Às vezes penso que se minha mãe tivesse agido diferente, eu poderia ter me 
casado e ter tido filho (silêncio).Mas também não quero culpar ela não. Fiz minhas escolhas e 
acho que errei, se pudesse voltar faria diferente. Se eu tivesse prestado mais atenção na 
minha vida, em mim mesmo, e na minha idade iria ver que a menopausa estava próxima. Mas 
quando se é solteira, a idade passa, mas a gente diz sou solteira, sou solteira e vai adiando 
não sei o que nem sei para que. 

 Na igreja, sempre tem palestra para os adolescentes, e de um tempo para cá tem 
a pastoral dos idosos. Então, lá, uma vez, já faz um tempo, foi uma psicóloga e falou de umas 
coisas e da menopausa também. Sei que nada causa a parada da menstruação a não ser o 
funcionamento do corpo mesmo. Aprendi que, com a idade, algumas coisas vão modificando e 
anunciando o fim. É como na vida: tudo isso que acontece hoje em dia está anunciando o fim 
dos tempos. Pois bem, se eu soubesse mais e tivesse olhado bem teria visto que a 
menstruação já estava falhando, vindo pouquinho, mudou o número de dias, a quantidade, mas 
eu acho que inconscientemente (como diz minha psicóloga), eu não quis ver para não 
constatar o fato.  

Como já disse, tem mulheres que sofrem reclamando de dor, de calor, de queda de 
cabelo, de tanta coisa, mas comigo foi diferente. Sei que todo mundo é diferente um do outro, 
mas acho que Deus sabe de todas as coisas já pensou se uma mulher tem filho a vida toda 
....já pensou eu grávida com essa idade, mal posso com meu corpo, quanto mais carregar uma 
barriga. Por isso ele fez a mulher menstruar e parar de menstruar.  
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Sei que muita gente também sofre porque os homens se referem às mulheres mais 
velhas as vezes de forma grosseira e usam a menopausa para se referir a agitação, ao calor, 
ao mal-humor e isso chateia muita gente. Sei que muitas mulheres se acham diminuída porque 
não podem mais ter filhos, porque as coisas não funcionam mais do mesmo jeito (risos). Mas 
acho que se cada uma conhecesse alguém como eu, pensariam duas vezes antes de reclamar 
de coisas que acho besteira. Mas respeito porque para elas minhas coisas também pode ser 
besteira. Acho que todas as mulheres sofrem mais por coisas da cabeça do que por coisas do 
corpo quando a menstruação para (como diz a minha psicóloga).” 

Para as pessoas, na minha vida não mudou nada, porque a menstruação em mim 
não fazia diferença, porque eu não quis casar e coisa e tal. As pessoas olham para as 
mulheres que não casaram e não tiveram filho diferente. È a mesma coisa que fazem com 
aquelas que tiveram filho e não casaram. Cada um sofre rejeição e todo mundo se sente muito 
a vontade para dizer o que quer, mas ninguém pensa em ir para o lugar do outro. Mas não é 
bem assim não.  

Como disse a senhora, nunca falei dessas coisas para ninguém, somente para 
minha psicóloga e agora para a senhora. Acho que poucas coisas na minha vida aconteceram 
que me fizeram sofrer. Acho que sempre me senti muito segura e perto de DEUS, não porque 
trabalhei a vida toda dentro de igreja e casa paroquial, mas porque sempre tive muita fé e 
esperei em DEUS. O fim da menstruação me fez pensar por um momento que DEUS não quis 
que eu tivesse filho e constituísse minha família. E eu dizia, mas DEUS eu queria tanto e o 
senhor não mandou. 

Mas, depois desse balançado na minha cabeça, fui pensando e me lembrando de 
que a gente tem o livre arbítrio e que as escolhas são nossas, que DEUS disse faz por ti que 
eu te ajudarei e talvez eu tenha procurado alguém que não existiria nunca porque o homem a 
minha altura não existe, existe muitos homens e a gente vai precisar se esticar e se abaixar 
para conseguir os sonhos. A senhora está me entendendo. Eu acho que o problema é que 
sempre esperei uma pessoa para mim esqueci de fazer a tentativa de às vezes me abaixar e 
me esticar para ficar com fulano ou fulano. Não acredito nessa história que dizem eu não quis 
casar, que conversa, ou então, eu não quis ter filho, as coisas não aconteceram e pronto. 
Comigo foi assim. Podia ser diferente, mas eu escolhi assim. Hoje, se pudesse voltar antes da 
menstruação acabar, teria tido filho, queria ter tido esta experiência, sempre cuidei  muito bem 
de muitas pessoas, que nem eram nada minha e acho que poderia ter dado todo esse amor a 
um filho 

A menopausa mudou, primeiro umas coisas dentro do meu coração e dentro da 
minha cabeça e, só depois, no meu corpo. Acho que o meu falar sobre casamento, sobre a 
pessoa certa, sobre ter filhos, sobre esperar a hora certa, essas coisas mudaram. Acho que 
errei ao adiar ter filho e depois errei de novo porque não casei ‘ não podia ter mais filho. 
Poderia ter casado para ter um companheiro. Não podia mais ter filho, mas ainda tive chance 
de ter um companheiro e desperdicei. 

Se a senhora me perguntar, hoje, eu diria: viva, viva muito e seja feliz. Sendo feliz 
e fazendo os outros felizes, a senhora estará na presença de Deus. Deus não veio para salvar 
os certinhos, bonzinhos, santos. DEUS veio para os pecadores. A senhora está me 
entendendo? Aproveite cada minuto. Vou dá um exemplo: se a senhora queria ficar uma hora 
na festa e ficou só meia hora aproveite cada minuto deste tempo, de forma que ele possa valer 
pelo resto da meia hora que teve que sair. Não passe meia hora reclamando porque não ficará 
mais meia hora porque no fim perdeu uma hora toda. Entendeu. Eu passei muito tempo me 
preocupando com o que as pessoas iam dizer: quando era criança pensava em namorar, mas 
tinha medo do povo me chamar de namoradeira, quando jovem tive muitos pretendentes até 
homem casado, mas tinha medo do povo me chamar de perdida, depois de velha, tinha medo 
de me chamar de sem vergonha, e aí fui deixando todas essas coisas levar minha vida. 

O período da menopausa ou parada das regras é, como diz no interior, que a 
mulher virou homem ou deixou de ser mulher. A senhora sabe que, quando a menina 
menstrua, o povo diz virou moça (eu fui moça estava com 15 no ano de completar 16 anos). 
Depois, quando tem relação diz que ela já é mulher e quando a menstruação vai embora dizem 
deixou de ser mulher. Então, se eu for considerar que ser mulher é ter relação, nunca fui 
(risos). Então não posso deixar de ser uma coisa que nunca fui (risos). 
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Não sabia muito sobre menstruação, não, durante quase toda a minha vida, 
enquanto menstruei. O que eu sabia era que, quando a gente fica moça, pode já casar e ter 
filho. Eu sempre soube que a menstruação tinha haver com filho (a mulher menstrua quando 
não ta grávida) 

Muito tempo eu achava que mulher e homem era igual, porque saia tudo pelo 
mesmo lugar. Depois, com os estudos e na pastoral, aprendi muito sobre o corpo (e olhe que o 
meu é de velha mulher) e vi que tem coisa parecida mas não é igual não. 

Eu pensava que a menstruação era o sangue sujo que a gente botava para fora. 
Não entendo muito também, não. Mas sei que além da menopausa levar a menstruação, levou 
meu sonho (por isso fiquei como se tivesse de luto de alguém que nem mesmo existiu, só na 
minha cabeça). Então acho que nunca fui mulher mesmo. Então acho que aqui tá tudo novinho, 
novinho. 

Aqui por fora parece um triangulo e aparece na mocidade os pêlos. Dentro, a gente 
tem os dois útero e o ovário, não, não, eu atrapalhei, são dois ovários e o útero, que é esse 
grande maior. Parece uma bola de sopro (que é o útero). Fica pequenininho e quando tem 
menino estica, estica até o limite. 

Lá na pastoral aprendi que a menstruação tem haver com hormônio que a gente já 
tem no corpo mesmo, a gente mulher e os homem. Sendo que um tem hormônio de homem e 
a gente de mulher. Aí, todo mês, esse hormônio dá o sinal para o corpo que se prepara para 
dentro da bola de sopro guardar um menino. Como o menino não chega a gente menstrua. 
Imagine como a coitada da minha bola de sopro não esperou. Agora não sei o que faz o corpo 
começar e parar, na mocidade e na velhice. Acho que tem haver com os hormônios, mas o que 
é que faz o hormônio começar quando a gente é criança e parar de funcionar quando a gente 
está velha? 

Ainda vou precisar aprender, não sei porque, nem para quê? Vou aprender a 
desenhar também. Mas é porque a vista já ta ruim. 
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Gérbera, cinqüenta e um anos, nasceu em Campina Grande. Casou-se aos 
quatorze anos, e só estava esperando menstruar para casar. Teve treze filhos, 
ficou viúva com trinta e três anos e, desde então, nunca mais teve nenhum 
relacionamento. Do lar, sustenta-se com a aposentadoria do marido, que 
trabalhava como maquinista do trem. Mora desde que se casou na localidade. 
Está freqüentando a escola à noite para se alfabetizar, incentivada pelos netos. 
 
 

 

Doutora, a senhora vai é rir, porque se eu disser pra senhora que só vim saber o 
que era menstruação, depois que o marido morreu (risos). A senhora vai dizer, o que é que 
uma coisa tens haver com outra? Pois bem, lá vai. Meu pai morava no sítio e me prometeu a 
um cumpade dele e quando eu fui crescendo e o filho dele era mais velho e se interessou 
mesmo por mim e eu também mas ainda era criança e meu pai disse que era para esperar eu 
virar moça que era o sinal de DEUS que podia casar e ter filho. Pois bem, completei 14 anos 
num mês, no outro menstruei e no outro casei.  Achei bom menstruar porque esse rapaz era 
mais velho, mas eu achava ele bonito demais e quando menstruei e vi aquele alvoroço, 
ajeitando as coisas do meu casamento, achei foi bom. 

Menstruar para mim foi realizar um sonho de criança de casar com aquele homem 
mais velho, que sempre achei muito bonito. E também achava bom a menstruação porque era 
sinal de limpar o corpo para esperar outro filho. Naquele tempo, entre um filho e outro quase 
não dava descanso. E também porque sempre gostei de ficar de barriga. Como meu marido 
era mais velho o povo as vezes falava que ele não era mais de nada e que isso e que aquilo e 
um monte de besteira, então, ficar grávida era muito bom e também porque ele dizia que 
gostava de mim, quando eu estava grávida. Eu fazia cada barriga bonita e quando tirava o 
menino nem parecia que tinha tido menino. 

Fui um menino atrás do outro, tudo encarreado. Tive onze de tempo e dois abortos. 
Dos onze, dez se criaram e, assim, era tirando um menino e botando outro. Era um menino na 
mão, um no peito e um no buxo, era rojão! Aí ficava uns tempinhos sem menino e logo pegava 
barriga, era uma coisa de fazer pena mesmo (risos). Depois que o marido morreu foi que fiquei 
sabendo mesmo o que era menstruar, nunca mais tive ninguém. Eu amava muito ele e vou 
amar até ficar velhinha. Prometi a ele que nunca mais ia me entregar a homem nenhum e 
assim estou fazendo.  

Com trinta e três anos, estava grávida do último menino, quando ele morreu do 
coração. Tava trabalhando, se sentiu mal, nunca tinha sentido nada, aí disse que sentiu aquela 
pontada no peito e foi para o hospital, o Santa Isabel e de lá saiu só para o cemitério. Teve um 
infarte no coração. Ele era mais velho do que eu e se encantou pela minha formosura. Mais ele 
era um velho muito do bonito e (risos)  arrochado. 

 Pois bem, então, tive o menino e, desde então, fiquei menstruando. Era aquela 
obrigação todo mês. Mas nem me preocupava porque não tinha homem e foi indo, foi indo até 
que no ano passado, antes de completar 50 anos, comecei a achar que tinha qualquer coisa de 
diferente. Ficava vindo só um bucadinho e aí depois era cheio de talhos e outros meses era 
aqueles riacho que só vendo. Aí, disse para minha filha, que me levou no posto e a doutora 
pediu uns exames, mas já foi logo me avisando que podia ser a menopausa e coisa e tal e me 
explicou tudo direitinho. Porque o povo daqui conversa muito, fala por demais e a gente vai 
sabendo das coisas...agora as vezes é tudo errado e as vez é certo. 

Foi aí que comecei a prestar atenção que estava mudando. Começou a falhar e 
quando vinha era aquele bucadinho, mal melava o modess. A doutora disse que era questão 
de tempo acabar de vez por causa do avançar da minha idade. Eu acho que é coisa do corpo 
da mulher mesmo. Penso também que se tivesse tido marido por mais tempo, eu tinha 
menstruado mais, porque era capaz de ainda fazer menino e aí ia menstruar mesmo só mais lá 
para frente e também só mais na frente ia acabar.  

Sei que todas as mulher menstrua e deixa de menstruar, sei que é coisa do corpo 
mesmo é o sinal que pode começar a ter menino e é o sinal que está deixando de ser mulher. 
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Mas para mim deixei de ser mulher desde que meu marido morreu. É tanto que depois desses 
anos todos nem mesmo ia a médico de mulher, ia vê o que se não estava usando nem nada e 
sempre fui muito cuidadosa e limpinha. 

 Para mim, não teve problema nenhum mesmo. Porque muitas mulher sofre e 
também se maldiz porque deixa de ser mulher e é tanta coisa que elas fala. Mas eu não senti 
nada disso. Como já disse a senhora, deixei de ser mulher já faz tempo desde que fiquei viúva 
então não posso saber se lá pelas parte a menopausa deixa a mulher seca porque ninguém 
me usa mais. Não sinto mais essas coisas não. E também não sei se ele fosse vivo como 
seria. Ele era para estar com sessenta e sete anos e acho que isso na vida vai mudando com o 
tempo, mas não sei como seria.  

Para mim, é coisa normal, a mesma coisa de quando menstruei. Aceitei e pronto. 
Agora saber porque, sei lá (risos)! Lembro que a menstruação ainda foi melhor porque estava 
virando moça e já podia casar, ser mulher e mãe. E com a menopausa foi assim desse jeito 
que to dizendo a senhora, foi indo, foi indo e acabou. 

 E também tem outras coisas que às vezes sinto e o povo diz que pode ser da 
menopausa como dor de cabeça, um calor infeliz. Mas por hora estou levando porque também 
todo tempo, de vez em quando, sentia isso e vejo outras mulher e mesmo homem dizer que 
sente muita dor de cabeça e calor. E é só. 

Acho que as mulheres daqui não sofre muito com a menopausa. Elas me dizem 
que fica mais seco, que a vontade passa e só vem de tempos em tempos mas sendo mais 
calma  e que também sente muito calor. Afora isso não vejo elas dizerem outra coisa, não. Aqui 
no posto elas falam muito para a gente. A gente fala pouco sobre isso por aqui mas tenho unas 
amigas que me contam que o pior mesmo que porque fica mais seco lá em baixo. E como o 
homem quando vai ficando mais velho, vai ficando sem paciência, elas dizem que se for ligeiro, 
vê a hora afolozar tudo. Mas tens umas que fala com o marido para fazer assim e assado, tens 
outras que dizem que agüentam mesmo e que depois se resolve. Sei não doutora. sei que de 
minha parte não sofro, graças a DEUS,  porque não tenho marido. Vejo as mulheres que tem 
marido sofrer e é muito na menopausa por essas coisas que disse. Eu graças a DEUS passei 
por isso muito tranqüila demais.  

Também o povo dizia que como fiquei viúva cedo demais o fogo ia continuar e só 
quando a menopausa chegasse acabava. O povo tem a língua muito grande e pensa que viúva 
é mulher sem homem e vive desesperada. Nunca senti falta de homem, não senhora.,  e por 
um lado até achei bom deixar de menstruar,  porque para o povo deixei de ser mulher e 
deixaram de botar homem para mim. Como não posso ter mais filho, o que diabo homem vai 
querer. Dentro do meu coração, desde que fiquei viúva, uma parte de mim morreu, digo essa 
parte de mulher, de homem e mulher. Mas o povo às vezes dizia você é nova, uma mulher 
bonita pode refazer sua vida, casar de novo e até ter filho porque é muito nova. Queria nada 
disso, não, e por isso, por um lado foi bom. A gente viúva às vezes sofre, porque ou fica 
parecendo uma pobre de cristo, ou então vira uma desesperada por homem. Graças a DEUS, 
não virei nem uma coisa, nem outra. Fui viver minha vida, porque já tinha sido mulher durante 
quase vinte anos e era tempo de cuidar dos filhos. 

 Na minha vida não mudou nada. Penso que se tivesse marido, aí sim, tinha 
mudado porque ele ia ter de entender essas coisas e saber fazer com jeito e aceitar que tem 
dia que a cabeça fica esquentada. E ia entender que não podia ter mais filho. Mas, também 
acho que esta casa ia estar pelas telhas de menino. Mas sei que as coisas ia ficar diferente, 
mas não acho que ia acabar, não, porque aquele lá tinha fogo para derrubar uma mata 
inteira.Mas como ele já se foi, meu corpo já foi adormecendo e se tranqüilizando e se 
acostumando sem homem e quando a menopausa chegou não encontrou foi nada mais para 
aperriar, a mulher fogosa já tinha morrido. 

Mudou como já disse porque as vezes tenho dor de cabeça e uns calor, mas passa 
e é coisa que a gente resolve. A senhora. já viu alguém dizer que morreu de calor (risos) é só ir 
para debaixo do chuveiro e pronto. E a dor de cabeça pego remédio no posto. E levo na 
mangofa quando o povo e até meus filhos fica dizendo eitá que ela ta com o calor da 
menopausa, ou então diz que eu to abusada por causa da menopausa. Mas eu acho que a 
menopausa não tem nadas haver com a irritação. Isso é da idade e dos problema que a gente 
enfrenta na vida mesmo. 
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E para ser sincera com a senhora a minha dor de cabeça maior é com este monte 
de filho e neto, e gente dentro de casa que tenho que dar de comida com a dinheirinho que 
tenho. Dor de cabeça é para pagar as contas. Para mim o que muda minha vida, o que me traz 
problema é: a saudade do marido que não posso mais vê, a falta de emprego, doença que não 
tem cura, fome. O resto doutora a gente tira de letra. Ainda mais coisa que todo mundo passa. 
Eu penso logo assim se ela passou porque eu não consigo passar. 

A gente diz (posso dizer com as palavra do povo daqui mesmo?)diz que o boi não 
vem mais, que o chico foi embora e que a mulher virou homem. É desse jeitinho que o povo 
daqui diz. Mas a gente sabe que o nome certo é menstruaçaõ e menopausa, mas a gente diz 
boi, chico cumpade. Agora os doutor e as doutora dizem as coisa bem certinha para a gente aí 
o povo vem e acanalha. 

Eu nunca pensei muito na menstruação. E, como sou mulher, nunca me preocupei 
em entender como são as coisas aqui de dentro não. Mas vamos ver o que é que sai. 

Sei que Deus manda o sinal para a menstruação começar. Esse é o sinal que pode 
casar e ter filho. Acho que menino e menstruação é coisa que não se encontra porque como 
tive muito menino, menstruei muito pouco mesmo. 

Se a senhora tivesse me perguntando o que ta envolvido para fazer menino aí eu 
ia dá uma aula. (risos)A então posso falar. Então lá vai. 

Primeiro aprendi coisa de homem e mulher. Então, sei bem que tem a entrada. É 
tanto que, quando a mulher não é mais moça, essa entrada já está aberta, porque já buliram. 
Tem gente que diz que a porta leva para o caminho da perdição, mas não acho, não. Não acho 
que as moças se perdem, elas se acham (risos). 

Sei que o homem é que bota o menino aqui dentro e cabe a mulher guardar por 9 
meses o que ele fez para esperar crescer e ficar no ponto para nascer. Sei que quando não 
tem menino guardado tem menstruação mesmo a gente se deitando com homem. É tanto que 
quando não tem menino fica assim tudo vazio, vazio. Como no corpo da mulher mais velha. 

Acho que o que mais ta envolvido na menstruação é o corpo do homem não 
colocar menino aqui dentro aí o corpo da mulher sangra. É só isso que sei. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS CATEGORIAS 
CULTURAIS 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 6 



 

 

 

6 AS CATEGORIAS CULTURAIS 

 

 

Os resultados obtidos na análise dos dados, em busca da 

compreensão do significado cultural da menopausa para um grupo de 

mulheres, demonstram as singularidades do processo que tem a cultura como 

mediadora das experiências pessoais. Para construir as categorias, 

identificamos nas narrativas das colaboradoras, as sentenças/fragmentos 

chaves (sub-categorias) que descrevem a compreensão das mulheres e 

relacionamos nas categorias: corpo, menstruação e menopausa. 

A seguir, passaremos a analisar as categorias e subcategorias 

emanadas dos discursos das mulheres. 

 

 

6.1 Corpo 

 

 

Entendemos que o corpo é a estrutura física das pessoas e antes de 

ser um objeto de intervenção das ciências biomédicas, representa extensão do 

nosso próprio ser e permite a nossa inclusão no mundo antes mesmo de nós 

nos darmos conta de sua existência. O corpo patenteia nosso ser-no-mundo e 

é carregado de significado social e psicológico. Além disso, a Antropologia 

médica tem-nos ensinado que a experiência corporal está em relacionamento 
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dinâmico com a cultura e que a experiência de vários dos estados corporais 

está mediada pela cultura (Kleinman,1988). 

Nesta categoria, procuramos apresentar os aspectos das narrativas 

das colaboradoras relacionados ao conhecimento e às fontes de informação 

sobre o corpo feminino, à vivência da sexualidade e ao discurso religioso. 

Assim, estes aspectos constituíram-se em subcategorias, marcados pelas falas 

que seguem. Percebemos, todavia, que a falta de fontes de informação segura 

sobre o corpo feminino afeta o significado atribuído à menopausa. 

 

 

6.1.1 Conhecimento e fontes de informação 

 

 

As mulheres ao narrarem o significado da menopausa referiram-se 

ao conhecimento que acumularam sobre seus corpos e suas fontes de 

informações. Os depoimentos caracterizam tal situação 

 
“Mulher da minha idade tem vergonha de falar de coisa de corpo e tudo mais...” 
(AÇUCENA). 
 
“... sei lá como á as coisas aqui por dentro. Como a gente podia saber se 
ninguém, nem mesmo minha mãe não falava disso não...” (VIOLETA) 
 
“Ninguém tinha coragem de contar. Ninguém me explicou nada, não entendia 
nada de corpo da mulher...” (MARGARIDA) 

 

O corpo humano é mais que um simples organismo físico que os 

fisioanatomistas insistem em descrever. É o centro de crenças sobre seu 

significado social e psicológico, sua estrutura e funcionamento. A imagem do 
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corpo refere-se à forma consciente ou inconsciente como os indivíduos 

conceituam e experenciam o corpo, como reflete os depoimentos que seguem. 

 
“... Só vim entender como as coisas eram aqui por dentro um dia que vi, no 
motel que trabalhava, um cartaz com uma figura ensinando a usar camisinha, 
aí eu perguntei o que era aquela bola (o útero) e tudo mais. Mas até aquele dia 
nem pensava, nem sabia como era as coisas por dentro. E isso eu acho muito 
engraçado: sou mulher e não sabia como era as coisas por dentro”(AÇUCENA) 
 
“... Às vezes fico pensando como é que DEUS faz um negócio só para sair 
coisa boa e coisa ruim, porque sai mijo, boi, menino, quem já vi?...” (VIOLETA). 
 

A imagem da estrutura e do funcionamento interno que se tem do 

corpo influencia, sobremaneira, a percepção dos eventos e os comportamentos 

futuros.  

Lock e Scheper-Hugnes (1990), sugerem que o conhecimento do 

corpo pode ser explicado a partir das dimensões individual, social e política, 

para estas mulheres, contudo, a dimensão individual que se remete ao sentido 

existencial da experiência corporal é muito comprometida, estando evidente 

que a dimensão social, que se refere à compreensão que a sociedade tem 

sobre o corpo, a saúde e a doença e, a dimensão política, que regula a vida 

das pessoas no trabalho, no lazer e na sexualidade, são as que imperam. 

Compreendemos que essas concepções de corpo permitem explicar as 

relações entre cultura e sociedade, bem como sua influência na compreensão 

cultural, nesse caso, da menopausa. 

Além da realidade física, o corpo tem uma realidade social e cultural 

e acaba comunicando informações tipo gênero, status social, profissão, grupo 

religioso, entre outros. O corpo social, parte integrante do ser humano, é 

importante, pois fornece a cada sujeito a base para perceber e interpretar sua 

existência física e psicológica (Helman, 1994).  
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“Minha filha, coisa de corpo de homem e de mulher não se falava com mulher, 
não, fosse coisa boa ou coisa ruim. Mulher não precisa saber disso, não, 
mulher tem que saber cuidar de casa, de marido e de menino, e com isso ela já 
nasce sabendo não precisa ninguém ensinar. Acho que os homens sabe de 
mais coisa do que as mulheres, eles tem que saber, são homens, são mais 
intendido para essas coisas”(ÍRIS) 

 

Nesse sentido, Ressel, Dias e Gualda (2004) reconhecem a 

diversidade de significados do corpo em razão dos aspectos social, cultural e 

histórico. Ao fazerem o resgate do corpo, ao longo da história, findam por 

reconhecer o corpo como o resultado das normas e dos padrões sociais. Ao 

corpo da mulher associa-se a idéia de sexo frágil, subordinado e pertencente à 

esfera doméstica e privada.  

O conhecimento pode ter sido determinado pela falta de uma fonte 

de informação acessível e isto pode ter feito com que a mulher viva momentos 

de medo, de angústia, de incertezas e de vergonha com os sangramentos ou 

com cessação deles. Observamos também que, embora desconhecido por 

quem de fato o possui, constata-se, muito facilmente na realidade, que o corpo 

da mulher é muito exposto, em campanhas publicitárias dos mais diversos 

produtos.  

Acreditamos que a imagem do corpo, o conhecimento adquirido por 

meio dos sentidos e de suas interpretações são constituídos pela cultura do 

grupo, que define o que pode ser mostrado, o que tem que ser escondido, o 

normal e o patológico, as funções socialmente reconhecidas e aquelas 

desconsideradas. 
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6.1.2 Vivência da sexualidade 

 

 

A sexualidade deve ser entendida como a interação amorosa entre 

pessoas que pode ser manifesta das mais diversas formas. Além do que, há de 

se considerar que sexo e sexualidade não são sinônimos, pois outros tipos de 

contato físico e carícias podem proporcionar uma satisfação íntima, sem que 

necessariamente seja realizado o intercurso sexual, mas garantindo a vivência 

da sexualidade. O sexo que, outrora, era visto apenas como uma garantia de 

perpetuação da espécie deixou de sê-lo e passou a ser um componente 

especial para a felicidade de todos. O que parece influenciar muito na vivência 

da sexualidade e na vida sexual são os aspectos psicológicos e culturais. 

É importante lembrar que a sexualidade não se reduz aos genitais e 

nem ao ato sexual em si, mas é um conceito amplo que abarca desde a 

genitália e o ato sexual até, dentre outros, os papéis de gênero, o erotismo, a 

sensualidade e muitas outras funções do corpo humano, influenciando as 

relações entre as pessoas, o amor e a maneira como se constrói e se entende 

o mundo. Assim, a sexualidade é uma construção cultural, ou seja, a maneira 

de vermos a sexualidade, bem como os valores a ela associados, dependem 

da cultura, variando em vários aspectos de uma cultura para outra. 

De acordo com Ressel (2003), a sexualidade é uma temática 

presente nas discussões de gênero na atualidade. As Ciências Sociais e a 

Antropologia justificam esta abordagem considerando que ela permite a 

vivência do papel de homens e mulheres no mundo. 
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Na velhice, ocorrem mudanças significativas em vários aspectos e, 

no que tange ao aspecto biológico, provocam modificações no corpo, no 

comportamento e na sexualidade. Todavia, para as mulheres deste estudo, 

essas modificações não caracterizam essa fase como sendo de angústia ou de 

sofrimento. Apenas se resignam com o destino do corpo e o conseqüente fim 

da vivência da sexualidade como sendo da vontade de Deus.  

O contexto cultural expressa forte estigma social sobre a sexualidade 

dos idosos cerceando-os do direito de ter prazer. Embora acreditemos que a 

sexualidade é uma expressão humana experenciada de forma pessoal e 

universal, reconhecemos sua construção sócio-histórico e cultural. Além do 

que, culturalmente, uma associação imprópria entre a velhice e a menopausa 

pode ser observada. 

A modificação na resposta sexual é uma questão que envolve vários 

fatores. Todavia, por falta de informações precisas sobre o assunto, algumas 

mulheres interpretam como sendo a vontade de Deus, mostrando um sinal no 

corpo, para que o ato sexual seja abandonado uma vez que a procriação já não 

é mais possível. Parece se instalar uma fase de recolhimento erótico, como 

explica o discurso que segue: 

 

“...  Depois de uma certa idade, a gente tem é que somente ajudar o marido, 
cuidar da casa, dos filhos, ajudá-los, e rezar pra Deus. É isso que os velhos 
devem fazer. Essas outras coisas ficam pros jovem. Para que fazer estas 
coisas se nem filho podem vir mais?...” (MARGARIDA) 

 
“... depois de ter filho, de se passar o tempo marido e mulher vive junto porque 

tem que ser amigo...ajudar um ao outro...” (PEÔNIA) 
 

Considerando que na cultura ocidental predomina o cristianismo, 

constatamos que o exercício da sexualidade humana vem sendo regulado há 
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séculos. Para entendermos o papel do cristianismo na sexualidade, teríamos 

que observar dois aspectos da sexualidade humana que historicamente foram 

legislados pelo cristianismo, o corpo e as relações de gênero.  

É através do corpo que nos relacionamos com o mundo e com a 

realidade, daí a grande importância na existência humana. Tão fecunda que fez 

com que o corpo fosse um dos principais alvos da moral religiosa no processo 

de educação da sexualidade humana. Durante grande parte da história do 

cristianismo o corpo foi visto como o lugar do pecado e foi enorme a pressão 

no sentido de roubar do corpo a espontaneidade, com reflexos claros sobre a 

sexualidade humana.  

Convencionou-se chamar sexualidade a todas as formas de como as 

pessoas expressam a busca do prazer, sendo este, a aspiração maior do ser 

humano. Esta busca varia de pessoa para pessoa, de acordo com sua história 

pessoal e social. As normas sociais, que mudam em cada cultura, norteiam a 

busca deste prazer, interferindo nos comportamentos, determinando o que é 

permitido, o que é proibido, quando é permitido e quando é proibido. (Loyola, 

1999). 

Para algumas informantes a menopausa foi relacionada ao fim da 

vivência da sexualidade e ao rompimento da identidade feminina, como 

podemos atestar no relato abaixo. 

 
 “minha vó dizia que com a idade muita coisa mudava, e umas se acabava. Ela 
dizia que marido e mulher começava a viver como dois irmãos. Porque 
ninguém é mais de nada, acaba com vontade de transar. Então tem dias que 
não consigo pensar nestas coisas e nem fazer, aí meu marido não me usa a 
pulso,  não. Porque aqui eles (os maridos) tem mania de dizer que mulher não 
pode dizer não ao marido e quando minhas amigas dizem isso eu digo: vocês 
não se dominam não?. Tem deles que até quando estão de boi eles querem, 
sujo mesmo, isso é conversa eu sempre me dominei, não faço mais como 
antes não. Já está bom. Uma mulher quando perde a menstruação, já está 
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bom de parar, até por causa da saúde. Às vezes, eu fico pensando: será que 
tem gente com mais idade que ainda faz ou pensa nessas coisas?Porque não 
tenho mais aquele tesão de antes não, antes aqui que era uma labareda de 
fogo que cobria tudo agora virou uma velinha acessa fraquinha que não clareia 
quase nada, quando a gente é jovem é como uma flor bonita cheirosa, quando 
a menstruação vai embora é como se a gente deixasse de butar água na flor, 
ela vai secar, murchar e morrer. Pois bem quando a menstruação vai embora é 
sinal que vai começar a mulher a secar, vai muchar, veja a pele das velha, e 
depois vai morrer, vai deixar de ser mulher. Este tempo é o tempo que está 
preparando para o fim...” (MARGARIDA) 

 

Segundo Nusbaum, Helton e Ray (2004) e Donkor (2003) o interesse 

sexual muda na natureza e na intensidade. Para Fucs (1998), as influências da 

religião e da educação levaram a mulher a reprimir a sexualidade, os desejos e 

as reações sexuais e ao desconhecimento do seu corpo.  

Nossos achados demonstram que a diminuição da libido foi algo 

referido, em razão da idade, situação esta que não causa incômodo já que 

reconhecem que estando velhas não necessitam mais “dessas coisas”, 

conforme depoimentos: 

 
“... Mudou também porque a gente ainda tem relação, mas, não é mais como 
antes, mudou e como mudou. Nem sei dizer bem certo o que mudou, mas 
mudou. Acho que o porque só Deus sabe. Também ele (o marido) já ta velho, 
antes bastava eu me encostar nele o negócio dava sinal de vida, hoje não faz 
mais do mesmo jeito. às vezes diz que no dia que não for mais homem prefere 
morrer, para ele homem só e homem se fizer as coisas e fizer menino e mulher 
só é mulher se puder ter menino. Aí fico com medo dele não fazer as coisas e 
não quero que ele coloque coisa errada na cabeça aí eu mesmos, fico 
correndo, invento coisa, vou botar neto para dormir e assim vou levando. As 
coisas mudaram lá por baixo mais ainda tamo vivo, mas não para fazer estas 
coisas como antes. É como se fosse fazer carvão quanto melhor for a madeira 
melhor é o carvão, pois bem, assim somos nóis, quanto mais novo melhor é 
para fazer essas coisas. Mas sou feliz mesmo com essas mudança, casei, tive 
meus filhos e a idade traz isso , né?. E agora o meu lado mulher, fogosa, 
alegre, ta dando seus últimos suspiros mais tem dia (uma vez na vida e outro 
na morte) que me sinto extrapolada, mas espero pelo homem né. Nisso não 
mudei não, coisa de mulher é coisa de mulher, coisa de velha é coisa de velha, 
coisa de homem é coisa de homem. Eu me vejo como mãe e avó” 
(ORQUÍDEA) 
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 “... tanto homem como mulher com a idade vai ficando mais esfriado para 
essas coisas” (HORTÊNCIA). 
 
“... Porque a gente precisa virar mulher para casar e ter menino e depois voltar 
a ficar menina para se apartar dessas coisas”. (VIOLETA)  

 

Há uma situação que necessita ser considerada que é a de que a 

história pregressa da vivência da sexualidade deve ser considerada para que a 

diminuição da libido não seja interpretada como queixa associada à 

menopausa e à secura vaginal. Além do que, nos faz refletir sobre a questão 

do ato sexual ocorrer nesta comunidade, mais como obrigação do papel social 

– ser mulher – do que como fonte de prazer. 

 
“Sou casada e a mulher tem que servir ao marido, pois bem, não gostava de 
fazer nada porque nunca senti essas coisas boa que o povo fala, nem quando 
era jovenzinha. Ele ia lá despejava a coisa dele e deixava menino. Nunca senti 
coisas de mulher, doía para fazer o menino, doía para tirar, doía quando tava 
de boi”. (ROSA) 

 

Mas nem todas as mulheres reagem da mesma forma frente à 

menopausa. As falas que seguem demonstram uma sexualidade reprimida em 

função dos valores culturais e religiosos arraigados. 

 
“As mulher diz que não sente mais vontade de nada e eu ainda gosto, e é 
muito de fazer doidiça(...risos).Acho que to é ficando velha e perdendo o juízo. 
Já pensou como tenho pecado. Por que sei que isso não é da vontade de Deus 
não. Mas fazer o que se o corpo toma um rumo diferente do da cabeça” (LÍRIO) 
 
“... Às vezes tava só eu e ele em casa de noite; eu tomava meu banho, vestia 
meu camisolo e ficava com muita vontade de fazer coisas de marido e mulher. 
Mas, a gente depois de velha tem que se dá o respeito. Mas tem noite, que fico 
pensando e tenho vontade. Mas tenho muito medo porque o povo diz que com 
a idade a mulher não precisa mais de homem não, fico com medo de fazer as 
coisas porque as pessoas dizem que quem tem problema de pressão, como eu 
tenho, se transar pode sofrer do coração e morrer na hora. Aí fico pensando, 
meu Deus, o povo diz que com a idade a mulher não sente mais nada, porque 
eu sou assim, será que sou normal? Tem gente que ainda diz que se fizer vai 
secar o útero e aí tem que fazer uma cirurgia para operar e arrancar tudo de 
dentro... Mas, a vontade não vou mentir não: não mudou muito não. É claro 



As categorias culturais 142 

que quando a gente é mais nova a vontade é maior. É como ajuntar palha seca 
e fogo, queima tudo num instante (risos). Quando a mulher fica mais velha e 
quando chega a menopausa eu penso que a gente precisa soprar mais um 
pouquinho para o fogo encostar na palha seca aí é só esperar, esperar (risos) e 
vai queimar.”(AÇUCENA) 

 

Nesta cultura, as pessoas mais velhas são rotuladas como sem 

desejo e vida sexual. Esse estigma é ainda mais forte entre as mulheres, já que 

também traz internalizada a idéia de que a principal finalidade da vivência da 

sexualidade é a reprodução, pois com a menopausa a capacidade reprodutiva 

chega ao fim, provocando uma perda de sentido nas relações sexuais uma vez 

que esta se assenta fundamentalmente sobre a fertilidade. 

Consideramos, como Cooney (2002), que o pouco conhecimento 

sobre a sexualidade não é mera desinformação. Em muitos momentos da 

história, serviu como dispositivo, a serviço da Medicina e da religião, para 

controlar os corpos femininos. Estas são evidência do papel de expansão da 

Medicina ou o que Foucault (1990) chama o bio-poder.   

Na verdade, os fatores culturais e psicológicos têm exercido muito 

mais força e influenciado a vivência da sexualidade do que os fatores 

biológicos. Entre as mulheres, também percebemos aquelas que associam as 

modificações às mudanças percebidas no corpo após a menopausa, 

principalmente, a secura vaginal. 

 
“...De uns tempos para cá, quando meu marido vai me usar, sinto muita dor,  
parece até que o buraco fechou, parece menor, e ele tem que fazer uma força 
medonha, aí por causa disso fico sem querer, e ele fica dizendo que eu estou 
fria. Isso foi o que mudou e foi ruim por demais” (HORTÊNCIA) 
 

Expressões utilizadas do tipo “vai me usar”, presentes nos discursos 

das informantes refletem o nível cultural do contexto. 
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Reconhecemos que alguns temas são mais difíceis de se falar do 

que outros. A vergonha e / ou a timidez de algumas mulheres inibir qualquer 

discussão com seus maridos ou profissional de saúde sobre a condição 

incômoda da secura vaginal e a modificação na libido.  

A literatura médica já reconheceu que a vagina muda depois da 

menopausa, além de ficar mais seca e com o pH mais básico. Algumas 

mulheres dizem que “parece menor”. De fato, ela diminui de tamanho porque 

os tecidos da região perdem espessura. Na vulva, os lábios vaginais ficam 

menos carnudos. Leva um tempo para tudo isso acontecer após a menopausa, 

em média, cinco anos, dependendo do estilo de vida de cada mulher. Quanto 

mais atividade e estímulo na região, maior a irrigação sanguínea e a vitalidade 

dos tecidos. A prática da masturbação e do orgasmo e os exercícios pélvicos 

diários, além de boa alimentação, prolongam seguramente esse tempo. A 

mulher não perde a capacidade de lubrificação com a menopausa, é um 

processo mais lento, uma fase nova. 

 

 

6.1.3 Discurso sagrado 

 

 

Para as mulheres participantes deste estudo, aceitar a menopausa, 

compreender as mudanças corporais, sem questionamentos, é resignar-se aos 

desejos de Deus, conforme depoimentos a seguir: 

 
 “... Deus manda para o corpo o sinal de ser mulher e de deixar de ser 
mulher...” (VIOLETA) 
 



As categorias culturais 144 

 “Deus mostra a hora de começar e mostra a hora de terminar. Quando a  
menstruação vai embora, a gente tem que aceitar as coisas como elas são, 
porque Deus mesmo disse que tudo tem tempo para acontecer. Apois então, 
pronto, umas vão virando mulher e outras vão deixando de ser mulher 
(MARGARIDA) 
 

Podemos perceber a existência de um ser superior que tem influência ou 

poder de determinação no destino humano. Nesse contexto, a Fé foi um tema 

que acompanhou os diversos discursos da vida, seja para explicar momentos 

vividos, seja para apaziguar eventos sofríveis. Esta Fé, declarada pelas 

mulheres, foi descrita como elemento de ajuda na compreensão e na aceitação 

da vivência da menopausa, a qual pode ser reconhecida na fala abaixo. 

“ aprendi que com a idade a mulher ia mudar para poder dar descanso ao 
corpo...a sra já pensou se a mulher pudesse ter menino até morrer. Do jeito 
que tem gente sem juízo no mundo e não teme os castigo de Deus, era capaz 
de ter um monte de velha de cabelo branco com barriga pela boca. Aí Deus 
disse: deixe eu mesmo resolver isso e fazer a menstruação parar por ela 
mesma. E o bom é que é com todas, todas as mulher. Se fosse pra durar a 
vida toda, Deus não tinha feito a menstruação acabar em uma certa idade. 
Esse é o sinal que já está na hora de parar. Nem mais vou ao médico para 
cuidar de coisa alguma da vagina ou do útero porque está tudo parado. Deus 
sabe o que faz com a vida de cada cristão. Se a gente passa por essas coisas 
é porque tinha que passar mesmo.” (JASMIM) 
 
“Eu penso: DEUS é tão perfeito. Deus mesmo é quem encaminha, e a gente 
deve de aceitar o caminho do corpo sem se maldizer ou perguntar. Ele sabe 
como deve ser a mulher e por isso já manda” (HORTÊNCIA). 
 
“...DEUS sabe de tudo, manda virar moça para casar, cuidar de casa e ter filho 
e, com os tempo tira isso que para a mulher viver a velhice assossegada.” 
(TULIPA)  

 

Devemos, desde já, considerar que todas as religiões estabeleceram, 

ao longo de suas histórias, normas sobre a sexualidade e sobre o exercício da 

sexualidade pelos seres humanos. Assim é que encontraremos normas para a 

conduta sexual do ser humano nas religiões cristãs, no islamismo, no judaísmo, 

no budismo, enfim, em qualquer lugar onde o ser humano tenha ou pretenda 
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ter um contato com o sagrado, encontraremos leis que regulam e disciplinam a 

sexualidade humana.  

De acordo com o conceito judaico, do primeiro dia do ciclo menstrual 

até o dia do banho ritual de purificação, a mulher judia permanece no período 

de niddah que em hebraico significa “separado” (Kaplan, 1992). Neste período 

o casal se “afasta sexualmente”. Segundo a Torá, enquanto houver o fluxo 

sangüíneo vindo do útero, a mulher não poderá ter relação sexual, já que 

enquanto ato sagrado objetiva trazer uma alma para este mundo. 

Podemos entender as relações entre a sexualidade humana e a 

religião ocorrendo principalmente através de duas vias, uma que fala dos 

mistérios associados à sexualidade e à religião e outra que trata da função 

socializadora da religião. A primeira via, aproxima-se mais da questão do 

sentido da vida e da existência humana; a outra via, fica mais perto da questão 

da explicação do mundo, isto é, como deve ser exercida a graça da vida, neste 

caso, como deve ser exercida a sexualidade humana. 

Para a Antropologia, a religião é parte de todas as culturas sendo um 

importante quadro de referência pessoal, que carreia crenças / valores e 

aponta o significado não só para as situações imediatas vivenciadas, mas, para 

as razões do homem no mundo. Assim é que a religião por muito tempo, em 

diversos locais, estabeleceu o discurso castrador e repressor diante dos corpos 

e de diversos eventos da vida, principalmente, naquelas questões vinculadas 

ao prazer. 

Partindo do conceito de que a religião é a crença na existência de 

forças divinas, sagradas e imutáveis, constatamos que as mulheres recorrem 

às explicações sobrenaturais para os fenômenos da vida. Destarte, deixam 
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para traz o mundo profano e se aproximam do sagrado, e isso, inclui 

resignação ou como parte da natureza feminina na terra ou como ato de 

purificação. Além do mais, para estas mulheres o imutável está dado e pronto, 

só lhes resta aceitá-lo (ou não).  

De acordo com Filoramo e Prandi (1999), a maioria dos teóricos 

afirma que a religião surgiu, entre os seres humanos, com duas finalidades: 

explicar o mundo e dar um sentido à vida das pessoas. Para qualquer uma 

dessas finalidades, a religião vai lidar com os mistérios da vida. Toda religião 

pretende responder, para alguns, a partir do discurso sagrado questões 

incompreensíveis. Para eles, uma das principais funções da religião é dar aos 

seres humanos normas sobre a vida, regras, leis sobre como deve ser o 

comportamento das pessoas.  

Se nos recordarmos dos mandamentos divinos, iremos constatar que 

nada mais são do que leis que disciplinam o comportamento humano em 

sociedade. Embora hoje a sociedade disponha de outras instâncias 

(principalmente a ética, a moral, a Economia e a Medicina, além, é claro, da 

própria religião) que regulamentam o comportamento das pessoas, a princípio, 

esse papel era essencialmente da religião.  

A grande maioria das mulheres tem suas idéias, crenças e costumes 

relacionados ao corpo e ao uso dele, originários no conhecimento religioso 

partilhado na família / comunidade ou no código moral estabelecido, em algum 

momento da história de suas vidas.  

A igreja, através dos manuais de confissão, controlou, puniu e 

normalizou os corpos femininos à luz dos princípios religiosos, dentro dos 
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moldes da obediência e do recato e elaborou um saber sobre a sexualidade 

feminina (Del Priore, 2000a). Podemos constatar esta evidência nas falas: 

 
“Eu já sofri por demais, eu vivo porque Deus consente. Sou muito desgostosa 
dessas coisas que aconteceram na minha vida. Elas mudaram meu coração, 
eu sonhava, sonho de pobre mais sonhava, agora morri. E digo todo dia se ele 
(se referindo ao marido) for embora vai ser a benção de Deus na minha vida. 
Porque pelo gosto de Deus mulher não se larga do marido, mas se for ele que 
saia aí vou poder dizer a Deus: ai Jesus, o que é que posso fazer?” (ROSA) 
 
“... O fim da menstruação me fez pensar por um momento que Deus não quis 
que eu tivesse filho e constituísse minha família. E eu dizia, mas Deus eu 
queria tanto e o Sr. não mandou. Mas aí depois desse balançado na minha 
cabeça fui pensando e me lembrando de que a gente tem o livre arbítro e que 
as escolhas são nossas, que Deus disse faz por ti que eu te ajudarei e, talvez 
eu tenha procurado alguém que não existiria nunca porque o homem a minha 
altura não existe. Existe muitos homens e a gente vai precisar se esticar e se 
abaixar para conseguir os sonhos” (ÍRIS) 
 
“Meu pai morava no sítio e me prometeu a um cumpade dele e quando eu fui 
crescendo e o filho dele era mais velho e se interessou mesmo por mim e eu 
também, mas ainda era criança e meu pai disse que era para esperar eu virar 
moça que era o sinal de DEUS que podia casar e ter filho” (GÉRBERA). 

 

Todas as religiões são constituídas por um sistema de crenças (a 

maneira da fé se expressar), sistemas de ética (as leis que regulam e orientam 

o comportamento humano) e sistemas de organização (a maneira como a 

instituição religiosa vai se hierarquizar) (Delumeau, 1997). Grosso modo, cabe 

ao sistema de organização interpretar e fazer cumprir o sistema de Ética. De 

certo modo, há de se considerar, também, que se não fosse o controle e a 

regulamentação que as religiões fizeram sobre os instintos humanos, a vida em 

sociedade seria inviável, ao menos, da forma como a conhecemos hoje. 
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6.2 Menstruação 

 

 

A categoria menstruação se subdividiu nas subcategorias: o 

significado do sangue menstrual, a relação com a menstruação, a relação entre 

menstruação e reprodução, as fontes de informação, como apresentaremos a 

seguir. 

A média de idade da menarca referida foi de 12,9 anos, variando de 

nove a quinze anos de idade. A menarca está marcada na história de vida e na 

memória das mulheres. Todas elas foram capazes de narrar o dia e a 

circunstância em que o fato ocorreu, assim como o que estavam fazendo e, o 

que sentiram. O discurso apresentado, por si só, reflete a cultura das mulheres 

pesquisadas. 

 
“... um dia do nada acordei e fui para a escola. Lá quando dei fé a saia tava 
melada. Aí eu pensei: oxente, aonde mulesta foi que eu me cortei?Aí a 
professora viu e disse tudo a mim direitinho e dali por diante começou, todo 
mês ele descia” (ROSA) 

 

Foi Hipócrates quem primeiro analisou a menstruação e, 

considerando os conhecimentos da época, reconheceu como sendo um 

fenômeno benéfico à saúde. Naquele tempo, pensava-se que o útero era 

subdividido e que continha no interior tentáculos e ventosas. Todavia, foi 

Galeno que descreveu as trompas, condutos que levavam os óvulos até o 

útero. 

As mulheres destacaram eventos da época da infância e da 

adolescência enfatizando a menstruação como sendo o rito de passagem que 

as fez transpor de uma fase para outra e entrar no mundo adulto. Muitas vezes, 
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esses momentos de lembranças foram entrecortados por choros e pausas, 

sempre sendo mencionadas as adversidades sociais e familiares que teriam de 

enfrentar ao assumir novas responsabilidades. Todavia, percebemos que o real 

significado do sangue menstrual era desconhecido. 

  

“...Me formei de moça e nem sabia o que era direito, mas achei bom. Era 
vaidosa e ia poder usar batom, rouge e tudo mais ... ia poder namorar e sair à 
noite. Dali em diante, já podia ir para bailes, namorar e pensar em casar porque 
já podia tomar conta de casa e ter filho” (JASMIM) 
 

 

6.2.1 Significado do sangue menstrual 

 

 

Ao listar as crenças sobre as funções orgânicas, Helman (1994) 

menciona aquelas que se referem à natureza e à disposição de produtos do 

funcionamento do corpo, como a menstruação. No tocante a este aspecto, 

descreve as crenças sobre a natureza e o funcionamento do sangue humano. 

Além disso, reconhece a existência de vários significados associados ao 

sangue: estados emocionais, tipo de personalidade, parentesco, relações 

sociais, gênero (menstruação), perigo. 

O sangue é visto como líquido vital, que tendo modificado seu 

volume, consistência, temperatura, qualidade e poder poluidor pode causar 

doenças, como podemos observar no trecho que segue: 

 
“ não engano mais meu marido com essa desculpinha de estar de boi e não 
querer fazer nada para não sujar ele e levar doença” (ORQUÍDEA)  
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De acordo com Lynette (2002), na América Latina e em partes do 

Mediterrâneo, o fluxo menstrual é visto como essencial à saúde da mulher que 

serve para limpar o corpo. O início das menstruações transforma o corpo em 

local perigoso, que pode levar a uma desordem social e moral e pode 

ocasionar, conseqüentemente, alterações na família e na honra pessoal, 

principalmente, em regiões do Nordeste onde questões como virgindade ainda 

tem valores tão arraigados. 

Para Daolio (1995), toda a vida da mulher é demarcada pelos ciclos 

de sangue, nascimento, menstruação (menarca), defloramento, gravidez, parto, 

e menopausa. 

Pelas narrativas, entendemos que a construção do significado da 

menstruação e das alterações percebidas no corpo foi influenciada pela época 

(ano de nascimento - mulheres mais novas e mais velhas) e pela estrutura 

social da qual fazem parte, que finda por determinar as normas e modos de 

conceber o corpo, como demonstrado neste relato. 

 
“...eu adoeci, me formei moça. E todo mundo sabe que menstruação não é 
coisa boa nem limpa porque quando o menino começa a crescer o que é que 
para primeiro: a menstruação. É umas coisa mesmo num é?...” (VIOLETA)  
 

Percebemos que muitas mulheres acreditam que a menstruação seja 

um processo de limpeza do corpo, sendo o fluxo mensal constituído de 

impurezas, e, assim,  revelam uma explicação marcada pela influência 

religiosa. Isso evidencia, de maneira inequívoca, que a falta de educação 

sexual faz perpetuar muitos mitos. 

 

“... era coisa de mulher... Deve ser para limpar o corpo e pronto...”( AÇUCENA) 
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A menstruação é o mais importante simbolismo da feminilidade 

desde a menarca até a menopausa. A menarca representa para a menina a 

clara expressão de seu desenvolvimento e da imagem de sua transformação 

numa mulher adulta o que deflagra um rito de passagem.  

 

“... acho que é coisa do corpo mesmo. Quando a gente é criança vira moça 
para poder casar e ter homem e filho. A gente menstrua porque é saúde. O 
corpo tava limpando e respeitava muito isso...” (MARGARIDA). 
 
“...Virei moça e aí podia ir para a praça, andar no coreto, ir para a missa, flertar. 
Já podia fazer coisa de gente grande. Parece que a menstruação era mais para 
apresentar ao povo as filha moça, porque só depois disso a gente podia andar 
para toda canto e pensar em casar. Os pais até fazia a festa de quinze anos 
para isso mesmo e começavam a pensar em arrumar casamento...” (ÍRIS) 
 

O fluxo menstrual mensal entendido como higiene corporal é um 

aspecto socialmente estabelecido e, para as mulheres, além de caracterizar 

uma passagem para outro mundo, parece ter o propósito de eliminar qualquer 

“sujeira” e sinalizar para uma gravidez. A fala, a seguir, retrata a importância 

dada à higiene. 

 
 “Depois de moça formada, com peito e menstruação, a gente já tinha um 
jeitinho maior para as coisas de mulher porque se limpava e já podia ter filho”. 
(HORTÊNCIA) 
 

Esta fala corrobora o pensamento de Leal (1995) de que o sangue 

menstrual é percebido como sinal corpóreo de feminilidade e consciência de 

ser mulher. Todavia, para outras mulheres, o sangue era visto como algo sujo, 

a ser eliminado, um fluido que opera a limpeza corpórea. Assim é que o sangue 

é visto de um lado como limpo e construtor de vida e, de outro, como sujo, 

quando reúne o que não presta mais no corpo. 
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“Achava boa a menstruação porque era sinal de limpar o corpo para esperar 
outro filho. Naquele tempo entre um filho e outro quase não dava descanso”. 
(GÉRBERA) 
 
 “ Eu mesma nunca entendi quando era mais jovem o que era a menstruação. 
Pensava somente que a menstruação era o sangue sujo que a gente botava 
para fora. Depois é que entendi que tem coisa que anda junto: menstruação, 
casamento e filho. Mas na minha vida serviu somente pra limpeza.” (ÍRIS) 

 

Os significados que as mulheres atribuem à menstruação provêm 

das experiências vividas e do convívio com pessoas da família mais 

significativas, tais como mãe, avó, tia. Esses significados foram assimilados 

segundo suas experiências e influenciaram sobremaneira o conhecimento e o 

modo de vivenciarem a menopausa. Notamos que a noção de menstruar e “ser 

mulher” estavam presentes em suas vidas desde sempre. 

É na convivência com o grupo social que começa, acontece, faz e 

desfaz o processo de assimilação e incorporação dos conhecimentos e dos 

significados. 

Percebemos que as mulheres descrevem o sangue menstrual, com 

dois significados, um negativo, construído em torno da idéia de sujeira; e outro 

positivo construído em torno da definição de ser mulher. 

Assim, a menstruação é percebida como sinal de feminilidade, ritual 

de ascensão social e mecanismo de limpeza, e seu oposto como morte do 

componente mulher do corpo. Além disso, podemos inferir que para essas 

colaboradoras o sangue é percebido como um símbolo de nascimento 

(menarca) e de morte (menopausa) para o ser mulher. Em certa medida, existe 

ambigüidade em relação ao fluxo menstrual. 

Apesar de já ser de conhecimento da ciência que o sexo, durante a 

menstruação, não tem nenhum efeito prejudicial à saúde, a presença de 
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sangue menstrual significa, para muitas mulheres, o sinal corpóreo de 

impossibilidade para se estabelecer intercurso sexual. De modo geral, o fluxo 

está sendo vinculado à interrupção do intercurso sexual, como se pode 

perceber na fala que segue: 

 
“Sempre esperava limpar tudo e não fazia nada nesses dias porque nunca quis 
ter muito filho. Nunca fiquei com um homem estando suja. Quando estava de 
boi, não gostava me sentia suja, com mau cheiro... Sei lá”.(MARGARIDA) 

 

As mulheres deste estudo referem-se à menstruação com uma visão 

muito positiva, que significa a possibilidade de, por determinação da natureza 

sábia, limpar o sistema orgânico feminino, atribuindo-lhe numerosas vantagens 

e benefícios à saúde. É provável que esteja no significado atribuído à 

menstruação a grande razão para estas mulheres, na menopausa, não se 

verem como mulher, como discutiremos no capítulo que segue.  

 

 

6.2.2 Relação com a menstruação 

 

 

Em nosso meio, ocultamos as eliminações, realizando-a em 

ambiente privado e isolado, não sendo comum também falar sobre a 

eliminação na presença de outrem. No recorte que segue podemos perceber 

que a menstruação é vista como eliminação  

 
“Acho que a menstruação é como cocô. A gente come e o corpo não fica com o 
que presta e joga fora o resto. O sangue fica rodando e quando passa nas 
partes junta o que vai jogar fora porque não serve mais, porque ta sujo. A 
diferença é que o cocô existe sempre e a menstruação tem ainda ligação com 
a idade da mulher” (LÍRIO). 
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Para muitas mulheres, o uso dos “panos” associa-se à sujeira, a 

região do corpo cercada de tabus e de “vergonha”, que se situa longe da visão. 

Além disso, permite fácil identificação de que a mulher está menstruada, como 

percebemos nas falas: 

 
“Tem gente que não sente nada com a menstruação, eu só faltava morrer, era 
aquele vai e vem e o mela mela. Sofria muito na menstruação doia de se 
lascar, e não tinha esses remédios de hoje que os povo sente dor, toma e fica 
logo boa. Eu sofria muito...tinha muita vergonha também de lavar aqueles 
pano. Eu lavava dentro do banheiro, de noite e pendurava no varal escondido. 
As casa fica tudo perto uma da outra o povo é curioso e se não me cuidasse 
quando estava nesses dias até os vizinho sabia e isso eu não gostava não. 
Depois inventaram o modess mas tinha mês que era difícil de comprar por 
causa das condições da gente...”( AÇUCENA) 
 

As mulheres da comunidade tinham uma relação conturbada com a 

menstruação, uma vez que esta lhe causava muitos impedimentos. 

 
“Quando tava menstruava era como tava de resguardo: não levava sol, chuva 
nem sereno, não passava debaixo de cerca nem de arrame e tinha que andar 
os dias com um pano amarrado na cabeça para não levar pancada de vento. E 
tinha um monte de coisa que não podia comer, coisa carregada, era uma 
novela. Por isso também que às vezes penso que não menstruar é bom” 
(VIOLETA). 

 

Motta-Maués (1994) fez referência, também, às proibições 

alimentares durante a menstruação determinadas pela cultura da localidade. 

Para as mulheres do Pará, os alimentos reimosos (carregados) devem ser 

evitados sendo principalmente: frutas ácidas (limão, abacaxi), travosas (caju, 

tamarindo) e gordurosas (abacate). Além disso, quando a mulher estava nos 

tempos não podia tomar banho e devia fazer abstinência sexual.  

Para Beauvoir (1980: 239), a menstruação interrompe a rotina da 

mulher, pondo-a numa situação estigmatizada que envolve várias restrições de 
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suas atividades e contatos sociais. Estas restrições foram vivenciadas por 

estas mulheres que tiveram a menarca na primeira metade do século passado. 

 
“No meu tempo quando esta de boi não comia isso nem aquilo, não mexia com 
comida, não se pegava com homem”.(ORQUÍDEA) 
 
“Quando estava menstruava perdia os passeios porque minha mãe dizia que 
quando estava menstruava não podia lavar a cabeça, comer comida carregada, 
chupar abacaxi fazer estripulia... e também não podia dizer a ninguém além de 
mulher”.(ÍRIS) 

 

Como muitas mulheres associavam o sangue menstrual à sujeira, 

tinham com ele uma relação conflituosa. Como se apresenta no relato que 

segue 

 
“... Achava também muito ruim era lavar pano, de sangue de sujeira... porque 
me atrapalhava as dores e tinha até que tomar injeção. E a sra. já viu pobre 
deixar de trabalhar porque ta com cólica...patroa não quer saber disso não...” 
(HORTÊNCIA) 

 

A associação do sangue menstrual com a sujeira e maldição 

determinaram sentimentos de vergonha e culpa, e isso, acabou favorecendo 

uma relação conflituosa. Percebemos a descrição de proibição que as próprias 

mulheres imprimem ao seu corpo, como não entrar na água fria, evitar alguns 

tipos de alimentos por estarem “naqueles dias”.  

Entre as mulheres desta localidade existem, ainda, aquelas que 

ansiaram menstruar, pois era a senha de entrada no mundo adulto que se 

aproximava da maternidade e que, eventualmente, significava a ausência de 

uma gravidez indesejada. 

“ Achava bom menstruar só me queixava quando era tempo de férias que ia 
para lá o povo que estudava na capital e era aquela festa, tomar banho de 
riacho. E quando estava menstruada perdia os passeios porque minha mãe 
dizia que quando estava menstruada não podia lavar a cabeça, comer comida 
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carregada, fazer estripulia e também não podia dizer a ninguém além de 
mulher ” (ÍRIS) 
 
“Achei bom menstruar. Menstruar para mim foi realizar um sonho de criança de 
casar”.(GÉRBERA) 
 
 “Achava bom menstruar porque era sinal de que não tava grávida, nessa 
época eu tava com toureiro e com Senhor Hélio e quando demorava ficava com 
a mão na cabeça pensando como danado vou saber de quem é menino” 
(VIOLETA) 
 

O relato da informante violeta apresenta como a menstruação era 

esperada ansiosamente devido à preocupação com a possibilidade de uma 

gravidez não desejada. Esse dualismo é aliviado com a menopausa. 

 

 

6.2.3 Relação entre menstruação e reprodução 

 

 

A menstruação foi reconhecidamente o fenômeno fisiológico ligado à 

reprodução desde a puberdade até a menopausa. A menarca é um indicativo 

de que a menina / mulher é fértil, sendo, portanto, capaz de engravidar. 

Examinemos nas falas que seguem: 

“Depois que menstruei foi um menino atrás do outro, tudo encarreado. Tive 11 
de tempo e 2 abortos. Dos 11, 10 se criaram e assim era tirando um menino e 
botando outro. Era um menino na mão, um no peito e um no buxo, era rojão” 
(GÉRBERA). 
 
“Depois entendi que quando não menstruava era sinal de menino Tive 6 filhos, 
não dava nem tempo entre um e outro nem despareava.”( JASMIM) 
 

Existe uma estreita associação entre a fertilidade e o sangue 

menstrual nas narrativas das mulheres sobre a possibilidade de concepção. 

Vejamos: 
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 “...E outra coisa a sra sabe que não tinha tanto remédio de evitar então a 
gente corria para a tabela e veja só como eu fazia para evitar. Preste atenção: 
o sangue descia hoje aí eu passava 8 dias sem fazer nada. Depois contava 8 
dias para frente para poder o ovário e o útero se fechar e só depois disso podia 
ter relação até adoecer de novo. Se quisesse menino era só fazer assim que o 
sangue descesse ”( HORTÊNCIA) 
 

Desde muito cedo as meninas, hoje mulheres, são preparadas para a 

maternidade, por meio do cuidado com os irmãos menores, das atividades 

domésticas e, acrescentaríamos, das brincadeiras (casinha, comidinha, cuidar 

da boneca). Desta forma, é que a capacidade reprodutiva, a maternidade, é 

vivida, não apenas como destino do corpo, mas como atribuição de status 

superior àquelas mulheres que tiveram filhos e como elemento fundamental na 

construção da identidade feminina.  

Para as mulheres, o papel de mãe tem sido definidor de todos os 

outros. Desde a infância, ela é vista potencialmente como mãe e treinada para 

tal; toda sua socialização compreende a inevitabilidade desse papel e parece 

adaptar-se a essa imposição da sociedade. Apesar dos focos de rebelião que 

procuram valorizar a mulher como ser humano em geral e não apenas como 

mãe e esposa, não se pode dizer que exista uma renúncia a estes papéis, mas 

apenas a luta por melhores condições de exercê-los. A posição da mulher na 

sociedade, a sua capacidade reprodutiva, é essencial enquanto ser social. 

Para as colaboradoras, o ser mulher está associado à presença da 

menstruação e a conseqüente fertilidade, pois as funções que justificam a vida 

da mulher são as de esposa e mãe. Embora acreditem que a mulher ajuda no 

desenvolvimento da criança, todas costumam dizer que a criança vem do pai. 

No ato sexual o pai deixa a criança dentro da mulher. 

 
“ ele ia lá, despejava a coisa dele e deixava menino” (ROSA) 
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“ sei bem que o homem coloca aqui dentro e, deixa menino...”(AÇUCENA) 
 

No caso da mulher, a função social do corpo envolve uma questão de 

gênero e está relacionada a procriação, como reproduz o relato a seguir. 

 
“... mulher é para parir. Não é só menstruar não, tem que sentir a dor do parto” 
(ÍRIS). 
 

Intimamente ligado ao tema do corpo, está o das questões de 

gênero, aqui entendido como a definição social dos papéis de homens e de 

mulheres. Encontramos influências históricas da religião na organização social 

e, nesta seara, o discurso objetiva disciplinar o casamento, a função dos 

homens e das mulheres no casamento e na sociedade, dentre outros. 

Considerando-se o panorama da história da humanidade, a partir de 

uma perspectiva cristã, observamos que o papel da mulher tem sido fazer 

companhia e agradar o homem, reforçando a superioridade masculina, já que a 

mulher, originariamente, segundo o discurso bíblico, vem da costela do 

homem. Nesta comunidade, parece comum, ainda, o reconhecimento da 

situação de inferioridade por razões culturais aceitando sem questionamentos 

os tradicionais papéis de mãe e dona de casa. 

Os períodos de menstruação e de gravidez são compreendidos como 

função social. Em contrapartida, a menopausa é vista como o momento em que 

o corpo seca e se fecha e põe fim à capacidade reprodutiva. 

 
 “...quando parou de descer tive a certeza de que não teria mais filho, estava 
seca, e fiquei tranqüila ” (ROSA) 
 
“ Passou-se o mês de janeiro todinho e nada, aí em fevereiro veio, veio em 
março e abril depois de novo até pensei que era gravidez, mas estava virando 
homem”(LÍRIO) 
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“...agora estava indo embora a menstruação mas tava indo junto o sonho de 
ser mãe, de ser mulher, de ter um marido... Menstruava tudo bem limpo, 
aberto,só esperando, e na minha cabeça eu é que estava adiando para o 
momento certo o casamento e o filho. tem coisa que anda junto: menstruação, 
casamento e filho.”(ÍRIS) 
 

O padrão de reprodução aponta para o nível de instrução e de 

habilidade da mulher em controlar o corpo e a fertilidade e servir-se da 

atividade sexual para o prazer sem que isso seja equivalente a engravidar. O 

discurso que segue ilustra o quanto as mulheres do nosso estudo têm um alto 

padrão reprodutivo. 

 
“ A senhora vai é rir. Porque se eu disser que a sra que só vim saber o que era 
menstruação depois que o marido morreu (risos). Aí a sra vai dizer o que é que 
uma coisa tens haver com outra. E também achava bom a menstruação porque 
era sinal de limpar o corpo para esperar outro filho. Naquele tempo entre um 
filho e outro quase não dava descanso. Era um menino na mão, um no peito e 
um no buxo...era rojão...”(GÉRBERA) 
 

A associação da maternidade com a feminilidade acabou por 

consolidar-se e passou a exaltar o papel natural da mulher como mãe, 

limitando a função social feminina à realização da maternidade. A transição 

deste modelo tradicional (a mulher definida essencial e exclusivamente como 

mãe: proles numerosas) para um modelo de maternidade (a mulher definida 

também como mãe, entre outras possibilidades: proles reduzidas e planejadas) 

deu-se com a consolidação da sociedade industrial. 

Embora a literatura ressalte este aspecto, evidenciamos, neste 

contexto, que a maternidade, no século XXI, continua sendo afirmada como um 

elemento muito forte da cultura e da identidade feminina pela ligação com o 

corpo e com a natureza. 

 



As categorias culturais 160 

6.2.4 Conhecimentos e fontes de informação 

 

 

A menstruação para as mulheres desta pesquisa não era assunto 

discutido entre mães e filhas antes de seu acontecimento. As mulheres 

aprenderam que, com a menarca, tinham alcançado a idade adulta e podiam 

ser mães. 

 
“... Mas nunca ninguém explicou o que era menstruação. Porque nois mulher 
menstrua?.”(AÇUCENA) 
 
“ Esse era um assunto proibido para s conversar” (ÍRIS) 

 

Os processos do corpo pouco ou quase nada eram discutidos ou 

ensinados, antes de serem experimentados. Pouco se falava ou discutia sobre 

o assunto. Para o grupo o grupo de mulheres pesquisadas, o relato é de que 

aprendiam apenas observando o comportamento das outras, aprendiam que 

era vontade de Deus a menstruação e que as mulheres que não cumprissem o 

papel de esposa e mãe eram desvalorizadas e tornavam-se alvos de 

comentários pejorativos como “é seca”, “esta nervosa porque esta naqueles 

dias” ou ainda, “é falta de homem”. 

 
“ para mim foi um tempo ruim porque não sabia o que era, nem os médico. Por 
isso digo que foi aguniado. Se soubesse o que era não tinha nem dado 
cabimento a dor de cabeça nem a calo, isso é lá problema. Problema é acordar 
e não ter o que comer, problema é ta doente um filho pequeno e agente não ter 
para onde correr. A gente chega até a pensar besteira, de morrer ou 
matar.”(PEÔNIA) 
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Entre nossas entrevistadas, em razão do desconhecimento, diversos 

sentimentos como medo, tristeza e espanto foram experimentados, quando 

menstruaram pela primeira vez.  

 
 “Pense num aperreio que passei: foi quando sangrei a primeira vez. Eu sabia 
lá o que era isso! Foi uma agonia. Se não fosse uma vizinha, eu pensava que 
ia morrer e nem tinha coragem de dizer a mina avó não por que era nas parte o 
sangra, sangra. Ninguém tinha coragem de contar. Ninguém me explicou nada, 
ninguém chegou pra mim pra dizer: fulana, as coisa são assim, assim e assim. 
Eu não tinha mãe, as tias eram todas solteiras, não entendiam nada de corpo 
da mulher, também não tinham marido. Assim foi minha vida, comecei sem 
saber de nada, era inocente de pai e mãe como diz o matuto”(MARGARIDA) 

 

Percebemos que as adversidades sociais e as questões culturais, o 

casamento precoce, o número de filhos, a falta da figura materna e o respeito a 

assuntos proibidos tem relação direta com o conhecimento expresso pelas 

mulheres sobre os corpos.  

Estes assuntos envolvem muitos outros, tais como: a valorização da 

mulher no período reprodutivo, a assistência à saúde feminina no Brasil e, 

ainda, o debate em torno dos estudos de gênero no tocante à medicalização 

das experiências femininas da menstruação, maternidade, gravidez, parto, 

puerpério, amamentação, criação dos filhos, dentre outros. No momento, 

limitamo-nos apenas à questão da menopausa para evidenciarmos como essa 

experiência feminina é cercada de descaso, um descaso que gera a 

desinformação e preconceitos. Muitas mulheres chegam à menopausa sem 

compreender o processo pelo qual estão passando; outras ignoram e até 

mesmo negam o início deste processo. A valorização do período reprodutivo 

acaba gerando um sentimento de perda. 
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6.3 Menopausa 

 

 

Na categoria MENOPAUSA, a fala das mulheres revela os 

significados apreendidos, baseados em suas experiências. Essa categoria 

abrange as subcategorias que seguem: mudanças percebidas; explicações 

para a parada da menstruação; estigmas relacionados à menopausa; 

experiência de viver a menopausa; vivência das outras mulheres da 

comunidade; conhecimentos / fontes de informação e denominação do período.  

Para compreender o significado da menopausa, estudos etnográficos 

devem ser considerados, uma vez que a experiência e o significado da 

menopausa são mediados culturalmente e não biologicamente universais como 

propõe o modelo biomédico, além do que devemos considerar a construção 

cultural do envelhecimento e das questões de gênero. 

Os estudos desenvolvidos, ao longo dos séculos, graças aos 

avanços da Medicina, da Saúde Pública, da Epidemiologia; do 

desenvolvimento da ciência e do aprimoramento dos conhecimentos, de um 

modo geral, apontam que a média de vida tem aumentado. A expectativa de 

vida das mulheres tem possibilidades de ultrapassar os 80 anos e isso faz com 

que vivam mais de um terço de suas vidas após a menopausa. 
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6.3.1 Mudanças percebidas 

 

 

Pelas narrativas das mulheres, apreendemos que as mudanças não 

são encaradas, nesse cotidiano social e cultural, como grandes dificuldades a 

serem enfrentadas ou como doença que requer tratamento médico. Para as 

mulheres, a constatação das mudanças no fluxo menstrual, as ondas de calor e 

a secura vaginal foram consideradas, a princípio, como preocupantes, pois não 

tinham informações claras sobre a normalidade desses achados. Ora 

interpretavam essas mudanças como sendo sinais do corpo ora procuravam os 

profissionais de saúde - quase sempre médicos - para comunicar a chegada da 

menopausa. Algo tão particular passa a ser reconhecido por outrem. Vejamos: 

 
“Sei bem que o cumpade começou a falhar quando eu tinha 44 para 45 anos. 
Descia aí passava doi, trei mês sem aparecer, sem dá sinal nenhum. Aí descia 
de novo, aí só pingava, aí tinha vez que parecia que era uma morragia. Teve 
uma vez que baixei o posto e os povo pensava que era outra coisa, eu pensava 
que menstruava num mês e depois não vinha mais e pronto acabou-se, foi 
embora, o cumpade não visita mais. Não pensava que ficava aquele muído, vai 
e vem. Aí, depois que não desceu mais, com uns tempos, comecei a sentir um 
calor infeliz, agoniado, subindo para a cabeça, uma quintura que falta pouco 
torrar o juízo da gente e uma secura lá em baixo. Mas aí foi indo, foi indo, e 
hoje não sinto mais nada não” (AÇUCENA) 
“ Passou-se três meses sem vim eu até pensava que era gravidez ... melou 
mais duas vezes só e depois nunca mais veio, falhou de vez. Foi Assim desse 
modelo no meu corpo. Somente soube que estava na menopausa porque 
falhou e por causa de que a médica disse.” (TULIPA) 

 

Para as mulheres estudadas, os períodos irregulares na 

menstruação também foi o sinal mais freqüente que as fez acreditarem que a 

menopausa estava começando. As informantes observaram que seus períodos 

se tornaram irregulares, saltando certos meses ou tiveram o número de dias do 

ciclo alterado. De início, as colaboradoras do nosso estudo pensaram que a 
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irregularidade de seus períodos poderia sinalizar que era gravidez, embora se 

julgassem novas e os médicos julgassem pouco provável já estarem vivendo a 

transição da menopausa apesar da existência das ondas de calor, dos 

períodos irregulares e de outras mudanças.  

 
“...de primeiro prestei atenção, quando tava com 44 anos, que tinha meses que 
demorava a vim, entra de um mês no outro e nada. Depois prestei atenção que 
tava vindo muito e ele nunca foi assim. Aí depois começou a vim pouco e eu 
pensava que era outra coisa. Nunca pensei que já fosse a menopausa porque 
como fui moça com 15 anos, muito tarde, achava que ia menstruar por mais 
tempo. Teve um mês que baixei até o hospital porque a hemorragia foi muito 
grande demais e não dei venção aqui em casa. Foi uma agonia, cheguei a te a 
pensar que tinha ficado grávida e tava era abortando porque era cada bola de 
sangue que não imagina ... a menopausa veio com toda a molesta, é um calor 
que parece que vai queimar...fico vermelha cor de camarão. Isso me dá uma 
desimpaciência... Mas não vou mentir não, com o tanto de coisa que tenho que 
dar conta todo dia aqui em casa e na mercearia, nem tenho tempo para sentir 
isso ou aquilo. E, as vezes até penso que o calor é o calor que também tá 
aumentado para todo Mundo.”( JASMIM). 
 

Existe uma tendência das pessoas de um mesmo grupo social 

considerarem certas evidências como normais, dependendo essa naturalidade, 

do entendimento compartilhado na cultura, onde os significados, os sintomas 

são padronizados como verdades. Assim, a noção partilhada das mudanças 

percebidas colocou-as dentro de um padrão natural reconhecível cujas 

expressões da vivência são demonstradas segundo comportamentos, 

expressões, silêncio, palavras. Vejamos. 

 
“... Fiquei meio assim, porque era muito nova e no começo pensei que era 
barriga e fiquei com a mão na cabeça passei quase dois meses doidinha por 
aqui pelo posto e no hospital a fazer inxame de tudo que a sra pensar... Aí me 
despreocupei porque dor de cabeça toda vida a gente tem, e todas tem calor, 
eu duvida uma pessoa que aqui num sinta calor e deixar de ser visitada todo 
mês, toda mulê dexa, mas é da natureza”.(PEÔNIA) 
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O conhecimento de cada mulher, apreendido e reunido por suas 

experiências e interpretações, organizado nas suas redes de relações, serve 

para orienta-la no entendimento da mudança física e nas formas de interpretar 

essas mudanças. O significado da experiência da menopausa depende do que 

é atribuído pelo grupo ao que está acontecendo e porque está acontecendo. 

Por esta razão, as mulheres menopausadas apresentam 

modificações em outros aspectos da vida (relacionamentos, perspectiva de 

futuro), a partir da mudança no fluxo menstrual, processo que se constitui de 

reflexão e re-significação do seu papel na família e na sociedade. Assim, 

enfrentam a situação de ser mulher “diferente”, buscando manter-se viva. 

É importante que as mulheres compreendam e reconheçam as 

mudanças normais e naturais de seus corpos referentes à menarca, à 

menopausa e à saúde em geral. 

A maioria das mulheres tem alguma concepção do que envolve a 

parada da menstruação, uma vez que associam o que esta acontecendo de 

diferente com a menopausa. Vejamos: 

 
“... derna das festa de santana do ano passado comecei a achar que tinha 
qualquer coisa diferente. Porque veio só aquele toque e foi embora, vinha mais 
assustado, cheio de talho e era uma dor de cabeça mais do que eu já tenho e o 
calor de estoporar. Passou-se dois meses sem aparecer nem sinal, depois veio 
mais só melou a calcinha e isso foi dois meses. Aí depois adeus a regra não 
veio mais não, pensei então: chegou a menopausa. Sinto meu corpo mais 
chegado, seco. Sabia que  a idade mudava o corpo, levava a  menstruação e 
trazia a menopausa...” (MARGARIDA) 

 

Ao reconhecer estas mudanças como sendo características da 

menopausa, elaboram um modelo que explica o que e o porque de ocorrem as 

modificações no corpo das mulheres de meia-idade e como podem resolver. 
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Reconhecem que, com a menopausa, ocorre uma diminuição da produção e do 

volume da secreção vaginal, tendo algumas mulheres, assim, expressado: 

 
“ Comecei a sentir que as coisas estavam mudando. A pressão foi se alterando 
tinha dias que tava pior e depois se acalmava. Era uma quintura só e toda vez 
eu pensava que era a pressão ia no posto e nada, e suava em bica, e vermelha 
que só um pimentão. Adespois eu fui vendo que tava vindo muito sangue e eu 
disse a Dra do posto e aí ela começou a disconfiar de menopausa e assim foi. 
Mas, de uns tempos para cá quando meu marido vai me usar sinto muita dor 
parece até que o buraco fechou e ele tem que fazer uma força medonha . Aí 
por causa disso fico sem querer, e ele fica dizendo que eu estou fria. Isso é o 
que sinto porque pobre não tem essas coisas não, pobre não fica doente não, 
quando fica pode cortar a mortalha. Doença é coisa de gente apenhorado. A 
gente tem tanta coisa para se preocupar é os filhos nessa favela, é as 
companhia, é a filha não namorar e pegar menino, é o marido sair e beber para 
não gastar o dinheiro que já é pouco, é tanta coisa que tinha mês que nem 
lembrava se tinha ou não menstruado. Uma vez a Dra. do posto riu porque ela 
me perguntou quando tinha sido a última vez e eu disse: Tive tempo não de 
prestar atenção.”( HORTÊNCIA). 
 

Como podemos perceber a modificação na espessura, na 

elasticidade e lubrificação da mucosa vaginal, resultante da privação hormonal, 

é responsável pela secura vaginal e, oportunamente, pela dor na relação 

sexual, o que traz dificuldades no relacionamento conjugal. Embora existam 

recursos que fornecem alívio temporário para o ressecamento da vagina e o 

desconforto na relação sexual eles, são inacessíveis a esta população por 

razões econômicas.  

Além da secura vaginal, as mulheres referem à irregularidade / 

parada dos ciclos e o calor como modificações percebidas. Aquele é o primeiro 

sinal descrito da menopausa, este é o mais comum podendo apresentar-se 

como fogachos ou suores noturnos, respectivamente. 

 
“Começou a falhar... comparação: era hoje meu dia de menstruar e aí não 
vinha. Completava mês, tinha vez que passava para dois e nada. Aí quando a 
menstruação foi embora de vez eu comecei a sentir um calor. Se começar a 
falar vai esquentando tudo e falto pouco correr doida. O sangue desce e sobe. 
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Quando ele desce que sobe aí da o frio. A mais tem a secura, eu molho lá nas 
partes mas não é como antes não.” (VIOLETA) 
 

Considerando a queixa da secura vaginal, os médicos têm apontado 

saídas para aliviar o sofrimento: o uso de lubrificante, a terapia de reposição 

hormonal (quando necessário e sob rigoroso controle) e o aumento do tempo 

das preliminares no jogo de sedução, sendo este último, o aspecto mais 

importante a considerar diante das adversidades sociais que interferem no 

acesso às demais soluções, conforme se percebe nestes depoimentos.  

 
“... Já fui no médico do HU e ele disse que podia melhorar esse meu calor e 
principalmente, a secura que ainda não passou se eu tomasse hormônio... Mas 
primeiro ele mesmo disse que era um tempo e depois quando parasse podia 
voltar, depois aqui no posto não entrega eu tinha que comprar... assim, prefiro 
pagar a conta de água mais cara e tomar mais banho... sai mais barato” 
(JASMIM). 
 
“... Quando a mulher fica mais velha e quando chega a menopausa eu penso 
que a gente precisa soprar mais um pouquinho para o fogo encostar na palha 
seca aí é só esperar, esperar e vai queimar (risos).” (AÇUCENA) 
 

Se por um lado, questões sociais distanciam as mulheres do apelo 

da propaganda e marketing da indústria farmacêutica, do outro, favorece ao 

enfrentamento e à construção da nova etapa da vida, resistindo à idéia da 

Terapia de Reposição Hormonal (TRH) como possibilidade para continuar 

sendo mulher e salvar-se do envelhecimento. A TRH para aquelas mulheres 

que precisam é importante, mas acreditamos que seja necessário emancipar a 

assistência à saúde da mulher menopáusica da indústria farmacêutica, 

garantindo que “os medicamentos só serão usados em casos de emergência e 

mesmo assim, tão parcimoniosa e especificamente quanto possível” (Capra, 

1982:331) 
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A experiência menopausal de cada mulher é individual e particular, 

embora experimentem semelhanças quando referem às mudanças no padrão 

menstrual, as ondas de calor e os suores noturnos. A adesão a TRH é ausente. 

E, considerando as adversidades sociais do cenário do nosso estudo, a 

prescrição da reposição hormonal seria inviável. 

As colaboradoras reconhecem que a menopausa significa um evento 

natural e normal de suas vidas e não uma doença. De um lado, elas se 

percebem e se autodefinem a partir da maternidade, de outro, o saber médico 

reforça esta concepção ao focalizar o ciclo reprodutivo no corpo feminino. 

A grande maioria considera-se feliz, já que a menopausa chegou 

quando já havia cumprido o papel de mãe. Apesar de relacionarem a 

menopausa ao envelhecimento e declínio físico não se queixam, pois 

consideram os períodos menstruais inconvenientes e se julgam felizes estando 

livres da rotina mensal. 

Para a única informante solteira e sem filho do nosso estudo as 

mudanças percebidas, com a chegada da menopausa, representaram o fim da 

possibilidade de ser mãe. E, a não realização desta experiência trouxe 

implicações. 

 
“... Comigo foi diferente... Menstruava tudo bem e na minha cabeça eu é que 
estava adiando para o momento certo o casamento e o filho. Aí um mês não 
veio e entrou para o segundo e fui no médico e pronto: acabou. Se pelo menos 
tivesse ficado falhando acho que poderia pedir a Deus um filho e ter dado um 
jeito. Mas, foi de repente feita a morte que vem e leva. Não foi porque a 
menstruação estava parando que fui me tratar foi porque ali estava acabando o 
meu sonho e foi assim de repente... aí quando a menstruação foi embora 
parece que dormi mulher e acordei vazia por dentro. Foi uma sensação muito 
ruim... se eu soubesse mais e tivesse olhado bem teria visto que a 
menstruação já estava falhando, vindo pouquinho, mudou o número de dias, a 
quantidade, mas eu acho que eu não quis vê para não constatar o fato”.(ÍRIS) 
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As mulheres relatam algumas modificações, sendo a mais referida 

aquela denominada de onda de calor, que pode durar anos, até cerca de cinco 

anos, trazem desconforto, mas, um dia, desaparecerão e são os efeitos do 

ajuste do corpo a um novo nível de hormônio (estrogênio) circulante.  

Do ponto de vista fisiológico, a menopausa sinaliza o fim de tudo que 

diz respeito à concepção, gravidez e parto, o fim da fertilidade, mudando a 

capacidade reprodutiva das mulheres. As mulheres deste estudo, embora 

reconheçam que a menopausa mudou os seus corpos e essa mudança 

signifique o fim da fertilidade, na grande maioria não são infelizes. 

 
“... Foi de repente vinha vindo tudo como sempre foi, aí um mês veio como 
borra de café, somente pingou o sangue e depois nunca mais desceu. Depois 
dessa data comecei a sentir o calor que o povo tanto fala. Não esse calor que a 
gente ta sentindo aqui que um calor de fora. Esse calor da menopausa é de 
dentro para fora, dos peitos para cima e é como uma pancada de vento muito 
ligeiro dá e passa”.(ROSA) 
 

Com as mudanças experenciadas, pelo contrário, muitas se livraram 

dos incômodos que a menstruação impunha e afirmaram que agora dispunham 

de mais tempo para os afazeres de casa. Há de se considerar que o tempo é 

algo bastante valorizado por todas que são responsáveis por tarefas 

infindáveis, inadiáveis e intransferíveis para os demais membros da família. O 

discurso das outras mulheres, a ausência de dor e a manutenção (ou melhora) 

no desempenho das atividades diárias foram indicativos para boa aceitação e 

enfrentamento. 

Os fatores psicossociais e principalmente eventos negativos da vida 

são os moduladores de “sintomas” causados com o cessar da função ovariana. 

Nesse sentido, a menopausa é uma das fases de transição da vida da mulher 

mais desafiadora, pois elas se sentam aterrorizadas pelos padrões de beleza 
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impostos social e culturalmente e são antecipadamente preparadas a esperar o 

pior. 

A supervalorização da juventude, da beleza e do padrão corpóreo é 

influência marcante nas sociedades ocidentais e cria uma expectativa / imagem 

negativa da menopausa. Todavia, mesmo reconhecendo que o status social 

interfere na menopausa, essa é vivenciada por mulheres diferentes, em 

situações diversas. 

As mudanças percebidas pelas mulheres não se encaixavam na 

categoria doença, pois não rompiam com a vida cotidiana, nem com a 

realização das atividades rotineiras. Logo percebiam que era algo muito normal 

pelo comportamento dos profissionais de saúde da Unidade de Saúde da 

Família da sua comunidade. Afinal, o significado - a gravidade - de uma notícia 

não precisa ser dito, manifesta-se no comportamento de quem fala e nesse 

caso no comportamento dos profissionais de saúde, conforme trechos dos 

relatos, a seguir: 

“ ...o médico do posto que tinha na época, só para mulheres fez os exame e 
disse que era coisa de mulher, que eu esperasse que isso passava e não ia 
descer mais sangue. Depois que o médico me falou que era coisa da idade e 
de mulher mesmo, fiquei com o coração aliviado e entendi tudo”(AÇUCENA) 
 
“... depois que o médico me falou que era coisa da idade e de mulher mesmo, 
fiquei com o coração aliviado e entendi tudo” (TULIPA). 

 

Diante das mudanças referidas, que são concretas, percebemos que 

elas exigem da mulher um reajuste à sua nova imagem, a sua identidade, e o 

conceito, tendo como ponto de partida à experiência vivenciada do cessar do 

fluxo menstrual, os significados atribuídos à menstruação e à parada, o 

conhecimento, os valores sociais estabelecidos e adquiridos no processo de 

viver. Elas devem incluir-se na norma social, pois a idéia de menopausa 
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contrapõe a idéia de doença e fim da vida para as mulheres. Enfim, se 

normalidade e saúde andam juntas, a norma aponta que, com o avançar da 

idade, o fluxo menstrual vai parar para todas as mulheres. 

As mudanças percebidas no funcionamento do corpo passam a ter 

outros significados frente à religiosidade e o estigma social e cultural, isto é, 

deixar de ser mulher. 

 

 

6.3.2 Explicações para a parada da menstruação 

 

 

Considerando o aspecto já discutido anteriormente que se refere ao 

conhecimento sobre o corpo feminino e as fontes de informação, muitas 

mulheres se sentiram incapazes para explicar porque as menstruações param, 

como ilustra a fala de orquídea 

 
“... sei não, sei não, nunca pensei nisso não. As mulher do meu tempo não são 
de ficar procurando o porque disso, daquilo outro...pra que vou ficar pensando 
em coisa que não sei nem dou jeito mesmo.”(ORQUÍDEA) 

 

A busca por um ordenamento sobrenatural, divino, foi um outro 

recurso utilizado para explicar o cessar dos fluxos menstruais, na tentativa de 

minimizar, ao máximo, os questionamentos, como se pode perceber no 

seguinte trecho: 

 
 “Sei que nada causa a parada da menstruação à não ser o funcionamento do 
corpo mesmo. Aprendi que com a idade algumas coisas vão modificando e 
anunciando o fim. É como na vida: tudo isso que acontece hoje em dia está 
anunciando o fim dos tempos. Sei que todo mundo é diferente um do outro, 
mas acho que Deus sabe de todas as coisas. Já pensou se uma mulher tem 
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filho a vida toda. Já pensou eu grávida com essa idade, mal posso com meu 
corpo, quanto mais carregar uma barriga. Por isso ele fez a mulher menstruar e 
parar de menstruar e só ele sabe a hora certa para uma coisa e a outra 
coisa”.(ÍRIS) 

 

A explicação da menopausa como algo que veio de Deus, remete a 

algo bastante comum nesta comunidade, que consiste em conferir dimensão 

sobrenatural àquilo que não conseguem explicar, entender. 

 
“... com a idade a mulher muda para poder dar descanso ao corpo. Se fosse 
pra durar a vida toda, Deus não tinha feito a menstruação acabar em uma certa 
idade. Deus sabe o que faz com a vida de cada cristão. Se a gente passa por 
essas coisas é porque tinha que passar mesmo” (JASMIM). 
 
“Esse é o tempo da mulher não menstruar mais. Deus sabe de tudo, manda 
virar moça para casar, cuidar de casa e ter filho e com os tempo, tira isso que 
para a mulher viver na tranqüilidade a velhice. Então é isso que acho que faz a 
menstruação parar: o gosto de Deus ”(TULIPA) 
 
“É coisa do corpo mesmo, coisa de mulher, a diferença comigo que é foi muito 
anterior no tempo, quero dizer na idade. Mas acho que Deus é que sabe e não 
vou perguntar porque, porque tem tanta coisa que ele manda que nóis não 
entende é só para aceitar e pronto”(PEÔNIA) 

 

A Antropologia considera a religião como um sistema que inclui 

crenças e valores que se manifestam num comportamento de reverência ao 

divino. Para muitas pessoas, e aqui destacamos as mulheres do Nordeste, a 

religião é um importante quadro de referência pessoal, especialmente na 

segunda metade de suas vidas. Podemos dizer que a religiosidade vem 

funcionando como elemento do esquema explicativo que favorece o 

entendimento das mulheres sobre o funcionamento de seus corpos 

Percebemos que as mulheres dão significados a parada da 

menstruação não pelo acontecimento em si, mas pela forma como ele será 

percebido na suas relações sociais. Assim, pois, podemos afirmar que o 
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contexto influencia na formação das pessoas, ou seja, que elas têm uma 

dimensão fabricada culturalmente. Observemos: 

 
“... sei bem que com a idade avançada a mulher para de menstruar, mas dizer 
o que mesmo fez a menstruação parar, sei não. Deve de ser porque as coisa 
aqui dentro não funciona mais como antes. Como bem, é como se fosse uma 
máquina que vai ficando velha, vai ficando velha, e já não faz o mesmo serviço 
de antes. Acho,mesmo que a idade muda muitas coisas e muda a mulher. 
Deixa ela ficar parecida com os homem, como diz o povo aqui. Mas dizer que 
sei porque a gente começa a menstruar e deixa, sei não.”(AÇUCENA) 
 

As mudanças percebidas no corpo conduzem as mulheres a 

buscarem ou a elaborarem explicações que se encaixem nas suas crenças, 

valores e comportamentos, enfim, no conhecimento adquirido e nas suas 

experiências individuais. Helman (1994) define que esse conhecimento exerce 

forte influência nas crenças, nos comportamentos, nas atitudes, percepções e 

emoções em relação à saúde e à doença. Logo, a interpretação dos eventos 

depende da experiência particular e do significado atribuído. Além disso, essa 

interpretação constitui-se num meio, nesse caso em particular, para as 

mulheres organizarem e reorganizarem a experiência e o significado, de 

maneira a darem um sentido às suas vidas. Assim é que muitas atribuíram o 

cessar da menstruação à idade e ao processo de envelhecimento, como 

expressaram as colaboradoras violeta e lírio 

 
“No meu saber a idade vai passando e vai levando a beleza e a juventude e 
trazendo feiúra e velhice. Para a mulher ainda traz a menopausa. Afora isso 
não sei explicar. Também como a gente podia saber o que era a causa se 
ninguém, nem mesmo a mãe não falava disso não” (VIOLETA). 
 
“Sei não, sei mesmo não, nunca pensei sobre menstruação e nem sobre esta 
tal de menopausa. Qual a serventia de pensar e saber se é coisa que toda  
mulher com idade avançada passa, sei lá porque aconteceu, sei que porque 
virou porque mexeu o tempo passou e desunerou” (LÍRIO) 
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Evidenciamos que o modo como as mulheres perceberam as 

mudanças corporais e as explicações dadas para a menopausa distancia-se 

muito do discurso biomédico. Para as mulheres, o que importa é o 

desempenho das funções normais do corpo, enquanto totalidade. 

 
“É coisa normal do corpo e toda mulher nasce, cresce menstrua, casa, tem filho 
e fica velha, pronto. Para mim tudo que é normal do corpo a gente enfrenta e 
pronto. Até porque nunca vi ninguém deixar de fazer isso ou aquilo outro por 
conta da menopausa ” ( HORTÊNCIA) 
 
“Para mim é coisa normal. A mesma coisa de quando menstruei. Aceitei e 
pronto. Agora saber por que Sei lá (risos)”. (GÉRBERA) 
  

O reconhecimento do saber médico não as condiciona a outorgar 

poderes para eles explicarem as modificações ocorridas em seus corpos 

desconsiderando os conhecimentos acumulados ao longo de suas vidas, com 

suas experiências e convivências.  

 
“ Me desculpe tem coisa que só a gente pode falar do corpo da gente, ainda 
mais se os doutor for homem. Eles entende o que, mulher de Deus, do nosso 
corpo?. Pergunta como é tá de boi, parir. Apois então para mim o que mudou 
minha vida foi esse meu problema de nervo, disso eu tenho queixa sim...acho 
até que foi ele que me fez deixar de ser mulher tão cedo. O doutor diz que não 
mais aí nem faço mais conta do que ele diz, deixo ele falar entra num ouvido 
sai no outro e  eu penso assim: o sinhor entende de coisa de nervo e de 
cabeça de ser mulher, quem entende sou eu e estamos conversados” 
(MARGARIDA) 
 
 
“Eu penso que os aperreio que eu tive a minha vida fez com que a regra 
falhasse cedo. Já sofri tanto que nem consigo mais chorar. Trabalhar na lida de 
sol a sol é difícil. Tá vendo o que é sol quente, pois então pense isso quase 50 
anos no lombo, porque desde cedo que lido. Eu acho que isso de eu ficar 
guardando as coisa dentro de mim foi me amargurando e foi me matando aos 
pouco. Eu não vivo mais não já morri como gente,  e desde que deixe de ter 
regra morri enquanto mulher. Sou só uma coisa aqui em pé. Eu sei que todas 
as mulher passa por isso, mas comigo foi muito cedo demais. Pode até ser que 
a minha falta de menstruação não tenha contas a ver com a minha vida 
aperreada. Mas eu penso que sim e cada qual sabe onde a porca torce o rabo. 
Em tudo na vida, o tempo dá e o tempo tira. E assim foi com a menstruação. 
Não vou procurar saber porque foi longe não, basta eu olhar para minha vida 
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para saber porque aconteceu e também porque os povo diz quem procura 
acha...depois vou procurar o médico para ele me explicar, com aquele 
perepepei todo e ele encontra doença...Deixa assim mesmo: acabou porque 
tinha que acabar e pronto. Só eu e Deus sabe porque” (ROSA) 
 

Na equipe de saúde da família da localidade, o fato de o atendimento 

ser efetuado na grande maioria por uma equipe feminina, excetuando somente 

o odontólogo, tem favorecido beneficamente à expressão e ao reconhecimento 

das alterações percebidas. Além disso, as mulheres têm se sentido, 

considerando o contexto cultural, mais à vontade e acolhidas para falarem 

eventualmente da menopausa.  

 

 

6.3.3 Experiência de viver a menopausa 

 

 

Não existe um modelo universal que apresente descrito todas as 

experiências das mulheres. No nosso estudo, constatamos que as mulheres, 

na maioria, expressaram, em seus discursos, experiências positivas. Todavia, 

algumas consideraram a menopausa uma experiência negativa e há aquelas 

que se mostraram indiferentes ou circularam entre os dois primeiros grupos. De 

forma geral, os valores culturais contribuíram para a formação dos discursos 

construídos a partir do sistema de valores. 

  
“Achei bom a parada da menstruação... tinha muita vergonha de lavar aqueles 
pano. Eu lavava dentro do banheiro, de noite e pendurava no varal escondido. 
Depois inventaram o modess mas tinha mês que era difícil de comprar por 
causa das condições da gente. Por isso que achei bom”(AÇUCENA) 
 
“Para mim foi difícil. Foi nada, tá sendo não pelo calor e pela regra que não 
desce mais. Mais porque ainda não tive corage de dizer pro meu marido que 
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não sou mais mulher. Eu gosto dele e tenho medo que ele vá viver com uma 
agora que possa ter filho.Por isso eu detestei, de coração, esta tal de 
menopausa porque tô vendo a hora ela butar minha vida a perder. Aí danou-se 
mais outro casamento. Tem mês que até finjo que tô menstruada porque pode 
ser que Deus mande a bendita de volta pra mode eu dá um filho a esse 
desinfeliz. Porque o povo diz que quem ta na menopausa o premero sinal é 
deixar de sentir vontade e, como eu ainda gosto, e é muito de fazer doidiça 
penso que pode ser só um descanso...sei lá.”(LÍRIO) 
 
“...para mim foi bom e ruim. Do lado ruim foi por causa desse calor e dessa 
suor frio.Pelo inverno aqui fica ruim porque a maré sobe e enche tudo de lama 
mas eu durmo uma beleza, até me cubro, mais pelo verão aqui fica tudo seco e 
eu falto pouco é morrer de noite com o calor. E achei foi bom porque como já 
disse não me preocupava mais com nada mesmo. Como tinha dois homem 
podia fazer qualquer coisa, qualquer dia despreocupada... eu não sinto muita 
coisa e acho o fim das regra uma maravilha porque não fica com preocupação 
de nada. Quando tava menstruada, tinha um monte de coisa que não podia 
comer, coisa carregada, era uma novela, a agente sem condição tinha dia que 
só tinha aquilo aí nois ficava com a mão desabanando porque aquilo não podia 
comer. Por isso também que as vezes penso que não menstruar é 
bom”(VIOLETA) 
 

Mesmo aquela que descreveu a experiência de forma difícil de ser 

enfrentada, não a fez abordando a menopausa como condição patológica, com 

dificuldade para suportar e /ou conviver com as modificações no corpo. Parece-

nos que a dificuldade acaba sendo muito mais pela valorização que os outros 

atribuem e pela associação ao envelhecimento. 

A entrada nos diferentes ciclos da vida é encarada diferentemente 

por cada pessoa, segundo seus conhecimentos e experiências. Para este 

grupo de mulheres, entretanto, de modo geral, a chegada da menopausa, foi 

percebida de maneira tranqüila, uma vez que ao se referirem à menstruação 

muitas verbalizaram as limitações e o mal-estar, enquanto outras sentiram-se 

livres das limitações ocasionadas pelos períodos menstruais. 

 
“... fiquei meio assustada. A gente acaba se acostumando com aquilo todo mês 
e sente falta, leva tempo para se acostumar de novo. Mas eu vou dizer uma 
coisa para senhora achei foi bom o cumpade não vim mais porque me 
atrapaiava as dor, tinha até que tomar injeção. E quando a patroa sabia que 
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tava naqueles dias dava modess porque tinha nojo, eu sei que era por isso, e 
ficava toda vida mandando lavar as mãos quando voltava do banheiro. Eu sei 
que o sangue do boi é sujo mas o meu não é diferente do dela não. A diferença 
é que ela é rica e eu lascada . E,  já viu pobre deixar de trabalhar porque tá 
com cólica, patroa não quer saber disso não, infia remédio em nois e bota pra 
gente lutar. Então é melhor o calor porque me banho, tomo um copo de suco 
gelado e vou levando. Pobre não tem essas coisas não, isso é coisa de gente 
apenhorado.”( HORTÊNCIA) 
 
 
“Para mim foi uma tranqüilidade como já disse a você. Não gostava muito de 
menstruar porque sentia muita cólica mesmo depois de ser mulher e ter filho e 
tudo. Era aquela canseira nas pernas e todo mês o camarada adoecer e faltar 
serviço. Eles bota para fora ligeirinho. Aí eu ia e ficava me arrastando.Depois 
que parou de descer graças a Deus tenho uma disposição de bicho para 
trabalhar e  sabe que nas condição daqui, tenho que ajudar meu marido no 
sustento da casa e nos estudo da minha filha.”(TULIPA) 
 

A cultura conduz a uma nova forma de significação social. Mesmo 

que as mulheres assumam funções importantes na esfera profissional e, por 

conseguinte, alcancem posições sociais mais elevada, na vida familiar quase 

tudo continua sendo atribuição dela, independentemente do contexto social e 

cultural. Assim é que, algumas mulheres, apontam que, nesta fase, a vida 

exigia delas preocupações com o bem-estar da família e o futuro dos filhos.  

 
“com a menopausa, fui viver minha vida porque já tinha sido mulher durante 
quase 20 anos e era tempo de cuidar dos filhos. Para ser sincera sentia muita 
dor de cabeça mas não por que a menopausa levou a menstruação, a minha 
dor de cabeça maior é com este monte de filho, e neto, e gente dentro de casa 
que tenho que dar de comida com a dinheirinho que tenho. Dor de cabeça é 
para pagar as contas, é a falta de emprego, e doença que não tem cura é a 
fome. O resto a gente tira de letra. Ainda mais coisa que todo mundo passa. Eu 
penso logo assim se ela passou porque eu não consigo passar”(GÉRBERA) 

 

As mulheres percebem a ausência da menstruação como desordem 

passageira comum, natural do corpo, que requer uma adaptação, não como 

doença, uma vez que facilmente resolvem no sistema de cuidado familiar as 

alterações percebidas, sem necessidade de um cuidado profissional. 
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“Foi um pouco difícil aceitar porque eu ainda me achava muito nova para 
começar a ficar velha. Não foi só pela parada da menstruação entende, foi 
porque eu ainda era muito nova. Mas até por essas horas tá tudo sereno.Não 
acho que ela mudou nada em mim não, continuo a mesma. O que mudou muita 
coisa em mim, no meu corpo foi a idade, o sofrimento, a luta para ganhar a 
vida, essas coisas sim muda a gente, deixa marcas fundas e que tempo nium 
apaga. E não acredito que isso seja doença não porque se não todas as 
mulher tem a doença. Uma vez minhas filha me levaram num  médico para vê 
se dava jeito no calor. Eu pensava se ele desse jeito no calor ia era ganhar 
dinheiro lá no sertão. Mas fui, ele disse que podia melhorar esse meu calor que 
ainda não passou se eu tomasse esse tá de hormônio. Mas primero ele mesmo 
disse que era um tempo e depois quando parasse podia voltar, depois aqui no 
posto não entrega eu tinha que comprar. Assim prefiro pagar a conta de água 
mais cara e tomar mais banho, sai mais barato e eu me resolvo por aqui 
mesmo, nunca vi precisar de médico para resolver calor.”( JASMIM). 
 

As mudanças referidas não comprometiam o curso normal das 

atividades dos afazeres domésticos, do cuidar da casa e dos filhos/netos. Por 

essa razão, o processo das mudanças físicas foi percebido a partir de outros 

aspectos , tais como: dados pessoais, idade, maternidade. 

Essa mudança conduz as mulheres a um movimento que as faz 

voltarem para si mesmas, examinarem os processos de menstruação e 

menopausa e, elaborarem um novo hábito. Reconhecemos que o processo de 

formação de novos hábitos fundamenta-se nesta comunidade, na experiência 

vivida no corpo e não no intelecto. 

Uma das colaboradoras relatou a ajuda recebida de uma psicóloga 

como sendo um elemento fortalecedor no processo de enfrentamento e de 

aceitação. Afinal, a menopausa pode exigir considerável adaptação 

psicológica, sobretudo para as mulheres que não tiveram filhos, como podemos 

perceber no discurso que se segue: 

 

“Foi um período difícil fui até para a psicóloga. Mas entenda, não foi porque a 
menstruação estava parando que fui me tratar, foi porque ali estava acabando 



As categorias culturais 179 

o meu sonho e foi assim, de repente. Nada me despertou antes. A menopausa 
levou embora meu sonho. Sei que se eu tivesse prestado mais atenção na 
minha vida, na minha idade, em mim mesmo iria vê que a menopausa estava 
próxima. Mas quando se é solteira a idade passa mas a gente diz sou solteira, 
sou solteira e vai adiando não sei o que, nem sei para que. Se pelo menos 
tivesse ficado falhando acho que poderia pedir a Deus a benção de ter um filho 
e ter dado um jeito, sei lá. Mas, foi de repente, feito morte que vem e leva. Pois 
bem parece que a mulher que estava dentro de mim morreu. Aprendi que 
quando a menina menstrua vira moça, depois quando tem relação diz que ela 
já é mulher e quando a menstruação vai embora dizem deixou de ser mulher. 
Então se eu for considerar que ser mulher é ter relação, ter filhos...nunca fui 
(risos)...então não posso deixar de ser uma coisa que nunca fui (risos). E isso 
mexeu com minha cabeça. Parece que passei pela vida”(ÍRIS) 
 

Para Paim (1998), as marcas inscritas no corpo das mulheres, após 

as experiências da gravidez, registram a função social considerada ideal no 

universo simbólico feminino, reconhecido culturalmente. Para a autora, a 

experiência de ser mãe é a que garante o “ser mulher” no sentido pleno da 

palavra. Nesse mesmo sentido, Grosz (2000) afirma que a sexualidade 

feminina e os poderes de reprodução das mulheres são as características 

culturais definidoras de mulheres. 

Seria ideal que todas as mulheres tivessem assistência psicológica 

garantida nos serviços de saúde próximo de suas residências. Mas, a 

estratégia de saúde da família, vigente na localidade, para reorganizar os 

serviços de saúde e efetivar o SUS não disponibiliza, no seu quadro de 

profissionais, o psicólogo. Todavia, qualquer outro profissional que faça uma 

abordagem da menopausa do ponto de vista psico-sócio-cultural, além de 

considerar os aspectos biológicos, poderá contribuir, sobremaneira, no 

atendimento de suas necessidades. 

As interpretações da menopausa criam um sentido para a vida, de 

acordo com os aspectos que são valorizados ou não pelo grupo de pessoas 

que vivem nessa localidade, nesse tempo e com a forma com que essas 
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mulheres conduziram sua história de vida. Portanto, é possível relacionar as 

narrativas sobre os valores atribuídos à menstruação outrora com a maneira 

como ela está enfrentando a situação atual, a menopausa.  

Além disso, o conhecimento que tem do corpo pode ter sido um 

elemento positivo neste cenário, uma vez que as mulheres não estão 

predispostas a seguir a tendência de classificar as modificações como sinais 

e/ou sintomas clínicos que exigem intervenção médica, mas como evento 

natural. 

É provável que a passagem da condição de reprodutora para não-

reprodutora seja conflituosa, quer em razão do desconhecimento da causa, 

quer pela associação ao envelhecimento. É um levantar de “poeira”, porque 

demanda uma revisão dos padrões estabelecidos na nossa cultura.  

É possível que para algumas mulheres essa seja uma fase obscura, 

nebulosa, que como poeira, levará um tempo, ainda que mínimo, para a 

situação se dispor em ordem e a visão clarificar. Percebemos que algumas 

mulheres expressaram estranheza por não experenciarem uma menopausa 

com problemas como freqüentemente ouvem falar. 

 
“... não sinto nada do que vejo o povo falando na televisão não. Como vivo em 
casa o tempo todo é assim com a televisão. Aí presto atenção nas coisa que 
ensina.Mas eu ás vezes fico com medo de adoecer dessa menopausa porque 
é muita coisa que o povo sente e não posso mais ter doença nenhuma não, já 
tomo gardenal, remédio de pressão e se adoecer lá vem mais gasto com 
remédio. Deus me livre” (MARGARIDA) 
 

A menopausa é um dos eventos mais importantes para a mulher 

enquanto ser humano. Tanto o seu nascimento como a sua morte são 

celebrados por membros de sua convivência; a entrada na puberdade, o 

casamento e o parto envolvem o exercício de suas funções sociais mais 
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importantes e todos os respectivos rituais dramatizam esses eventos. A 

menopausa assinala a saída da mulher desse contexto social, sendo, pois, 

ignorada, em geral, em todas as sociedades como um não-evento.  

Nas falas, evidencia-se, ainda, a utilização do recurso lingüístico da 

metáfora para descrever a experiência da menopausa, como podemos conferir 

no relato que segue: 

 
 “... eu achei muito ótimo demais, melhor não podia ser. E vou lhe dizer com 
palavra clara o porque. Sou casada e a mulher tem que servir ao marido pois 
bem, não gostava de fazer nada porque nunca senti essas coisas boa que o 
povo fala. Ele ia lá despejava a coisa dele e deixava menino. Aí quem penava 
era eu. Com barriga pela boca com lata dágua na cabeça, vendendo caivão, 
lidando com menino pequeno doente chorando no meu pé do ouvido e o infeliz 
ainda bebendo e desfazendo de mim, me dando homem, me esculhabando, 
me botando de casa para fora. Então quando parou de descer tive a certeza de 
que não teria mais filho e fiquei tranqüila pois de minha parte não procuro ele 
nunca e no dia que ele me  usar não vou pegar barriga. Por isso digo que foi 
bom. Porque as vezes ficava de boi e as pernas ficava bamba e carregava 
latas e mais latas, no lombo da jumenta e quando não tinha jumenta era com 
uma vara passada de um lado pro outro com duas lata, eu ficava só o coió, 
parecia o bagaço que a poica chupou. Depois que não desceu mais, nunca 
mais me empailhei por isso. Com a falta da menstruação mudou, mas não 
deixou nem queixa nem saudade. Mudou porque tem de mudar, quando a 
mulher passa para o lado de lá não sente mais nada, não molha mais e tendo o 
marido que tenho fica igualzinha a esta terra aqui seca, esturricada” (ROSA). 
 
“Vejo por aqui as velhas querendo ser tudo nova e dizer que ainda 
menstrua...já são tudo uns cocos seco, só tem a carne dura água que é boa já 
secou”(MARGARIDA) 
 

Percebemos que o corpo aparece como terra seca, coco seco. A 

metáfora utiliza as expressões para referir-se ao corpo num sentido que não é 

o próprio, considerando a relação de semelhança. O processo de produção da 

metáfora requer a comparação entre entes diversos, retendo o que se 

considera semelhança para estabelecer um novo significado. Assim, como 

Susan Sontag, na obra A doença como metáfora, percebemos que a metáfora 

utilizada é mais do que uma figura da língua, é do pensamento, é cognitiva.  
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Todas as mulheres têm dupla cidadania, uma no reino da reprodução 

(menstruação) e outra na infertilidade (menopausa). Na imaginação popular, a 

menopausa equivale à morte da mulher. Equipara a impossibilidade de gerar 

filhos assim como a terra de gerar frutos, embota os desejos e dessexualiza as 

mulheres. 

As metáforas utilizadas - terra seca, coco seco - para descrever a 

experiência de viver a menopausa evocam imagens concretas, que descrevem 

o corpo transformado pelo tempo em quem as lê ou ouve, sendo, portanto, 

possível o interlocutor imaginativamente compreender a experiência narrada. 

As mulheres descrevem a experiência da menopausa, considerando-

se o modelo cultural que difere, significativamente, do modelo biomédico. 

Constatamos que algumas mulheres experenciam a menopausa como evento 

que as liberta dos tabus e limitações impostas pelo fluxo menstrual mensal. 

Dentre os relatos, percebemos que as mulheres experimentaram 

poucas das mudanças fisiológicas relatadas na literatura médica, exceto a 

cessação das regras, o calor e a secura vaginal. Vemos, assim, mais uma vez, 

questionada a universalidade do modelo biomédico da menopausa e a 

necessidade de medicalizar mais este fenômeno do corpo feminino. 

 

 

6.3.4 Vivência das outras mulheres da comunidade 

 

 

Os comentários sobre a vivência da menopausa das mulheres com 

quem convivem retratam, de forma geral, uma ambivalência que considera 

aspectos positivos e negativos. O depoimento, abaixo, reflete essa situação:  
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“... já ouvi umas mulher dizendo que foi feito eu: tranquilo, tranquilo. Mas já 
teve umas que disse que não. Aí eu fico naquela: será que é assim mesmo ou 
é inxagero desse povo. Mas já vi essas duas conversa. E essas que dizem que 
adoece diz que fica com o corpo seco, problema de osteosporose, por causa 
que os ossos se desmanchando, diz um monte de coisa. Num sei se porque 
toda vida me cuidei muito e sempre fui limpinha nas partes que ela foi embora 
tranqüilo. E sabe que tem mulher que é imunda aí eu penso que isso também 
tens haver com tudo que elas sente quando não desce mais. Tem uma amiga 
que trabalha comigo na limpeza das ruas que disse que a patroa da filha dela 
diz que quando a mulher deixa de menstruar vira homem, tem enxaqueca, e 
essas coisa que já disse”(TULIPA) 
 
 “... tem mulher aqui que não sente nada, nada, nada mesmo. Mas tem outras 
que diz que ficou com fraqueza nos ossos, cabeça beba, e um monte de coisa 
mais, afora o calor. Esse, muitas mulher fala. ”( JASMIM) 
 

Percebemos que determinados valores atribuídos pelas sociedades à 

menstruação influenciam na maneira como as mulheres dão significado à 

condição de estar menopausada. A ausência da menstruação pode gerar 

conflitos internos em razão do papel social que impõem às mulheres.  

 
“Por aqui poucas mulher velha fica em casa cuidando do marido ou da casa. 
Elas querem é ser nova. Por isso penso que para elas deve de ser muito triste 
não ser mais mulher. Tem umas que entendo porque elas não tiveram filho e 
nem marido, mas as outras que já tiveram homem e filho, devia se conformar e 
aceitar os caminho do corpo.”(ORQUÍDEA) 

 

Devemos, todavia, ressaltar que, ao mesmo tempo em que a mulher 

é influenciada pela comunidade, ela também pode exercer importante papel na 

construção de significados. Até a falta de comunicação entre as mulheres e de 

conhecimento de que se está na menopausa pode favorecer esta construção 

de significados e pode representar a recusa inconsciente para admitir que 

vivenciam a menopausa ou significar o temor da avaliação do grupo social, 

como segue 
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“Vou falar a verdade muita mulher aqui mente umas pras outras e pros marido 
porque tem medo de dizer que não é visitada todo mês. Elas ficam dizendo que 
homem só gosta de mulher, mulher mesmo. E como os povo diz que quando a 
regra vai embora a gente vira homem, aí pronto, fica maior coisa. Sei bem que 
aquelas que conversa um pouco fala mesmo é do danado do calor. Tem umas 
que também sente como eu as partes seca... Muitas acha que se era de 
adoecer preferia a menstruação, mas muitas, feito eu não sente muita coisa e 
acha o fim das regra uma maravilha porque não fica com preocupação de 
nada”(VIOLETA) 
 

As pessoas que encobrem sua situação têm uma preocupação com 

a situação social inesperada, e, neste caso, é imprescindível que elas ocultem 

o quanto possível. 

 
“Parece coisa de novela. A gente vê por aqui o povo querer esconder de tudo. 
As meninas já são tudo mulher e as mãe nem sabe que elas se formaram 
moça, elas casam e fica querendo apertar a barriga para esconder que já 
levaram o menino até pro casamento, pois bem até as velha querem esconder 
que já não são mais mulher. Tem delas que deixa o marido trazer nas compra 
de mês o modess só para eles pensarem que elas ainda são visitada. Eu vivo 
aqui conversando com uma e com outra e tem delas que pela idade não era 
mais para menstruar não. Aí vejo elas ficar dizendo que isso e aquilo e eu fico 
pensando: nera melhor dizer que não é mais mulher e pronto. Ora que besteira, 
a gente tem que aceitar as coisas como elas são, e Deus mesmo disse que 
tudo tem tempo para acontecer. Apois então pronto. Umas vão virando mulher 
e outras vão deixando de ser mulher.”(MARGARIDA) 
 

A menopausa, para estas colaboradoras, é bem menos variável do 

que outras transições da vida da mulher. E o que mais parece influenciar são 

os fatores psicológicos e sociais. 

 
“Acho que o que mais é difícil para as mulheres aqui é aceitar a bebedeira dos 
maridos e as outras mulheres. Eu penso que parar de menstruar não é 
problema para ninguém por aqui. É difícil muita mulher aceitar a menstruação 
parar porque muitas enfrentam problema na vida com o homem, eles dizem 
que a mulher deixou de ser mulher e eles vão atrás de outras. Por isso, é que 
acho que muitas sofre porque os homens aqui tem cabeça dura e é isso. As 
mulheres daqui diz que a quintura é o preparamento da menstruação 
faltar”(HORTÊNCIA) 
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“... Sei que muitas mulher aqui nega, porque teve dia de no posto marcar 
reunião para as mulheres na menopausa e só tinha as mulher mais velhas, os 
caquinhos mesmo, as outras não foram para uma não vê a outra. E eu estava 
lá era para falar com a mulher da bolsa alimentação. Elas por aqui dizem quem 
a mulher deixa de ser visitada deixa de ser mulher e aí tem que agüentar se o 
homem quiser ter outra e tal e coisa”(LÍRIO) 
 

Os aspectos positivos referidos pelas colaboradoras desta 

comunidade parece constituir-se em maioria, assim, como o referido por 

Kowalcek, Rotte, Banz e Diedrich (2005) no estudo comparativo, desenvolvido 

com mulheres da Papua Nova Guiné e da Alemanha, que objetivou 

compreender a percepção e a experiência da menopausa. Os autores 

constataram que 67,3% das alemãs relacionam aspectos positivos com a 

menopausa; destas 49,5% colocaram no topo da lista nenhuma menstruação, e 

os outros aspectos positivamente listados da menopausa foram heterogêneos: 

aposentadoria, nenhuma necessidade de pensar sobre o controle de 

nascimento e uma fase nova na vida. 95,2% das mulheres de Papua Nova 

Guiné relataram aspectos positivos, sendo que 42,9% apontaram o fato de não 

ter mais crianças, 28,6% não menstruar e 14,3% nenhuma necessidade de 

comprar absorventes.  

 

 

6.3.5 Estigmas relacionados à menopausa 

 

 

Percebemos que a interpretação da menopausa e as reações a ela 

são influenciadas por estigmas. Goffman (1988) define estigma a partir da 

relação percebida entre atributo e estereótipo. Para o autor, atributos seriam os 
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meios de categorizar as pessoas, negativa e/ou positivamente, e estereótipo 

seria a identificação do indivíduo com esse atributo. 

Quando as mulheres deste estudo se apresentam com atributos que 

as distinguem das demais e que, por estas razões se tornam pessoas 

diminuídas ou socialmente inferiores, elas são portadoras de estigmas. O 

estigma parece gerar inabilidade para o exercício de seus papéis sociais e uma 

dificuldade de aceitação social plena. 

 
“Outra coisa que me chateava era as piadinhas dos povos e do marido: virou 
homem, tá falando besteira porque tá com juízo conzinhado por causa do calor 
da menopausa, deixou de ser mulher então posso ir atrás de outra. Eu penso 
que podiam explicar era pros homens essas coisas de menopausa...porque a 
mulher já sente umas mai,s outras menos. Eles é que tem precisão de 
entender dessas coisas”(PEÔNIA  ) 

 

O conceito de estigma envolve o processo formativo geral e as 

formas de ver-se e ser visto pelo social mais amplo, ou por um outro indivíduo 

ou grupo particular, como um indivíduo marcado e que deve ser submetido a 

um olhar diferenciado, piedoso (Goffman, 1988). 

É notável que os estigmas presentes neste grupo cultural tornem 

mais difíceis as mulheres reconhecerem que estão na menopausa. A 

incompreensão exerce efeito negativo para as mulheres e acarreta a imagem 

negativa que as mulheres desenvolvem a respeito de si  mesmas, alterando a 

auto-estima. 

No contexto das qualificações pejorativas atribuídas a mulher na 

menopausa, algumas foram narradas de forma marcante. 

 
“... os homens se referem as mulheres mais velhas as vezes de forma 
grosseira e usam a menopausa para se referir a agitação, ao calor, ao mal-
humor e isso chateia muita gente. As pessoas olham para as mulheres que não 
casaram e não tiveram filho  diferente quando a menopausa chega. È a mesma 
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coisa que fazem com aquelas que tiveram filho e não casaram.Cada um sofre 
rejeição e todo mundo se sente muito a vontade para dizer o que quer mas 
ninguém pensa em ir para o lugar do outro”(ÍRIS) 
 

A descoberta de um estigma num indivíduo prejudica não só a 

situação social corrente, mas também as relações já estabelecidas e a imagem 

que os outros terão dele no futuro, como refere Goffman (1988). As 

conseqüências da descoberta de um estigma podem prolongar-se por toda a 

vida do indivíduo. A partir da ausência da menstruação e da confirmação da 

impossibilidade de gerar filhos, a mulher torna-se desacreditada em suas 

potencialidades. Passa a ser identificada não mais pelo seu caráter individual 

(reconhecidamente procriativo), mas de acordo com a sua incapacidade, 

destruindo-se a visibilidade das outras esferas de sua subjetividade que 

continuam a existir. Desta forma, a menopausa confere um novo status e 

requer adaptação a esta nova identidade social. 

Mas, o estigma também confere status social. Nesse contexto, o 

"social" é entendido como a informação, que pode ser de freqüência acessível 

e recebida de forma rotineira. Para o autor, a informação social transmitida por 

um símbolo pode constituir um registro especial de prestígio, honra ou posição 

social privilegiada. O símbolo de prestígio advindo com a menstruação pode 

contrapor-se aos símbolos de estigmas da menopausa.  

Ao analisar os dados, pudemos perceber a estreita relação entre a 

experiência de viver a menopausa e ser alvo dos estigmas, demonstrados na 

maneira de falar sobre as idéias e comportamentos das pessoas da 

convivência, como relatado nessa situação: 

 
“... aqui o povo diz que a mulher de idade vai ficando seca por dentro. Aí eu disse valei-me meu 
Deus eu to é ficando seca. Vou falar a verdade muita mulher aqui mente unas pras outras e 
pros marido porque tem medo de dizer que não é visitada todo mês. Elas ficam dizendo que 
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homem só gosta de mulher, mulher mesmo. E como os povo diz que quando a regra vai 
embora a gente vira homem aí pronto fica maior coisa.” (VIOLETA) 

 

Salientamos que a linguagem utilizada por familiares / comunidade 

para se referir às mulheres dessa faixa etária constitui-se em qualificação 

pejorativa, que é reconhecida pelas mulheres. Algumas mulheres associam à 

menopausa idéias como envelhecimento, declínio da saúde, inseguridade 

financeira, perda de status, modificação corporal, viuvez.  

O termo menopausa, assim, revestiu-se de conotações altamente 

pejorativas. Com uma cultura tão unilateral, projetando a juventude, a força e a 

vitalidade física, a mulher, ao sentir o peso dos anos, começa a ser alvo de 

chacota. 

 
“o povo dizia que como fiquei viúva cedo demais o fogo ia continuar e só 
quando a menopausa chegasse acabava. O povo tem a língua muito grande e 
pensa que viúva é mulher sem homem e vive desesperada. Nunca senti falta 
de homem não  e por um lado até achei bom deixar de menstruar porque para 
o povo deixei de ser mulher e deixaram de botar homem para mim. Como não 
posso ter mais filho o que diabo homem vai querer. A gente viúva as vezes 
sofre porque ou fica parecendo uma pobre de cristo ou vira uma desesperada 
por homem. Graças a Deus não virei nem uma coisa nem outra. Mas quando 
os tempo foi passando diziam isso é falta de homem, e eu agüentava. Aí 
depois agora qualquer coisa é deixa pra lá isso é coisa de mulher velha na 
menopausa.”(GÉRBERA) 

 

A tônica do estigma social e cultural associa a menopausa ao 

fantasma da velhice. É necessário esclarecer que a menopausa tampouco 

significa velhice refere-se, apenas, a uma das modificações associadas à 

idade. 

Ao se referirem à mulher na menopausa como “velha”, como “aquela 

que virou homem”, como “calorenta” e “seca” esses termos servem como rótulo 

e trazem mais sofrimento para as mulheres. Assim, o uso de rótulos negativos 
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marca e desqualifica as mulheres que passam a ser reconhecidas pelos 

aspectos negativos associados à menopausa. 

Reconhecer que está na menopausa e declarar ao companheiro tem 

sido um momento difícil, resultante dos tabus, dos medos e das inseguranças 

internalizadas pela mulher, ao longo de sua vida, já que acreditam que viver a 

menopausa é deixar de ser mulher e deixando de ser mulher pode o marido 

desinteressar-se por ela. O depoimento dessa informante pode ser considerado 

como exemplo: 

 
“... não tive corage de dizer pro meu marido que não sou mais mulher. Eu gosto 
dele e tenho medo que ele vá viver com uma agora que possa ter filho. Todo 
mês vou enrolando e já teve dia de eu pegar um modess das menina e mostrar 
porque ele tava de butuca me atucalhando. Porque o povo começou a dizer 
que ele não é homem porque não faz menino e eu já sou a 3 mulher dele e ele 
é um homem novo tem 38 anos. Se é dele pensar que não é mais homem, eu é 
que devia de dizer que não sou mais mulher mas aí fico naquela se eu disser e 
ele me largar...e eu acho que ele mesmo não faz menino, é estérico, não aí vou 
deixar ele pensar porque teve as outras mulher aí quando ele ficar mais velho e 
for ficar só comigo digo a ele.”(LÍRIO) 
 

A menopausa é vista como um marco que separa as mulheres 

menopausadas das demais mulheres de outras idades e as aproxima da 

condição masculina, como demonstra o discurso: 

 
“ quando a mulher passa para o lado de lá não sente mais nada, somente deixa 
de ser mulher e pronto vira homem” (ROSA) 
 
“ quando a mulher deixa de menstrua, vira homem e passa para o lado de 
lá...(TULIPA) 

 

As reações e sentimentos despertados nas mulheres ainda são 

influenciados por aspectos valorizados na sociedade ocidental, como corpo 

perfeito, capacidade de reproduzir, entre outros. Parece-nos, então, que a 
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menopausa causa muito mais medos e incertezas pela reação dos outros, a 

este fato, do que pelas modificações fisiológicas no corpo. 

O primeiro olhar de nomeação da marca que recai sobre as 

mulheres, revela-se quase como sentença de morte, advém da família. 

Acreditamos que, se as mulheres percebessem durante sua trajetória 

existencial, no olhar do agrupamento social, aceitação, incentivo e 

reconhecimento, possivelmente, desenvolveriam uma auto-estima mais 

sedimentada, e, por conseguinte, um modo de viver a menopausa diferenciado. 

Nesse sentido, a família aparece como unidade social de referência, 

que desenvolve múltiplos papéis fundamentais para o crescimento psicológico 

dos sujeitos a partir das diferenças sociais e culturais. A família é uma 

organização de apoio, de proteção, de limites e de socialização. 

É provável que as razões expostas anteriormente tenham feito com 

que a menopausa seja uma palavra silenciosamente negada, sinônimo de má 

reputação social. É tanto que as mulheres recusaram nossa tentativa de fazê-

las compartilhar as experiências em grupo. Acreditamos que se as mulheres 

tivessem mais acesso a informação e pudessem compartilhar seus 

conhecimentos e suas experiências, teriam uma vivência da menopausa 

menos carregada de estigmas. Todavia, reconhecemos, a negativa não deixa 

de ser, também, uma forma de compartilhar conhecimentos, crenças, entre 

outros valores.  

Os atributos e os estereótipos que predominam no mundo ocidental a 

respeito da mulher menopáusica descrevem-na como velha, irritada, 

assexuada. Este retrato, no entanto, contrasta com a opinião sobre os homens 
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que, estando na mesma faixa etária são considerados como estando no auge 

da vida e das funções sexuais e reprodutivas. 

De acordo com antropólogos, os estereótipos relacionados à 

menopausa diferem de sociedade para sociedade, de acordo com o significado 

social atribuído à mulher que não esteja em período fértil. Esta visão é baseada 

nos estudos transculturais que encontraram uma ausência de sintomas severos 

nas culturas em que mulheres mais velhas têm prestígio social (Speakman, 

1999). 

 

 

6.3.6 Denominação do período 

 

 

Para estas mulheres, a menopausa é uma palavra usada 

popularmente para descrever os anos em que os ciclos menstruais estão 

modificando o corpo da mulher, além de se referir ao último evento menstrual. 

Esses achados corroboram os estudos de Kiester (2001) e Cooney (2002). 

Motta-Maués (1994:37) em um estudo desenvolvido no Pará, sobre a 

representação sobre os sexos e as práticas médicas, constatou que “quando a 

mulher deixa de ser visitada (menstruada) diz que ela já é homem”, indicando 

através da categoria verbal utilizada uma redefinição da mulher no sentido de 

sua atuação social. O mesmo foi encontrado no nosso estudo como podemos 

verificar no seguinte depoimento:  

 
“Por aqui a gente diz que não é mais mulher, que a mulher ficou seca, que a 
mulher virou homem e agora não se limpa mais”.(AÇUCENA). 
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Fato curioso é que existem na linguagem regional outras 

denominações conforme podem ser percebidas nos depoimentos abaixo 

 
“Diz que a mulê secou por dentro, que deixou de ser mulê. E, né isso não que 
os povo rico chama de menospausa. Porque os nome muda de pobre para rico. 
Olhe bem:a médica do posto chama gonorréia e isso a gente chama 
pingadeira, ela diz que a mulher ta grávida a gente diz buxuda mesmo, Quando 
um homem rico trai a mulher dizem que ele deixou de gostar , já por aqui diz 
que ela levou cangalha mesmo. Sei que o nome é menopausa mais por aqui a 
gente diz que deixou de ser mulher”(LÍRIO) . 
 
“...tem tanto nome que tenho até vergonha de dizer (risos) : o certo mesmo é 
menopausa, mais nois chama: o cumpade não visita mais, chico foi embora de 
vez, mulher-macho, virou homem, não se limpa mais, tempo sem regra, a 
mulher secou, não adoece mais”(PEÔNIA) 
 
“...a gente diz que o boi não vem mais,...é desse jeitinho que o povo daqui diz. 
Mas a gente sabe que o nome certo é menstruação e menopausa...mas a 
gente diz boi, Chico, cumpade.”(GÉRBERA) 
 

Em diversas línguas, as vozes populares continuam a fazer 

referência à menstruação e a menopausa das mais diferentes formas, na 

linguagem regional habitual. Estas formas - o cumpade, o chico, o boi, a regra- 

traduzem o poder simbólico da menstruação e da menopausa. O problema é 

que a maioria dessas formas tem representações sociais e culturais negativas. 

No extenso catálogo corriqueiro para referir-se a presença ou 

ausência das menstruações, podemos destacar as seguintes gírias: 301 

(lembra BOI = período); amélia chegou; aqueles dias; chico;  chorar sangue; 

compadre; dia de bater bola atrás do gol; embaraço; escorrência; estar de lua; 

estar de panos; estar nos dias; estar de boi;ficar dodói; ficar sem graça; hastear 

a bandeira;  incômodo; interditada; mar vermelho; matar o pinto (pela primeira 

vez); o vulcão tá em erupção; pagar prestação; regras; sangria; sinal vermelho; 

tá vazando; visita e visita do seu Xico. 
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Por fim, evidenciamos que menopausa é um termo que todas as 

mulheres conhecem e, ao mesmo tempo, desconhecem o significado. Elas 

sabem, de acordo com o modelo explicativo elaborado culturalmente, o que 

(parada das menstruações, calor e secura vaginal) e o porque (vontade de 

Deus, idade / velhice) das mudanças ocorridas no seu corpo. 

 

 

6.3.7 Conhecimentos e fontes de informação 

 

 

Para compreender a experiência da mulher menopáusica, 

procuramos apreender o que ela sabe sobre a menopausa e como obteve esta 

informação. Percebemos que as mulheres sabem a idade que podem esperar 

que aconteça a menopausa e reconhecem as primeiras modificações no corpo, 

o que a causa e porque ocorre a parada da menstruação. 

Estes são os componentes do modelo explanatório de Kleinman que 

podem impactar a experiência de uma mulher na menopausa. Na verdade, as 

falas circulam ao redor do fim da reprodução e da chegada do envelhecimento. 

Muitas mulheres não tinham pensado na menopausa durante os 

anos anteriores e confiam freqüentemente em alguém, quase sempre nos 

profissionais de saúde, para lhes dizer sobre a menstruação, sexo e 

reprodução, embora, reconheçam que as discussões intergeracionais sobre a 

menopausa e a sexualidade são improváveis e carregadas de tabus. Quando 

se falava sobre a menopausa focalizavam na descrição de sintomas como as 
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ondas de calor e os suores noturnos. É marcante o fato de ninguém, nem 

mesmo as figuras femininas mais próximas, ter dito nada sobre a menopausa. 

O silêncio entre mães e filhas foi um fato, também, muito referido. 

Todas as mulheres, embora tivessem uma idéia da menopausa de suas mães, 

não podiam recordar suas mães falarem sobre suas experiências. 

Considerando que o nível educacional impede uma busca 

independente em livros, revistas, dentre outros, é marcante o acesso à 

informação através de programas de TV. Para Natansohn (2005), o corpo 

feminino se destaca como principal tema sobre o qual médico e, em muito 

menor medida, médicas, se debruçam para discutir na tela da TV. Assim, 

temos que através da TV a Medicina prescreve, explica e ensina às mulheres o 

que elas sentem de forma massificada. Todavia, não podemos nos furtar de 

refletir que essas tele-consultas médicas na TV nos defrontam com as 

desiguais oportunidades que a sociedade tem no acesso à saúde. 

Algumas mulheres procuraram informação sobre as mudanças 

percebidas para saber se era normal e compreender por quanto tempo 

enfrentariam e, quais as conseqüências a longo prazo a serem enfrentadas, 

como demonstra as narrativas que seguem 

 
“O médico disse que eu tava era entrando na menopausa e que podia ainda 
aparecer uma coisinha mais que ia faltar de vez para eu não me preocupar que 
não era menino nem muito menos doença...era só o tempo da mulher não 
menstruar mais”.(TULIPA) 

 
“A gente vai na médica e ela diz que isso é coisa de mulher e da idade...então 
eu penso que ela sabe das coisas e pronto...pra que vou ficar pensando em 
coisa que não dou jeito mesmo”. (ORQUÍDEA) 

 

Cooney (2002) considera que a falta de informação pode 

comprometer o controle que a mulher tem sobre seu corpo. Acreditamos que, 
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preparar-se antes de entrar na menopausa, ajuda a mulher a saber o que 

esperar. 

É provável que, quando preparadas, as mulheres tenham idéia do 

que esperar e possam interpretar melhor o conhecimento e as informações que 

recebem. Mas, deve-se atentar para o que as mulheres recebem, pois em meio 

a tantas informações, conhecimentos equivocados podem ser passados como 

o que atribui à menopausa, sem a sintomatologia própria. 

 
“ Mais não sinto nada do que vejo o povo falando na televisão, não. Como vivo 
em casa o tempo todo, presto atenção nas coisa que a TV ensina. Eu fico com 
medo de adoecer dessa menopausa porque é muita coisa que o povo sente e 
não posso mais ter doença nenhuma não. Já tomo gardenal, remédio de 
pressão e se adoecer lá vem mais gasto com remédio, Deus me livre” 
(MARGARIDA) 
 
“Conversava sobre essas coisas com minha irmã mais velha que era mais 
letrada do que eu... e conversava com as amigas porque sempre tinha aquelas 
que sabiam mais das coisas. Mas, como eu lia nas revista e ia procurando 
entender mas acho que tendo uma pessoa que oriente pode ajudar 
mais”(ORQUÍDEA) 
 

Ressaltamos o fato de que a experiência menopausal esta cercada 

por uma conspiração silenciosa. Pouco foi dito sobre a experiência 

menopausal, pois as mulheres que vivenciam mantiveram-se em silêncio.  

Assim, poucas colaboradoras deste estudo falaram sobre a 

menopausa com suas mães, irmãs, maridos, amigos ou profissionais de saúde. 

O silêncio contribuiu para a falta de conhecimento e privou-as dos sistemas de 

apoio social. 

As atitudes e o conhecimento podem, indiretamente, afetar a 

percepção de uma mulher de sua experiência menopausal. Consideramos 

conhecimento como sendo a compreensão dos fatos, das verdades. Todavia, é 

provável que a falta de compreensão a respeito da menopausa possa, a 
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princípio, ser justificada pelo fato de, na Antigüidade, muitas mulheres 

morrerem antes mesmo de alcançarem a menopausa. Por esta razão, o 

conhecimento era limitado. Além disso, poucas mulheres participavam das 

decisões relacionadas ao cuidado de sua própria saúde. 

Este cenário faz parte do passado, pois, na atualidade, as mulheres 

vivem para além da menopausa um terço de suas vidas e, também, porque 

desde a revolução sexual as mulheres saíram da esfera privada para ocupar 

espaços públicos no campo das ciências e da produção do conhecimento. 

De acordo com Speakman (1999), a menopausa é um assunto que 

somente a partir da segunda metade do século passado recebe atenção 

pública. Talvez a falta de atenção à menopausa em décadas precedentes seja 

o resultado das mensagens e dos mitos negativos que a cercavam. É 

necessário que as mulheres aprendam, com outras mulheres, a compartilhar 

experiências e histórias e a examinar criticamente os estigmas que ainda 

cercam a menopausa. 

Atitudes positivas da mulher a respeito da própria menopausa e as 

reações assumidas pela família e amigos ajudam-nas a enfrentarem esta 

mudança no ciclo de vida. Se as mulheres não aprenderem sobre a 

menopausa com suas mães, antes da escola terminar, pressupõem que não 

vão aprender até que estejam perto ou vivendo esse estágio. 

 
“Quando era criança, os tempos era outros, não era como é hoje, que todo 
mundo até homem entende de menstruação e menopausa. Na escola não 
sefalava disso não, a escola ajuda os pai a criar as filha. Tinha assuntos que 
gente nova não era para escutar. Por isso digo que com  meu pouco estudo eu 
entendia a menstruação e os sinais mas nunca tinha me atentado para quando 
ela parava, nem se parava só quando parou fui pensar. foi assim que, quando 
começou comigo,  descobri que todas a s mulher passa pela mesma coisinha. 
”(HORTÊNCIA) 
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“Como agente podia saber se ninguém, nem mesmo minha mãe não falava 
disso não”. (VIOLETA) 

 

Na perspectiva das mulheres, os profissionais devem intervir 

juntamente aos homens da comunidade como estratégia para favorecer a 

vivência das mulheres. No discurso que se segue percebemos, claramente, 

esse desejo: 

 
“... eu penso que podiam explicar era pros homens essas coisas de 
menopausa” (PEÔNIA) 

 

Se a própria mulher sente dificuldade para entender as modificações 

que acontecem no seu corpo, a mesma situação ocorre com seu companheiro. 

Por falta de conhecimento, o homem pode interpretar as modificações como 

falta de desejo, traição, o que pode comprometer a vida conjugal.  

 
“Aí meu marido toda vez que bebia ficava dizendo que eu estava velha, que 
mulher é só quem pode dá filho a um homem, que eu vivia com o calor da 
menopausa. Até aí tudo bem. Mas um dia, faz uns cinco anos, ele bebo disse 
que eu estava seca porque por certo tinha outro homem porque não molhava 
mais como antes não. Aí eu resolvi botar um ponto final. Podia dizer tudo mas 
falar da minha honra não. Aí eu disse a ele que mulher dele eu não seria mais 
não. Que eu estava diferente sem molhar do mesmo jeito eu tava, mais não 
tinha nadas a ver com outro homem.(AÇUCENA) 
 

No depoimento, pode ser observado que o relacionamento 

encontrava-se comprometido e a falta de reconhecimento da secura vaginal foi 

elemento agravante da situação, já que faltou clareza na comunicação e 

incapacidade de se adaptar as novas circunstâncias, criando desse modo, 

dificuldade no relacionamento, gerando desconfiança. 

Nesse sentido, é necessário respeitar as diversidades regionais e 

implantar ações educativas que permitam, a partir do cenário sociocultural, a 
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construção, a desconstrução e a reconstrução de novos significados. É 

necessário que o serviço de saúde dissemine e amplie os conhecimentos 

científicos, estabelecendo uma relação da população que assiste com os 

saberes e as práticas médicas, fortalecendo a autodeterminação de todos. 
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7 OS SIGNIFICADOS CULTURAIS DA MENOPAUSA  

 

 

Compiladas as categorias que emergiram do discurso das mulheres, 

referentes à compreensão e vivência da menopausa, realizamos um exercício 

de integrar os achados expressos nas narrativas, considerando o contexto das 

experiências para, somente então, interpretá-los tendo como pano de fundo o 

cenário sociocultural local, atribuindo-lhes significados, dando origem aos 

seguintes temas culturais: a menstruação caracteriza a mulher e define seu 

papel; o corpo emite os sinais; o poder de Deus determina as funções do 

corpo; a menopausa como evento natural do corpo e a menopausa e o deixar 

de ser mulher. Uma vez que estes temas surgem, assumimos que são 

significativos enquanto elementos estruturais da vida das mulheres. 

As narrativas permitiram interpretar aspectos comuns do grupo em 

relação à menopausa. Para tanto, apoiamo-nos em cinco pressupostos, dentre 

aqueles do método biográfico interpretativo, a saber: a existência do outro; os 

antecedentes familiares; os momentos marcantes; as questões de gênero e de 

classe social e as experiências marcantes.  

Entendemos que estes pressupostos encontram-se implícitos e 

diluídos na interpretação de todos os temas, que apresentaremos a seguir, 

uma vez que:  

• A visão das outras pessoas com quem as mulheres convivem sobre 

a menopausa interfere na visão dela própria.  
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• Os depoimentos retratam a importância da família na construção do 

conhecimento e no processo de experenciar a menopausa. 

• As narrativas tinham a menstruação como ponto de partida. Nesse 

sentido as mulheres relatam o significado da menstruação nesse 

contexto sociocultural para descrever o conhecimento sobre a 

menopausa. 

• As histórias produzidas referem-se a questões de identificação social 

e papel das mulheres na sociedade, ou seja, de gênero, e que vai 

determinar a forma como homens e mulheres se vêem e como se 

relacionam uns com os outros. Além do que, podemos perceber que 

a classe social a que pertence essa mulher, o lugar ocupado por ela, 

no sistema historicamente determinado pela produção e organização 

social, também foi para justificar a análise das narrativas.  

• A menopausa foi um divisor em suas vidas. No relato pode-se 

observar como a experiência da menopausa é um evento único 

impregnado pelo contexto cultural. 

 

 

7.1 A menstruação caracteriza a mulher e define seu papel 

 

 

A vida das colaboradoras é demarcada pelos ciclos de sangue: 

menstruação, gravidez e menopausa. Para essas mulheres, a menstruação 

extrapola seu caráter biológico, contemplando um significado social. Podemos 

corroborar este significado, mediante apresentação da fala de Violeta, quando 
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diz: “... a gente precisa virar mulher para casar e ter menino e depois voltar a 

ficar menina para se apartar dessas coisas”. 

É natural que as regras comecem na puberdade e cessem na 

menopausa, marcando os períodos de transição biologicamente opostos. 

Todavia, a menstruação faz a mulher se adaptar à troca de papéis de moça à 

mulher ao passo que a menopausa a destitui deste papel, restando-lhe o de 

dona de casa e mãe.  

Historicamente, temos que o discurso médico e religioso 

desqualificava as mulheres que não desejavam ou não podiam ser mães e 

questionava sua feminilidade. Esta desqualificação parece ainda estar presente 

nesse meio cultural, uma vez que, para com a mulher solteira e as 

menopáusicas que são incapazes de procriar e de cumprir o preceito divino são 

tratadas com certo desprezo ou comiseração ou compaixão e se sentem 

marginalizadas. A esse aspecto, soma-se a decadência física própria do 

envelhecimento e a pobreza, característica desse contexto permitindo assim a 

compreensão do estigma social presente. A maternidade é vista como a 

consolidação do casamento e dos preceitos divinos.  

Para as mulheres desse estudo, a menstruação, o casamento, a 

sexualidade e a procriação estão intrinsecamente relacionadas e determinam o 

papel feminino que têm a desempenhar, social e culturalmente, como mulher, 

mãe e dona-de-casa. A presença das menstruações sinaliza as possibilidades 

de procriação, enquanto o casamento avaliza socialmente as relações sexuais. 

Na ausência da menstruação e/ou do casamento, a vivência da sexualidade 

passa a não ter a anuência social, bem como ocorrem transformações 

importantes em seus vínculos conjugais. 
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Não evidenciamos, nesta população, a síndrome do ninho vazio. 

Diferentemente de outros contextos culturais, os filhos mais velhos casam-se, e 

continuam morando com os pais, exigindo da própria mãe a colaboração na 

criação dos filhos. Isso pode ter sido um elemento atenuante na crise do papel 

da mulher, nesta população. 

Todas partilham da visão de que sem desempenhar as funções que 

as definem como mulheres - mãe, esposa, dona de casa - não teriam 

identidade social e, por conseguinte, não se sentiriam legítimas no papel que 

desempenham diante de si e da comunidade. 

Embora tenham sido solicitadas a narrar a experiência da 

menopausa, foi sobre a menarca e a menstruação que reiteradas vezes se 

puseram a descrever, colocando-as sempre em destaque, no patamar de um 

rito de passagem para o mundo adulto e o ser mulher. Como a menstruação, a 

menopausa foi vista como um fato social e cultural, revestida de uma série de 

crenças, mitos e rituais. 

Para as mulheres a menstruação tem caráter indicativo de fertilidade 

e das mudanças no corpo a partir da menarca. Assim percebemos, nas 

narrativas, que o significado da menstruação é o espelho que reflete o 

significado da menopausa. Todavia, não acreditamos que a identidade feminina 

esteja assentada exclusivamente no papel que desempenha na reprodução 

humana.     
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7.2 O corpo emite os sinais 

 

 

Consideramos que o corpo está inserido em um meio social e que 

ele acumula a memória da vida, podendo revelar e/ou esconder a 

individualidade e a fisiologia do sujeito. A história de cada mulher esteve 

refletida e inscrita em seu corpo, apresentando-se ora nas suas expressões 

faciais/corporais, ora em suas narrativas. Percebemos que o corpo dessas 

mulheres, o sexo, a vivência da sexualidade e da menopausa é influenciado e 

influencia o seu contexto cultural. 

As representações que elas fizeram sobre o corpo revelam que 

conhecem a existência de alguns eventos biológicos, entretanto, não sentem 

ou sentiram necessidades de elaborar explicações para que estes ocorram, 

como explicitado por Jasmim: “Tem coisa que não precisa saber porque o 

corpo dá o caminho e vai dando o sinal de tudo.” Talvez, estas mulheres 

tenham grande habilidade para fazer o que recomenda Leloup (1998): escutar 

o corpo. O corpo conta suas histórias e em cada uma delas há um sentido e 

nada é esquecido e tudo só se revela no momento oportuno. 

A sociedade tem sido cruel com o corpo em idade avançada e em 

menopausa, visto que são percebidas como símbolos sociais do 

envelhecimento. O corpo envelhecido é excluído com pouca ou nenhuma 

consideração e, algumas vezes, até com desafeição. A sociedade instituiu uma 

concepção e um modelo social de corpo que estão voltados para a juventude. 

Embora o conhecimento e a vivência de cada mulher sejam 

individuais, existiram traços comuns nas experiências relatadas. Para estas 



Os significados culturais da menopausa  205 

mulheres, o corpo emite, na menopausa, os sinais de “mudança”, percebidos 

através dos ciclos menstruais, do “calor” e da “secura nas partes”.  

As mudanças corporais percebidas conduziram as mulheres a 

elaborarem uma re-significação de seus corpos e do sentido de suas vidas. 

Esta re-significação só foi possível graças à aceitação da alteração da imagem 

e da função corporal, significando uma conformação frente ao evento, que, na 

verdade, não se pode resistir. 

Cada uma das mulheres reconheceu a menopausa como um evento 

natural e normal na vida. Como sendo fenômeno característico de corpos com 

idade avançada. As mudanças percebidas não foram interpretadas como 

doença. Dessa forma, as mulheres consideraram-se geralmente felizes por 

seus corpos terem “cumprido o destino” esperado. 

 

 

7.3 O poder de Deus determina as funções do corpo 

 

 

Na tentativa empreendida para explicar a parada da menstruação, as 

colaboradoras recorreram ao poder divino, de forma bastante resignada. As 

respostas oferecidas pelas mulheres reafirmaram a idéia de destino natural do 

corpo feminino segundo “a vontade de Deus”. Elas se ampararam nesse 

pensamento para preservar sua auto-estima, acreditando que cumpriram a 

vontade divina. Para estas mulheres, a exemplo de Violeta, “Deus foi quem fez 

a mulher... Pois bem, ele fez esse lugar para menino ficar, para fazer a faxina e 

para jogar fora o xixi”  
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Reconhecendo que “Deus disse que tudo tem tempo para 

acontecer”, Margarida atribui, também, a Ele, a determinação da menarca e da 

menopausa. Ficou evidente que existe uma convenção extra-oficial religiosa 

impondo que, depois que a mulher deixa de menstruar, o sexo deve acabar. 

Nesse sentido, mais uma vez, por vontade e determinação divina 

“aposentam-se”, tendo cumprido sua “missão e os preceitos de Deus”. Pelos 

relatos, apreendemos que o comportamento sexual após a menopausa foi algo 

bastante modificado em razão da crença de que este serve apenas a 

perpetuação da espécie. 

A religiosidade tem marcante presença no cotidiano dessas mulheres 

e transparecem nas mais insignificantes atividades e explicações. Deus está 

em todo lugar e a toda hora sua invocação é comum. A sensação que fica é a 

de que Deus é uma presença familiar com grande interferência para explicar 

todas as situações cotidianas vivenciadas. 

Provas do reconhecimento da benevolência divina, como 

recompensa para suas virtudes, fé e resignação, estão nos relatos da 

civilização judaico-cristã. Mergulhadas neste referencial divino, a religiosidade 

acontece de maneira natural como condição de interação social, como ajuda 

para superar as dificuldades e para orientar o caminho das mulheres. Ele dá o 

sentido à vida. A religião foi percebida como uma dimensão que orienta as 

vivências consideradas como curso normal do corpo feminino. 

Percebemos que o destino e a explicação religiosa foram 

evidenciados. O pensamento articula Deus como agente, como única força 

capaz de determinar o fluxo menstrual. Muitas mulheres acreditam que apenas 

Deus poderia, efetivamente, fazê-las menstruar, engravidar e entrar na 
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menopausa. A idade faz as mulheres aceitarem que o destino de cada uma 

está previamente traçado e que não há o que fazer para prevenir e evitar a 

menopausa. Destarte, eximem-se da responsabilidade para buscar outras 

explicações para o evento. 

As mulheres concebem a realidade e o destino a partir da 

providência divina e se conformam, como explicita o relato de Jasmim:  “ Deus 

sabe o que faz com a vida de cada cristão. Se a gente passa por essas coisas 

é porque tinha que passar mesmo. Deus disse deixa eu mesmo resolver isso e 

fazer a menstruação parar por ela mesma. E faz com todas”. 

Percebemos que a religiosidade destas mulheres faz com que 

aceitem as situações cotidianas incompreensíveis de forma mais amena, pois 

Deus assume a dimensão de orientação ao viver, sem que seja necessário 

“perguntar o porque”, como expresso por Peônia: “Porque tem tanta coisa que 

ele manda que nóis não entende e é só para aceitar e pronto”. 

 

 

7.4 A menopausa como evento natural do corpo 

 

 

O reconhecimento de naturalidade ou normalidade de um evento não 

se restringe à análise a partir de um processo biológico, mas a todos os 

significados histórico, social e cultural que a sociedade constrói. Nesta cultura, 

a capacidade de continuar exercendo as atividades de vida sem qualquer 

modificação e o fato de acontecer com todas as mulheres é o centro do 
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entendimento da menopausa como evento normal, como desfecho natural do 

corpo das mulheres. 

Os discursos demonstraram que estas mulheres comportam-se de 

maneira semelhante respeitando suas particularidades, o que confere a cada 

fala uma especificidade na interpretação da sua realidade. Para elas, “...toda 

mulher nasce, cresce, menstrua, casa, tem filho e fica velha”, conforme 

expressou Hortência. Percebemos que o status social deriva do seu estágio no 

ciclo da vida e do cumprimento de suas funções biológicas. Parece que se 

tornam anomalias sociais, sem significado ou lugar (Rosaldo, 1979). 

Percebemos que, para elas, a vida é um passar contínuo de 

situações determinadas pela Biologia: nascimento, infância, puberdade 

(menarca), maturidade (gravidez), velhice (menopausa) e morte. Esse é o 

destino natural das mulheres e a passagem de uma situação para outra é 

eventualmente ganho e perda de status. Essa compreensão foi o fio condutor 

da tradição desta localidade, que traduz a linguagem da memória e a força viva 

da cultura. 

A menopausa não é uma experiência estática, está relacionada às 

condições biológicas, psicossocial e espiritual, além das influências culturais de 

cada sociedade. Sugere julgamentos biológicos, morais, psicológicos e 

culturais da mulher e dos que convivem com ela., sendo ainda estes 

julgamentos ser positivos ou negativos. 

Sinônimo de perda de capacidade reprodutiva para nossas mães e 

avós, até hoje, a menopausa é vivida muito mais como um estigma, 

atormentando as mulheres, mesmo depois de tantas conquistas sociais e 

profissionais. As mudanças ocorrem e não há como negá-las. Mas, faz-se 
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necessário admiti-las, enfrentá-las e rever o significado da menopausa para 

além da perda de status social. 

As imagens negativas do envelhecimento, que acompanham a 

construção do significado da menopausa, sustentam o preconceito e 

encontram-se explícitas nas falas das mulheres, conforme podemos 

exemplificar na fala de Jasmim, quando diz:  “ainda eram muito novas  para 

começar a ficar velha...”. 

Devemos considerar que as mulheres brasileiras associam à 

menopausa um enorme sentimento de perda da sexualidade e da beleza. 

Neste sentido, Lírio expressou sofrimento ao declarar: “é difícil dizer pro marido 

que não sou mais mulher. Eu gosto dele e tenho medo que ele vá viver com 

uma que agora possa ter filho”. 

Em contrapartida, a menopausa para algumas mulheres indicou ser 

sinônimo de liberdade dos martírios mensais que as menstruações 

provocavam. 

Percebemos certo estranhamento entre as mulheres por vivenciarem 

a menopausa sem os problemas de que tanto escutaram falar, como podemos 

ver na afirmação de Lírio: “mudou muito não, até por aqui não...mas,  diz o 

povo que a menopausa é a pior doença para a mulher. Tô esperando só queria 

que ele não chegasse não”. O fim da fertilidade e da menstruação pode marcar 

uma melhoria na vida de muitas mulheres, livrando-as dos riscos do parto e da 

limitação cultural em suas vidas sociais e religiosas (WHO, 1996). 
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7.5 A menopausa e o deixar de ser mulher  

 

 

Considerando que a menopausa é um processo universal que atinge 

todas as mulheres, parece-nos que foi a perda da capacidade de procriação e 

conseqüentemente de sua identidade de mulher, além do status social, a 

repercussão mais referida neste meio social. Foram marcantes as falas sobre a 

certeza de término da vida, enquanto mulher, em razão da menopausa, como 

podemos constatar na fala de Tulipa: “Aqui diz que quando a mulher deixa de 

menstruar vira homem...”. 

Para as mulheres, era o sangue menstrual que as definiam como 

mulher ao passo que a aproxima ou distancia dos domínios masculinos. A 

identidade feminina e os papéis sociais foram construídos, por elas mesmas e 

pelo discurso médico a partir da menstruação, nos diferentes momentos de sua 

vida. 

Esta posição foi observada em nossos estudos e aponta para uma 

inversão de gênero ocasionada pela menopausa. Apesar da questão de gênero 

não ser a tônica do nosso estudo, consideramos relevante destacar que, para 

muitas mulheres, a menopausa aproximou-as do universo masculino, 

socialmente determinado nesta cultura. Isso, talvez tenha ocorrido porque a 

reprodução é a diferença mais marcante que define a identidade da mulher e 

pelo valor que a menstruação tem como sinal de fertilidade. 

Afinal, toda sociedade constrói suas formas de pensar, os modos de 

ser e os diversos acontecimentos humanos. Durante muito tempo, 

condicionada a uma formação social capitalista, a mulher esteve reduzida a 
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instrumento de reprodução biológica da sociedade, passando pela manutenção 

do lar que asseguraria, de um lado, a harmonia celular da sociedade, e pela 

maternidade e, do outro, a realização existencial como ser feminino, dentro de 

uma sociedade. 

A realização da mulher, outrora, esteve ligada à maternidade. Com o 

avançar da idade, transferiu o significado de ser mulher para a ocupação com a 

casa / marido / filhos e netos, como demonstrado no relato de  Rosa: “com os 

tempos vai deixando de ser mulher... e fica como mãe, dona de casa e assim 

vai...”. 

Para estas colaboradoras, o significado de ser mulher só existe até 

onde suas capacidades reprodutivas estão presentes, entendendo o evento 

como resultado natural e sua morte parcial. Na imaginação popular, a 

menopausa equivale à morte da mulher.  

A impossibilidade de gerar filhos foi comparada à terra seca, incapaz 

de gerar frutos. A metáfora adotada, da terra seca estorricada para referir-se ao 

corpo feminino, levaram-nas a citar o embotamento dos desejos, de forma a se 

dessexualizar. Mas, aceitam este fato de forma resignada aos desígnios 

divinos e aos julgamentos sociais. 

Enquanto a menstruação significou o ser mulher e representou um 

marcador importante da transição à maternidade, a menopausa significou o 

deixar de ser mulher. Acreditamos que foram as atitudes e experiências das 

participantes sobre menstruação e maternidade que deram forma à base de 

suas interpretações do evento. Surpreendeu-nos o fato delas, reiteradas vezes, 

definirem o período da vida como sendo aquele que deixam de ser mulher. 
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Imersa nos aspectos da natureza e da cultura, a mulher encontra 

palavras para uma nova definição de si mesma, não em função da capacidade 

de reprodução, mas, agora, em função de seus novos papéis sociais. Quando 

estes papéis são necessários para a família favorecem um soerguimento da 

auto-estima. 

As narrativas apresentam evidências de que elas tiveram a vida 

marcada pela falta de informação e cercada de preconceitos no que se refere 

ao corpo, à menstruação e, por conseguinte, à menopausa.  

Ao analisar os temas, é possível inferir que as mulheres em suas 

narrativas autobiográficas, resgatam e classificam seus conhecimentos e suas 

experiências e ratificam os significados atribuídos à menopausa, como diz 

Gérbera: “porque para o povo deixei de ser mulher”. 
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8 REFLEXÕES 

 

 

Buscar fundamentação no referencial teórico da Antropologia 

interpretativa de Geertz e da Antropologia médica de Kleinman, na Etnografia 

como referencial metodológico, favoreceu a compreensão do conhecimento e a 

vivência da menopausa para mulheres paraibanas, mais especificamente na 

comunidade Salinas do Ribamar.  

Na visão antropológica, a interação recíproca entre o mundo social e 

a pessoa é a fonte do pensamento, da emoção e da ação. Essa dialética 

mediadora cria a experiência. E, é a experiência, neste estudo, o enfoque 

prioritário para exploração das particularidades de um fenômeno que ao 

mesmo tempo é social e individual. 

As informações que as mulheres detinham sobre corpo e 

menstruação foram apresentadas, provavelmente, como recurso, por elas 

adotados para conseguirem descrever os seus conhecimentos e os 

significados relativos à menopausa. 

Quando as mulheres descrevem suas histórias deixam evidentes que 

as fontes de informação foram escassas, uma vez que este é um assunto 

sobre o qual não se falava com muita naturalidade. O discurso religioso é o que 

autorizava, outrora, e condena, agora, a vivência da sexualidade construindo a 

idéia de CORPO. Um ponto de partida é o reconhecimento do corpo, não 

apenas das questões anatômicas e fisiológicas, mas das experiências 
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acumuladas. As limitações de informações referentes ao corpo além de terem 

se constituído em angústia, favoreceu a presença de sentimentos negativos 

que perpassaram a menstruação, a gravidez, o parto, o puerpério, a 

amamentação e a menopausa. 

Ao resgatar a menarca, apontam-na como o sinal de entrada no 

mundo adulto, sendo este rito de passagem enfrentado como indicativo de 

ascensão social. Quanto à MENSTRUAÇÃO, relembram-na pelas mais 

diversas formas, sendo para algumas, prazerosa, sinal de purificação mensal e 

de viabilização à procriação ou, quando ausente, sinalização de gravidez. 

A transformação do corpo e a menstruação foram apresentadas 

como requisito para descrever a MENOPAUSA. A narrativa das mulheres deu-

se em forma de descrição das mudanças percebidas no corpo e no fluxo 

menstrual; de explicações para a parada da menstruação; listagem de 

estigmas sociais e culturais; a experiência de viver a menopausa; a vivência 

das outras mulheres da comunidade, além da denominação atribuída ao 

período. 

Algumas mulheres vêem a menopausa como sinônimo de 

envelhecimento. A maioria encara com naturalidade, como destino final do 

corpo. Nesse sentido, observa-se que as mulheres utilizaram, principalmente, o 

subsistema popular e familiar para dar significação à sua experiência.  

O estudo revelou que as mulheres interpretam a menopausa, a partir 

dos conhecimentos, das crenças e dos padrões culturais que adquiriram, ao 

longo da vida, nas relações sociais e que estão arraigados ao contexto cultural 

da localidade. Podemos considerar que os temas sintetizam o significado da 

menopausa para as mulheres dessa localidade.  
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O contexto social, o modelo de atendimento médico, a concepção 

das mulheres sobre o corpo e a menstruação influenciaram, sobremaneira, 

seus conhecimento e suas vivências a respeito da menopausa. 

Acreditamos que a aproximação entre os campos técnico-científico e 

cultural, sobre a menopausa, difundida pela perspectiva antropológica 

propiciará mudanças na postura dos profissionais envolvidos na assistência à 

saúde da mulher, em todo o ciclo de sua vida. O desafio parece estar em reunir 

esforços que viabilizem essa mudança da abordagem profissional e favoreça 

uma assistência integral e humanizada.  

Os achados deste estudo vão de encontro à extensa literatura 

médica que aborda a menopausa como sendo a doença “crônica” de mulheres 

idosas, com um quadro clínico característico de sinais e sintomas, cuja 

terapêutica recai na reposição hormonal. Embora os dados forneçam uma 

descrição rica do conhecimento e da vivência da menopausa para estas 12 

mulheres, as generalizações são totalmente limitadas. Novos estudos que 

abordem o conhecimento, as atitudes e as opiniões sobre a menopausa devem 

ser realizados. 

As limitações a que foram submetidas as mulheres sobre informação, 

educação desigual e postura discriminatória da família e da sociedade, 

encontram-se refletidas neste grupo social, em geral mediante 

condicionamentos, e é passível de ruptura, desde que ocorra a quebra dessa 

cadeia, erradicando conceitos, posturas e valores indesejáveis para com as 

mulheres na menopausa. 

Os meios de comunicação exercem papel preponderante no que diz 

respeito à divulgação e à assimilação de idéias pelas mulheres. Além disso, o 
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saber médico construiu um discurso histórico acerca da menopausa. Faz-se 

necessário substituir o modelo biomédico vigente que, muitas vezes, considera 

a menopausa como síndrome, por um outro, no qual a percepção e a 

experiência da mulher sejam valorizadas e o acesso às informações seja 

garantia de que poderão tomar decisões acerca do seu corpo e de sua saúde. 

Entendemos que a assistência à saúde da mulher na menopausa 

deverá contemplar dois elementos – a educação em saúde e uma política mais 

efetiva, eficiente e eficaz – os quais devem ser empreendidos simultaneamente 

e em estreita correlação. O ideal é que os conhecimentos produzidos 

privilegiem uma assistência às necessidades da mulher e que não abordem 

simplesmente ações para reduzir os efeitos das alterações hormonais, 

desconsiderando o universo social e cultural no qual esta mulher está inserida. 

Entretanto, parece-nos que a menopausa continua sendo negligenciada 

quando comparada com outros momentos do ciclo da vida das mulheres. 

O PAISM constituiu um modelo tecnológico de trabalho que buscou 

ampliar sua assistência clínica ginecológica, ao pré-natal, ao parto e ao 

puerpério, incorporando a educação em todas as ações dirigidas à mulher. 

Nesse sentido, reconheceu que a educação tem papel relevante, desde que 

não fique restrita a prescrições normativas a respeito do cuidado com o corpo e 

com o correto uso dos serviços de saúde. 

A atual proposta educativa da Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher enfatiza as atividades grupais, como espaço privilegiado a 

ser organizado nas unidades de saúde, para a troca de informações e 

experiências. Todavia, nesta comunidade há necessidade de que outras 

metodologias sejam pensadas, pois as mulheres apresentam resistência em 
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falar de certos assuntos no espaço partilhado coletivamente. O serviço de 

saúde só cumprirá sua função educativa quando for capaz de promover e 

facilitar a expressão do pensamento, a reflexão sobre o conhecimento 

acumulado e as condutas que as mulheres desenvolveram através de 

intercâmbios espontâneos com a cultura que as rodeia. 

Sugerimos que, nos serviços de saúde, sejam disponibilizados 

espaços físicos e profissionais que, com escuta atenta, possam servir de 

suporte necessário, favorecendo a verbalização das mulheres a respeito de 

seus pensamentos, sentimentos e conhecimentos sobre o corpo e, 

consequentemente, melhoria da assistência integral à saúde da mulher. 

As mulheres demonstraram que, a partir das concepções prévias, 

baseadas nas experiências de outras e do acesso às informações, construíram 

seus conhecimentos acerca da menopausa. Essas concepções devem ser 

tomadas como instrumentos para planejar estratégias educativas. 

O modelo adotado pelo Ministério da Saúde, através da política de 

atenção à saúde da mulher, busca concretizar a integralidade da assistência à 

saúde da mulher. No entanto, considera a menopausa como um episódio 

dentro do climatério que deve ser diagnosticado, segundo uma descrição 

fisiopatológica própria e uma propedêutica básica. Parece-nos que as ações 

continuam voltadas para as situações relacionadas à gravidez, parto, puerpério 

e contracepção. O conceito de integral do programa deveria enfatizar o 

contexto social, psicológico e emocional das mulheres, redimensionando o 

significado do corpo feminino, mediante abordagem cultural. 

Reconhecemos a menopausa como um acontecimento individual e, 

por esta razão, generalizações não foram por nós pretendidas. Compreender e 
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interpretar a vivência da menopausa, neste grupo de mulheres, foi a 

contribuição teórica que procuramos apresentar nesta pesquisa. Realizamos 

um esforço no sentido de contribuir para pensar a saúde da mulher de forma 

mais justa, individualizada e humana. 

Compreendemos que o conhecimento sobre a menopausa, para este 

grupo de mulheres, constituiu-se em um processo singular, construído ao longo 

de suas vidas, representado por metáforas, que refletem a realidade cultural e 

social da localidade, para a qual a vivência da menopausa significa DEIXAR 

DE SER MULHER. 
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APÊNDICE A 
 

 

A  Dra. Marta Betânia Duarte da Silva 

Secretária de Saúde do Município de Cabedelo/Pb 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

Eu, Gabriela Maria Cavalcanti Costa, aluna do Programa 

Interunidades de Doutoramento da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, sob a orientação da Dra. Dulce Maria Rosa Gualda, estou 

desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado: “As redes culturais da 

menopausa: vivência de um grupo de mulheres”, com o objetivo de 

compreender o conhecimento e a vivência da menopausa para um grupo de 

mulheres da Paraíba (PB). Para tanto SOLICITO: 

 

1) Autorização para acompanhar o Agente Comunitário de Saúde, em visitas 

domiciliares para localização das residências das possíveis informantes do 

estudo. 

 

2) Autorização para realizar, se as mulheres julgarem necessário, as 

entrevistas nas instalações da USF. 

  



 

Se alguma dúvida surgir, antes do início, no curso ou ao término da pesquisa, 

pode entrar em contato, com a pesquisadora, pelo telefone (83) 32461126. 

Poderá ainda, entrar em Contato com a secretaria do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo através do 

telefone (11) 3066-7548. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(local e data) 

 

 
 
 

____________________________________________ 
Gabriela Maria Cavalcanti Costa 

  IDENT. 1378453 SSP/PB 
  COREN: 72201-PB 

 
   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Eu, Gabriela Maria Cavalcanti Costa, aluna do Programa 

Interunidades de Doutoramento da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo - USP, sob a orientação da Dra. Dulce Maria Rosa Gualda, estou 

desenvolvendo um projeto de pesquisa intitulado: “As redes culturais da 

menopausa: vivência de um grupo de mulheres”, com o objetivo de entender as 

questões que envolvem a parada das menstruações. Para tanto: 

 

1) após minha entrada na comunidade serão marcados encontros para 

conversarmos sobre a parada das menstruações. Estas conversas serão 

feitas com cada mulher sozinha, em locais, dias e horários marcados pela 

senhora. 

2) Tudo que conversarmos será gravado e escrito para depois ser lido por 

mim, pela  senhora ou por alguém de sua confiança, na sua casa, para que 

possa conferir, corrigir, acrescentar ou retirar informações. Só então, será 

utilizado como dado para o trabalho final do meu curso. Poderá ainda ser 

apresentado em encontros de profissionais que estudam o assunto ou ainda 

ser publicado em uma revista da área de saúde. 

3) Assumo o compromisso de guardar segredo de seu nome / endereço e das 

informações que me falar, para que não possa ser identificada por qualquer 

outra pessoa, além de mim.  

4) Se tiver alguma dúvida, no início, no curso ou ao término da pesquisa, ou 

não quiser mais fazer parte da mesma, a qualquer momento, pode entrar 

em contato comigo, pelo telefone (83) 32461126 e parar sua participação 

sem qualquer prejuízo para seu atendimento na unidade de saúde. Poderá 

ainda, entrar em contato, a qualquer dia da semana, com a enfermeira 

Jancelice Santana, da Unidade de Saúde da Família da comunidade, para 



 

que entre em Contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo através do telefone 

(11) 3066-7548. 

Eu,  ____________________________________________________________ 

fui esclarecida sobre a pesquisa “As redes culturais da menopausa: vivência de 

um grupo de mulheres”, no que se refere ao objetivo, técnicas utilizadas para 

coleta dos dados, bem como, futura utilização dos mesmos, somente após 

minha conferência e autorização, sendo garantido total segredo de meu nome 

e das informações que falei, com o uso de nome fantasia, e o direito de desistir 

a qualquer momento sem que isto represente qualquer prejuízo para meu 

atendimento na unidade de saúde. Ciente dos aspectos descritos antes, 

concordo em participar do estudo, assinando o presente termo de 

consentimento livre e esclarecido, em duas vias, ficando uma com a 

pesquisadora e outra comigo. 

 

____________________________________________ 

(local e data) 

 

 
Polegar 

Informante____________________________________ 
 
 
 
 
Testemunha___________________________________ 
 
 
 
 
Pesquisadora___________________________________ 
  GABRIELA MARIA CAVALCANTI COSTA 
  IDENT. 1378453 SSP/PB 
  COREN: 72201-PB 
 

 
 
 



 

 
 



 

 
 


