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“Nenhuma época soube tantas e tão 

diversas coisas sobre o homem como a 

nossa. Mas, em verdade, nunca se soube 

menos o que é o homem”.  

(Martin Heidegger) 



 

 

RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi compreender o significado que a mulher trabalhadora atribui à 

vivência do climatério. Foram depoentes dezoito professoras de um Colégio Estadual em 

Trajano de Moraes-RJ. Estudo descritivo e qualitativo, de abordagem fenomenológica à luz 

de Martin Heidegger, respeitou os princípios éticos de beneficência e não-maleficência. 

Construiu-se unidades de significado, compreensão vaga e mediana e hermenêutica. Na 

compreensão, a mulher que trabalha e vivencia o climatério sente calor intenso e repentino, 

irritação, sofre... muda hábitos/comportamentos... são coisas estranhas, que não sabe explicar, 

que a preocupa; refere experiências de sua mãe, irmã e outras mulheres do seu convívio 

social; compara ou diferencia do momento que vive; procura o médico para conversar, 

acompanhar, atenuar seu desconforto e saber se é preciso tratamento; aceita como parte da 

vida de toda mulher e enfrenta. Percebe as modificações trazidas pelo tempo, refere que já não 

consegue mais fazer as coisas como fazia. Preocupa-se mais com a vida e sente necessidade 

de mudanças; diz que trabalhar é satisfação e oportunidade de trocar idéias, de se sentir 

vitoriosa e livre; refere sobrecarga e incompreensão no cotidiano da casa e escola; revela que 

o companheiro influencia sua vida nas questões relativas ao trabalho, ao relacionamento e a 

liberdade; reflete sobre a fase que se encontra e vai vivendo aproveitando a vida e cuidando 

da própria saúde. Na hermenêutica, revelou que o climatério é fenômeno da natureza que 

encontra o ser mulher dentro do mundo e se mostra como coisa “dotada de valor”. A presença 

desta mulher é um sendo que se relaciona com o ser numa compreensão enraizada na 

cotidianidade e apenas existe encoberta nas coisas dotadas de valor, próprio do que é ôntico. 

A mulher trabalhadora no climatério expressou a vivência numa condição de ser 

simplesmente dado, pois manifestações nunca sentidas vieram ao encontro de seu mundo. No 

cotidiano pensaram que era parte da profissão, da vida. O mostrar-se do fenômeno revelou a 

impessoalidade da mulher. No mundo da ocupação, pensaram na possibilidade de poder 

conviver bem com as manifestações no cotidiano, mas a permanência do fenômeno sinalizou 

estranheza quando sentiram coisas difíceis de explicar. Ser-mulher-trabalhadora-no-

climatério é ser-com cotidiano enraizado na co-presença, envolvida no falatório que 

determina o modo de ser. Na decadência do atendimento médico se lançam enquanto 

presença e se fragmentam em modos de ser-em. Lançadas percebem modificações trazidas 

pelo tempo e sentem o corpo diferente. O trabalho é a possibilidade de não estar-só e ser cura 

para os problemas. A família não compreende e o companheiro se revela na impessoalidade 

diante da mulher sendo co-presença no mundo da ocupação. Quando estas mulheres 

refletiram sobre a vida, se mostraram na condição de ser-aí-mulher-trabalhadora-no-

climatério e decidiram viver pacientemente, cuidando da saúde com atenção. Assim, o 

fenômeno climatério precisa ser explorado de forma adequada pelas Políticas Públicas de 

Saúde e, conseqüentemente, pelos profissionais da saúde, inclusive enfermeiros das áreas de 

Saúde da Mulher e Saúde do Trabalhador na possibilidade de compreendê-lo nos diferentes 

modos de ser das mulheres. 

 

 

Descritores: climatério, saúde da mulher, saúde do trabalhador. 

 

 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to understand the meaning that a woman working gives the 

experience of menopause. Eighteen respondents were teachers of a State College in Trajano 

de Moraes-RJ. This descriptive and qualitative, phenomenological approach in the light of 

Martin Heidegger, complied with the ethical principles of beneficence and nonmaleficence. It 

was constructed units of meaning, understanding and vague median and hermeneutics. In 

understanding the woman who works and lives menopause feel sudden intense heat, irritation, 

suffers... change habits/behaviors... are strange things that can’t explain, the worries, concerns 

the experiences of his mother, sister and other women of her social life; compares or differs 

from the moment that, like the doctor to talk to monitor, mitigate his discomfort and whether 

need treatment, accepted as part of the life of every woman and faces. Perceive the changes 

brought by time, states that can no longer do things like I did. Is more concerned with life and 

feels the need to change, says that work is satisfaction and the opportunity to exchange ideas, 

feeling victorious and free, refers overload and misunderstanding in everyday home and 

school, reveals that the companion influences in your life issues relating to work, 

relationships and freedom, reflects on the state you are in and will enjoy life living and taking 

care of their health. In hermeneutics, revealed that menopause is a natural phenomenon that 

finds being a woman in the world and is seen as something "endowed with value." The 

presence of this woman is a being that relates to being an understanding rooted in everyday 

life and there is only hidden in things endowed with value, which is itself the ontic. Working 

women in menopause experience expressed in a condition to be simply given as 

manifestations never felt came to meet his world. In everyday thought it was part of the 

profession of life. The show revealed the impersonality of the phenomenon of women. In the 

world of occupation, thought about the possibility of being able to get along with the 

manifestations in everyday life, but the permanence of the phenomenon signaled surprise 

when they felt things hard to explain. Be-working-woman-to-be-climacteric is rooted in 

everyday life with co-presence, involved in the hype that determines the mode of being. In the 

decay of the medical care is cast as a fragment in the presence and modes of being-in. 

Launched perceive changes brought by time and feel the different body. The work is the 

possibility of not being alone and be-cure for the problems. The family does not understand 

and his companion is revealed in the impersonality of the woman before being co-presence of 

the occupation in the world. When these women reflected on life, proved the condition of 

being-there-working-woman-in-climacteric and decided to live patiently, taking care of health 

care facilities. Thus, the phenomenon of menopause should be explored adequately by the 

Public Health Policies and, consequently, by health professionals, including nurses in the 

areas of Women´s Health and Occupational Health in the ability to understand it in different 

ways of being women. 

 

 
Keywords: menopause, women's health, ooccupational health. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue entender el significado que la mujer  trabajadora atribuye a la 

vivencia del climaterio. Fueron entrevistados 18 profesores de un Colegio del Estado en 

Trajano de Moraes-RJ. Estudio descriptivo y cualitativo, con el enfoque fenomenológico a la 

luz de Martin Heidegger, respetó los principios éticos de beneficencia y no maleficencia. 

Fueron construidas unidades de significado, comprensión vaga y mediana y hermenéutica. En 

el entendimiento, la mujer que trabaja y vivencia el climaterio siente calor intenso y 

repentino, irritación, sufre... cambia costumbres/comportamientos... son cosas extrañas, que 

no sabe explicar, que la preocupa; refiere experiencias de su madre, hermana y otras mujeres 

de su vida social; compara o diferencia del momento que vive; busca el médico para hablar, 

supervisar, aliviar su molestia y si necesita tratamiento; acepta como parte de la vida de toda 

mujer y encara. Percibe las modificaciones provocadas por el tiempo, refiere que ya no puede 

hacer las cosas como hacía. Está más preocupada con la vida y siente necesidad de cambios; 

dice que trabajar es satisfacción y oportunidad de intercambiar ideas, de sentirse victoriosa y 

libre; refiere sobrecarga y incomprensión en la vida diaria de la casa y escuela; revela que el 

compañero influye su vida en las cuestiones relativas al trabajo, a la relación y a la libertad; 

refleja la fase que se encuentra y sigue viviendo aprovechando la vida y cuidando de su propia 

salud. En la hermenéutica, reveló que el climaterio es un fenómeno de la naturaleza que 

encuentra el ser mujer en el mundo y se presenta como algo "dotado de valor". La presencia 

de esta mujer es una manera de ser que está relacionada con el ser en una comprensión 

arraigada en la vida diaria y sólo exista ocultada en las cosas dotadas de valor, própio de lo 

que es óntico. La mujer trabajadora en el climaterio expresó la vivencia en una condición de 

ser simplemente dado, porque manifestaciones nunca sentidas estaban en acuerdo con su 

mundo. En la vida diaria pensaron que era parte de su profesión, de la vida. La visualización 

del fenómeno reveló la frialdad de la mujer. En el mundo de la ocupación, pensaron en la 

possibilidade de poder vivir con las manifestaciones en la vida diaria, pero la permanencia del 

fenómeno marcó extrañeza cuando sentieron cosas difíciles de explicar. Ser-mujer-

trabajadora-en el-climaterio  es ser-con diario arraigado en la co-presencia, envolvida en la 

habladuría que determina la manera de ser. En la decadencia de la atención médica puedem 

lanzar mientras presencia y se fragmentan en maneras de ser-en. Lanzadas perciben 

modificaciones provocadas por el tiempo y sienten el cuerpo diferente. El trabajo es la 

posibilidad de no estar-sólo y ser cura para los problemas. La familia no entiende y el 

compañero se revela en la frialdad delante de la mujer siendo co-presencia en el mundo de la 

ocupación. Cuando estas mujeres reflejaron sobre la vida, se mostraron en la condición de ser-

ahí-mujer-trabajadora-en el-climaterio y decidieron vivir con paciencia, teniendo cuidado con 

la salud. Por lo tanto, el fenómeno climaterio necessita ser explorado de manera adecuada por 

las Políticas Públicas de Salud y, en consecuencia, por los profesionales de la salud, 

incluyendo enfermeros de los sectores de Salud de la Mujer y Salud del trabajador en la 

posibilidad de entenderlo  en las diferentes maneras de ser de las mujeres. 

 

 

Descriptores: climaterio, salud de la mujer, salud del trabajador. 
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1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1 – Aproximação à temática de estudo 

 

 

A intenção de pesquisar o climatério surgiu em 2009, quando era discente do curso de 

Especialização em Enfermagem do Trabalho em uma universidade particular no município de 

Niterói – RJ. Naquele momento, buscando um tema diferenciado para abordar no Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC, conheci o Manual de Atenção à Mulher no Climatério/ 

Menopausa do Ministério da Saúde – Brasil, ano 2008. Era um material novo, lançado em sua 

1ª edição pelo Governo Federal. Como profissional na área da saúde e enfermeira, a leitura 

atentiva do texto me levou a conhecer mais profundamente a respeito, já que até então minhas 

experiências com a temática, enquanto aluna de graduação, foram pouca exploradas. 

A leitura do texto revelou que a mulher, ao experimentar esta fase da vida, encontra 

um modelo de atenção à saúde que prioriza ações humanizadas e holísticas, mas realiza 

prioritariamente medidas assistenciais frente às alterações físicas que as mulheres possam 

apresentar.  

Estas observações propiciaram a realização de minha pesquisa no curso de 

especialização já mencionado e a partir de descritores científicos associados, elaborei uma 

revisão integrativa sobre a qualidade de vida de mulheres trabalhadoras no climatério. Os 

resultados apontaram que as pesquisas científicas não se direcionavam especificamente à 

temática climatério-trabalho-qualidade de vida ao associar concomitantemente esses três 

descritores. A proposta de investigação naquele momento surgiu sustentada na afirmativa de 

Burrows (2004) que mulheres no climatério podem apresentar diversos problemas de fundo 

emocional em seu ambiente de trabalho, piorando sua qualidade de vida nesta fase de difícil 

adaptação físico-psicológica. 

Outro aspecto a preocupar está relacionado à realidade do envelhecimento populacional 

que vem acontecendo no Brasil, sendo responsável por aumentar absolutamente o número de 

pessoas acima de 60 anos.  

A expectativa de vida mais elevada pode gerar dificuldades em planejar ações no 

Sistema Único de Saúde, sendo evidenciados maiores problemas com as mulheres, visto que 

elas constituem a maioria dos usuários que procuram estes serviços (ZAMPIERI et al, 2009).  

O autor ainda revela que mulheres vivem um terço de suas vidas acima dos 50 anos, sendo 

necessária uma atenção específica e integral para que tenham melhor qualidade de vida. Nesse 

sentido, é importante situar que o climatério, cientificamente, se estabelece na faixa etária dos 
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35 aos 65 anos de idade; e a menopausa nele se insere, sendo um marco na vida das mulheres, 

mas não o mais importante (BRASIL, 2011 b; De Lorenzi, 2005). 

Vivida esta trajetória de pesquisa bibliográfica, meus anseios e questionamentos 

despertaram o desejo em aprofundar a temática sobre o climatério com enfoque no ser que o 

vivencia: a MULHER. Sendo assim, neste curso de Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense – EEAAC/ MACCS/ UFF, busquei compreender a vivência da mulher 

trabalhadora em situação de climatério, por sentir necessidade em conhecer nelas, uma fase de 

vida que para mim ainda jovem e rodeada de informações oriundas da mídia e da própria 

formação profissional, se apresentou pouco conhecida.  

Hoje como mulher e enfermeira percebo e acompanho as diversas etapas pelas quais as 

mulheres de minha família (mãe, avó e tias) já passaram. Observo nelas diferenças de 

comportamento quanto ao enfrentamento de questões cotidianas com a família, o trabalho e o 

lazer; bem como a presença exacerbada da medicalização e do médico ginecologista em suas 

vidas. Não obstante, vejo o desconhecimento de informações a respeito do climatério. Por 

isso, estas situações vivenciadas reforçaram minha necessidade de compreender, e até mesmo, 

ter a oportunidade de poder recomendar ações de saúde para estas e outras mulheres. 

Nesse sentido, com esta premissa, o presente estudo se insere na linha de pesquisa: “O 

cuidado nos ciclos vitais humanos – tecnologias e subjetividades na enfermagem e saúde”, do 

Curso de Pós-Graduação Strictu Sensu já mencionado. 

 

 

1.2 – Situação de Estudo  

 

 

Dados estatísticos indicam que as mulheres constituem a maioria da população 

brasileira (50,77%), sendo sua situação de saúde agravada pela discriminação nas relações de 

trabalho fora do lar acrescida da sobrecarga das responsabilidades com o trabalho doméstico. 

Também representam 41% da população economicamente ativa (PEA) no país (BRASIL, 

2004 a). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) revelou que existem 95,9 

homens para cada 100 mulheres, ou seja, existem 3,9 milhões de mulheres a mais que 

homens. E, a população feminina apresenta ascensão contínua já que existem 97.342.162 

mulheres para 93.390.532 homens. Ainda pode-se ressaltar que no estado do Rio de Janeiro, 

cerca de 2.801.587 mulheres representam à faixa etária de 35 – 65 anos de idade. 
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Além da ascensão na população feminina, a Saúde Pública prevê que em 2020 haverá 

mais de um milhão de indivíduos acima de 60 anos de idade. Sendo assim, o climatério 

enquanto fase de vida feminina passa a ser um desafio para as autoridades, já que a prevenção 

adequada dos riscos desta fase pode melhorar a qualidade e expectativa de vida das mulheres 

(GONÇALVES e MERIGHI, 2005). 

Oliveira, Jesus e Merighi (2008) referem que ter uma profissão é sinônimo de 

valorização para as mulheres. O trabalho fora de casa traz a possibilidade de estarem cercadas 

por pessoas diferentes do seu âmbito familiar e com variadas experiências de vida a oferecer. 

Em contrapartida, Madalozzi, Martins e Shiatori (2010) afirmam que esta dupla 

jornada de trabalho pode afetar a produtividade das mulheres em pelo menos uma das funções 

que exercem, favorecendo o aparecimento de condições desfavoráveis de saúde e bem-estar. 

Considerando que o tempo de vida feminino ultrapassa o masculino, este é um dos 

motivos para a afirmativa de que as mulheres cuidam mais da saúde. Isto realmente torna 

expressivo o número daquelas que passarão pelo climatério, o que faz este fenômeno ser cada 

vez mais significativo em termos de Saúde Pública e expectativa de vida (GALVÃO et al, 

2007). 

A esperança de vida é um indicador que mensura o nível de mortalidade de uma 

população, e ainda, é um indicador sintético da qualidade de saúde e vida de países e regiões 

(BELON e BARROS, 2011). 

Embora as mulheres estejam em progressão no mercado de trabalho, são intensamente 

cobradas pela sociedade e pelo mundo capitalista que as rodeia. Em sua maioria vivenciam 

uma dupla jornada de trabalho pela cobrança pessoal, familiar e social que as envolvem. 

Cobram-se desta maneira pelo desejo de participar ativamente da vida econômica em família 

e, também, pela possibilidade de adquirir maior independência financeira para suprir seus 

anseios pessoais. 

Portanto, a promoção da saúde é essencial na vida dos indivíduos e a implementação 

de estratégias direcionadas para um estilo de vida saudável requer esforço coordenado entre 

os promotores de cuidados à saúde. 

Diversas publicações científicas confirmam que o climatério vem sendo entendido 

como sinônimo de alterações patológicas, que muitas mulheres quando o percebem querem 

rapidamente receber tratamento. Isto pode acontecer por falta de conhecimento e 

aconselhamento, já que a atenção a esta etapa de vida ainda não se encontra implantada 

adequadamente nos serviços de saúde. Pereira e Siqueira (2009) ressalvam que a maioria das 
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mulheres que procuram os centros de atenção à saúde é levada pelos sintomas, não tendo 

definido que tais sintomas possam ser do climatério.  

Silveira et al (2007) ao estudar a prevalência dos sintomas do climatério reconhece 

que é um fenômeno multifatorial, estando grande parte das informações disponível a partir de 

estudos realizados em mulheres urbanas. Porém, reconhece existir nesses estudos escasso 

conhecimento da vivência de mulheres residentes em áreas rurais, sejam estas provenientes de 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Afirma também que esta fase engloba 

diversidades genéticas, ambientais, hormonais e psicossociais, sendo importante estudar sua 

prevalência em mulheres do meio rural, no qual muitas são responsáveis pela manutenção 

financeira do lar, junto ao marido ou à família. 

Concordo com Leite, Silva e Merighi (2007) diante da afirmativa que vivemos um 

momento histórico invadido pelo capitalismo, em que predominam as relações de consumo 

nos modos de ser e agir dos indivíduos. Estas inovações e transformações provocadas pela 

globalização tendem a acarretar profundas mudanças no modo de viver das pessoas, podendo 

trazer leves ou graves problemas de saúde.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (Brasil, 2004 b) afirma que, os profissionais de 

saúde necessitam de adequada capacitação para atuarem na atenção à saúde das mulheres no 

climatério. São necessárias ações de saúde que priorizem a socialização de informações e 

bem-estar (PEREIRA e SIQUEIRA, 2009). 

Berni, Luz e Kohlrausch (2007) sinalizam que no climatério existe um preconceito 

social que vincula a mulher em fase de término de período reprodutivo, sendo este o fim de 

sua vida útil na sociedade. Isso faz com que a maioria delas, até hoje, viva este período em 

silêncio e com poucas informações a respeito.  

Considerando que o modelo de atenção ainda está inadequado a este público, a 

presente pesquisa teve como foco mulheres trabalhadoras em situação de climatério lotadas 

em um colégio estadual no interior do estado do Rio de Janeiro, definindo assim, como 

questão norteadora: como mulheres trabalhadoras vivenciam o climatério?, e como 

objetivo compreender o significado que a mulher trabalhadora atribui à vivência do 

climatério. 

Para buscar compreender a mulher que vivencia o climatério como um ser presente no 

mundo, e não o mundo nela presente foi utilizado o referencial da Fenomenologia à luz de 

Martin Heidegger, uma vez que seu pensamento se traduz na preocupação com o ser em si 

mesmo. As pesquisas em Enfermagem com fundamentação em Heidegger atentam para uma 

dimensão existencial do cuidado (DUARTE e ROCHA, 2011). 
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Scheineider, Camatta e Nasi (2007) afirmam que compreender o ser humano é uma 

tarefa difícil por envolver questões no campo biológico, psicológico e social. 

Ao ter como foco compreender o ser humano, fatos ou fenômenos, a fenomenologia 

não se apropria de pressupostos teóricos e fórmulas rígidas para buscar a verdade e sim 

procura revelar o fato ou fenômeno tal como ele se mostra, se manifesta, se apresenta e, desta 

maneira, uma verdade se constitui (MONTEIRO et al, 2006).  

Assim, Simões e Souza (2002) postulam que a fenomenologia é necessária porque, 

inicialmente e muitas vezes, os fenômenos não aparecem, estão encobertos. Entretanto, “o 

método da crítica do conhecimento é o fenomenológico; a fenomenologia é a doutrina 

universal das essências, em que se integra a ciência da essência do conhecimento” (Husserl, 

1990, p.22). 

 

 

1.3 – Justificativa 

 

 

A realização da busca sistemática da literatura ocorreu inicialmente na 

intencionalidade de obter o conhecimento acumulado em textos publicados recentemente 

sobre o tema  “mulheres trabalhadoras na vivência do climatério”. Como os termos vivência e 

mulher não estão catalogados como Descritores em Ciências da Saúde-DecS utilizei os 

descritores: climatério, saúde da mulher, saúde do trabalhador e trabalho. 

Na Biblioteca Virtual em Saúde-BVS foram escolhidos os bancos de dados Literatura 

Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE).  

As fontes selecionadas obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: pesquisas de 

campo na íntegra, nos idiomas português, inglês ou espanhol relativas ao período de 2004 a 

2010. 

Na seqüência da pesquisa virtual, o descritor climatério liberou um acervo de 

publicações totalizando: setecentos e dez (710) LILACS, vinte nove (29) BDENF e três mil 

quatrocentos e sessenta e três (3463) na MEDLINE.  

Com isto, foi necessária alternância de outros descritores da seguinte maneira: 

climatério and saúde da mulher, climatério and saúde do trabalhador, climatério and saúde 

da mulher and saúde do trabalhador, climatério and trabalho and saúde da mulher, saúde da 

mulher and trabalho. 
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O refino da busca oportunizou decidir pela análise das fontes da base LILACS 

oriundas dos descritores climatério and saúde da mulher, pois estes dispuseram pesquisas de 

relevância para a temática em estudo. Quanto ao BDENF, houve duplicidade de artigos com a 

base científica LILACS. Na MEDLINE foram encontrados oitenta e dois (82) artigos, mas 

apenas uma fonte estava disponível na íntegra e não apresentava correlação com a temática do 

estudo, uma vez que discutia sobre a introdução da atividade física em mulheres jovens do 

Paquistão.  

Seguindo o procedimento de seleção, foram realizadas pré-leitura e leitura seletiva, 

que de acordo com Gil (2002, p. 67-68), “tem por objetivo verificar em que medida a obra 

consultada interessa à pesquisa”. Foram selecionadas treze (13) produções científicas 

consideradas como bibliografia potencial da base LILACS. 

A análise dos textos em geral, mostrou o climatério como um processo global da vida 

feminina, porém ocorreu o destaque para a presença de sintomas e desconfortos de origem 

psicológica ou fisiológica. Descreveram ainda que algumas mulheres buscam uma vida 

saudável, porém deparam com ações de Saúde Pública ainda deficientes. 

Oliveira, Jesus e Merighi (2008) referem que mulheres climatéricas relatam com grande 

freqüência um “calor horrível”, que as alterações menstruais repercutem na intranqüilidade 

cotidiana, pois se passa a viver com o imprevisível.  
 
Além de conviver com a incerteza 

menstrual, vivenciam desconforto no momento da relação, relacionada à dor no ato e, 

também, uma sensação desfavorável de repulsa em relação ao companheiro (SCHMITT, 

CARDOSO e ALDRIGHI, 2008; OLIVEIRA, JESUS e MERIGHI, 2008). 

As alterações sexuais decorrentes desta fase se tornam incômodas por repercutirem 

na relação homem-mulher e até mesmo no enfrentamento da mulher diante da sexualidade 

(OLIVEIRA, JESUS e MERIGHI, 2008). 

Atrelados aos sintomas físicos, apresentaram sintomas de ordem psicológica que 

incluem nervosismo, esquecimento, astenia, dentre outros (MEDEIROS, MEDEIROS e 

OLIVEIRA, 2006). 

A dispareunia é uma condição que acomete homens e mulheres, sendo mais presente 

na população feminina. É um desconforto que ocorre nos órgãos genitais e na estrutura 

pélvica durante a relação (GARCIA-PEREZ e HARLOW, 2010).
 

As oscilações físicas e psicológicas sentidas pelas mulheres assim como uma 

sociedade permeada por hábitos que não valorizam o “Ser Mulher”, favorecem a possibilidade 

de buscar compreender a vivência do climatério pela mulher trabalhadora de modo dinâmico, 
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a partir de suas próprias falas, lidando com uma variância de possibilidades permitidas pela 

fenomenologia.  

Os textos revelaram o climatério como uma etapa complexa, dinâmica e paradoxal; o 

instalar do envelhecimento e a possibilidade de adoecer se tornam desafios nas perspectivas 

pessoais, culturais e sociais. Para lidar com esses desafios, mulheres buscaram encontrar 

apoio e alívio para as adversidades junto da família e dos profissionais de saúde, 

principalmente os da enfermagem (GONÇALVES e MERIGHI, 2005). 

Nesse sentido, a busca bibliográfica revelou ainda que importa implementar um 

cuidar em saúde que eleve a autoestima feminina e desperte um mundo de novas idéias. Deste 

modo, cabe explorar e ampliar os debates sobre práticas educativas e seus objetivos, 

considerando que mulheres climatéricas necessitam de informações, espaço para participação 

ativa diante de situações que tragam insegurança e que promovam a medicalização 

(RODRIGUES, 2001). 

Importa destacar que em todas as bases de dados pesquisadas, nenhuma associou a 

mulher trabalhadora na vivência do climatério. Isto aponta para um espaço ainda não 

explorado adequadamente por pesquisas científicas e ressaltou a importância acadêmica da 

proposta deste estudo. 

Portanto, é oportuno explorar o climatério na vertente fenomenológica, que considera 

a mulher como um ser em seu existir e possibilita compreender o significado que a mulher 

trabalhadora atribui à vivência do climatério, além de ampliar o foco de atenção às mulheres e 

a atuação dos profissionais de saúde, especialmente os de enfermagem. 

 

 

1.4 – Contribuições 

 

 

Esta pesquisa busca contribuir para o aprimoramento das questões relacionadas à 

atenção a Saúde da Mulher, e em especial, daquelas que vivenciam o climatério, a partir de 

suas falas.  

Ministério da Saúde, Brasil (2008), enfatiza que após a menopausa as mulheres, com a 

expectativa de vida aumentada, podem e devem viver com saúde, prazer, atividade e 

produtividade. 

Concordo que a discussão de aspectos mais abrangentes deve ser enfatizada por meio 

de estudos que aproximem os conceitos biofisiológicos das questões que dizem respeito ao 

modo como os indivíduos vivenciam suas experiências, já que as mudanças impostas pelos 
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processos de vida que se dá em seus corpos influenciam e são influenciadas pela sua forma de 

pensar e agir, como por todo contexto em que está inserido (GONÇALVES e MERIGHI, 

2005).  

Também promoverá ampliação de conhecimento dos profissionais de saúde, inclusive 

enfermeiros, sobre o fenômeno climatério por desenvolver pesquisas a partir do relato de 

experiências vividas, não se preocupando apenas com a sua fisiologia, mas procurando 

desmistificar pressupostos frente às mulheres que o vivenciam ou ainda irão vivenciá-lo.  

Quanto ao Ensino e Pesquisa em Enfermagem entendo que, através dos relatos das 

mulheres envolvidas, poderá ser destacada a importância de questões vinculadas ao Cuidar 

dialógico em saúde. 
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2 – O CONHECIMENTO DADO PELA TRADIÇÃO 

 

 

2.1 – A inserção da mulher na sociedade 

 

 

Os ganhos adquiridos pelas mulheres na atualidade remeteram conhecer como se 

deram seus direitos e suas especificidades no cotidiano passado. 

Data de muitos anos a dominação masculina sobre a feminina. Afirma Badinter (2005) 

que as diferenças entre os sexos se traduzem sempre por uma hierarquia em benefício dos 

homens e que a “igualdade na diferença” permeou por muitos anos como palavra de ordem 

geral. 

A luz deste contexto, as mulheres do século XVIII, XIX e início do século XX 

sofreram excessiva discriminação social, violência sexual e falta de recursos na saúde. Não 

tinham o direito de trabalhar, e nem tampouco participar da política; sujeitas à subordinação 

masculina, à reprodução e ao cuidado com a casa e a família (GOLDENBERG e TOSCANO, 

1992). 

Pinto (2010, p. 19) explicita que “ao ser confinada à casa, paradoxalmente, a mulher 

era expulsa dos muros da cidade, entre os quais o mundo público se conformava. Ela, 

simplesmente, não existia.”  

Além da predominância do poder masculino sobre suas vidas, elas sofriam pressão 

psicológica quanto ao casamento, a exemplo está a lei do Código Civil instituída em 1916, 

que punia severamente a mulher que não era virgem, considerando-a desonesta, tornando-a 

deserdada e impossibilitada de se casar (ACURCIO et al, 2011). 

A época, a procura pelos casamentos era grande em todas as classes sociais, uma vez 

que permanecer solteira era uma preocupação, já que nenhuma delas queria chegar aos 30 

anos e ser chamada de solteirona. Depois que os pais morriam, feliz era a mulher solteira que 

tivesse um irmão para poder viver em sua casa. Mesmo assim eram vistas por seus próprios 

familiares como figuras permanentes e indesejadas (AUAD, 1999). 

Mulheres casadas se destinavam às ocupações da casa, as solteiras eram no máximo 

governantas com posições desprezadas e salários miseráveis. Nenhuma das profissões era 

aberta às mulheres (ACURCIO, 2011). 

Com todas essas discriminações perante a parcela feminina da população, fica claro 

que mulheres eram criadas para servir: servir aos outros, principalmente aos homens. A 
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mulher não tinha liberdade a uma educação que a tornasse, pelo menos, um ser com direito de 

explicar seus sentimentos. 

Perrot (1998) em suas descrições sobre “Mulheres Públicas” refere que eram 

ensinadas a serem jovens senhoras e seguidoras de uma educação católica como a de suas 

avós. O desenvolvimento educacional era centralizado e não existia lições orais que as 

permitissem expressar suas opiniões. Havia um dia da semana que era exclusivamente sobre 

aulas de bom comportamento. Aprendiam que os bons modos faziam uma dama; e não 

dinheiro, ensino ou beleza; ainda assim eram educadas para atender bem aos outros, nunca a 

si mesmas. 

Resgatar o passado feminino oportunizou compreender que desde o século XVIII as 

mulheres buscaram protagonizar sua história, quando deram início à tentativa de modificações 

no padrão de vida estabelecido pela sociedade patriarcal.  

Suas lutas permitiram a formação de grupos femininos por todo o mundo ocidental, a 

partir da influência européia, que mais tarde viera a se chamar Movimento Feminista ou 

Feminismo. 

O feminismo se configurou como um movimento social que defende a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres em todos os aspectos (JAGGAR e BORDO, 1997). 

A mulher inserida no movimento feminista se modificou ao longo do tempo e o 

significado de ser mulher variou conforme o contexto histórico, devendo lembrar que em 

todas as fases, a mulher socialmente privilegiada foi quem sempre exprimiu os anseios e 

demandas femininas (CHAMBOULEYRON, 2009). 

A história das mulheres restitui de alguma forma a presença, a ação e a resistência das 

mulheres ocidentais. O feminismo argumenta e analisa a construção e os mecanismos que 

produzem poder e, que da mesma forma, reproduzem desigualdades de gênero (SARTI, 

2004). 

O primeiro ato de coragem feminino data de 1789, na França, quando foi denunciada a 

sujeição em que eram mantidas, na medida em que se manifestaram contra as vigências da 

esfera jurídica, política, econômica e educacional (SOUZA, 2003). 

Este movimento eclodiu comumente à época Revolução Francesa. Naquele momento, 

os revolucionários proclamavam uma Declaração Sobre os Direitos do Homem e do Cidadão. 

Enquanto defendiam seus ideais, a escritora e militante Olympe de Gouges (pseudônimo de 

Marie Gouze) redigia, em setembro de 1791, um projeto sobre a instituição da Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã (SOUZA, 2003). 
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As francesas participaram ativamente da vida pública após serem lançadas suas 

primeiras idéias para o mundo, até que em 1792 uma delegação liderada por Etta Palm se 

dirigiu à Assembléia para exigir que as mulheres tivessem acesso aos serviços públicos e às 

forças armadas. Estas foram suprimidas pelo Terror e Robespierre (advogado e político de 

forte influência na Revolução Francesa) proibiu que se associassem aos clubes, arquivando os 

projetos feministas; que só foram retomados em 1848 com uma nova revolução, que se 

iniciou novamente na França e posteriormente se estendeu para outros países (SOUZA, 2003). 

É dessa época que surge a luta pelo nivelamento de salários de homens e mulheres, 

pois em 1848 emergia uma nova sociedade, lançando para o mundo um crescente processo de 

industrialização. O trabalho em indústrias proporcionou às mulheres européias se lançarem no 

mercado, embora assalariadas em indústrias e oficinas. 

Como as mulheres necessitavam trabalhar, aceitavam míseros salários, com isso, 

tornou-se vantajoso empregá-las; consequentemente surgiu uma concorrência por emprego 

entre homens e mulheres. Este novo panorama mostrou que as mulheres eram capazes de 

contribuir para o sustento de suas famílias, não estando restritas apenas ao cobiçado desejo 

masculino e aos serviços de dona-de-casa. Mas, com as difíceis condições de trabalho 

impostas elas buscaram reivindicações equiparadas às da classe operária; e, neste momento, 

estreitaram suas relações com os movimentos sociais franceses de esquerda (DUTRA, 2005). 

O Feminismo se expandiu para outros países como Estados Unidos e Reino Unido 

ainda no século XIX. Seus feitos, nos Estados Unidos, contribuíram para a fundação da 

Universidade de Holyoke e para a primeira Convenção de Mulheres em 1848 em Nova 

Iorque.  Já, no Reino Unido, Mary Wollstonecraf publicou em 1972 a Reivindicação dos 

Direitos das Mulheres exigindo oportunidades na educação, no trabalho e na política 

(DUTRA, 2005). 

Apesar desses êxitos, o movimento estagnou e retomou suas forças somente a partir do 

século XX.  

A Revolução Russa de 1917 concedeu o direito de voto às mulheres e, em 1930, o 

mesmo já era liberado em diversos países ocidentais. Ainda assim, o vigor redobrou em 1949 

após a Segunda Guerra Mundial com as obras de Le Deuxième Sexe, Simone de Beauvior, 

Betty Friedan e Germaine Greer - autora da mulher eunuco – considerado o manifesto mais 

realista do movimento de libertação da mulher (BADINTER, 2005). 

Com tantas seguidoras ganhou força ocidental e alcançou outros países. 

Neste sentido, foi a partir de 1922 que o movimento começou a vigorar realmente no 

Brasil. Destacou-se Bertha Lutz, fundadora da Federação Brasileira do Progresso Feminino, 
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que lutava pelo voto e direito ao trabalho fora de casa sem autorização do marido. A pretensão 

de Bertha Lutz com esta Federação era promover a educação e profissionalização das 

mulheres (SOUZA, SOMBRIO e LOPES, 2005). 

A educação proporcionada às mulheres sob o enfoque da Federação, não era um 

interesse focado na questão feminina, e sim, em toda a sociedade nas décadas de 1920 e 1930. 

Entretanto, historicamente, as mulheres muitas das vezes eram consideradas intelectualmente 

inferiores aos homens com justificativas até científicas sendo interessante conhecer e entender 

seu pensamento, suas concepções e suas lutas para serem caracterizadas como seres de direito 

social (BONATO, 2003). 

Concordam com Bonato (2003) que as novas circunstâncias impostas pelas sociedades  

têm permitido ensinar o homem a respeitar, na mulher, uma personalidade moral autônoma e 

uma nova consciência capaz de fundar uma nova moralidade nas relações entre homem e 

mulher.  

Foi assim que em 1932 veio a primeira conquista feminina no Brasil, sob o apoio do 

presidente da República Getúlio Vargas: o direito ao voto!  

Ribeiro (2011) relata que em junho de 1932 uma comissão de mulheres foi recebida no 

Palácio do Catete por Getúlio pleiteando a indicação da líder feminista Bertha Lutz para ser 

uma das participantes da comissão que iria elaborar o anteprojeto da nova Constituição 

Brasileira. Para o momento, foram nomeadas Bertha Lutz e Nathércia da Cunha Silveira. A 

partir de então foi realizado alistamento eleitoral no Brasil inteiro com notáveis restrições 

impostas às mulheres desquitadas. 

A data de 03 de maio de 1933 marcou a primeira vez, em âmbito nacional, que a 

mulher votou e foi votada. Nesta situação foi eleita uma deputada, a médica paulista Carlota 

Pereira de Queiroz, que se destacou por seus trabalhos voluntários aos feridos da Revolução 

Constitucionalista (RIBEIRO, 2011). 

Em 1934 tomou posse a segunda deputada brasileira; a bióloga, advogada e feminista 

já até então citada, Bertha Lutz, que também foi a segunda mulher a ingressar no serviço 

público brasileiro em 1919. Ainda assim, definiu-se na Constituição de 1934 que a idade 

mínima para o exercício eleitoral era de 18 anos; sendo mantida até o advento da Constituição 

de 1988, que passou para 16 anos (RIBEIRO, 2011). 

No que diz respeito às condições de trabalho, a situação feminina também adquiriu 

ganhos. Em 1932 foi criada a legislação trabalhista de proteção ao trabalho feminino e, mais 

tarde, em 1943 ocorreu a consolidação das leis do trabalho (GOLDENBERG e TOSCANO, 

1992).  
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Para Jaggar e Bordo (1997) esse momento do feminismo no Brasil não era 

revolucionário. As mulheres lutavam pela conquista de novos espaços no mercado de trabalho 

e pela igualdade entre homens e mulheres. As feministas daqui ainda não se importavam com 

as discussões sobre sexualidade, preferiam destaques políticos e trabalhistas. 

Com a disseminação do Feminismo e seus eventos pelo mundo, como exemplo disso 

temos a queima de sutiãs em praça pública nos Estados Unidos e Europa, os ideais das 

brasileiras, que eram menos exagerados ampliaram sua exigência até que a partir de 1960 

nosso país experimentou novas reivindicações (JAGGAR e BORDO, 1997). 

Sendo assim, do período de 1930 a 1960 (ano que se iniciou a segunda onda do 

Feminismo) foi marcante o livro O segundo sexo de Simone de Beauvoir, publicado pela 

primeira vez em 1949, em que revelou que “não se nasce mulher, se torna mulher” (PINTO, 

2010). 

Diante disso, a maior expressão do Movimento Feminista ocorrida em solo brasileiro 

foi em 1970, pois cabe lembrar que em 1964 se instalou no Brasil o período da ditadura 

militar. Esta forma de governo gerou uma repressão nos partidos de esquerda, que construía 

um cenário de morte e tortura de militantes e simpatizantes de militantes. O terrorismo 

acontecia pela censura imposta aos jornais, dissolução de partidos políticos existentes e 

permanente ameaça de cassação dos direitos políticos. Neste cenário, as reivindicações dos  

movimentos feministas estavam vinculadas à Igreja ou aos partidos ainda resistentes; embora 

a Igreja já sendo contrária à defesa de legalização do aborto (CORRÊA, 2001). 

A partir dos anos 70 realmente o movimento feminista mudou efetivamente sua 

expressão diante da sociedade. Iniciou-se, nesta época, a igualdade de direitos na relação 

homem-mulher e a necessidade de reformulações nos padrão sexual vigente. Houve, também, 

inquietações nas questões trabalhistas e educacionais, iniciando uma ação política organizada 

(GOLDENBERG, 1991). 

O movimento feminista, na segunda onda, contribuiu para muitas conquistas no Brasil 

e, até então, vêm se consolidando ao longo de décadas e transformando a vida de  muitas 

mulheres. Atualmente estão mais independentes quanto ao trabalho, família e relacionamento. 

É visível a garantia de direitos judiciais frente às incompatibilidades com o parceiro; assim 

como se modificaram os valores e o respeito no ambiente de trabalho (SARTI, 2004). 

A globalização, a urbanização e a necessidade mesmo que involuntária de se tornarem 

úteis em diversas situações tornou as mulheres mais estressadas, competitivas e preocupadas 

com necessidades de dinheiro, consumo, sucesso, carreira, entre outros.  
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As novas exigências, desejos e ambições podem gerar ambientes de conflitos internos 

e externos, liberando um sentimento de solidão que pode interferir em sua saúde física e 

mental.  

Uma mulher que vivencia o climatério está susceptível a experimentar situações 

cotidianas que interfiram nos seus modos de pensar e agir.  

Portanto, a história deste movimento revelou a luta incansável das mulheres por 

espaços sociais, aspecto que me conduziu a procurar desvendar o mundo de uma mulher 

trabalhadora na vivência do climatério. 

Atualmente conhecemos mulheres que lutam por seus direitos, trabalham e se impõem 

como indivíduos que também têm o direito de participar da vida em sociedade frente aos seus 

companheiros. O ganho destas posições ainda é relutado pela masculinidade e pela sociedade, 

fazendo com que as mulheres ainda sofram mesmo que em menor intensidade as heranças 

desta dominação. 

 

 

2.2 – A mulher inserida no mundo do trabalho 

 

 

Sempre existiram explicações sobre a evolução do papel da mulher no mundo, 

principalmente no que diz respeito a sua vida em sociedade. Antigamente se pensava na 

imagem da mulher com cores tristes. Di Cavalcanti, pintor e criador das mulatas sensíveis, 

destacou em seus trabalhos a imagem de tristeza, desalento e solidão das mulheres (COSTA, 

2002). 

Eram chamadas prostitutas, lavadeiras, vendedoras de acarajé, dançarinas de cabaré e 

representantes de uma imagem sedutora e crítica ao mesmo tempo. Quando não visíveis desta 

forma socialmente, chamavam-se senhoras, que dedicavam a vida para o lar, cuidando dos 

seus filhos e senhores. As mulheres dedicadas ao lar raras vezes saíam à rua, quando sim, 

somente em funções ou festividades religiosas. Estas donas de casa nunca transitavam 

sozinhas, sempre em companhia de seus senhores. Sua participação efetiva nas relações sócio-

econômicas se dava em nível doméstico (AUAD, 1999). 

Em 1831 ocorreu uma revolta política que gerou a abdicação de D.Pedro I, 

colocando o Brasil na posição de Estado Nacional. A identidade brasileira se expressou 

através da literatura, onde a imprensa passou a ser o maior veículo de comunicação, 

descrevendo a expressão democrática de vários segmentos sociais. Foi assim que as mulheres 
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conseguiram expressar suas idéias, e desta forma, surgiram as primeiras profissões femininas: 

professoras, escritoras e jornalistas (AUAD, 1999). 

Posteriores a essas conquistas surgiram outras, como destaque foi marcante o 

movimento feminista do ano de 1960 já anteriormente comentado. A defesa priorizou uma 

reorganização contrária a uma tendência unificadora, o feminismo lutava por uma 

participação política; assim como problemas e questões de ordem mais imediata. Ganhou 

espaço a liberdade, o tratamento à saúde e a quebra de tabus quanto às questões sexuais 

femininas (SOUSA, 2009). 

Mesmo com os ganhos femininos, não é possível desconsiderar as dificuldades como 

vencer a luta por seus ideais frente ao preconceito masculino, tendo em vista que é inevitável 

a realidade de que os homens ainda detêm as cadeiras mais altas, sendo controladores das 

decisões em muitos assuntos. 

A inserção de mulheres no mercado de trabalho mudou a história e revelou uma 

caminhada longa e árdua, uma vez que o trabalho feminino demorou ser regulamentado. As 

mulheres não possuíam sindicato para suas mobilizações, pois viveram submissas por muitos 

anos e não tinham uma consciência coletiva frente às novas condições de vida. Sua 

participação cada vez maior no mercado de trabalho se tornou expressiva a partir dos anos 70 

em países do ocidente, inclusive no Brasil (SPINDOLA e SANTOS, 2003). 

Concordo com Spindola e Santos (2003) que ter uma profissão provocou alterações 

significativas no cotidiano feminino e gerou um processo social que adquiriu dimensão 

estrutural no mundo contemporâneo. Neste momento surgiram os métodos anticoncepcionais 

mais seguros que contribuíram para a redefinição do papel social da mulher em que surgiram 

mudanças nas relações familiares modificando a organização e divisão de tarefas domésticas e 

educação dos filhos.  

Dentre suas posições no mercado de trabalho, elas se concentravam em guetos 

ocupacionais no setor terciário da economia ligado ao trabalho doméstico, onde tinham pouco 

prestígio social. Ainda assim, em nível médio, estavam presentes em menor escala em 

atividades administrativas e comércio. Para aquelas que tinham a possibilidade de cursar 

estudo superior, o magistério e a enfermagem eram as maiores oportunidades (SPINDOLA e 

SANTOS, 2003). 

Nesta perspectiva vieram conquistando seu espaço no mundo do trabalho com 

carreiras próximas das características femininas destinadas às funções de cuidado e ensino, 

pois se remetiam ao universo da família (MOREIRA, 1999). 
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Femininas que procuravam ser mãe e profissional passaram a assumir identidades 

múltiplas e contraditórias que se construíam na sociedade como um permanente processo de 

mudança. O trabalho feminino ganhou espaço e ao mesmo tempo era característico de um 

benefício para o bem da família ao invés de afirmar a individualidade da mulher. As relações 

familiares mantinham um padrão autoritário e hierárquico que não tiravam o lugar do homem 

como o centro das atenções no mercado de trabalho (ALMEIDA, 2007). 

Mantido seus interesses, as mulheres foram ampliando suas posições e expectativas 

quanto à vida social direcionadas pelos movimentos sociais femininos e pelas conquistas nos 

campos de atenção à saúde que começaram a surgir a partir de 1970. Marcada por 

preconceitos na luta por conquistas trabalhistas, educação, ciência e política, vivenciaram 

diversificadas situações que serviram de sustentação para um reconhecimento mais tardio por 

parte de personagens importantes da sociedade. 

E, foram tantas essas conquistas, que em 2004 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

sancionou a lei nº 10.745 e intitulou 2004 o “Ano da Mulher”. Esta lei visa promover 

iniciativas que consolidem a igualdade e a justiça na inserção da mulher na sociedade 

brasileira (BRASIL, 2004 a). 

Sabemos que até hoje as mulheres continuam adquirindo seus espaços na sociedade. 

Muitos já estão sólidos como: o direito à liberdade de expressão, a escolha do momento para 

ser mãe, a inserção no mercado de trabalho e muitas das vezes em cadeiras que antes eram 

somente masculinas como: presidenta da República, engenheiras, taxistas, entre outras; em 

contrapartida, questões minuciosas e particulares permeiam essas novas aquisições femininas. 

Mulheres são mais da metade da população e estão hoje inseridas em “novas” 

profissões com direitos e deveres particulares ainda a conquistar. 

Spindola e Santos (2003) há quase uma década afirmaram que o magistério e a 

enfermagem eram as maiores opções para as mulheres que têm a oportunidade de cursar nível 

superior.  

Em contrapartida, Antunes (2011) recentemente revela que convivemos com ricas 

clivagens e transversalidades entre trabalhos estáveis e precários comuns a homens e 

mulheres, jovens e idosos, nacionais e imigrantes, brancos, negros, índios, qualificados e 

desqualificados, “incluídos e excluídos” sendo denominada a nova morfologia do trabalho. 

Esta nova morfologia revela outras possibilidades, principalmente no que diz respeito às 

mulheres. Atualmente elas adquiriram novas funções como: operadoras de telemarketing e 

call center, situação que direciona o mundo do trabalho para a era digital e contribui na 

construção da heterogeneidade de trabalhadores e trabalhadoras. Não obstante esta 
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morfologia, assim classificada pelo mesmo autor, é característica de um modo de produção 

que leva em conta a necessidade de reproduzir cada vez mais o capital, deixando de lado as 

reais necessidades auto reprodutivas e sociais da humanidade. 

Dados recentes do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP 

(2011) revela que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA e o IBGE realizaram 

no mês de novembro deste ano um cruzamento de dados em suas pesquisas sobre as 

condições das mulheres trabalhadoras no Brasil. Revelou-se que mulheres têm mais anos de 

estudo, estão divididas entre trabalhar e cuidar da casa, ganham menos e trabalham mais. 

Ainda assim, a proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil subiu de 

aproximadamente 27% para 35% no recorte temporal de 2001 a 2009. É oportuno dizer que 

são mulheres solteiras, separadas ou viúvas que tem filhos; solteiras sem filhos; morando 

sozinhas, entre outras. A presente pesquisa nos chama a atenção para as mulheres casadas que 

chefiam a família mesmo tendo marido ou companheiro em casa, com ou sem filhos. 

Deste modo, este resgate histórico contribuiu para reafirmar o foco desta pesquisa em 

mulheres trabalhadoras na vivência do climatério, uma vez que as diversidades capitalistas no 

mundo do trabalho estão mergulhadas e prevalecem no íntimo de ser mulher que trabalha 

dentro e fora de casa, e ainda, vivencia o climatério. 

 

 

2.3 – O contexto das Políticas Públicas de Saúde no Brasil 

 

 

As mulheres foram incluídas na política nacional de saúde nas primeiras décadas do 

século XX, na qual a atenção era limitada à gravidez e ao parto.  

Assim, até 1970 os programas de saúde possuíam uma visão restrita à mulher; baseada 

na especificidade biológica e no papel social de mãe e doméstica, conceituando-a como 

responsável pela criação, educação e cuidado com a saúde dos filhos e dos demais. (BRASIL, 

2004 b). 

As diferentes estratégias de intervenção tais como: políticas, programas, projetos e 

planos de ação direcionados às mulheres normalmente são resultados de modelos econômicos 

e sociais de cada país, da organização da sociedade civil e de um modelo global, que na 

maioria das vezes possui definições próprias de cada nação (SOUZA e TYRREL, 2011). 

Em meados dos anos de 1970 o Brasil atravessava uma crise financeira no modelo 

econômico vigente em virtude de uma dívida externa, o que refletiu em sérios danos na área 

social. Era notável a predominância de serviços privados subsidiados pelo poder público, 
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refletindo cuidados de saúde caracterizados por práticas prioritariamente médico-curativas 

(SOUZA e TYRREL, 2011). 

No ano de 1974 foi lançado o Programa Nacional de Saúde Materno-Infantil (PNSMI) 

que teve como principal finalidade reduzir a mortalidade materno-infantil com ações voltadas 

para a mulher em seu processo de reprodução, parto e puerpério (BRASIL, 1975). 

Neste cenário nacional, de acordo com Souza e Tyrrel (2011), a mulher da década de 

70 era vista apenas como um ser preparado para a reprodução e, socialmente, destinada a ser 

mãe e dona de casa. 

A interrupção na recessão econômica e os avanços na democracia contribuíram para a 

proposta da Reforma Sanitária, que foi defendida pelos movimentos sociais e pleiteada na 

VIII Conferência Nacional da Saúde. Nesta oportunidade os temas discutidos foram 

relacionados à situação sanitária do país e, neste momento, originou-se o Sistema Único de 

Saúde – SUS: um programa do governo federal que vigora até os dias atuais mediante os 

princípios de universalidade, integralidade de ações, equidade, descentralização dos serviços a 

partir do processo de municipalização nos estados e participação popular (PAIM, 1992). 

Neste cenário de democratização da saúde as mulheres ganharam voz para discutir 

seus problemas, visto que naquele momento ocorriam os movimentos sociais femininos que 

lutavam por uma política que garantisse o direito e o respeito às mulheres (SOUZA e 

TYRREL, 2011). 

Assim, em 1980, foi lançado o documento “Assistência Integral à Saúde da Mulher: 

bases de ação programática” que serviu de apoio para o PAISM – Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher; elaborado em 1983 e publicado em 1984. O PAISM incorporou o 

ideário feminista com ênfase em aspectos da saúde reprodutiva, mas já com propostas iniciais 

de atenção integral a saúde da mulher, nas suas necessidades prioritárias. Olhar para estas 

necessidades marcou a ruptura do modelo de atenção materno-infantil desenvolvido para 

aquele momento (BRASIL, 2008). 

Souza e Tyrrel (2011) revelam que o PAISM trouxe inovações fundamentais que 

contribuíram para contemplar a mulher como sujeito ativo, sendo consideradas todas as etapas 

de seu ciclo de vida incluindo ações de assistência clínico-ginecológica, doenças sexualmente 

transmissíveis e climatério prioritariamente. Estas autoras ainda referenciam o envolvimento 

de ações de concepção, contracepção, assistência pré-natal, assistência ao parto e ao puerpério 

imediato. 

A política de saúde direcionada às mulheres nos anos 80 serviu de base para 

importantes avanços nos compromissos políticos internacionais e nacionais que implicaram 
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na promoção de eventos locais, regionais e provinciais que discutiram diversos temas sobre 

Saúde da Mulher. Destacaram-se, em 1985 a Conferência Mundial da Mulher em Nairobi –

Kenia e em 1987 o V Encontro Internacional de Mulher e Saúde em Costa Rica. Não só estes, 

outros eventos que ocorreram foram importantes a nível nacional e regional que serviram de 

sustentação para a década de 90, em que várias iniciativas se firmaram a partir dos 

movimentos sociais feministas (SOUZA e TYRREL, 2011).   

Essa nova perspectiva desenvolveu em diversos estados do Brasil atividades de 

capacitação em atenção integral à saúde da mulher; e em alguns desses estados aconteceram 

ações específicas para as mulheres. Em 1994 o Ministério da Saúde lançou a “Norma de 

Assistência ao Climatério”. Já em 1999, a Área Técnica de Saúde da Mulher do Ministério da 

Saúde incorporou a atenção à saúde da mulher acima de 50 anos; mas nesta oportunidade 

nenhuma ação específica foi definitivamente implementada (BRASIL, 2008). 

De 1999 a 2002 manteve-se uma lacuna nas novas estratégias que estavam surgindo 

sobre um enfoque holístico da mulher. 

Em 2003 foi assumida a decisão política de iniciar ações de saúde voltadas para 

mulheres no climatério. No ano seguinte foi lançada a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher que teve como objetivo geral promover a melhoria das condições de vida e 

saúde das mulheres brasileiras e a ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, 

prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro. Os princípios e as 

diretrizes foram construídos a partir da proposta do Sistema Único de Saúde - SUS, 

respeitando as características da nova política de saúde (BRASIL, 2004 b). 

Fica então, a partir desta nova política a busca por instituir, regulamentar e 

implementar novas ações que priorizem a saúde feminina como um todo, como a atenção 

voltada às mulheres vítimas de violência, presidiárias, lésbicas, dentre outras.  

Em 2008 foi lançado o “Manual de Atenção à Mulher no Climatério/ Menopausa” do 

qual apresento resumidamente suas ações prioritárias a seguir. 

O manual se divide em treze seções que trazem dados sobre a fase do climatério, 

sendo elas: atenção integral à Saúde da Mulher; humanização e ética na atenção; aspectos 

psicossociais; sexualidade; fisiologia e manifestações clínicas a curto, médio e longo prazo; 

abordagem clínica; promoção da saúde e medidas preventivas; saúde reprodutiva da mulher 

nesta fase de vida; doenças sexualmente transmissíveis; agravos à saúde mais freqüentes; 

câncer no climatério; osteoporose e opções terapêuticas. 

Em sua apresentação, o Ministério da Saúde (Brasil, 2008) apresenta um material que 

objetiva qualificar a atenção às mulheres nesta fase de vida. Ainda assim, contém diretrizes 
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para profissionais de saúde sobre a atenção integral e humanizada, considerando as 

diversidades e especificidades da mulher brasileira. Têm como princípios fundamentais o 

acolhimento e a ética nas relações entre profissionais e usuárias, aspectos emocionais e 

psicológicos, a sexualidade e suas possíveis repercussões clínicas.  

Lendo-o atentivamente, comecei a perceber como ser-mulher-enfermeira que a 

atenção a esta fase de vida estava entrelaçada por aspectos técnico-científicos pré-

estabelecidos por outros programas assistenciais já existentes. Visualizei uma lacuna na 

assistência às mulheres nesta faixa etária por comparar a teoria com a prática e ver que as 

ações para a saúde, quando aconteciam, não abordavam aspectos singulares. Confirma esta 

reflexão a seguinte citação:  

“A abordagem diagnóstica e as opções terapêuticas preconizadas por este 

manual conferem uma visão holística da mulher, atualizam dados sobre as 

indicações corretas da terapia de reposição hormonal e incluem outras 

possibilidades de tratamento, como a fitoterapia, medicina antroposófica e a 

homeopatia.” (BRASIL, 2008, p.07) 

 

Afirmo ainda que a lacuna percebida na Política Nacional de Atenção à Saúde da 

Mulher se reflete também na Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador do 

Ministério da Saúde – Brasil. Santana (2006) diz que no Brasil os primeiros documentos 

relacionados à saúde do trabalhador datam do século XIX, mas a incorporação desta temática 

em pesquisas científicas teve maior impulso a partir dos anos de 1990 com a prevalência dos 

cursos de pós-graduação em nosso país. 

O Ministério da Saúde, Brasil (2005) afirma que a Saúde do Trabalhador passou a ter 

nova definição e novo delineamento institucional a partir da Constituição Federal de 1988, 

quando foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), incorporando-a como uma área de 

competência própria da saúde. Complementa ainda que esta é uma área de práticas, 

competências e atribuições complexas uma vez que tende a modificar aspectos socioculturais, 

políticos e econômicos. 

 Santana (2006) define que trabalhador é toda pessoa que exerça uma atividade de 

trabalho, independentemente de estar inserido no mercado formal ou informal de trabalho, 

inclusive na forma de trabalho familiar e/ou doméstico. 

Sendo assim, a Saúde do Trabalhador é um campo do saber que busca compreender as 

relações entre o trabalho e o processo saúde/ doença, considerando a saúde e a doença como 

processos dinâmicos, estreitamente articulados com os modos de desenvolvimento produtivo 

da humanidade em determinado momento histórico. Revela o Ministério da Saúde, Brasil 

(2005), que a Saúde do Trabalhador parte do princípio de que a forma de inserção dos 
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homens, mulheres e crianças nos espaços de trabalho contribui decisivamente para formas 

específicas de adoecer e morrer; sendo este o fundamento das ações de articulação 

multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial. 

Ainda, de acordo com Souto (2008), “acredita-se que, no que diz respeito às políticas 

públicas, elas só serão realmente eficazes se enxergarem as mulheres para muito além da 

visão de confiabilidade”, ou seja, possibilitá-las poder de decisão em seu próprio cuidar. 

Figueiredo (2005) afirma que conhecer o Sistema Único de Saúde-SUS e as regulamentações 

é fundamental para o exercício do direito à saúde na busca da qualidade de vida, sendo este 

um processo em construção. 

Com isso, vejo ser oportuno compreender a mulher trabalhadora no climatério em uma 

abordagem fenomenológica explicitando que é um ser com direito e capacidade de expressar 

o que sente e necessita.  

 

 

2.4 – Climatério: características e implicações para a Saúde da Mulher  

 

 

Antes mesmo de entender o significado do termo climatério, precisamos relembrar 

que a vida humana atravessa diversas fases, e que a mulher vivencia mudanças que se iniciam 

na transição de criança para adolescente. Dentre as alterações, já na adolescência, 

encontramos a primeira menstruação e as descobertas sexuais. Mais tarde, na fase adulta, 

muitas vivenciam a gravidez. Já na meia-idade se inicia uma série de modificações que 

classificam a etapa de vida do climatério, da qual acontece a menopausa. Conceição (2005, p. 

73) ressalta que “devemos lembrar, entretanto, que o climatério é um período e menopausa é 

uma data”.  

O termo climatério deriva do grego Klimakter e significa o ponto crítico da vida 

humana (REIS et al, 2011). O Ministério da Saúde conceitua que é uma fase biológica da 

vida, que compreende a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da mulher, 

sendo a menopausa o marco desta fase, que corresponde ao último ciclo menstrual, e somente 

é reconhecida depois de passados 12 meses desta ocorrência, normalmente em torno dos 48 

aos 50 anos de idade (BRASIL, 2008).  

Fisiologicamente é um marco biológico que identifica a transferência da menacne 

para a senilidade. Conceição (2005) revela que a partir dos 40 anos, na última década da 

menacne, nota-se uma aceleração na perda de folículos acompanhada de um aumento seletivo 
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do hormônio folículo-estimulante (FSH). Este aumento no FSH promove a maturação 

folicular e leva à ciclos menstruais encurtados, à insuficiência lútea e a ciclos anovulatórios. 

No que se refere a algum tipo de sintomatologia durante o climatério, pesquisas 

indicam que a maioria das mulheres apresenta um quadro de hipoestrogenismo (ALDRIGHI, 

ALDRIGHI e ALDRIGHI, 2002).  

Ainda assim, Carvalho (2004) na descrição desta sintomatologia classificou suas 

alterações em: precoces, de médio prazo e tardias. Constituem as modificações precoces: 

alterações menstruais, alterações vaso-motoras (fogachos), sintomas psíquicos (irritabilidade, 

insônia, entre outros) e aumento de peso. São alterações de médio prazo: atrofia da glândula 

mamária e deposição de gordura, atrofia genito-urinária e ressecamento vaginal podendo levar 

à infecção urinária e dispareunia, e ainda, há uma atrofia cutânea (redução de colágeno com 

conseqüente enfraquecimento e envelhecimento da pele). As alterações tardias se referem ao 

aumento do risco de doenças cardiovasculares e à possibilidade de osteoporose, que favorece 

o acontecimento de fraturas. 

Para tratar a síndrome climatérica são necessários alguns exames, dentre eles: 

mamografia, citologia oncótica, colposcopia, ultrassonografia transvaginal e abdominal, 

hemograma, glicemia de jejum, dosagem hormonal (hormônio folículo estimulante-FSH, 

hormônio luteinizante-LH, prolactina, estradiol), dosagem de triglicerídeos e colesterol, 

pesquisa de sangue oculto nas fezes, eletrocardiograma, desintometria óssea e radiografia de 

tórax para as tabagistas (CARVALHO, 2004). 

De Lorenzi et al (2005) comenta que uma queda progressiva na secreção de estradiol 

culmina na interrupção definitiva dos ciclos menstruais, que é a menopausa, quando é 

esperado acontecer muitos sintomas característicos da fase já mencionados nos parágrafos 

acima. 

Diante desta fase, são condutas de enfermagem: estimular regularmente a prática de 

exercícios físicos para auxiliar no combate à hipertensão, obesidade, coronariopatia 

isquêmica, ansiedade, perda de massa óssea e reduzir as dores músculo-esqueléticas; 

estimular o abandono de vícios; encorajar banho de sol freqüentemente para a produção de 

vitamina D, que ajuda a absorver o cálcio no intestino; indicar, se necessário, o uso de 

comprimidos de isoflavona; orientar a nutrição, principalmente explicando sobre a 

importância da ingestão de cálcio e observar quanto a necessidade de fazer ou não terapia de 

reposição hormonal (Carvalho, 2004; Brasil, 2008). 

Atualmente, reconhece-se que o climatério não pode ser entendido como um evento 

somente fisiológico. As pesquisas mostram que as queixas decorrem da interação da carência 
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estrogênica aos fatores culturais, sociodemográficos e psicológicos. Caracteriza-se então 

como um tempo de mudança fisiológica normal, que pode coincidir com uma mudança 

familiar ou ocupacional.  

O período do climatério que antecede e sucede a menopausa fisiológica, é variável 

entre diferentes culturas ou dentro de uma mesma cultura. Nas sociedades orientais, a 

menopausa é um evento de valorização feminina, pois as mulheres desta região associam esta 

ocorrência ao seu envelhecimento e atribuem ao ganho da experiência e sabedoria frente à 

vida. Diferem das ocidentais por não valorizarem excessivamente a juventude e a beleza. 

Assim sendo, o climatério é vivido com leveza pelas orientais (De LORENZI et al, 2005). 

Nas sociedades ocidentais é o momento das vulnerabilidades. O complexo hormonal 

psico-sócio-cultural e os fatores que advêm com a idade produzem diversos sintomas e 

desfechos na saúde em longo prazo. Muitas vezes, ocorre a saída dos filhos de casa (síndrome 

do ninho vazio), aposentadoria, declínio da libido, sentimento de envelhecimento e 

infertilidade, aparecimento de doenças, entre outros (AMORE et al, 2007). 

No Ocidente, estar em situação de climatério significa experimentar uma fase de 

modificações e busca por qualidade de vida; sendo muitas vezes necessário que a mulher se 

adapte a um novo processo classificado por pesquisas como de “perdas e ganhos”. 

Sendo assim, é oportuno que os profissionais de saúde atentem para modos de cuidar 

da mulher em situação de climatério que favoreçam sua auto-estima e despertem para um 

modo de viver saudável. 

Para manter a auto-estima elevada é fundamental que elas encarem uma vida de 

possibilidades, renovação e realização e que sejam adquiridas maturidade e experiência. 

Quando autoconfiantes, apresentam-se estáveis no âmbito emocional e afetivo, e permitem 

preencher as lacunas do seu interior com novas experiências e coragem para viverem novas 

possibilidades (ZAMPIERI et al, 2009). 

O mundo contemporâneo revela uma mulher preocupada com os tabus culturais e 

corporais, e ao mesmo tempo, um ser capaz de impor diferenças, contar sua própria história e 

enfrentar angústias (RODRIGUES, 2001). 

Zampieri et al (2009) diz que os relacionamentos conjugais podem gerar angústias e 

ansiedades, portanto elas esperam, principalmente quando vivenciarem o climatério, encontrar 

respeito, companheirismo diante do parceiro. Expressam ainda necessidade emergente em 

dialogar, partilhar suas experiências, estando ou não relacionadas a esta etapa de vida 

(OLIVEIRA, JESUS e MERIGHI, 2008). 
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Quando a mulher não é bem acolhida pelas pessoas que convivem ao seu redor, ao 

experimentar as modificações biológicas inerentes a esta fase, de maneira desfavorável, é 

favorável o desenvolvimento de Transtornos Mentais Comuns-TMC. Outros fatores que 

favorecem os TMC estão relacionados à baixa renda familiar mensal, baixa escolaridade e 

falta de atividade ocupacional extradomiciliar (GALVÃO et al, 2007). 

O trabalho fora de casa propicia uma vida mais saudável no climatério. Em 

contrapartida, elas se apresentam socialmente exaustas quanto à disponibilidade para 

atividades recreativas e de relacionamento. Este fator, dentre outros, pode ocorrer pela dupla 

jornada de trabalho que a mulher enfrenta cotidianamente (MACHADO, ALDRIGHI e 

FERREIRA, 2005). 

Alterações no modo de viver estimulam a vontade da mulher em desenvolver 

condutas de autocuidado e de melhora para a sua qualidade de vida. Dentre estas, destacamos 

atividades de promoção para o bem estar físico, o cuidar de si mesma, as ocupações extra-

laborais, a diminuição da carga de trabalho e a procura por grupos de apoio para mulheres que 

vivem a experiência comum: estar no climatério (ARRIAGADA e ALVARADO, 2004). 

O texto acima revela que mulheres buscam, mesmo com apoio deficiente diante da 

oferta de serviços de atenção à saúde no climatério, uma inserção humana e igualitária na 

sociedade no que diz respeito a esta fase de vida (BRASIL, 2011 a). 

A crença de que distúrbios do comportamento estejam relacionados com as 

manifestações do trato reprodutivo feminino, apesar de antiga, persiste em nossos tempos. 

Dados atuais mostram que o aumento dos sintomas e problemas na mulher de meia idade 

reflete circunstâncias sociais e pessoais, e não somente eventos endócrinos do climatério e 

menopausa (BRASIL, 2011 b). 

Mulheres encontram esclarecimentos insuficientes por parte dos profissionais de 

saúde sobre o que acontece com seu corpo e também não têm a oportunidade de discutir sobre 

cultura e experiências pessoais. Uma oportunidade desse tipo poderia ser proporcionada por 

grupos de apoio mediado por enfermeiras, no qual os problemas enfrentados pelas mulheres 

pudessem ser discutidos abertamente (BELTRAMINI et al, 2010). 

Beltramini et al (2010) ainda revelou que a maioria dos profissionais de saúde 

apresentam escassez de informações sobre o climatério, definindo-o apenas como um período 

que antecede a menopausa. Esta definição mostra que a atenção a este público necessita ser 

explorada e discutida por estes profissionais para que sejam desenvolvidos e implementados 

cuidados integrais a esta parcela da população. 
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Nesse sentido, é oportuno explorar a compreensão do processo de viver o climatério 

pelas mulheres ocidentais, e neste caso, as mulheres do Brasil. 

Minha percepção profissional sobre o desenvolvimento da política de atenção à 

mulher em fase de climatério no Brasil me permitiu concordar com Simões e Souza (2002) 

que a mulher ao revelar o cuidar da própria saúde, é um ser-próprio e impessoal, que na 

maioria das vezes repete o discurso das políticas de saúde destinadas pelo governo. 

Para tanto, as linhas descritas acima caracterizam um mundo impessoal e 

compartilhado que precisa ser desvelado como um mundo próprio, ou seja, um mundo 

singular, de cada mulher que vivencia o climatério.  

 Revelo ainda que na busca por bibliografias potenciais sobre os cuidados de 

enfermagem são escassos os livros nacionais publicados na área da Enfermagem 

Ginecológica. A parte referente ao climatério e menopausa ainda e em geral, enfatiza a 

dimensão fisiológica do fenômeno e está restrita as diretrizes impostas pelas organizações de 

saúde. Isto não deve ser negligenciado, porém deveriam a meu ver apontar possibilidades 

outras de cuidado, valorizando a vivência do climatério a partir das próprias mulheres. Ou 

seja, visando promover estratégias “autênticas” em saúde, que ajuda o outro a ser 

independente e livre para seu próprio cuidado. 
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3 – Caminho Teórico-Filosófico 

 

 

3.1 – A Fenomenologia como caminho de investigação 
 

 

A presente pesquisa prioriza como proposta a compreensão. Sua escolha se justificou 

por buscar compreender a vivência de mulheres trabalhadoras que se encontram em situação 

de climatério. 

O conceito da Fenomenologia data da segunda metade do século XIX, quando ocorreu 

um surpreendente avanço no mundo cientificista; onde se viu que a verdade sobre os fatos 

estava diretamente associada à observação e experimentação do mundo; já que o pensamento 

filosófico era considerado metafísico e pouco preciso (BARRETO e MOREIRA, 2000). 

Segundo Capalbo (1994), naquela época, questões que compreendessem o ser, sua 

consciência, sua dimensão ética e valorativa, sua liberdade e sua ação eram classificadas 

como não científicas e desprovidas de sentido para uma Filosofia da Ciência. Para a época, 

autores famosos como Popper e Khun eram opostos aos ideais metafísicos, pois os julgavam 

transcendentais e sem nenhuma possibilidade de demonstração pela experiência. 

Com uma proposta de libertação filosófica, ganhou força a Fenomenologia, que se 

originou no mundo da precisão com a proposta de redescobrir o sentido de existir e entender 

que as coisas mundanas vão além daquilo que se mostra.  

O fortalecimento deste método como ciência abriu espaço para os primeiros conceitos 

de liberdade no cotidiano das pessoas, liberdade que não se mensura, e sim que acontece/ 

ocorre, que se desvela e que se mostra como possibilidade de revelar situações da vida 

essencialmente intrínsecas ao ser humano (ALMEIDA, LUZ e MONTEIRO, 2007). 

O grande protagonista deste método científico foi Edmund Husserl (1859-1938), 

sendo considerado o pai da Fenomenologia. Ele defendeu a idéia da descoberta das essências, 

suprimindo o pensamento positivista, psicologista e racionalista vigente na época; contrapôs-

se ao excesso da objetividade positivista; e estabeleceu em fins do século XIX, início do 

século XX sua concepção fenomenológica (BARRETO e MOREIRA, 2000). 

Para Husserl a essência de um indivíduo se caracteriza como um conjunto de 

significados que é compreendido porque é vivido pela existência humana concreta. As 

essências se constituem como uma armadura ininteligível do ser.  Diz-nos que a descrição dos  

atos da consciência permite compreender como ela se constitui e como funciona de modo 

indissociável entre o subjetivo e o objetivo, como está ligada ao mundo, às coisas e aos 

homens (CAPALBO, 1994 a). 
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Ainda, para este filósofo, não se estuda na experiência o objetivo sem antes estudar o 

subjetivo, já que não é possível compreender a humanidade separando o que é subjetivo dela. 

Deste modo, o ideal fenomenologista passou a questionar o conhecimento positivista, 

ressaltando a importância do sujeito no processo de construção do conhecimento, procurando 

interrogar a experiência vivida e o significado que o sujeito lhe atribui, ou seja, centrar-se na 

relação sujeito-objeto-mundo (MERIGHI e PRAÇA, 2003). 

Entendo que minha pesquisa se adere à abordagem fenomenológica por perceber e 

acreditar que os modos de cuidar da mulher trabalhadora no climatério se ampliam para uma 

dimensão singular, subjetiva e autêntica.  

Meu cotidiano profissional e pessoal trouxe à tona a percepção de que muitas 

mulheres não valorizam e/ou não reconhecem sua autenticidade ao viver o climatério, uma 

vez que estão suportam o preconceito social que as impedem de tomar posições, interagir e 

participar tranquilamente da vida em sociedade.  

Já é de algum tempo que a Enfermagem vem re-pensando sua função assistencial; e 

esta idéia se afirma por Capalbo (1994 b, p.75) quando diz que “a tendência atual da 

enfermagem é a de retomar e reconsiderar o homem em seu todo, de modo holístico, e não 

mais isoladamente em partes”. 

Percebi como oportuno seguir o caminho fenomenológico para compreender as 

mulheres trabalhadoras no climatério e ter a possibilidade de revelar a vivência deste 

fenômeno por relatos oriundos de suas falas, ou seja, daquilo que é existencial.  

Acredito que conhecer singularmente cada uma delas, que se desdobra nos 

significados de ser intrínseca, singular e autêntica possibilitará novas estratégias de atuação 

para adequar a atenção e o cuidado de enfermagem para esta fase da vida. 

Meu olhar atentivo para este público ocorreu pelo climatério se revelar como uma fase 

de vida, e não da vida. E, foi diante desta observação, que surgiu minha empatia com as 

mulheres trabalhadoras no climatério.  

Boemer (1984) conceitua empatia como instrumento de maior importância para se 

colocar no lugar do outro e saber de suas expectativas. A empatia permite apreciar como uma 

pessoa se sente internamente, reconhecer seus sentimentos, emoções, desejos, conflitos e 

ansiedades. Sendo assim, a empatia é vista como uma habilidade do enfermeiro para 

experimentar o mundo privado e os sentimentos de outra pessoa, para comunicar ao outro 

alguma forma de expressão.  

Para compreender o fenômeno climatério como parte da vida é preciso vê-lo de acordo 

com Capalbo (1994 b) como ele se mostra a si e em si, tal como é. A Fenomenologia é uma 
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alternativa para trabalhos que tragam em sua abordagem a necessidade de ver o outro, dentro 

do outro, como o outro (CAPALBO, 1994 a). Este modo de assistência à saúde considera as 

pessoas como conscientes e livres, deixando de lado o cuidado paciente, impessoal, até bem 

pouco tempo postado como prática cotidiana.  

Compreender o ser humano num caminhar fenomenológico revela possibilidades para 

se chegar a um novo saber. É assim que buscarei nesta abordagem compreender os 

posicionamentos, significados através das vivências descritas.  

Neste modo de abordagem subjetiva e autêntica se revelarão os significados que as 

mulheres trabalhadoras atribuem à vivência do fenômeno climatério, e da mesma forma, 

novas possibilidades de atenção e cuidados em enfermagem. Portanto, estou de acordo com 

Simões e Souza (2002, p. 13) que “a fenomenologia é um ´ver compreensivo´, que promove 

mudança no ex-sistir do pesquisador e do pesquisado, e conduz um retorno às coisas em si 

mesmo”. Este movimento permite reflexão de ambos os sujeitos, e consequentemente, gera 

possibilidade de interpretações de seus mundos próprios. 

A fenomenologia possibilita um caminhar para o ser, pois o ser é aquilo que obscurece 

naquilo que se manifesta e constitui o fundamento de tudo o que se revela (MONTEIRO et al, 

2006). 

Em estudo na abordagem fenomenológica; Almeida, Luz e Monteiro (2007, p. 372) 

revelaram que o climatério é um importante aspecto a ser considerado na vida da mulher, uma 

vez que é sentida a necessidade de se desconstruir pré-conceitos, re-construir conceitos e 

construir uma nova imagem da mulher que vive esta situação de vida. Esta é uma fase 

fundamentada em valores pessoais, sociais e estéticos, que perpassam o novo milênio. 

Deste modo, enraizada pelos saberes existentes sobre mulher, climatério e trabalho é 

que decido investigar as faces do fenômeno climatério por mulheres trabalhadoras. 

 

 

3.2 – Uma Fenomenologia pautada nos ideais de Martin Heidegger 

 

 

Discutida a importância de Edmund Husserl como fundador da fenomenologia, a 

literatura revela que tendo por base seus ideais, surgiram outros pensadores, tiveram destaque: 

Max Scheler, Sartre, Merleau-Ponty e Martin Heidegger (CASANOVA, 2006). 

Diante de minha intenção de pesquisa, de conhecer o ser-mulher-trabalhadora-no-

climatério, aproximei-me da filosofia heideggeriana por suas questões abrangentes a tudo que 

vem da humanidade. 
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Para aprendermos experimentar a pureza e adquirir a plenitude como essência do 

pensar, devemos nos libertar da interpretação técnica do pensamento (HEIDEGGER, 2009) 
b
. 

Heidegger foi um filósofo que defendeu não separar a razão da emoção e, sim, 

questionar o modo de ser na existência do humano, no modo essencial de viver, em que se 

fundamenta de diversas maneiras (CARVALHO e MERIGHI, 2005). 

O filósofo alemão (1889-1976) foi professor e reitor da Universidade de Fribourg. Sua 

mais importante obra foi Ser e Tempo (1927), em que apresentou o homem como expressão 

ontológica, discutindo essa facticidade do existir do ser. O ser ocorre no tempo, e o fato de 

existir no tempo o leva a constates mudanças, a novas possibilidades e convivência com elas à 

medida que continua existindo (HEIDEGGER, 2009)
b
. 

Heidegger, sendo discípulo de Husserl, ao buscar o sentido do ser, dedicou-se ao 

estudo da existência humana em seu cotidiano, desenvolvendo uma analítica existencial, uma 

ontologia (Simões e Souza, 2002). 

“O ontológico é aquilo que possibilita as várias maneiras de algo tornar-se manifesto, 

presente, criado, produzido, atuado, sentido, etc” (SPANOUDIS, 1981). 

Partindo de uma ontologia fundamental, procurou superar os impasses caracterizados 

pelo pensamento ocidental ao exercer questionamentos sobre o ser. 

Para Heidegger (2009) o ser é um conceito universal, que não se define por si mesmo 

e que não pode ser explicado. As questões referentes ao ser possuem obscuridades que 

necessitam ser desveladas, pois o ser transcende a tudo, é existencial e é a essência do 

humano, que não pode ser concebido como ente.  

O termo ente se refere a tudo que existe e ocupa lugar no mundo; são as coisas, as 

pessoas e os animais. O ente que cada um é está dotado da pre-sença e se denomina Dasein, 

ser-aí (SPANOUDIS, 1981). 

Para Heidegger (2009, p. 85) 
a
 “a ´essência´do ente está em ter de ser”. 

Diante desses conceitos primordiais, procurei compreender as expressões ser-aí e ser-

com visualizando a possibilidade de conceber a mulher trabalhadora diante do fenômeno 

climatério.  

Devemos ainda entender que os fenômenos constituem a totalidade do que está à luz 

do dia e possuem o significado da “aparência”, do que “parece e aparece” (HEIDEGGER, 

2009)
b
. 

Diante da concepção de um fenômeno, Casanova (2006, p. 111) diz que o “ser-aí não 

retira a princípio senão do impessoal os mobilizadores estruturais de sua lida com os entes 

intramundanos, com os outros seres-aí e consigo mesmo”.  
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O ser-aí é um modo básico, co-determinado e está intrínseco ao ser-no-mundo, assim 

é posto que o mundo do ser-aí é um mundo-com (HEIDEGGER, 1981). 

O conceito acima foi revelador para esta minha trajetória por perceber que a mulher 

climatérica atualmente se configura ao valor expressivo do ser-aí por estar presente em um 

mundo circundante, em um ambiente familiar e social que a “carrega” com a totalidade de 

seus entes envolventes. 

E, foi assim, que decidi buscar o modo de ser da mulher trabalhadora no climatério, do 

qual Heidegger diz que os modos de ser do ser-aí são ser-com e ser-aí-com e, que nestes se 

fundam o ser-si-mesmo cotidiano que nos habilita a ver o a gente. (HEIDEGGER, 2009)
a
. 

Na necessidade de procurar compreender o fenômeno naquilo que é, utilizarei a 

abordagem heideggeriana na intenção de obter os significados existenciais que as mulheres 

trabalhadoras atribuem à vivência do climatério. 
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4 – TRAJETÓRIA DO ESTUDO 

 

 

A pesquisa se constitui numa abordagem qualitativa e descritiva. De acordo com Gil 

(2010), as pesquisas descritivas têm como objetivo principal descrever as determinadas 

características de um fenômeno.  

Ainda assim, este estudo seguiu o caminho fenomenológico para compreender o 

significado que a mulher trabalhadora atribui à vivência do climatério. A fenomenologia dá 

ênfase ao “significado” que as pessoas dão às coisas e à vida (TRIVIÑOS, 1995). Pertinente ao 

método teórico-filosófico utilizou-se a entrevista fenomenológica, que de acordo com Simões 

e Souza (1997) é um modo de aproximação que busca o entendimento a partir dos 

fundamentos da fenomenologia e conduz o estudo com rigor, propriedade e seriedade, 

permitindo-se chegar a um novo conhecimento. 

 

 

4.1 - Cenário de Pesquisa 

 

 

O local de desenvolvimento desta pesquisa foi o Colégio Estadual Maria Marina Pinto 

Silva, localizado no município de Trajano de Moraes, interior do Estado do Rio de Janeiro. As 

principais atividades da cidade são agrícolas, do tipo hortigranjeiros, fruticultura e pecuária. A 

sede abriga aproximadamente 30% dos habitantes, onde predominam os maiores comércios e 

a prestação dos serviços administrativos. 

Os alunos desta escola, na sua maioria, são de famílias da região. Para atender a seus 

fins, o colégio dispõe de uma estrutura administrativo-pedagógica constituída de um Diretor 

Geral, eleito pela comunidade escolar para um mandato de dois anos, uma equipe 

administrativa e um corpo docente atualmente com vinte e nove professores.  

O Colégio Estadual Maria Marina Pinto Silva foi criado pela Lei 7419 de 14 de maio 

de 1974 e fica situado à Praça Nilo Peçanha, s/nº, na sede do município. É órgão integrante da 

Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro e como tal funciona em 

conformidade com as metas e programas elaborados pelo Governo do Estado, na forma da 

Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e da legislação estadual pertinente.  Concluiu sua autonomia 

com a criação da Associação de Apoio à Escola do Colégio Estadual Maria Marina Pinto 

Silva – AAEdoCEMMPS, em 1995 (COLÉGIO ESTADUAL MARIA MARINA PINTO 

SILVA, 2010). 
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A história do município que hoje se chama Trajano de Morais nos revela que data de 

1801 o início da ocupação por imigrantes. Os primeiros habitantes que se alojaram 

identificavam-no pelo nome São Francisco de Paula. Suas primeiras movimentações 

financeiras foram através de fazendeiros que destinavam seus projetos à agricultura e pecuária 

de corte e leite. (FERNANDES et al, 2008) 

Pela grandiosidade de terras farta para boa produção, o progresso foi tomando conta da 

região e atraindo toda a nobreza para o local. Sendo assim, o interesse dos nobres em ampliar 

aquela região a qual chamavam São Francisco de Paula culminou em 1891, quando esta se 

tornou município do estado do Rio de Janeiro.  

A categoria de uma vila a município foi um grande feito que trouxe melhorias para 

aquele povo. Nesta mesma época chegou a linha de trem na Estação Aurora, que se localizou 

no distrito que hoje se chama Visconde de Imbé. Ainda, neste período, a cidade ganhou 

praças, um hotel de luxo, prédios importantes e a presença de uma grande nobreza que 

ostentava suas riquezas pela região. 

A estação ferroviária ampliou o movimento regional por permitir o trânsito de 

mercadorias e pessoas, e foi assim que Trajano de Morais, filho de Visconde de Imbé, tornou-

se uma figura influente. Era um nobre de espírito dinâmico e caráter empreendedor, que 

visava à aquisição de melhorias para a região e também para aqueles habitantes. Por ocasião 

do destino, em 1911, este homem distinto veio a falecer; e em 1938 o município de São 

Francisco de Paula passou então a se chamar Trajano de Morais. Esta homenagem veio como 

forma de agradecimento pelo amor que este homem doou a sua terra. 

Conta-nos Linhares (2005, p. 08) que “antigamente, em Trajano de Morais, quase todo 

mundo vivia da lavoura, os fazendeiros ganhavam muito dinheiro com a venda do café e 

derrubavam grandes áreas de mata”. 

Fernandes et al (2008) revelou ainda que os fazendeiros contratavam os colonos que em 

sua maioria eram escravos libertados. Na verdade, instalava-se um novo regime escravocrata 

frente aos colonos porque eles não tinham terra para fazer suas lavouras e dependiam das 

terras dos fazendeiros para sua sobrevivência e dos seus parentes, sendo obrigados a atender e 

se submeter às exigências e cobranças de seus patrões sem serem pagos por isso. Para estes 

colonos conseguirem um lugar na fazenda tinham que chegar ao fazendeiro através de uma 

pessoa conhecida ou da família, situação que simbolizava ser um “futuro colono de 

confiança”, como se dizia naquela época. O fazendeiro dava a terra, o colono derrubava a 

mata e a casa era construída pelo marceneiro da fazenda. 
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No período de 1940/1950 existia um regulamento que dispunha sobre as obrigações a 

que os colonos estavam sujeitos ao viverem nas fazendas; era composto por onze artigos que 

regulamentavam o plantio e comércio do café, assim como sobre as condições de moradia. 

Para exemplo, transcrevo o artigo quinto (5º), que diz: “as bemfeitorias, como cerca, paiol, 

galinheiro, etc., que o colono fizer não poderão ser arrancadas ou destruídas por este, 

independente de indenização pela fazenda” (FERNANDES et al, 2008). 

A vida seguia para a época, as gerações haviam se passado e a escravidão que apesar de 

“abolida” legalmente continuava existindo dentro da mente e do coração daqueles colonos; 

que almejavam a liberdade e a conquista de suas terras. O comércio do café entrou em 

decadência e os fazendeiros começaram a criar gado e expulsar os colonos das fazendas. Entre 

os anos de 1966 e 1974, de acordo com os arquivos da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Rio de Janeiro, muitas famílias foram despejadas no município de Trajano de 

Morais (FERNANDES et al, 2008). 

Este acontecimento tornou o município muito pobre e vazio, pois muitas pessoas 

buscaram outras regiões para trabalharem em busca de sua sobrevivência. Contudo, Fernandes 

et al (2008) informa que restou um grupo de trabalhadores que decidiu resistir, o grupo dos 

colonos da Fazenda Santo Inácio, que receberam apoio de companheiros de outras fazendas, 

da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

(FETAG).  

Atualmente, Trajano de Morais se classifica como um dos municípios menos 

desenvolvidos do interior do estado do Rio de Janeiro; com moradores em sua maioria 

empregados sob regime de contrato anual pela Prefeitura Municipal, caracterizando uma 

dependência muito forte dos gestores; já que em sua maioria são assalariados mínimos e, na 

qualidade de nível superior, a maioria são professores.  

A dependência dos gestores para o desenvolvimento pleno de estratégias nas esferas 

educacionais e de saúde foi uma expressiva motivação para minha escolha em desenvolver 

esta pesquisa de Mestrado no município supracitado. No cotidiano do cenário percebo a 

carência de conhecimentos sobre as questões de saúde, e neste caso, a carência da mulher em 

situação de climatério.  

Na qualidade de enfermeira, observo atentivamente as necessidades de informação da 

população, sendo que explorar a saúde da mulher trabalhadora no climatério culminou pelo 

fato da política de atenção a este público, ser algo novo, ainda em fase de adaptação em nosso 

país, o que se reflete em diversos municípios, e principalmente naqueles distantes das grandes 
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metrópoles. Desta forma, surgiu a necessidade em conhecer a vivência destas mulheres, ainda 

tão pouco explorada pelos pesquisadores.  

 

4.2 - Depoentes da Pesquisa 

 

 

Foram depoentes dezoito (18) professoras do ensino médio que trabalham no Colégio 

Estadual Marina Pinto Silva, que aceitaram participar deste estudo e que se encontravam na 

faixa etária de 35-65 anos de idade.  

 

 

4.3 - Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa 

 

 

As depoentes foram informadas sobre os processos inerentes a um trabalho de campo 

sendo distribuído a cada uma o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo I), 

estando de acordo com o art.35, do capítulo IV dos deveres do Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. Neste termo é solicitado o consentimento da pessoa para 

participar da pesquisa mediante a completa apresentação dos objetivos, riscos e benefícios, e 

que ainda sejam garantidos o anonimato e o sigilo, assim como o respeito à privacidade. 

Ficou garantida também a liberdade de participar ou deixar de participar a qualquer momento. 

(COFEN, 2006)  

A coleta de informações só aconteceu após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro/ Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense em 17 de dezembro de 2010, projeto 308/10 (anexo II), e apresentação do 

protocolo de aprovação às depoentes participantes.  

 A possibilidade de obtenção dos depoimentos se guiou, então, pela entrevista 

fenomenológica, que é revelada por Simões e Souza (1997) como a possibilidade de um 

encontro permeado por características peculiares de empatia e intersubjetividade que gera um 

colocar-se no “lugar do outro”. Capalbo (1994 b)
  
refere que é impossível seguir regras numa 

entrevista de modalidade fenomenológica. 

As entrevistas foram gravadas em aparelho MP4 visando preservar a integralidade dos 

discursos das depoentes. Após a obtenção das falas, estas foram transcritas na íntegra pela 

própria pesquisadora, sendo identificadas as depoentes com nomes de flores para que fossem 

preservadas suas identidades. 

A análise compreensiva e a interpretação ocorreram à luz do método em Martin 

Heidegger. A análise compreensiva é o primeiro momento metódico, e neste, o pesquisador 
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mergulha nas entrevistas procedendo a leituras e re-leituras, e busca apreender os significados 

expressos pelas depoentes, de modo a captar a compreensão, o que permite construir unidades 

de significação, a compreensão vaga e mediana e a hermenêutica (HEIDEGGER, 2009). 

 

 

4.4 – Obtenção dos depoimentos 

 

 

Antes do projeto ser encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, estive no colégio 

supracitado no mês de novembro de 2010 e reuni as professoras na sala de descanso que 

utilizam no momento de intervalo das aulas. Neste dia foi possível conversar com 15 

professoras, já que acontecia um recadastramento de funcionários do Estado. No momento 

expliquei o tema abordado, assim como as etapas da pesquisa, ressaltando o direito a 

liberdade de participação. 

Das professoras presentes naquele dia, houve plena aceitação e curiosidade em 

participar do relato sobre a vivência do climatério. Sendo assim, levantei com a secretária da 

escola quais professoras pertenciam à faixa etária de 35 aos 65 anos de idade. Foram 

encontradas vinte e seis (26), sendo que quinze (15) já haviam aceitado participar, conforme 

mencionado acima, restando onze (11) a resolver. Numa outra oportunidade, em dezembro de 

2010 retornei ao cenário, e consegui reunir as onze (11) depoentes restantes. Informadas sobre 

a pesquisa, das onze (11), três (03) aceitaram participar. Com isso, dezoito (18) professoras 

totalizaram a possibilidade do diálogo sobre a vivência do ser mulher trabalhadora em 

situação de climatério. 

Tendo iniciado o período letivo e já estando com o projeto aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, voltei ao colégio no mês de abril 

de 2011 para uma reaproximação com as dezoito (18) depoentes, o que foi possível no 

decorrer do mês. As professoras se revelaram receosas e curiosas em saber como esta 

pesquisa seria conduzida, já que se mostraram “preocupadas” em saber se iriam ou não 

conseguir falar, uma vez que estavam acostumadas a participarem de pesquisas com opção de 

respostas. 

Após esclarecimentos da pesquisadora, as depoentes optaram em responder 

individualmente sobre os dados solicitados para revelar o perfil, onde foi revelado o perfil 

social, gineco-obstétrico e profissional de cada uma delas. Nesta etapa pude perceber que era 

indispensável não estipular dia, horário e lugar, sendo crucial apenas ressaltar que os 
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encontros deveriam acontecer até agosto, prazo limite da etapa de obtenção de depoimentos 

do curso de Mestrado. 

Sendo assim, as depoentes escolheram realizar as entrevistas na segunda quinzena de 

julho, devido ao período de férias escolares.  

Os encontros realmente aconteceram respeitando as possibilidades de cada uma das 

mulheres. Moreira (2004) afirma que a ambientação é de suma importância para caracterizar o 

espaço das entrevistas, manter a privacidade e promover um encontro autêntico, mediado pela 

empatia. Os depoimentos foram individuais, e aconteceram no aconchego de suas casas para 

as residentes no município; na escola como opção das que moravam mais distante do centro 

da cidade; na igreja e no bar, que era o local onde se sentiam a vontade, como dito por duas 

(02) das entrevistadas.  

O período de realização das entrevistas ocorreu da segunda quinzena de julho ao final 

do mês de agosto. Logo após, iniciou-se a análise compreensiva e interpretativa, à luz de 

Martin Heidegger,  da vivência do ser-mulher-trabalhadora-no-climatério. 

 

 

4-5 - Apresentando o quem do ser-mulher-trabalhadora-no-climatério 

  

 

 A fase de demonstração do quem indica a formalidade, uma vez que determina as 

características fundamentais da presença. “A presença é o ente que eu mesmo sempre sou, o 

ser é sempre meu” (HEIDEGGER, 2009, p. 170).  

 Ainda de acordo com Heidegger (2009) o quem responde do si-mesmo e permanece 

idêntico nas mudanças de atitude. Sendo assim, é oportuno elaborar o quadro do quem para 

apresentar as-mulheres-trabalhadoras-no-climatério. 
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Quadro 01 – Historiografia do ser – mulher – trabalhadora no climatério 

Nº Depoente Idade Menarca 
Tipo de 

União 

Nº de 

Filhos 

Parto 

Normal 

ou 

Cesárea 

Formação 

Acadêmica 

Tempo 

Formação

/ 

Atuação 
Magistério 

01 Jasmim 60 11 Casada 03 
N − 02 

C − 01 

Estudos 

Adicionais 

F − 41anos 

A – 40anos 

02 Girassol 55 09 Divorciada 02 C − 02 
Pós-

Graduação 

F − 37anos 

A – 37anos 

03 Madressilva 39 13 Divorciada 01 C − 01 
Estudos 

Adicionais 

F − 20anos 

A – 20anos 

04 Dália 53 09 Casada 03 
N − 02 

C − 01 

Curso 

Normal 

F − 31anos 

A – 31anos 

05 Begônia 56 15 Solteira − − 
Pós-

Graduação 

F − 30anos 

A – 30anos 

06 Magnólia 53 11 
Divorciada 

mas reside c/ 

Companheiro 
02 C – 02 

Estudos 

Adicionais 

F − 33anos 

A – 33anos 

07 Rosa 54 11 Solteira 02 
N − 02 

C − 01 

Estudos 

Adicionais 

F − 33anos 

A – 33anos 

08 
Sempre-

Viva 
64 16 Solteira 

06e04 
abortos 

N − 06 
Curso 

Normal 

F − 34anos 

A – 27anos 

09 Azaleia 54 12 Solteira 02 C − 02 
Pós-

Graduação 

F − 15anos 

A – 15anos 

10 Violeta 58 13 Casada 02 C − 02 
Estudos 

Adicionais 

F − 38anos 

A – 38anos 

11 Camélia 52 13 

Divorciada 

mas reside c/ 
companheiro 

03 C − 03 
Estudos 

Adicionais 

F − 35anos 

A – 35anos 

12 Tulipa 51 12 
Reside com 

companheiro 
02 C − 02 

Estudos 

Adicionais 

F − 33anos 

A – 33anos 

13 
Flor do 

Campo 
61 13 Divorciada 

01 

aborto 
− Superior 

F − 38anos 

A – 38anos 

14 Gardênia 49 15 Casada 02 C – 02 
Pós-

Graduação 

F − 29anos 

A – 26anos 

15 Maracujá 60 12 Divorciada 02 C – 02 
Estudos 

Adicionais 

F − 29anos 

A – 29anos 

16 Miosótis 50 12 Casada 
02e01 

aborto 

N − 01 

C − 01 
Superior 

F − 30anos 

A – 30anos 

17 
Flor de 

Lótus 
55 15 Solteira − − 

Pós-

Graduação 

F − 36anos 

A – 35anos 

18 Flor de Lis 54 12 Solteira − − 
Pós-

Graduação 

F − 36anos 

A – 33anos 
Quadro 01 – Depoentes caracterizadas de acordo com idade, menarca, tipo de união, número de filhos, tipos de 

parto , formação acadêmica, tempo de formação e de atuação no magistério. 

 

  Neste quadro, revelaram-se os modos-próprios do ser-mulher-trabalhadora-no-

climatério... 
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5 – ANÁLISE COMPREENSIVA E HERMENÊUTICA 

 

 

Na intencionalidade de se compreender a vivência que as depoentes atribuem ao 

fenômeno climatério, do originário de suas falas surgiram unidades de significado que se 

referem à demonstração, como possibilidades de compreensão permeadas pelo método 

fenomenológico à luz de Martin Heidegger. 

 

 

5.1 – Unidades de significação 

 

 

A tarefa de elaborar a questão do ser-mulher-trabalhadora-em-situação-de-

climatério vai ao ente ser mulher para que se obtenha uma visão analítica ontológica da 

presença, liberando um horizonte de interpretações do sentido deste ser. De acordo com 

Heidegger (2009, p. 53)
a
 “onticamente, a presença é o que está ´mais próximo´de si mesma; 

ontologicamente, o que está mais distante; pré-ontologiamente, porém, a presença não é 

estranha para si mesma.” 

Quando me aproximei do ente mulher-trabalhadora-em-situação-de-climatério, 

busquei compreender a vivência do ser uma vez que a presença sempre se mostra para 

Heidegger (2009, p. 87)
a
 como “rica e variada para a interpretação de si mesma”. 

O ente de cada mulher trabalhadora no climatério se mostra no caráter da presença 

que é o Dasein, e para Heidegger (2009, p.09)
a
, “Da-sein diz propriamente tra-dução, ou 

seja, conduzir-se para além de si, ser em si outro”. 

Diante do exposto surgem, a seguir, as diversas possibilidades originárias da vivência 

das mulheres em unidades de significado, sendo essenciais para esta pesquisa. Portanto, o ser-

mulher-trabalhadora que vivencia o fenômeno climatério: 

 

 Sente calor intenso e repentino, cansaço, irritação, fica sensível, ansiosa, chora, 

sofre... muda hábitos/comportamentos... São coisas estranhas e que nunca teve, que não 

sabe explicar, que vêm e vão de repente, que a preocupam... 

Depois que minha menstruação terminou, aí comecei: aquele calor repentino, dá impressão 

que você entrou dentro de um forno, aí dá um suor na pele rapidinho, aí depois aquele frio... 

estava me incomodando:  me dava uma “suadeira” no “cangote”, debaixo do cabelo. E, eu 

ficava preocupada, pensando se ia ter que tirar a roupa toda! [...] A gente fica mais 

impaciente né! [...] ... coisa que eu nunca tinha tido também. Não sei nem explicar direito... 

coisa que vinha assim de repente. E, também, de repente desaparecia, entendeu? [...] Mas eu 

sei que pela idade que já estava né... eu já tinha passado de 40 e, até então, eu não tinha 

sentido nada de diferente. (JASMIM)) 
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Às vezes você está mais sensível num dia, no outro mais fragilizada e, às vezes, você atribui 

isso à própria profissão, ao dia a dia e não ao climatério. Ninguém pára para pensar: eu 

estou assim: estou mais fragilizada, estou nervosa, estou mais calma, animada, 

desanimada,... você pensa que é o dia a dia, a profissão. Não associa isso ao climatério. 

[...]Para começo de conversa a gente nem tem informação totalmente científica, digamos 

assim “né”! A gente tem informação do que já estudou, do que a gente sabe. A gente nem 

sabe direito, vamos dizer assim! Muitas vezes passamos por determinadas situações e não 

sabemos que é ligada ao climatério. (GIRASSOL) 

 

Fisicamente eu sofro, tenho muita cólica, eu tenho muito fluxo menstrual, eu passo a maior 

vergonha...  se eu sentar, eu deixo marcas onde eu ficar, então era um horror. [...] isso é uma 

coisa que me faz sofrer muito, porque eu menstruei muito cedo e eu achava que por conta 

disso, como eu menstruei muito cedo eu imaginava que eu também cessaria o sangramento 

muito cedo. [...] ... sempre foi uma coisa que me deixou desconfortável. [...] A gente sempre 

imagina que não vai viver determinadas coisas, não em termos de saúde. [...] Não só por 

causa do climatério, só que como eu já passei dos 40, aí eu imagino que a coisa tenha assim 

um significado diferente, passa a ter né. (MADRESSILVA) 

 

... às vezes sinto calor a noite, mas é assim: pouquinha coisa. [...] Agora, com a ausência da 

menstruação talvez possa mudar meu comportamento: TUDO! [...] Eu só fico assim 

preocupada em relação à doença. Igual agora, eu estou com cisto então tem que acompanhar 

esse cisto. (DÁLIA) 

 

Eu comecei a perceber que é uma coisa muito desagradável: é um mal estar horrível! [...] O 

mal-estar às vezes dá 5 a 6 vezes no dia e na noite. Sinto frio, boto uma blusa de lã, vou 

dormir, no meio da madrugada eu levanto arrancando tudo:  toda suada, cabelo colado... 

levanto vou vestir uma blusinha de malha, aí sim eu deito sentindo frio. Acordo várias vezes 

com aquele friozinho longe, mas não posso vestir agasalho, se eu vestir acordo toda suada. 

Eu fico irritada... bem irritada porque não é só o calor, é uma coisa assim na cabeça, é um 

mal estar mesmo! [...] Não é dor de cabeça não: é uma sensação ruim, a cabeça fica ruim. 

Não sei te explicar, é um mal estar. Você não consegue definir aquele período. Sei que tem 

alguma coisa me incomodando e eu fico tipo assim: eu quero alguma coisa e não consigo, é 

um negócio assim meio inexplicável que incomoda pra caramba, mas não é tanto o calor e a 

cabeça. (BEGÔNIA) 

 

Noto minha alteração mais pelo lado psicológico. [...] Um pouco assim de tendência a uma 

depressão. [...] É muita preocupação... com a vida e sem saber motivo! “Tá” certo, tem os 

problemas também, mas assim: dá impressão que a gente valoriza mais os problemas, se 

preocupa mais, dá mais importância às vezes a uma coisa que nem é tão importante, 

entendeu?  (MAGNÓLIA) 

 

... são modificações de calor, umas ondas de calor. Ao mesmo tempo que a gente está bem, 

vem aquele calorão mais pela parte da cabeça, então a gente se sente mal, é um mal-estar 

muito grande que a gente sente... [...] A gente às vezes também fica muito apreensiva, 

nervosa, qualquer coisa irrita. (ROSA) 

 

... deixei de menstruar aos 40 anos e os 03 anos que antecederam essa interrupção foram 

muito tumultuados emocionalmente e eu hoje consigo ver que deveria ser uma loucura de 

hormônio que causava aquele tumulto. Eu vivi um frisson de ânimos! Minhas emoções eram  
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muito elevadas, eu hoje entendo que quando eu me leio, quando eu leio meu corpo e lembro 

do meu corpo naquele momento, eu lembro que eu deveria estar sendo bombardeada por 

alguma coisa referente a hormônio. Depois eu fui entender que quando os hormônios por 

alguma maneira se manifestam, eles me causam... eu acho que deve ser normal, uns certos 

desequilíbrios hormonais! Então, eu acho que aquele enorme desequilibro emocional assim 

tipo: muito instável, sensível, amava, odiava, chorava, ria... em espaços, que eu hoje julgo, a 

frequência dessas mudanças era grande.[...] Eu sempre menstruei abundantemente, fui 

dessas mulheres que em termos de menstruação usava todos os absorventes e ainda vazava 

né! E, nesse período, ficou mais abundante ainda; ou uma menstruação escura e diminuta. 

Era um período esquisito. (AZALÉIA) 

 

A pessoa perde um pouco de paciência, acho que como se tivesse um pouco antes de ficar 

menstruada, mas... mais cansada, mais irritada, é... preocupada com tudo. [...] Antes de eu 

saber essas coisas, para mim era cansaço do dia-a-dia, era irritação por ter muita atividade; 

mas vendo esse tipo de coisa eu vim relatar que é... vem em relação a essas coisas também! 

[...] Pode até ser que seja (o cansaço) por causa da tireóide também e que o climatério haja 

nesse sentido. (VIOLETA) 

 

... as coisas vão mudando até que quando chega nessa época: EXPLODE! Para mim foi 

assim, tudo foi acontecendo. [...] Coisas desagradáveis: aparece o inchaço, a gordura, a 

gente se acha tipo na adolescência: feia! Não gosta mais de usar nada... Isso é uma coisa 

horrível! [...] Ano passado descobri que na minha perna tem celulite, não tinha não, que até 

o joelho ficou feio, a canela ficou fina e tudo me aborrece. As costas ficaram largas... eu 

antes podia comer muito, agora não pode: ENGORDA! Eu nunca tive muita tendência para 

engordar, nunca fui magra, mas... agora eu acho isso ruim! [...] ... é uma coisa que em mim 

eu não acreditei que fosse acontecer tantas coisas, umas coisas desagradáveis, entendeu?[...] 

E, isso tudo me aborrece. É uma avalanche de coisas, todas em uma hora só e eu não estou 

aceitando isso muito bem não! (CAMÉLIA) 

 

... comecei a entrar na menopausa. Aí já começou um ressecamento né... aquela falta de 

umidade, comecei perder um pouco a vontade de ter sexo como tinha! O cansaço aumentou, 

irritação... [...] É tipo a “TPM” né... na época certa a gente fica irritada, em mim acontece 

isso: estressada, insônia.(TULIPA) 

 

Essa vivência minha foi no início e eu estranhei muito porque foi muito difícil: aquelas 

tonteiras, aqueles calores de repente, entendeu? Aquelas coisas horrorosas que te dá, assim, 

sem mais nem menos, então isso para mim foi terrível, mas agora não! Quando eu comecei 

na menopausa, aí eu passei por aquelas coisas horrorosas que sentia, aquele calor, é... e, 

tonteira, sei lá, sentia umas coisas estranhas.  [...] Um turbilhão.(FLOR DO CAMPO) 

 

É muito horrível né! Acho horrível, a gente fica “inchada”, “dor-de-cabeça”, até 

esquecimento dá na gente e, tem outras coisas... [...] Meu corpo mudou totalmente: TUDO! 

Não “tô” me sentido bem em nada mais, modificou meu corpo inteiro. [...] Procurei o médico 

porque aconteceram umas coisas que eu não estava sabendo.(MARACUJÁ) 

 

 

Eu fiquei insegura, fiquei medrosa porque de cara né, primeira coisa de pressão alta que eu 

tive: meu susto foi por causa disso. Eu achei que eu “tava” assim, problema de coração 

como tinha, tomo remédio de pressão e tudo, aquelas coisinhas que a gente tem que começar 

a ver. [...] E, foi assim, eu acho que foi um período difícil. (MIOSÓTIS) 
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Eu “tava” me sentindo mal psicologicamente e física porque eu “tava” numa depressão 

muito ruim, bem profunda. [...] Tudo isso mexeu muito com a minha cabeça. [...] Então, 

nessa fase, essa ansiedade aumentou um pouco.(FLOR DE LÓTUS) 

 

Está sendo a pior fase da minha vida. [...] Na verdade eu não entendia muito bem o termo 

climatério na época que eu comecei a viver o problema, eu não sabia o que era. Aí eu tive um 

problema de saúde, uma alergia – uma urticária nervosa que empola o corpo. Comecei a 

sentir aquelas coisas...(FLOR DE LIS) 

 

 Refere experiências de sua mãe, irmã e outras mulheres do seu convívio social e 

as compara ou diferencia do momento que vive... 

H. (minha irmã), por exemplo, a dela, que é mais nova que eu, parou de menstruar uns 08 

anos antes de mim. E a minha? Então eu reclamava com o ginecologista: “poxa vida, isso 

não acaba”? [...]Eu até perguntava se não precisava de remédio. Eu logo ficava preocupada 

com tratamento! Minha mãe, bem antes de parar de menstruar, tomava uma injeção todo mês 

que o médico passava e eu ficava pensando: e eu? Eu achava até correto porque foi uma 

coisa que minha mãe fez né! Eu sempre menstruei muito, uma média de 04 ou 05 dias, 

bastante! Foi o inverso de minha irmã... minha irmã era 03 dias no máximo, um pinguinho. 

Entendeu?(JASMIM) 

 

... quando as pessoas falavam, eu dizia: “eu não tive nada disso, passei a ter calor depois que 

a menstruação acabou. (GIRASSOL) 

 

... eu sempre via lá em casa.: tinha três dias de menstruação, quatro dias, e ponto final. E 

eu?... Ficava menstruada uma semana, sempre fiquei e isso é até hoje.(MADRESSILVA) 

 

Muita gente reclama que tem alteração de humor, que tem essas coisas todas nessa parte. E 

eu não tive, fui passando assim: tranqüilo! Graças a Deus. (DÁLIA) 

 

... a gente ouve falar que a mulher na menopausa tem que fazer tratamento, tem ondas de 

calor, muitas mudanças, então por isso eu fui procurar (o médico); mas cheguei lá ele não 

falou nada sobre nada e eu fiquei na mesma coisa, entendeu?(ROSA) 

 

As pessoas me falam: “isso acabou”. Minha mãe, na época, eu não prestava nem atenção... 

quando eu nasci minha mãe tinha 40 anos, então, nessa época ela mudou, mas depois ela 

ficou muito bem! Depois ela falou, que ficou tipo uns 10 anos passando mal, com pressão 

alta, muito gorda. Depois ela emagreceu, foi caminhar, fez uma reeducação alimentar e viveu 

até 86 anos muito bem. Ela dizia que aquela fase é a pior, que quem passa daquela fica bem 

depois e que isso é normal acontecer mesmo; que a pessoa não vai morrer porque está na 

menopausa né?! E eu também acho que não!(CAMÉLIA) 

 

Basicamente eu não vi mudança em relação a comportamento, a humor, porque eu sempre 

tive uma alimentação, que eu acho, que contribui muito para isso também. Eu ouço em 

alguns programas aí que uma alimentação equilibrada também auxilia. Então eu não 

observo mudanças, vejo algumas amigas falarem de calores, de frio excessivo, de mudanças 

de humor.(GARDÊNIA) 

 

Eu sei que minha cunhada também fala: “ai meu Deus hoje eu “tô”... ai esquenta do pescoço 

para cima”. Aí eu nunca senti isso porque eu ainda menstruo, eu acho que isso tudo são 
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sintomas que vem depois. Eu não sinto nada assim, eu acho que vou ser igual minha mãe, 

minha mãe quando deu derrame ainda menstruava. [...] eu acho que isso é hereditário... 

(MIOSÓTIS) 

 

... eu comecei a descobrir essas situações todas, de coleguinha, falando as coisas com a gente 

e depois a gente vai estudar. [...] Hoje em dia não, hoje as coisas estão mais abertas, hoje 

tem internet, várias opções! Hoje as pessoas vão entendendo, vão compreendendo... (FLOR 

DE LIS) 

 

 Procura o profissional médico para conversar, perguntar o que está acontecendo, 

acompanhar, reclamar do calor, atenuar seu desconforto e saber se é preciso 

tratamento... 

Depois que minha menstruação terminou, aí comecei, aquele calor repentino, dá impressão 

que você entrou dentro de um forno, aí dá um suor na pele rapidinho, aí depois aquele frio, 

foi aí que comecei a tomar Isoflavona... Tomei porque eu reclamei com o médico do calor. 

(JASMIM) 

 

Acho que muita coisa, muito desgaste podia ser evitado se a gente souber que existe 

medicação que atenua esse desconforto: do calor, da fragilidade, do nervosismo, do ficar 

sensível demais, chorando à toa! [...] Eu acho necessário que o médico me acompanhe e 

estabeleça se eu preciso tomar remédio ou não. Preciso ouvir a opinião dele, que trate de 

mim e me diga se eu preciso ou não tomar remédio. Mas ele tem que estar presente 

nisso!(GIRASSOL) 

... eu sempre perguntei, questionei isso, e os médicos diziam que isso é normal... “ah, isso é 

normal”. [...] Hoje o que eu gostaria; já cheguei a dizer que se eu encontrasse um médico 

“peitudo”, que eu ia dizer pra ele: eu quero tirar meu ovário, eu não quero menstruar mais, 

não quero mais menstruar. (MADRESSILVA) 

 

... o mal estar é uma coisa que incomoda né; e aí o que acontece: você vai ao médico e ele te 

dá remédio que não faz bem. (BEGÔNIA) 

... eu já estive no médico e conversei sobre isso e ele falou que é normal. [...] Não vou me 

afobar porque o médico me disse que é normal e aí eu fico calma! Eu achei que eu tinha que 

tratar. Fui ao médico e perguntei até por taxa de hormônio, e ele falou que não 

precisa.(ROSA) 

... quase nos 45 anos mesmo, aí eu comecei a sentir umas dores na barriga e o médico falou 

que eu tinha que operar mioma... Mas eu fui ao Dr. XX e ele disse que não era, que eu estava 

entrando na menopausa. E aí ele receitou uns comprimidinhos e eu não senti mais nada... 

(SEMPRE-VIVA) 

... quando eu parei de menstruar, eu falei: gente, tem alguma coisa aqui... e parou, parou, 

parou, e também os ânimos acalmaram. Aí, eu fui a um ginecologista de uma pessoa amiga, 

que era muito querido na região oceânica! Mas eu nunca tinha ido a ele: nunca tive um 

ginecologista de fé! Eu mudava porque nunca me considerei cliente de um ginecologista, 

nunca me identifiquei com o ginecologista. (AZALÉIA) 

Ia no médico, o médico: não, isso é assim mesmo, daqui a pouco passa, me passou uns 

remédios para tomar. Uns dois ou três anos aquele monte de remédio, depois passou... 

(FLOR DO CAMPO) 
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Eu fui pega de surpresa nessa cirurgia. Eu tinha uma menstruação muito forte. Eu perdia 

muito sangue no período menstrual. O médico disse que era um problema de anemia e que 

ele aconselhava fazer histerectomia. Então foi para resolver um excesso de sangramento no 

período menstrual, então eu aplaudi a atitude da histerectomia, mas eu não sabia levar ao pé 

da letra o que era. (GARDÊNIA) 

Procurei o médico porque aconteceram umas coisas que eu não estava sabendo. [...] Eu 

procurei o médico e falei: “doutor, meu filho, está acontecendo esse monte de coisa comigo”. 

Aí ele passou até exame neurológico, ginecológico, aí fiz tudo e estou esperando o resultado 

dos exames para mostrar para ele. (MARACUJÁ) 

 

Eu estava entrando numa depressão e procurei um médico, aí foi onde o médico começou a 

me pedir determinados exames entendeu? E aí ele detectou que eu já estava com uma queda 

hormonal e a gente começou o tratamento “pra”... porque já estava me dando aquele 

calorão, não sei se fala assim? (FLOR DE LÓTUS) 

 

Comecei a sentir aquelas coisas, comecei a viver momentos de tensão, muita tensão e isso 

acarretou uma urticária em todo o corpo. Eu nunca tinha ido a médico para me cuidar por 

nada grave. Quando comecei a ter esse problema marquei um clínico muito bom. [...] Ele 

disse: “eu vou te explicar tudo o que aconteceu com você, mas médico agente não procura só 

no momento da doença não, médico procura para fazer até uma medicina preventiva. Você 

“tá” no momento certo de procurar um médico porque você já está num período de entrar em 

várias fases de sua vida até chegar à menopausa”. Aí eu peguei, ali eu comecei. (FLOR DE 

LIS) 

 

 Aceita como parte da vida de toda mulher e enfrenta: se controlando, levando na 

brincadeira e se ocupando com outras atividades. Porém, percebe as modificações 

trazidas pelo tempo, refere que já não consegue mais fazer as coisas como fazia. 

Preocupa-se mais com a vida e sente necessidade de mudanças... 

Eu sei lá, eu sabia o que era, e, portanto encarava numa boa. Eu sabia de reclamações de 

amigas que passava por aquilo! Eu já estava preparada para esses calores. [...] Mas eu acho 

que levei numa boa. Sempre fui muito tranqüila, muito aberta, esclarecedora... (JASMIM)

  

Se achar que está doente, aí piora! [...] Tudo que acontece dizem que é porque se está na 

menopausa! Passam a fazer crítica e não entendem que isso faz parte da vida da 

mulher!(GIRASSOL) 

 

... tem pessoas, assim alguém mais corajoso que fala disso né, porque sente calores porque 

tem que tomar hormônio, porque tem não sei o que... diminui a medicação, é ruim pro 

parceiro... eu ficava estudando, pensando naquilo tudo e aí eu cheguei nesta fase da vida... 

que por enquanto eu não tenho parceiro nenhum, mas eu tenho certeza que eu iria descobrir 

uma maneira de facilitar as coisas se eu tivesse, a lubrificação seria o menor dos meus 

problemas. A única coisa que eu iria gostar é que eu não teria mais menstruação, pra mim ia 

ser a glória do céu... [...]… pode até ser coisa da minha cabeça eu não sei, eu estou achando 

que há coisas que eu quero fazer e o meu tempo já está se esgotando. […] Eu não sei se tem 

influência do climatério, mas é aquilo que eu “tava” falando com você, eu sinto uma 

necessidade muito grande de mudança, mas eu sinto que a mudança não vem... eu sinto que 

se não acontecer, eu não vou fazer acontecer! (MADRESSILVA) 
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... as pessoas que tem mais intimidade... “você está na menopausa né!”. Aí eu falo: oh vida, 

aí eu levo na brincadeira. [...]… tem hora que eu não tenho vontade de nada, tem hora que 

eu fico cansada... “tô” realmente, não “tô” bem porque eu já não estou mais novinha. Eu tô 

querendo me encostar um pouco. (BEGÔNIA) 

 

… dá impressão que a gente valoriza mais os problemas, se preocupa mais... dá mais 

importância às vezes a uma coisa que nem é tão importante, entendeu? […] Quando a gente 

é jovem, não se preocupa, não valoriza tantos os problemas e os problemas também não são 

tantos. A vida quando chega a certa idade, começa a surgir filho adulto, neto que vem, aí já 

aumenta a família e as preocupações... (MAGNÓLIA) 

 

Eu procuro não me “encucar” muito com isso, entendeu? Procuro levar as coisas da 

maneira que eu consigo... (ROSA) 

 

Melhora até o financeiro não ter... tem que ficar comprando “modess” né! Risos... 

(SEMPRE-VIVA) 

 

Eu acho que precisamos romper os paradigmas, passar a viver a nossa própria história! 

(AZALÉIA) 

 

Você tem que saber se controlar, a única solução é saber se controlar... isso não pode fazer 

sua cabeça também! [...] Quando eu era mais jovem, era muito ativa, agora não! Tudo estava 

bom para mim, agora não: já tenho bastante meus limites! (VIOLETA) 

 

… a gente fica lembrando uma sensação de tempo perdido. A gente tem isso também, parece 

que a gente, assim, envelheceu de uma hora para outra e que nem sabia que ia acontecer 

isso. […] Até que tem hora que esqueço, mas quando estou num lugar assim, de vez em 

quando, aquilo vem na minha cabeça. Quando olho uma foto, então, assim, parece tipo uma 

saudade, saudade que a gente tem de um tempo, que eu acho que é muito normal né! 

(CAMÉLIA) 

 

É confuso, bem complicado porque eu já estou me sentindo cansada, já não tenho mais 

aquela força que eu tinha quando era mais nova... (TULIPA) 

 

Ah, agora eu encaro isso aí normal... eu acho que toda mulher passa por isso mesmo. 

Entendeu?  A gente não tem que se preocupar com isso. Aceitar porque é coisa da vida, 

ninguém está fora disso né. Eu soube enfrentar isso aí numa boa. [...] Sei lá, eu estava 

sentindo que eu estava ficando velha. É, sei lá, estava meio irritada, descontente. Foi uma 

vivência bem pesada para mim! (FLOR DO CAMPO) 

 

... eu vejo que eu lido muito bem com essa questão. Não tem problema, nada que marque! 

[...] Um dia eu imaginei que eu fosse ficar estressada, rabugenta, mas estou levando isso 

numa boa. [...]… eu tenho que ver que daqui a pouco eu também não vou me comparar a 

uma “menininha de 18”, uma pessoa de 30 anos que “tá com tudo em cima”. Então vai 

chegar uma hora que eu também já não vou me interessar tanto por sexo. (GARDÊNIA) 

Você vai ficar triste? Ficar resmungando? Você vai remoer seu problema dia e noite? Não! 

Você tem que tentar né... (MIOSÓTIS) 

 

Olha eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar, de ler muito, de preencher o meu 

tempo com alguma coisa que eu gosto, entendeu? [...] Então eu tenho muitas ocupações... 
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[...] A gente sente que a força da gente, a energia já não é a mesma de quando a gente tinha 

23 anos, 30 anos de idade. Eu me vejo numa situação que apesar de eu fazer força, ir contra 

minha natureza, tem horas que realmente eu me dou conta de que eu não consigo mais fazer 

as coisas que eu fazia... (FLOR DE LÓTUS) 

 

... hoje as coisas estão mais abertas, hoje tem internet, várias opções! Hoje as pessoas vão 

entendendo, vão compreendendo... (FLOR DE LIS) 

 

 Diz que trabalhar é satisfação, compensação, ajuda, distrai e traz conforto; e 

ainda é oportunidade de trocar idéias, de se relacionar, de se sentir vitoriosa e livre... 

Eu vejo isso de uma maneira normal. O dia a dia da mulher atualmente é isso! Não é mais 

aquela mulher que fica socada dentro de casa e não contribui com nada no mundo lá fora! 

Me sinto bem fazendo o que faço, me acho normal. Eu não tive nenhum obstáculo em relação 

ao climatério que me atrapalhasse a trabalhar. [...] É uma vida normal e um estresse normal! 

(GIRASSOL) 

 

Aqui eu me divirto, troco idéias, comparo os problemas dos outros com os meus, vejo que não 

sou sozinha no mundo a ter problemas, entendeu? A gente em casa fica olhando para o 

problema da gente, vivendo ele com mais... alimenta mais. E, quando a gente sai, que divide 

o problema com quem está do lado, aí você faz um balanço de que a vida é assim mesmo... às 

vezes você ri, ouve uma piada, apazigua e é apaziguada. Essa convivência vai me fazer muita 

falta, já percebi. (MAGNÓLIA) 

 

... eu me sinto uma pessoa vitoriosa porque muitas coisas, tenho muitos problemas inclusive 

em casa, porque eu sempre fui o homem e a mulher da casa. Então me sinto vitoriosa por ter 

condições ainda de enfrentar todas as situações na minha vida e tentar resolver, mesmo já 

estando aos 54 anos. Continuo resolvendo os meus problemas da mesma forma de quando 

tinha lá meus 30 anos, meus 24 anos... (ROSA) 

 

Eu acho que é um grande momento na vida da mulher... eu continuo entendendo esse 

momento como o de liberdade. A gente já não engravida mais, a gente passa daqueles 

desequilíbrios, daquela fase de desequilíbrio extremo. (AZALÉIA) 

 

A pessoa tem que saber lidar com as próprias situações. Não é porque sente isso ou aquilo 

que vai ter uma grande modificação para as crianças (alunos), pode ter para a gente, mas 

temos que saber lidar com a gente própria, entendeu? (VIOLETA) 

 

Por ter mais experiência, trabalhar mais tempo na escola, a gente tem muita liberdade. Então 

a gente fala, e isso aí é uma coisa boa. Com os colegas não, a gente não tem problema não! 

(CAMÉLIA) 

 

Passei por isso tranqüila porque até que ir para o colégio trabalhar... para mim eu esquecia 

de tudo, entendeu? Me dedicava mesmo às crianças, então era um momento que eu me trazia 

conforto porque me dedicava! (FLOR DO CAMPO) 

 

Bem eu estou na biblioteca, aí as crianças vão lá. Eu me distraio um pouco! Meu tempo já 

melhora um pouco enquanto eu estou na escola. (MARACUJÁ) 
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Esse trabalhar fora para mim é uma compensação! Eu acho que é mais um descanso, eu 

sento lá, você um ouve um papo, você vê um outro lado seu que você tem para desenvolver. 

(MIOSÓTIS) 

 

Eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem e na maioria das vezes eu me relaciono bem com a 

maioria das pessoas... […] Para mim é satisfação. (FLOR DE LÓTUS) 

 

O trabalho me ajuda, você sabe que tem um compromisso lá fora, apesar de hoje em dia o 

tratamento de mamãe me deixar um pouco mais assim preocupada; mas o trabalho para mim 

não tem problema nenhum! Realmente você está no trabalho, sente aquele calorão, sente 

aquela coisa toda, mas isso você já sabe! (FLOR DE LIS) 

 

 Refere sobrecarga e incompreensão no cotidiano dos afazeres da casa e da 

escola... 

A mulher ficou muito sobrecarregada... […] Eu que vou a banco, mercado, a tudo, 

definitivamente tudo! Então, eu acho assim que foi um período muito cansativo, muito difícil, 

que não era só o meu trabalho e a casa em si. Tudo que tinha que resolver fora da casa era 

eu também. Ainda tive o problema de mamãe doente, papai também. (JASMIM) 

 

Há muita cobrança. Eles percebem quando a gente está mais nervosa, estressada, 

desestabilizada, eles percebem e reclamam, reclamam mais do que contribuem para resolver! 

Se reclamam da ausência, a gente se torna mais presente. [...] Se reclamam que a gente não 

liga, passa pelo menos, momentaneamente, a tapar aquela lacuna e depois toca para frente... 

Mas irão reclamar de novo! […] Então, quando a família cobra, a gente finge que pára e 

ajusta as coisas para poder estabelecer a calmaria. Mas depois tudo volta! Tenho que 

acalmá-los e ter calma para poder continuar! (GIRASSOL) 

 

Eu juro que o climatério me ajudou a tentar descobrir quem foi a bem-dita feminista que 

disse um dia que mulher precisa trabalhar fora de casa... eu não queria não, eu queria ter 

nascido em 1700, com um marido tomando conta de mim e eu tomando conta da minha casa. 

(MADRESSILVA) 

 

... agora os alunos são mais levados, tem horas que eu penso assim: será que sou eu que 

estou sem  paciência? (DÁLIA) 

 

... pra gente que está na sala de aula esse é o momento que você se perde, eu me perco no que 

eu “tô” falando. “Tô” dando aula muito bem, de repente dá aquela sensação, aquele calor 

horrível que escorre, dá vontade de tirar a roupa, e aí eu paro até de falar, de dar aula. É 

coisa de segundos, aí de repente dá aquele alívio: graças a Deus passou! E isso é uma coisa 

que atrapalha. Profissionalmente falando é bem prejudicial porque é uma coisa que 

interrompe, é o momento que você pára, o seu raciocínio também fica paralisado. [...] É 

horrível, tem muita gente que está passando pelo que eu estou passando mas não está na sala 

de aula. Quando me dá isso eu não gostaria de estar na sala de aula, eu não me sinto bem. 

Entendeu? Tem hora que eu não tenho vontade de nada, tem hora que eu fico cansada... 

(BEGÔNIA) 

 

É um caso até difícil de dizer porque antes a gente tinha uma cabeça, uma mente formada, 

como que seria a educação, como é a educação e hoje em dia tudo está muito mudado até na 

situação das próprias crianças. Eles, hoje em dia, eu acho que falam que aluno é rebelde, é 
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isso ou aquilo, às vezes eu acho a falta de limites, mas fora isso eu acho que hoje em dia eles 

sabem muito mais o que querem do que antigamente. (VIOLETA) 

 

Na escola, os alunos usam o termo “tia fulana tá nervosa porque está com TPM”, há também 

um envelhecimento da mulher e os alunos olham, observam e, a gente, sente que eles gostam 

da professora mais jovem por uma questão de atração. Já começa que esse envelhecimento 

prejudica um pouco. As meninas, por exemplo, elas observam a roupa que a gente usa e 

imitam: o cabelo, olham os acessórios, os brincos, a roupa. Então, nessa faixa, há um 

interesse deles também pela figura da professora. Como mulher, eu acho que isso interfere na 

vida profissional, naquela interação que existe melhor com o professor mais 

jovem.(CAMÉLIA) 

 

Muito estressada! Então implicava no trabalho, eu tenho que ficar mais isolada, mais “na 

minha” para evitar confusão... (risos)! […] Pretendo me aposentar ano que vem e estou 

perdendo a paciência também no trabalho: me sentindo cansada, já estou mais só para 

cuidar de casa mesmo, marido e filho... risos...  (TULIPA) 

 

… ser professora, eu acho que nessa situação, nessa faixa etária, eu acho que é uma coisa 

altamente complicada porque eu vejo que minhas amigas (a maior parte delas) estão 

separadas, estão separando, estão vivendo um momento muito complicado porque o colégio 

exige. A vida de dona de casa exige, e o marido exige. Só que nós temos aquele horário de 

compromisso. […] Eu acho muito complicado: ser mulher, ser profissional e ainda viver esse 

climatério... (GARDÊNIA) 

 

Enquanto eu ficar nessa rotina de casa-colégio, colégio-casa e esperando assinar minha 

aposentadoria, eu vou ficar nessa agonia. Ansiosa... (MARACUJÁ) 

 

 Revela que o companheiro influencia sua vida nas questões relativas ao trabalho, 

ao relacionamento e a liberdade... 

 

O homem brasileiro não se preparou para isso: para a mulher trabalhar fora! Então ele 

continua achando que tem que ter tudo na mão à hora e à tempo, e a mulher que se vire! 

(JASMIM) 

 

Eu me separei, e assim, eu me dedicava tanto em cuidar da minha casa e da minha família 

que eu sinto que não tive o retorno que eu gostaria de ter. [...] E quando nós nos separamos, 

eu me senti meio lesada assim na questão da partilha de bens, foi um monte de coisas, eu 

achei que eu fiz, não foi ele, eu fiz a minha vida engastalhar depois daquilo e por isso que eu 

falo que é uma questão, na minha opinião, de coragem. Eu já devia ter mudado essa situação, 

mais aí já tem uns 10 anos desde que eu me separei e eu já acho que não tenho mais aquela 

coragem, entendeu? Tipo assim: eu gostaria de ter ido embora, de ter lutado pela minha 

profissão, mas eu fui me acomodando com as coisas que foram acontecendo... 

(MADRESSILVA) 

 

... por volta dos 40 anos, eu senti uma fase mais aguçada do desejo sexual. Agora, já está 

uma coisa mais tranqüila, mais clama![...] Já está mais lenta, precisando de mais estímulos, 

conversas. Está num momento de quando tem uma preocupação, um nervosismo, a coisa já 

não rola bem! Eu acho, também, que essa parte sexual a vida toda é assim. Se você tiver num 

estresse não é tão legal. [...]Meu marido leva bem porque a atividade sexual não zerou, nem 
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caiu muito. No que diz respeito a mim, dependo mais de alguma coisa do que dependia 

antes... (MAGNÓLIA) 

 

Eu e o pai de meus filhos nos separamos, minha caçulinha tinha 09 anos. Não foi muito 

distante dessa época da menstruação não. Aí eu fui morar sozinha... Enquanto mulher 

acompanhada de um homem a gente tem um procedimento, mas quando a relação termina a 

gente se redescobri enquanto indivíduo. Indivíduo que se volta a ter interesses não só na 

manutenção da casa. E aí no período do tiroteio (menopausa): vários namorados![...] Uma 

admirável vida nova: recém chegada a uma outra vida de mim mesmo! Porque é diferente 

mulher acompanhada de um homem, e uma mulher sozinha! A gente inclusive acha, poxa 

espera aí, eu agora posso fazer outras coisas! Isso causa uma diferença. Eu podia abrir um 

pouco mais as asas e foi na época que a menopausa chegou. (AZALÉIA) 

 

A fase de 35 anos, para mim, é com relação a sexo foi a melhor fase! De 35 até uns 45, daí 

para frente acho que eu já comecei a entrar na menopausa... (TULIPA) 

 

... foi uma época assim que eu já estava chateada porque tive o aborto, e logo em seguida, 

comecei na menopausa... separei e vim embora... (FLOR DO CAMPO) 

 

Eu trabalho de sete ao meio-dia, chego em casa com um “monte” de atividades para 

corrigir, atividades para preparar e aí eu chego cansada ou então eu chego com todo pique; 

mas eu tenho que aproveitar meu pique para preparar atividade, e meu marido está ali: 

aguardando a mulher, que nesse momento é professora e tem que aproveitar o que ainda 

resta de libido. E, como você vai descarregar isso se você tem um monte de coisa para 

fazer?[...] Eu percebo que da mesma forma que existe mulheres que não tem esse 

envolvimento profissional, não são professoras; elas têm a cabeça livre para outras coisas e 

os homens querem isso. Eles não querem mulher reclamando de reunião de pais, de “GID”, 

de uma coisa e de outra. Então nós levamos para casa atividades. Meu marido é pedreiro e 

não leva nenhuma obra para casa. Ele, em casa, é homem e ele quer uma mulher. E cadê 

essa mulher? (GARDÊNIA) 

 

“Tô” horrível. Tenho que tomar calmante para dormir, perco o sono. [...] Ainda vem esse 

negócio da separação. (MARACUJÁ) 

 

... não sou casada, não tenho marido, talvez eu me sinto mais livre porque eu não tenho que 

dar conta de marido e nem filho, quem tem marido e filho é mais complicado. (FLOR DE 

LÓTUS) 

 

 Reflete sobre a fase em que se encontra e vai vivendo: com paciência, aproveitando a 

vida e cuidando da própria saúde... 

 

É difícil, mas aí a gente vai levando: dando um jeitinho de brasileiro. [...] Paciência, 

paciência, paciência... (JASMIM) 

 

 Como meus calores vieram depois que a menstruação acabou eu achava que não precisava 

correr atrás de nada. Agora já acho que tenho que correr atrás. [...] Eu sempre fico deixando 

para depois, mas acho que está passando da hora! Acho necessário, e que toda mulher tem 

que fazer! Precisa cuidar para evitar uma série de desconfortos para a mulher! (GIRASSOL) 

Eu agora “tô” numa outra fase, então eu sei que agora eu tenho que... há alguns exames que 

vou ter que fazer com mais freqüência. (MADRESSILVA) 
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A gente queria que tivesse mais assim é mamografia, que fosse mais fácil pra gente fazer 

esses exames que precisa nessa fase. (DÁLIA) 

 

... eu preciso me movimentar, eu preciso resolver, eu preciso sair para fazer. Então eu encaro 

(o trabalho) como um desafio, porque tem que ter muita força de vontade. (BEGÔNIA) 

 

Eu vou ter que conseguir alguma coisa que vá ocupar esse tempo de maneira prazerosa 

também, uma convivência com outras pessoas. (MAGNÓLIA) 

 

Hoje eu falo que não quero mais sala de aula porque não tenho estrutura para agüentar uma 

sala de aula .[...] Eu procuro levar minha vida normal, viver, esquecer que é uma coisa que 

tem horas que faz mal, dá uma sensação ruim. (ROSA) 

 

De 20 anos para cá eu entrei para a igreja e melhorou minha vida, eu bebia muito! Há 20 

anos para cá que é meu período melhor, tenho compromisso com a igreja! (SEMPRE-VIVA) 

... a gente pode praticar o que está afim, os filhos normalmente já estão grandes. Então, a 

gente pode ser a gente enquanto indivíduo-mulher! (AZALÉIA) 

 

Agora não tenho a menstruação, não sinto nada, graças a Deus, vivo em relação bem! 

(VIOLETA) 

 

É uma avalanche de coisas, todas em uma hora só e eu não estou aceitando isso muito bem 

não! Acho até bom também, bom a gente não aceitar tudo. [...] Não tem muita seqüência, eu 

procuro fazer uma caminhada, andar, sair para me distrair... (CAMÉLIA) 

 

... já dei minha contribuição (já passei 03 anos de trabalho), eu quero agora é aproveitar a 

vida. Não quero compromisso de estar lá todo dia no colégio, de lidar com aluno, não quero 

me aborrecer com nada. Eu quero é viver minha vida de agora para frente. (TULIPA) 

 

A gente não tem que se preocupar com isso. Aceitar porque é coisa da vida, ninguém está 

fora disso não é? (FLOR DO CAMPO) 

 

... eu já sei que não tenho que esperar o tal período para eu poder me privar de algumas 

coisas, então eu vivo! [...] Eu percebo que muita gente se previne negativamente para esse 

período. (GARDÊNIA) 

 

Vou para a academia, dou minhas caminhadas e assim vou levando a vida! (MARACUJÁ) 

Depois dessa página pesada que eu tive o bom é você sentir dor de cabeça, ter essa alegria 

de levantar, sair com sua família: tudo isso você dá mais valor. Até chupar um picolé que é 

uma coisa tão simples, você vê um sentido, um sabor diferente porque você teve um dia um 

bloqueio. Sua história vai parar aqui ou continuar? E, de repente, você supera os obstáculos 

e vê à frente coisas mais importantes até do dia a dia que passava insignificante. 

(MIOSÓTIS) 

 

... eu pego meu violão, vou tocar, tenho teclado, toco teclado também e gosto de ficar na 

internet porque gosto de pesquisar e também faço curso online. Então eu tenho muitas 

ocupações... (FLOR DE LÓTUS) 
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... eu comecei a sair porque comecei a perceber que eu estava muito tensa, sabe? [...] Eu 

nunca reclamei daquilo que já passou e, mas agora, eu vou ficar presa àquilo? Não, passou-

passou, morreu-morreu. Se eu ficar presa nisso, vou cair numa depressão, vou arrumar 

problemas piores para mim! (FLOR DE LIS) 

 

 

5.2 – O ser-mulher-trabalhadora-no-climatério na perspectiva da compreensão vaga e 

mediana 

 

 

Diante das falas das depoentes questionando a vivência do ser-mulher-trabalhadora-

no-climatério surgiram unidades de significados que permitiram a chegar à construção da 

compreensão vaga e mediana: o primeiro momento metódico da interpretação heideggeriana. 

Heidegger (2009, p. 209) esclarece que: 

No compreender, a presença projeta seu ser para possibilidades. Esse 

ser para possibilidades em compreendendo é um poder-ser que 

repercute sobre a presença as possibilidades enquanto aberturas. O 

projetar inerente ao compreender possui a possibilidade própria de se 

elaborar em formas. Chamamos de interpretação essa elaboração. 

 

Deste modo, apresento a seguir, as diversas possibilidades liberadas pela presença do 

ente interrogado, que neste momento, é ainda incompleta e provisória e emersa em 

significados capazes de gerar muitas interpretações. 

 

 Sente calor intenso e repentino, cansaço, irritação, fica sensível, ansiosa, chora, 

sofre... muda hábitos/comportamentos. São coisas estranhas e que nunca teve, que não 

sabe explicar, que vêm e vão de repente, que a preocupa... 

 Refere experiências de sua mãe, irmã e outras mulheres do seu convívio social e 

as compara ou diferencia do momento que vive... 

 Procura o profissional médico para conversar, perguntar o que está acontecendo, 

acompanhar, reclamar do calor, atenuar seu desconforto e saber se é preciso 

tratamento... 

 Aceita como parte da vida de toda mulher e enfrenta: se controlando, levando na 

brincadeira e se ocupando com outras atividades. Porém, percebe as modificações 

trazidas pelo tempo, refere que já não consegue mais fazer as coisas como fazia. 

Preocupa-se mais com a vida e sente necessidade de mudanças... 

 Diz que trabalhar é satisfação, compensação, ajuda, distrai e traz conforto; e 

ainda é oportunidade de trocar idéias, de se relacionar, de se sentir vitoriosa e livre... 

 Refere sobrecarga e incompreensão no cotidiano dos afazeres da casa e da 

escola... 

 Revela que o companheiro influencia sua vida nas questões relativas ao trabalho, 

ao relacionamento e a liberdade... 
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 Reflete sobre a fase em que se encontra e vai vivendo: com paciência, 

aproveitando a vida e cuidando da própria saúde... 

 

Na possibilidade de se mostrar o fenômeno, as unidades de significados acima, 

liberaram as falas das depoentes que na oportunidade do discurso revelaram a fase da 

menopausa/ climatério como um período difícil marcado por alterações como: calor intenso e 

repentino, irritação, estresse, ansiedade, cansaço, depressão, entre outras. Sensações como 

estar mais nervosa, impaciente, animada ou desanimada não implica em perceber-se, num 

primeiro instante, no climatério, e sim, em estar envolvida com o seu cotidiano, o dia a dia e a 

profissão. Isto gera desconforto para as mulheres, mas somente uma ausência ou 

irregularidade na menstruação pode representar e favorecer mudanças de hábito, 

comportamento, e atitudes. Nesta perspectiva, referiram que ondas de calor são comuns nesta 

fase para todas as mulheres, mas se preocuparam com a possibilidade de ao senti-las ter que 

“tirar a roupa” a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo gostando do tempo frio. Na 

descrição da vivência do climatério quando o fluxo menstrual está excessivo a mulher se sente 

desconfortável, sofre e convive com a insegurança de deixar manchas aparentes.  

Emergiu ainda nos depoimentos a insatisfação diante das modificações visualizadas no 

corpo físico, revelaram que esse corpo está horrível, completamente modificado. Comentaram 

sentir-se inchadas, feias e vulneráveis a engordar; perceberam a perda da lubrificação vaginal 

e a indisposição para as atividades sexuais. Estas situações vividas levam-nas a mudanças de 

hábitos cotidianos. 

Embora estas mulheres descrevam em seu discurso inicial o esperado no período da 

menopausa, revelam o não entendimento do que acontece na própria vivência do climatério ao 

destacar como “sensações estranhas” nunca percebidas anteriormente, que não sabem 

explicar, que vêem e vão de repente, que as deixam preocupadas. São situações que nunca 

imaginaram viver como fala Girassol: “a gente nem tem informação totalmente científica 

digamos assim ´né´! A gente tem informação do que já estudou, do que a gente sabe. A gente 

nem sabe direito, vamos dizer assim! Muitas vezes passamos por determinadas situações e 

não sabemos que é ligada ao climatério”.   

Sendo assim, na descrição da vivência do fenômeno climatério, as depoentes buscaram 

referências nas experiências das mulheres da família e de seu convívio social sobre 

menstruação e menopausa. Quando o acontecer da menopausa se mostra diferente da mãe ou 

da irmã, questionam e não entendem o porquê consigo não aconteceu da mesma maneira. 

Entendem que se as familiares se submeteram à tratamento para a menopausa, elas também 
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deverão fazê-lo, pois acreditam que estas especificidades da mulher são hereditárias. Ao 

mesmo tempo em que pensam em doença e tratamento, dizem que tudo isso é normal e que se 

muitas mulheres passaram, elas também passarão.  

Estes acontecimentos vividos no período do climatério levaram-nas a procurar o 

médico na possibilidade de conversar, reclamar do calor, acompanhar e saber se é preciso ou 

não estabelecer algum tratamento. As depoentes falaram que muito desgaste pode ser evitado 

se o médico pedir exames, passar medicamentos que atenuem os desconfortos, bem como 

regularizar a taxa hormonal. Ficaram surpresas com a resposta do profissional de que tudo o 

que vivenciam é normal, faz parte da vida e depois passa. Entretanto, nem sempre aceitam o 

dito e o tratamento proposto. Demonstraram ainda indignação perante a relação profissional-

cliente estabelecida, como Azaléia que procurou por um ginecologista para saber por que sua 

menstruação já havia cessado e ficou surpresa quando o médico “abriu a gaveta, tirou um 

livrinho, jogou em cima da mesa e prescreveu uma reposição hormonal”. Esta atitude revelou 

o afastamento do profissional diante do seu ser mulher, tendo em vista que ele não procurou 

saber quem ela era naquela etapa da vida e, ainda, não lhe permitiu falar livremente sobre o 

que estava sentindo.  

 Na trajetória do climatério as entrevistadas referiram aceitar os eventos vividos, por 

“saber” o que é, estar preparada, entender que é normal e faz parte da vida de toda mulher, 

como cita Jasmin: “eu sabia o que era e, portanto encarava numa boa. Eu sabia de 

reclamações de amigas que passava por aquilo!  

Nesse sentido, passam a enfrentar este momento não se “encucando”, não o 

percebendo como doença, “se achar que está doente, aí piora”, explicita Girassol. Buscam 

se controlar, lidar bem com esta questão levando na brincadeira. Preenchem o tempo com 

aquilo que gostam de fazer: estudar, ler, uma vez que “hoje as coisas estão mais abertas, hoje 

tem internet, várias opções!”, como revelou Flor de Lis. Enfim, este é o momento de 

“romper os paradigmas e passar a viver nossa própria história”, aponta Azaléia. 

Entretanto, elas sentem as modificações trazidas pelo tempo, revelam não conseguir 

mais fazer as coisas que faziam, sentem que sua energia e coragem já não são mais as 

mesmas. Percebem seus limites, cansaço, irritação e descontentamento. Begônia enfatiza: 

“tem hora que eu não sinto vontade de nada... eu já não estou mais novinha. Eu estou 

querendo me encostar um pouco!” 

Estas modificações são relacionadas pelas depoentes ao envelhecimento, a uma 

sensação de tempo perdido como apontado por Camélia “parece que a gente, assim, 

envelheceu de uma hora para outra e que nem sabia que ia acontecer isso”. A surpresa 
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diante do tempo ainda está articulada com a não compreensão do vivido, o que emergiu no 

depoimento de Madressilva “...pode até ser coisa da minha cabeça, eu não sei, eu estou 

achando que há coisas que eu quero fazer e o meu tempo já está se esgotando. [...] Eu não sei 

se tem influência do climatério...eu sinto uma necessidade muito grande de mudança, mas eu 

sinto que a mudança não vem... eu sinto que se não acontecer, eu não vou fazer acontecer!” 

Para as mulheres que vivenciam o climatério, o trabalho fora de casa em condição de 

ser professora é revelado como uma atividade normal que faz parte de sua vida, ou seja, é do 

cotidiano da mulher contribuir para si, para a família e para o mundo. Ajuda, é um descanso, é 

um compromisso “lá fora”, traz compensação e conforto. Referem que na escola têm a 

oportunidade de trocar idéias, divertir-se, comparar e dividir seus problemas com quem está 

do lado, perceber que não estão sozinhas no mundo, que seu obstáculo não é maior nem 

menor que o de outras, e assim, como disse Magnólia possibilita fazer “um balanço de que a 

vida é assim mesmo...às vezes você ri, ouve uma piada, apazigua e é apaziguada. Essa 

convivência vai me fazer muita falta, já percebi”. Ressaltaram que ficando em casa olhando 

os problemas, estão são mais valorizados. Revelaram ainda a satisfação em exercer seu 

trabalho na escola, pois lidar com alunos significa dedicação, conforto e distração. 

As depoentes apontam o trabalho como possibilidades de vitória e liberdade. Vitória, 

pois ele nesse momento ajuda a enfrentar e tentar resolver os problemas da vida, inclusive os 

de casa. Isto é percebido na fala de Rosa: “... me sinto vitoriosa por ter condições ainda de 

enfrentar todas as situações na minha vida e tentar resolver, mesmo já estando aos 54 anos.” 

Significa também liberdade, uma vez que por trabalhar mais tempo na escola, por ter mais 

experiência podem ter mais liberdade, falar com os colegas e isto é coisa boa.  É um grande 

momento na vida da  mulher como afirma Azaléia: “a gente já não engravida mais, a gente 

passa daqueles desequilíbrios, daquela fase de desequilíbrio extremo.”  

Porém, por estarem nas possibilidades de serem trabalhadoras no climatério e donas de 

casa, as depoentes se mostraram insatisfeitas com a sobrecarga de afazeres no cotidiano da 

casa e da escola. Um período difícil e cansativo, no qual têm que fazer tudo ao mesmo tempo: 

ir ao supermercado e ao banco, cuidar da casa, do marido, dos filhos, das doenças que surgem 

com seus familiares e de si. Isto se traduz na fala de Gardênia “A vida de dona-de-casa exige, 

e o marido exige. Só que nós temos aquele horário de compromisso. [...] Eu acho muito 

complicado: ser mulher, ser profissional e ainda viver esse climatério”. Sentem-se cobradas e 

incompreendidas pela família, pois embora a mesma perceba seus momentos de estresse e 

nervoso, continuam reclamando da sua ausência.  
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Estes acontecimentos se somam as interferências vividas no cotidiano do trabalho na 

escola, uma vez que ser professora nesta faixa etária é complicado. Percebem que os alunos 

olham e observam a figura da professora, demonstrando uma interação melhor com o 

professor mais jovem. Além disso, já não têm a mesma paciência no lidar com os alunos, ora 

por achar que eles estão mais levados, rebeldes, parecem sem limites, ora por entender que a 

educação hoje está mudada e assim, os alunos sabem o que querem, como dito por Violeta.   

Com isso, enquanto aguardam a aposentadoria, ficam nessa rotina casa-colégio, colégio-casa, 

e isto as tornam mais ansiosas e agoniadas. 

Revelaram que o companheiro influencia sua vida nas decisões relativas ao trabalho, 

ao relacionamento e à liberdade. Explicitaram que homem não está preparado para conviver 

com a mulher que trabalha fora de casa, continua achando que tem que ter tudo na mão à hora 

e a tempo. O homem que está em casa quer uma mulher e não uma professora com atividades 

da escola para preparar ou corrigir. Considerando o relacionamento, as depoentes perceberam 

que após os 40 anos ocorreram modificações no desempenho sexual, que agora é uma fase 

tranqüila, mais lenta e dependente de estímulos.  

As mulheres que passaram pela separação conjugal ocorrida durante a vivência do 

climatério fizeram referência a sentirem-se lesada ou livre enquanto indivíduo. Madressilva 

nos fala: “... quando nós nos separamos eu me senti meio lesada assim na questão da partilha 

de bens, foi um monte de coisas, eu achei que eu fiz, não foi ele, eu fiz a minha vida 

engastalhar depois daquilo...”  Azaléia revela: “enquanto mulher acompanhada de um 

homem a gente tem um procedimento, mas quando a relação termina a gente se redescobre 

enquanto indivíduo. Indivíduo que se volta a ter interesses não só na manutenção da casa.  

Os depoimentos indicaram que as mulheres ao vivenciar o período do climatério 

refletem sobre a fase de vida em que se encontram. Ressaltaram iniciativas de querer 

aproveitar a vida por entenderem que se ficarem preocupadas, presas aos desconfortos dos 

momentos vividos podem arrumar problemas piores, cair numa depressão, se privarem de 

algumas coisas. Porém, entendendo que estão numa “outra fase” precisam correr atrás, cuidar 

para evitar uma série de desconfortos para a mulher.  Anseiam por mais fácil acesso aos 

exames que precisam fazer com mais freqüência nessa fase. 

Assim, buscam levar a vida com paciência, força de vontade, alegria, abandonando o 

vício, não se aborrecer com nada. Apontaram o desejo de viver de maneira prazerosa, 

conviver com outras pessoas, ter compromisso com a igreja, freqüentar a academia, praticar 

caminhada e sair para se distrair, inclusive com a família.Tocar violão, teclado e acessar 

internet também são possibilidades apontadas por  Flor de Lótus.  
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5.3 – A Hermenêutica em Heidegger 

 

 

O segundo momento metódico em Heidegger se denomina hermenêutica e, vai à 

compreensão vaga e mediana para que através das falas das depoentes emerja a interpretação.  

Para Almeida (2009, p. 139) “a interpretação é o desenvolvimento de possibilidades 

projetadas na compreensão.”  

Na intencionalidade de se compreender a vivência do fenômeno climatério tal como se 

mostra no ser-mulher-trabalhadora, baseei-me nas possibilidades elucidadas por Martin 

Heidegger, ser filósofo, que se dedicou ao estudo das relações concebidas pela interação 

homem-mundo-homem. Esta interação do homem com o mundo e vice-versa se apresenta, 

muitas das vezes, em palavras, fontes que precisam ser buscadas, descobertas e liberadas 

(CASANOVA, 2006). Sendo assim, as palavras são fontes de sentido e não portadoras do que 

já é sabido. 

A interpretação dada por Casanova vai ao encontro do pensamento filosófico de 

Heidegger na obra Ser e Tempo (2009, p. 31)
a
 na qual explicita que “não há original perfeito, 

isto é, pronto e acabado”. Por isso compreender os significados da vivência do ser-mulher-

trabalhadora-no-climatério poderá mostrar as possibilidades deste fenômeno situado na 

presença do ente interrogado: a mulher. 

Para Heidegger (2009)
a
, o primeiro passo para a analítica da presença consiste em 

interpretar a constituição de ser-no-mundo. Para explicar o que é ser-no-mundo, Heidegger 

(2009), coloca-nos a disposição o significado de mundo e diz que este em condição de 

fenômeno só é descrito se for permitido deixar e fazer ver o que se mostra no “ente” dentro do 

mundo. Os entes dentro do mundo, denominam-se entes intramundanos, e são as coisas 

naturais e as coisas “dotadas de valor”. É a partir destes conceitos que inicio esta 

hermenêutica. 

O climatério, envolvido pelo evento fisiológico da menopausa, é um ente da natureza 

que vem ao encontro do ser mulher dentro do mundo, e a partir de então se mostra como coisa 

“dotada de valor” por ter a substancialidade, que é o caráter ontológico das coisas naturais. 

Mas, na maioria das vezes, a presença desta mulher é um sendo que se relaciona com o ser 

numa compreensão enraizada na cotidianidade e por isso existe. Apenas existe encoberta nas 

coisas dotadas de valor, próprio do que é ôntico e não ontológico (HEIDEGGER, 2009)
a
. 

Para Heidegger (2009, p. 99)
a
 “o ser-no-mundo é, sem dúvida, uma constituição 

necessária e a priori da presença, mas de forma nenhuma suficiente para determinar por 

completo o seu ser”. 
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A mulher-trabalhadora, em situação de climatério, na expressividade da vivência 

mostrou-se, em princípio numa condição de ser simplesmente dado, quando a partir dos 

quarenta (40) anos vieram ao encontro de seu mundo manifestações nunca sentidas. Este 

mundo se mostrou dominado pela expressividade do fenômeno, que “é o que se revela, o que 

se mostra em si mesmo. Os fenômenos constituem, pois, a totalidade do que está à luz do dia 

ou se pode pôr à luz”( HEIDEGGER, 2009, p. 67)
a
. 

Nesta perspectiva, as depoentes anunciaram ondas de calor, cansaço, irritação, 

sofrimento, ansiedade... que se constituíram na categoria “manifestações”, e não num 

“manifestar-se” já que aquilo que é anunciado indica, quando se mostra, o que não se revela, 

entendido como o que emerge naquilo mesmo, como o que irradia (HEIDEGGER, 2009)
a
. 

 Infiltradas no cotidiano, as manifestações fizeram-nas pensar que tudo aquilo era parte 

do dia a dia, da profissão, da vida. Com essa compreensão mediana se revelaram na 

inautenticidade do ser mulher diante do fenômeno, já que este estava no modo privilegiado 

do encontro: mostrar-se em si mesmo (HEIDEGGER, 2009)
a
.  

 Como ente dotado do caráter da presença, estando na inautenticidade, as mulheres se 

encontram no mundo da ocupação que, em Heidegger (2009)
a
, de início designa realizar 

alguma coisa, cumprir. Então, elas demonstram a possibilidade de conviver com as 

manifestações e cumprir as tarefas do cotidiano. Mas, o fenômeno climatério adquire razão 

maior em seu mostrar-se quando as mulheres observam uma menstruação excessiva, escura 

ou “diminuta” que sinaliza a estranheza. À luz de Heidegger (2009, p. 225)
a
 “estranheza 

significa, porém, igualmente ´não se sentir em casa`.” Sendo assim, a menopausa se 

configura como o “não se sentir em casa”. As entrevistadas percebem coisas “dentro de sua 

casa” que chamaram então de estranhas, que não conseguem explicar... Isto se revelou em 

depoimentos como o de Begônia “... não é só o calor, é uma coisa assim na cabeça, é um mal 

estar mesmo! [...] Não é dor de cabeça não: é uma sensação ruim, a cabeça fica ruim. Não 

sei te explicar, é um mal estar. Você não consegue definir aquele período”... 

 Buscando entender a estranheza do fenômeno, as depoentes recorreram às descrições 

das experiências da mãe, irmã e outras mulheres do seu convívio social por acreditarem na 

possibilidade destas serem iguais às suas. Para elas a menopausa é considerada hereditária e 

se a mãe ou irmã um dia trataram, também deveriam fazer o mesmo. Esta compreensão dada 

pelas depoentes do fenômeno como unidade se expressa na composição própria de “ser-no-

mundo”. A presença do ser-mulher-trabalhadora-no-climatério tomada pelo mundo que veio 

ao seu encontro é um ser-com cotidiano enraizado na co-presença dos outros, envolvida pelo 

falatório, que determina seu modo de ser. Em Heidegger (2009)
a
 a falação, a curiosidade e a 
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ambigüidade caracterizam o modo da presença enquanto abertura de ser-no-mundo. A co-

presença vem ao encontro no modo da indiferença e da estranheza (HEIDEGGER, 2009)
a
 e é 

neste momento que as mulheres decidem procurar pelo profissional médico. É na curiosidade 

que elas se ocupam de um poder-ver (HEIDEGGER, 2009)
a
; todavia desejam conversar e 

saber a respeito de todas as coisas que estão acontecendo, reclamar do calor que aparece de 

repente, atenuar o desconforto e saber se é preciso tratamento. O médico, na condição de ser-

no-mundo se revelando desviado do caráter da presença, trata esta mulher como ente 

simplesmente dado que se encontra na fase da menopausa, unidade da vivência do fenômeno 

climatério. Isto é percebido por elas quando ouvem, no consultório, que suas dúvidas e 

desconfortos são normais, fazem parte desta etapa da vida e depois passam. 

 É na decadência do atendimento médico “que se poderia chamar de ´sujeito` da 

cotidianidade, a saber, o impessoal” (HEIDEGGER, 2009, P. 169)
a
 que as mulheres 

trabalhadoras em situação de climatério se lançam para a presença, que em Heidegger (2009)
a
 

é a possibilidade de compreender o seu ser mais próprio no sentido de um “ser simplesmente 

dado fatual”. “Com a facticidade, o ser-no-mundo da presença já se dispersou ou até mesmo 

se fragmentou em determinados modos de ser-em” (HEIDEGGER, 2009, p. 102)
a
.   

 Nos modos de ser-em, que possui a constituição essencial de ser-no-mundo, as 

depoentes se vêem na necessidade de ter que fazer alguma coisa, produzir, tratar, cuidar... 

(HEIDEGGER, 2009)
a
; e então passam a aceitar sua nova possibilidade de vida: estar no 

climatério! Percebem, no modo de estar-só, que faz parte da vida de toda mulher e, então, 

precisa enfrentá-lo para viver. São alternativas: controlar-se, levar na brincadeira, ocupar-se 

com outras atividades uma vez que “isso não pode fazer sua cabeça também”, assim falou 

Violeta.  

No mundo da ocupação estão os entes que para Heidegger (2009)
a
, é o modo de ser-

no-mundo, onde se determina quem é e está no modo da cotidianidade da presença. Esses 

entes, que somos nós mesmos, possuem a essência da presença em sua existência Heidegger 

(2009)
a
. Enquanto ser-mulher esta existência está na possibilidade de ser ôntica, estando mais 

próxima à percepção das modificações trazidas pelo tempo.  

Na obra Ser e Tempo, Heidegger (2009, p. 426)
a
 trata a temporalidade como 

disposição ao dizer que “existencialmente, ser e estar-lançado significa: dispor-se deste ou 

daquele modo.” Na condição de lançadas dentro do mundo do climatério, as entrevistadas 

falaram de um novo tempo, que coloca à disposição do corpo em decadência uma força e 

energia diminuída, pois sentem que já não são mais as mesmas: tão jovens. Em Heidegger 

(2009, p.433)
a
, “a decadência encontra seu sentido existencial na atualidade. A análise 



69 

 

preparatória da decadência teve início com a interpretação da falação, da curiosidade e da 

ambigüidade. A análise temporal da decadência deve seguir o mesmo caminho”; e é nesta 

atualidade que o envelhecimento é percebido e se revela na lembrança da sensação de tempo 

perdido, como dito por Camélia. Ainda neste movimento existencial da atualidade marcado 

pela temporalidade do acontecer, Heidegger (2009, p. 433)
a
 afirma que “a curiosidade é uma 

tendência ontológica privilegiada da presença, segundo a qual ela se ocupa de um poder-

ver”. O poder-ver na presença do ser-mulher-trabalhadora que vivencia o climatério se 

revela na fala de Magnólia: “... dá impressão que a gente valoriza mais os problemas, se 

preocupa mais... dá mais importância às vezes a uma coisa que nem é tão importante, 

entendeu? [...] Quando a gente é jovem não se preocupa, não valoriza tanto os problemas e 

os problemas também não são tantos”. 

Quando interrogadas sobre a possibilidade de ser-mulher-trabalhadora-no-climatério, 

as depoentes referiram ser esta a oportunidade de trocar experiências e dividir seus problemas 

com colegas da escola, de apaziguar e ser apaziguada, esquecer de tudo, de não estar-só.  

Heidegger (2009)
a
 se refere ao estar-só como um modo deficiente de ser-com; o estar-só da 

presença é ser-com no mundo. Ao dedicar-se em ser professora, se vê no mundo da 

“ocupação”, pois é o momento que se encontra com os alunos e esquece-se de tudo “lá fora”: 

sente-se vitoriosa e livre enquanto ser, é um ser-na-autenticidade, de ser-mulher-

trabalhadora-no-climatério. Nesta perspectiva de compreensão mediana é assim que já se 

direcionam para a cura na possibilidade de já ser-em, pois a presença enquanto ser-com 

permite o encontro de muitos em seu mundo. “A cura se acha do ponto de vista existencial-a 

priori antes de toda ´atitude` e ´situação` da presença, o que sempre significa dizer que ela se 

acha em toda atitude e situação fática” (HEIDEGGER, 2009, p. 260)
a
.  

Enquanto ente nas possibilidades de trabalhadoras e donas de casa, as depoentes estão-

lançadas na sobrecarga entre os afazeres da casa e da escola. Mostraram-se lançadas na 

decadência que em Heidegger (2009)
a
 constitui um modo especial de ser-no-mundo, 

totalmente absorvido pelo mundo e pela co-presença dos outros no impessoal, quando 

revelaram insatisfação com o excesso de trabalho dentro e fora de casa, e sentiram que “é 

muito complicado ser mulher, ser profissional e ainda viver esse climatério”, explicitou 

Gardênia. A família se encontra no modo indiferente da disposição, pois percebem o estresse 

e nervosismo do ser-mulher-trabalhadora-no-climatério e permanecem reclamando de sua 

ausência. “A falta e ´ausência` são modos da co-presença, apenas possíveis porque a 

presença enquanto ser-com, permite o encontro de muitos em seu mundo” (HEIDEGGER, 

2009, p. 177)
a
. 
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 As inferências do cotidiano familiar se somam aos acontecimentos do trabalho na 

escola, quando o ser-mulher-trabalhadora-no-climatério é “preocupação na constituição da 

presença enquanto ser-com” (HEIDEGGER, 2009, p. 178)
a
. Sendo-com os alunos, elas 

percebem que eles interagem melhor com a professora mais jovem, da mesma maneira que 

elas já não têm mais a mesma paciência. Afirmaram que os alunos de hoje não são como os de 

antigamente, e projetam-se dentro do mundo da escola na qualidade de ser-próprio por serem 

autênticos em suas atitudes; hoje eles sabem mais o que querem, disse Violeta. 

A presença do companheiro foi relatada como significativa, enquanto ser em suas 

vidas. Na condição de mulher acompanhada de um homem se revelam na inautenticidade, 

quando estão sofridas com a separação que acontece justamente nesta fase da vida, 

reclamando da impessoalidade masculina na divisão dos bens e diante da sua dedicação em 

cuidar da casa e dos filhos. Neste sentido, a mulher é vista como co-presença da relação 

homem-mulher (HEIDEGGER, 2009, p. 260)
a
. O homem se coloca diante do ser-mulher-

professora-no-climatério como ser-aí (Dasein), uma vez que quando está em casa espera uma 

mulher, e não uma professora com afazeres escolares para preparar ou corrigir. As mulheres 

mostram outra possibilidade de preocupação, que é a do ser consigo mesmo, pois percebem 

que a partir dos quarenta anos seu desempenho sexual também mudou: “agora, já está uma 

coisa mais tranqüila, mais calma![...] Já está mais lenta, precisando de mais estímulos, 

conversas. Está num momento de quando tem uma preocupação, um nervosismo, a coisa já 

não rola bem”, revelou Magnólia.  

Ainda no discurso da presença do companheiro em suas vidas, mulheres separadas ou 

solteiras revelam seu mundo próprio, pois percebem que sem o companheiro estão projetadas 

para a liberdade e outras possibilidades de viver, uma vez que ser-mulher acompanhada de 

um homem, e ainda ter que cuidar de filhos, é ser inautêntica no mundo da convivência. 

Sendo assim, as depoentes se abrem e se mostram desvelando o significado de ser-

mulher-trabalhadora-no-climatério. Heidegger (2009, p.17)
a
 enfatiza que “é a partir das 

relações que o homem e as coisas se definem e não ao contrário”; portanto na relação com o 

mundo do climatério as mulheres se revelaram enquanto ser-aí (Dasein), dotadas do caráter 

da presença que é rica e variada em interpretações,  na possibilidade de refletirem sobre a fase 

em que se encontram e decidirem viver cuidando da própria saúde, tendo paciência e 

aproveitando a vida. A paciência se revelou no aprender lidar “numa boa” com as 

adversidades do fenômeno climatério enquanto ser-mulher-trabalhadora. Ao decidirem 

cuidar da própria saúde percebem que agora terão que acompanhar-se mais de perto, fazendo 

exames e abandonando vícios. Decidiram aproveitar a vida percebendo a importância em ter 
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uma religião, conviver prazerosamente com outras pessoas, serem autênticas nas decisões, 

exercitarem-se; enfim decidiram levar a vida da melhor maneira que puderem. 

Deste modo disse Heidegger (2009, p. 268)
a
: “a questão sobre o sentido do ser só é 

possível quando se dá uma compreensão de ser”; e então o sentido de ser-mulher-

trabalhadora-no-climatério se desvela na temporalidade do acontecer, uma vez que as 

mulheres no movimento da vivência do fenômeno liberaram em suas falas que o climatério, 

em sua substancialidade se mostra como um esperar com ansiedade... um viver inautêntico e 

impessoal na possibilidade de apenas ser-no-mundo ... e um vivido próprio enquanto ser-aí-

mulher-trabalhadora-dentro-do-mundo-do-climatério. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se originou quando, na qualidade de ser enfermeira, senti interesse em 

compreender a mulher trabalhadora como um ser que vivencia o climatério, uma vez que 

percebo o fenômeno como parte da vida. 

A expectativa de vida em torno de setenta e seis (76) anos para a parcela feminina da 

população aponta para um elevado número de mulheres que provavelmente passarão pela 

vivência do climatério.  

A partir do cotidiano da minha vivência profissional, iniciei este curso de Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (MACCS/ UFF) com o objetivo de 

compreender o significado que a mulher trabalhadora atribui à vivência do climatério, uma 

vez que percebi, enquanto enfermeira, que a preocupação está voltada para a menopausa, uma 

unidade deste fenômeno. 

A partir das falas das depoentes, esta dissertação trouxe à luz as possibilidades de ser-

mulher-trabalhadora-no-climatério, uma vez que o fenômeno se mostrou possível de 

interpretação.  

Ao se reportarem à vivência, revelaram que o climatério vem de encontro ao seu 

mundo e modifica sua cotidianidade. Pensam na possibilidade de estar doentes, já que o 

falatório prevalece no discurso de que chegou a hora de se cuidar. Por isso, a 

substancialidade do climatério está na menopausa, que quando surge, está acima de todas as 

coisas, está dotada de valor, e tem o favorecimento de encobrir as diversas faces do 

climatério, que são próprias de cada ser-mulher. 

Sendo assim, percebo que é possível ampliar estratégias em saúde nos campos da 

Saúde do Trabalho, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Ensino e Pesquisa a partir das falas das 

mulheres. Ficou evidente a necessidade de implantação de serviços que valorizem a mulher 

para além da perspectiva da transição do período reprodutivo para o não reprodutivo, bem 

como para a capacitação dos profissionais de saúde com vistas a ações inovadoras 

direcionadas a esse público.  

Nesta circunstância, e a partir do emprego da abordagem fenomenológica que me 

proporcionou conhecer singularmente o ser de cada mulher professora no climatério, 

apresento algumas estratégias de atuação para a enfermagem:  

 ressaltar aos gestores da Saúde Pública a importância  da formação de grupos 

de apoio para as mulheres em fase de climatério; 
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 incentivar, no âmbito das empresas, a promoção da saúde da mulher 

trabalhador em fase de climatério; 

 incentivar a partir da formação de grupos de apoio o diálogo sobre a fase de 

vida do climatério; 

 promover reuniões com os familiares para esclarecimentos e discussão sobre as 

diversas faces do fenômeno climatério; 

 incentivar a mulher falar livremente sobre sua situação de vida durante uma 

consulta de enfermagem; 

 buscar compreender, na qualidade de enfermeiro (a), a mulher, no sentido de 

ser-mulher-trabalhadora-no-climatério que passa, passará ou que já passou pelo 

evento fisiológico da menopausa; 

 dialogar sobre o climatério em suas características e implicações para a vida da 

mulher; 

 incentivar, por meio de palestras nas unidades de atendimento ao climatério, a 

desmedicalização do climatério; 

 contribuir para desmistificar o pensamento de que mulheres em situação de 

climatério estão doentes; 

 explicar as fases que envolvem o climatério e  que culminam na menopausa; 

 promover qualidade de vida através de apoio e conversas para aliviar as 

preocupações das mulheres no climatério; 

 manter o estímulo à prática de atividades físicas, alimentação saudável, 

ingestão hídrica, cuidados com a pele, entre outros; 

 incentivar a manutenção de suas atividades  cotidianas, inclusive na condição 

de ser-mulher-trabalhadora-no-climatério; 

 promover o cuidado em saúde. 

A sinalização dessas estratégias de atenção pela enfermagem fez-me perceber que esta 

pesquisa contribuiu para minha formação de mestra em Enfermagem, assim como para o 

ensino de graduação na área, uma vez que considerando o fenômeno pesquisado como 

possibilidade de um saber compreensivo, o presente estudo apontou ser oportuno que os 

profissionais de saúde, especialmente os da enfermagem, percebam e atendam a mulher como 

um ser-dentro-do-mundo-do-climatério, o que proporcionará um esperar sem ansiedade... 

um viver próprio enquanto ser-mulher-trabalhadora-no-climatério e um vivido que permita 

a continuidade da vida com prazer, satisfação e liberdade. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
1. Dados de identificação 

Título do Projeto: Compreendendo a vivência de mulheres professoras em situação de climatério 

Pesquisador Responsável: Glaucimara Riguete de Souza Soares 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (22)25641264 –(22) 99296828 

 

Nome da voluntária:     ______________________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ anos         R.G. __________________________ 

 

 A Sr. (ª) está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: “Compreendendo a 

vivência de mulheres professoras em situação de climatério”, de responsabilidade da pesquisadora Glaucimara 

Riguete de Souza Soares e da orientadora Prof.ª Dr.ª Sônia Mara Faria Simões.  

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a vivência de mulheres professoras do ensino médio, que 

se encontram em situação de climatério.  

Participando desta pesquisa, a Srª estará contribuindo para a ampliação dos conhecimentos sobre a 

assistência à saúde da mulher em fase de climatério. A pesquisa será realizada através de entrevistas, ou seja, a 

pesquisadora irá desenvolver uma conversa, que será gravada em aparelho de MP4 player, sobre a perspectiva de 

compreender o sentido que a mulher que exerce atividade fora do lar atribui a sua vida antes, e após iniciar o 

climatério. 

 A presente pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. Caso a  Srª tenha 

qualquer dúvida relacionada a pesquisa, poderá entrar em contato com a pesquisadora, por telefone ou 

pessoalmente. A pesquisadora garante o acesso às informações atualizadas durante todo o estudo. 

 Sua participação é voluntária, de maneira que está livre para retirar este consentimento e deixar de 

participar do estudo a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. As informações relacionadas à sua privacidade 

serão mantidas em caráter confidencial. 

 Ao final do estudo, as informações poderão ser divulgadas em textos, periódicos ou eventos científicos 

da área da enfermagem e saúde.  

 

Eu, _______________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informada e concordo em participar, como voluntária, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Trajano de Moraes-RJ, _____ de ____________ de _______. 

 

 

__________________________________________                       _________________________________ 

Nome e assinatura da voluntária                                               Glaucimara Riguete de Souza Soares  

                                                                              (Responsável        por      obter    o    consentimento) 

 

 

 

                                                                                      

  _________________________________                    __________________________________ 

                    

Testemunha             Testemunha 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Entrevista nº ______      

Inicio:                         Término:                              data: __ /__  / ___    

 Identificação: 

Iniciais do nome:____________________________________Idade:______________  

Estado civil:_______________________                               

Endereço:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________                            

Profissão:_____________________________________________________________ 

Nível de Formação:______________________  

Tempo de formação acadêmica:____________ 

Tempo de atuação no cenário da pesquisa: ________________ 

Data da menarca:_________________ 

Nº de filhos:_____________________ 

Estado civil:_____________________ 

Tipos de parto:___________________ 

 

 

 Questões: 

 

 

1-O que é, para você, vivenciar o climatério? 

 

2- O que significa para você ser mulher-professora em situação de climatério?  

 

 

 

Observações da Pesquisadora: 
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APÊNDICE C 

 

 

 

Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa 

Coordenação Geral de Pós-Graduação em Enfermagem 

Coordenação do Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde 
 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Glaucimara Riguete de Souza Soares 

Av. Amaral Peixoto, s/nº 

Trajano de Moraes – RJ 

24 de agosto de 2010 

Contato: glau_riguete@hotmail.com 

                (22) 99296828, (22) 25641264 (recado – Aurea) 

                (21) 2629 9494 – coordenação Mestrado-UFF 

 

Colégio Estadual Maria Marina Pinto Silva 

Praça Nilo Peçanha, Centro, Trajano de Morais-RJ 

 

Prezadas diretora Srª Heloíza Helena Rocha Neves e professoras: 

Dirijimo-nos a este colégio como aluna e professora do Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde (MACCS, 2010/2012) da Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ; 

onde desenvolvemos um projeto de pesquisa intencionado em inovar as práticas do Cuidado 

em Saúde frente à humanidade, e em especial às mulheres.  

Como aluna, durante a pós-graduação desenvolvi uma monografia de revisão online sobre as 

alterações físico-psicológicas do climatério e suas interferências na qualidade de vida das 

mulheres trabalhadoras, onde concluiu-se que o enfermeiro (a) pode contribuir para um 

completo bem-estar físico e mental das mulheres em seu ambiente de trabalho, local onde 

passam a maior parte do dia. Frente a esta conclusão, aprofundamos este estudo no Mestrado, 

desejando compreender mulheres professoras que vivenciam o climatério e que trabalham 

fora de casa: compreender seu mundo, sua disposição, seu saber popular sobre climatério. 

Sentiremo-nos honradas, respeitando os princípios éticos da beneficência e não maleficência e 

da pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução 196/96 do Conselho nacional de Saúde), 

receber autorização das senhoras e senhoritas para levantarmos os dados aos quais 

necessitamos. O climatério ocorre dos 35 aos 65 anos de idade e se define como uma fase 

biológica da vida da mulher, que possui a menopausa como referencial, mas como revelam as 

pesquisas atuais, este vem sendo entendido como um processo patológico, marcado por 

preconceitos e enfrentamento desgastante para o trabalho fora de casa. Os dados coletados nas 

entrevistas poderão revelar modos/maneiras de elevar a qualidade de vida, tornando as 

mulheres mais dispostas para enfrentar o ambiente de trabalho, assim como suas tarefas do dia 

a dia com mais e melhor disposição. Informamos que o anonimato será preservado durante as 

entrevistas, as mesmas ocorrerão individualmente no melhor horário para a entrevistada e no 

dia escolhido por ela, as perguntas não serão parciais, estando a professora entrevistada livre 

para falar o que quiser e até onde quiser; assim como o que souber. A escolha pela Escola 

Estadual Maria Marina Pinto Silva ocorreu pelo interesse em realizar este estudo com as 

pessoas do meu município, às quais como enfermeira tenho consideração, respeito e, acima de 

tudo, será uma satisfação pessoal criar um plano de cuidados para a promoção da saúde de 

climatéricas baseada na história de vida de “minhas” professoras, aquelas que um dia 

puderam me ensinar um pouco da vida. Desenvolver um projeto em Trajano de Morais, 

http://www.uff.br/
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desenvolve o nosso município que é tão rico de informações e pessoas, mas que poucos 

conhecem. 

Desde já, ficamos agradecidas pela atenção em conhecer um pouco de nosso projeto. Por aqui 

nos despedimos, desejando poder desenvolvê-lo com vocês, professoras, seres essenciais no 

nosso processo de educação.  

 

 

 

 

Atenciosamente, 

   

Mestranda Glaucimara Riguete de Souza Soares                  Prof. Drª Sônia Mara Faria Simões 

     Desenvolvimento do projeto de pesquisa                         Orientadora do projeto de pesquisa 

 

 

Ciência de receber informações a cerca da pesquisa aceitando participar da mesma. 

 

Nome completo 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

ANEXO A 

 

  
 


