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DEMÉTER E A MENOPAUSA 

Silvana Parisi 

Mulher dos seus 45 anos. Aos poucos vai se dando conta da passagem 
do tempo. Algumas rugas, flacidez, celulite. Mês sim, mês não. Seus 
ciclos vão ficando irregulares ou escasseando, dando sinais de cansaço. 
Onde está aquele sangue abundante, espesso, constante, tão companheiro 
e certeiro em sua vida há mais de trinta anos? Antes incômodo, agora 
quase uma comemoração em tom de despedida. Mais alguns meses, talvez 
anos e fim. O que haverá além disto? 

Esta é uma realidade que mais cedo ou mais tarde acontece na vida da 
mulher. Quando não é uma menopausa cirúrgica, e portanto abrupta, ela 
costuma vir aos poucos. Mas é inevitável, com suas conseqüentes 
complicações psicossomáticas. São comuns a ansiedade, a angústia, o 
sentimento de inutilidade e vazio, a irritabilidade e a depressão neste 
período. 

"Agora que a mulher não é mais fértil nem útil, o que ela é? Já não é 
jovem, mas não é velha; não pode mais ser mãe e pode ser que não seja 
mais desejável para os homens. Seu senso de identidade e seu eu feminino 
estão ameaçados."(l) Além disto, os sintomas físicos decorrentes das 
mudanças hormonais: a atrofia genital, os calores, a secura vaginal, a 
perda da elasticidade da pele, em suma, todos sinais do início de 
envelhecimento. 

O envelhecimento em nossa cultura é evitado, temido e exorcizado 
através do culto exagerado à juventude, à beleza e à forma corporal. À 
parte, a necessidade saudável de cuidados e exercícios fisicos a fim de 
evitar a osteoporose, doenças cardiovasculares, problemas de auto estima 
e depressão, o excesso deste culto, às vezes, beira uma patologia da 
evitação. O medo (ou pavor) da velhice leva as mulheres às lipoaspirações, 
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dietas malucas, ingestão de hormônios de forma indiscriminada, cirurgias 
plásticas, em uma busca frenética da eterna juventude; sempre atrás das 
promessas rejuvenecedoras dos colágenos e ácidos lançados pela indústria 
dos cosméticos. Só a juventude tem lugar na mídia. 

A natureza é inexorável, o relógio do tempo não para, e, por mais que 
se "recauchute", a idade aparecerá um dia. Lembro das figuras quase 
caricatas de atrizes, o rosto deformado após tantas cirurgias, palco de 
uma luta desesperada (e inglória, muitas vezes) contra o tempo. 

Com o aumento da expectativa de vida nas últimas décadas e dos 
programas para a terceira idade, parece que ainda estamos à busca do 
elixir da juventude, antigo sonho do ser humano, agora com mais ajuda 
tecnológica. A mensagem parece ser esta: "Se você não consegue manter 
sua juventude o que será de você? Então faça isto, compre tal coisa, 
cuidado com aquilo." 

Ambos, homem e mulher são atingidos por esta "febre". Mas penso 
que as mulheres são afetadas mais diretamente, pois, com os sinais do 
envelhecimento que vêm com a menopausa, o que está emjogo é a perda 
de seu atrativo sexual, fonte de poder feminino desde a antigüidade e 
ligado ao sangue menstrual. "O sangue, especialmente o menstrual, sempre 
teve grande poder. Ele era considerado terrível e numinoso; pensava-se 
que ele tinha o poder de matar e o de criar uma nova vida."(2) Os tabus 
menstruais são a prova do poder que o sangue feminino sempre teve e 
isto ainda está atuando em nosso inconsciente. Pode-se pensar no que 
significa o fim da menstruação; seria a perda deste poder? Como cita 
Ann Mankowitz: "Na nossa cultura, a mulher é sexualmente desejável só 
enquanto sua sexualidade pode também inspirar medo."(3) 

A mudança na menopausa também é marcada fis!ca e concretamente, 
em seu corpo: ela cessa de menstruar, deixa de sef fértil a partir deste 
momento em sua vida. As iniciações, as passagens e mudanças de fase na 
vida da mulher são impressas em seu corpo, receptáculo concreto e 
material de transformações importantes em sua vida. Primeiramente a 
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menarca, ela fica mocinha, depois a perda da virgindade, as gestações e 
os partos. E por fim, tendo ou não vivido a experiência da maternidade, 
a menopausa. Todas iniciações estampadas e marcadas no corpo e todas 
envolvendo, de alguma forma, o sangue. Neumann fala que os mistérios 
de transformação da mulher são, essencialmente, mistérios de 
transformação ligados ao sangue e relaciona-os à menstruação, à gravidez 
e à amamentação (transformação do sangue em leite). (4) 

Para o homem não há datas marcadas, nem tão definidas. As primeiras 
emissões noturnas de sêmen, raramente tem um efeito tão marcante quanto 
a primeira menstruação para a garota. Seu corpo não se transforma após 
a primeira relação sexual; ele é o mesmo. Também é o mesmo, do ponto 
de vista corporal, ao se tomar pai (obviamente não estou me referindo às 
possíveis e intensas repercussões psicológicas destes fatos). E, a não ser 
por doenças, sua fertilidade pode alcançar uma idade bem avançada. Não 
há uma data antes-depois que separe as fases, nem marcas ancoradas no 
corpo, das transformações ocorridas na vida do homem. Uma mulher 
lembra de sua menarca, tem uma história para contar, agradável ou não; 
tem uma data como referência. Sua vida inteira é regida por ciclos. A 
partir da menarca, mensalmente, ela vive a natureza cíclica, essência do 
ser feminino. "Para uma mulher, a experiência da vida é cíclica". (5) O 
término da menstruação, com a menopausa, revela novamente a ciclicidade 
da vida feminina, fechando um ciclo, o da fertilidade, e nos traz algumas 
questões: Qual ciclo rege a vida da mulher durante e após a menopausa? 
Quais as orientações que a cultura nos oferece para atravessarmos este 
limiar, para enfrentarmos esta nova iniciação e iniciarmos o novo ciclo? 

Mircea Eliade nos fala da necessidade de rituais: "Toda vida humana é 
feita de uma série de provações, de mortes, de ressurreições. A iniciação 
está no núcleo de qualquer vida humana genuína". (6) 

As iniciações anteriores tem algum respaldo, a menina fica mocinha, a 
noiva ainda se casa (nem tanto, atualmente; seria este mais um ritual 
perdido?) e a maternidade é festejada. Mas a mulher, após a menopausa, 
fica "velha", o que não é nada valorizado, pelo contrário, evitado e temido 
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e ainda se espera que a mulher atravesse tudo isto com galhardia e 
digrudade. Estamos carentes de ritos de passagem para a meia-idade e 
para a menopausa. 

"Sem a visão tribal dos deuses, e portanto da sua rede espiritual, os 
indivíduos de hoje estão à deriva e sem orientação, sem modelos e sem 
ajuda para atravessar os diversos estágios da vida. Desse modo, a 
passagem do meio, que exige a morte antes do renascimento, é 
freqüentemente vivenciada de forma assustadora e separadora, pois não 
existem ritos de passagem e quase nenhuma ajuda dos companheiros que 
estão igualmente à deriva."(7) 

Diante deste quadro desolador, e movida pela necessidade de preparar
me para esta travessia, fui procurar na mitologia algumas referências a 
respeito desta passagem na vida da mulher. Os mitos, como patrimônio 
da humanidade, são os portadores da sabedoria ancestral da vida humana 
em suas diversas expenências e manifestações, servindo de guia, 
apontando caminhos e trazendo regeneração e cura. "Precisamos de 
imagens e mitos através dos quais possamos ver quem somos e o que 
poderemos ser. Como nossos sonhos evidenciam, a linguagem da psique 
é a imagem, e não a idéia. A psique precisa de imagens para nutrir seu 
próprio crescimento. " (8) 

Encontrei na mitologia grega, o mito de Deméter - Perséfone, que 
oferece associações ricas com a menopausa e a entrada na maturidade. O 
tema da perda pode ser considerado o tema central do mito, uma vez que 
gira em tomo da trajetória de Deméter após perder sua filha. É esta relação 
que podemos identificar com a menopausa, a perda da fertilidade, assim 
como Deméter perde sua filha, seu fruto, sua juventude personificada em 
sua filha. É um mito que pertence a um universo essencialmente feminino, 
e que aborda também a temática da descida, descida ao mundo inferior e 
aSSOCIada com depressão e morte. (A temática da descida, símbolo de 
iniciação, também aparece no mito de Eros e Psique e no filtO suméno 
de Inana, que, no entanto, não vou expor neste trabalho). 
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Pode-se dizer que as duas deusas, Deméter e Perséfone, representam 
na verdade, uma única deusa, facetas na vida da mulher - mãe e filha, 
mulher madura e jovem. Toda filha teve ou tem uma mãe e contém em SI 

o potencial da maternidade. Toda mãe já foi filha um dia. Costumam ser 
chamadas simplesmente "As Deusas", mãe e filha, indissoluvelmente 
ligadas. Core é a semente, na qual o cereal, sua mãe, é continuamente 
renascido. Core, o broto, é a nova forma da planta, a mãe. Deméter e 
Perséfone são os componentes simbólicos da mesma personalidade. 

Muitas análises do mito dão ênfase à relação entre as duas, no vínculo 
mãe - filha, sua separação, perda e transformação necessárias ao 
crescimento de ambas Vou focalizar aqui, o processo vivido 
subjetivamente por Deméter, considerando que Perséfone representa seu 
outro lado, seu lado jovem perdido e transformado. 

Como deusa dos grãos e da colheita, Deméter é uma deusa - mãe; 
"historicamente, ela se situa entre os antigos cultos neolíticos da Grande 
Mãe. preservando muitas das características destes cultos anteriores" 
(9), ligada à fertilidade da terra, não como Gaia ou Geia que é a própria 
terra, mas deusa da terra cultivada e que dá frutos. Deméter também é 
ligada aos ciclos da natureza e ao mistério da semente. Core (que em 
grego significa donzela) é sua filha com Zeus, e somente após o rapto ela 
passa a ser chamada de Perséfone. 

Vou apresentar o mito, de forma resumida, a partir de várias sínteses 
que encontrei. 

"Core brincava nos campos com as ninfas, quando atraída pelo 
perfume do narciso, debruça-se para colher um botão. A terra se abre e 
ela é levada por Hades, deus dos mortos, que fizera um trato com Zeus 
afim de ter Core como esposa. Core grita em desespero, mas não obtém 
ajuda. Hécate ouve os gritos de Core, mas nada vê. Deméter também 
ouve os ecos de seus gritos. Durante 9 dias e 9 noites, Deméter procurou 
sua filha, chorando inconsolável, sem comer e sem se lavar. Na aurora 
do décimo dia, Hécate vem ao seu enC01ltro e diz que sabe do rapto, mas 
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desconhece o autor. Juntas perguntam ao deus Hélio, que tudo vê. Este 
revela que Core fora raptada por Hades, em conluio com Zeus. 

Deméter, magoada e desfigurada pela dor, vestida em andrajos, como 
uma velha, retira-se do Olimpo e se dirige para as cidades dos homens. 
Chega ao reino de Elêusis, onde senta-se à beira de um poço, chamado 
Poço das Donzelas (ou uma pedra, que passou a chamar-se Pedra sem 
Alegria). As filhas do rei aparecem e Deméter oferece seus serviços 
como ama. É convidada a cuidar do filho da rainha Metanira, 
Demofonte. No palácio, uma criada, lambe aproxima-se dela e com 
seus chistes maliciosos e gestos obscenos, faz Deméter rir. A deusa cuida 
de Demofonte como se fosse o filho de um deus, untando-o com ambrósia 
e à noite, secretamente, colocando-o sobre as chamas, a fim de torná-lo 
imortal. 

Uma noite, a rainha a surpreende segurando acriança sobre o fogo 
e grita assustada. A deusa, furiosa a repreende por ter privado o filho 
da imortalidade e revela-se em toda sua grandeza. Deméter solicita então 
que se construa um grande templo em sua honra, onde ela ensinaria 
seus ritos aos seres humanos. 

Construído o templo, Deméter lá se recolhe, consumida pela saudade 
da filha. Sua dor cresce e provoca uma terrível seca sobre a terra. Naquele 
ano, nenhuma semente brotou. Zeus envia a deusa Íris, que implora a 
Deméter que volte ao Olimpo e devolva a fertilidade aos campos dos 
homens, mas ela se recusa, inabalável, declarando que nenhuma semente 
brotará enquanto não lhe for devolvida sua filha. 

Finalmente, Zeus envia Hermes ao Hades para pedir ao senhor dos 
mortos que sua esposa seja devolvida à sua mãe. Hades cede, mas antes 
de Perséfone partir, ele lhe oferece sementes de romã que Perséfone 
come com ele. 

Perséfone reencontra sua mãe e é grande a alegria das duas deusas, 
a terra se cobre ,de flores. Mas Deméter, desconfiada, pergunta àfilha 
se ela ingeriu algum alimento 110 mundo subterrâneo. Ao saber da romã, 
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Deméter sabe que só terá Perséfone por dois terços do ano, o outro 
terço ela passará com o marido no Hades. 

Antes de retornar ao Olimpo, Deméter instrui os homens na celebração 
de rituais sagrados e secretos. Os Mistérios de Elêusis foram fundados. 

No início do mito, está descrita a unidade mãe - filha, que é rompida 
abruptamente pelo rapto. Core é levada para o mundo subterrâneo dos 
mortos. Neste momento se configura a "morte" da donzela, da inocência, 
representada pelo rapto, a entrada do masculino que rompe a simbiose 
entre mãe e filha. Do ponto de vista de Core, pode também representar a 
menarca, o fim da infância e sua iniciação nos profundos mistérios do 
interior do seu próprio corpo. "Hades é o arauto dos mistérios do 
sangue"(10). A morte é aqui associada à perda da virgindade, pois atraída 
pela flor ela é "deflorada" 

Para Deméter, o rapto inicia um longo e doloroso percurso, passando 
pelo desespero, mágoa, raiva, tristeza, caracterizando reações típicas à 
perda e ao luto. Algo morreu para ela, já não será a mesma. Sua filha, sua 
juventude se foi. De início, sua reação é de um profundo choque, ela 
passa 9 dias sem se banhar e sem comer, no mais absoluto desespero. É 
característico da depressão o descuido com a alimentação e com a higiene, 
o abandono de si próprio. Chama a atenção a menção aos 9 dias e 9 
noites, pois também 9 são os meses da gestação, apontando para a questão 
da passagem do tempo necessária para a elaboração, um tempo de espera, 
de preparação. Em certos processos psíquicos, o tempo é o grande mestre 
e curador, como diz a sabedoria popular e como mostram os diversos 
costumes que ditam os rituais de luto, marcando as datas apropriadas 
para as diversas etapas do culto aos mortos. Os processos do inconsciente 
são lentos, as grandes mudanças exigem a ação do tempo. A transformação 
de Deméter se fará de modo árduo e lento, ao contrário de Perséfone, 
cuja transformação é súbita, violenta. Assim como a menarca é vivida 
como um choque ou um susto para a menina, mesmo que ela tenha sido 
preparada. Já a menopausa costuma dar seus sinais e o período do 
climatério é mais ou menos longo, exigindo novas adaptações e 
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elaborações. 

No mito há a presença de uma outra deusa, Hécate, que ouve os gritos 
de Core e acompanha Deméter ao falar com Hélio, que lhes revela o 
rapto por Hades em conluio com Zeus. Hécate é uma deusa lunar tríplice, 
representando as fases minguante e escura da lua, guardiã das 
encruzilhadas, encarregada de proteger Perséfone no mundo inferior, pode 
ser vista como "a guardiã do nosso inconsciente, que tem nas mãos a 
chave dos reinos sombrios que existem dentro de nós e que traz as tochas 
para iluminar o nosso caminho para as profundezas do nosso ser interior." 
(11) É interessante a presença de Hécate no mito, como sendo a que 
ajuda Deméter a fazer a passagem, a se confrontar com a perda. Hécate, 
que também representa a anciã, a velha, nos remete à faceta da fase anciã 
na vida da mulher, completando o dclo donzela, mãe e anciã, apontados 
no mito. O mito de Deméter - Perséfone foi associado pelos autores 
Jennifer e Roger Woolger às fases de flor, fruto e semente na vida da 
mulher. Na fase flor, ela é a Core, donzela inocente e virginal; na fase 
fruto, é a Deméter, mãe geradora e fecunda e na fase semente é a anciã , , 
que carrega a semente da sabedoria, na figura da velha sábia. Em cada 
fase há uma perda: na fase flor, a donzela perde sua virgindade, na fase 
fruto, há a perda dos filhos que crescem e saem de casa, caracterizando a 
experiência do "ninho vazio" e na fase semente, há a perda da fecundidade 
biológica na menopausa e na meia idade.(12) São as perdas que também 
marcam a entrada em novas fases da consciência feminina. 

É então, disfarçada de velha, que Deméter inicia sua peregrinação 
pelo mundo, abandonando o Olimpo e as honras de ser uma deusa. Não 
será assim que a mulher se sente, ao perder a fecundidade, apartada de 
sua própria força e dignidade como mulher, baseada em seu poder sexual 
e fértil, profundamente magoada e revoltada com a vida (com os deuses)? 
Agora ela se sente uma velha, mesmo que ainda não o seja. A mulher 
pode ficar muito tempo perambulando nesta etapa do processo, sentindo
se seca, estéril, inútil como já destaquei anteriormente. Esta imagem de 
Deméter em andrajos e como uma velha, nos dá a dimensão da enorme 
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dificuldade vivida pela mulher, ao se confrontar com a perda de sua 
fertilidade, de sua jovem. 

Em Elêusis, dá-se um fato curioso, o encontro com lambe, a criada de 
Metanira. Encontrei referências a esta passagem no resumo do mito 
apresentado por Junito Brandão (13). lambe ou Baubo, faz gestos 
obscenos e fala chistes maliciosos, o que arranca o riso de Deméter, há 
tanto tempo mergulhada na tristeza. Sabe-se o quanto é salutar rir, pois 
solta-se o diafragma contraído, e mais ainda é rir das próprias mazelas 
(desde que não constitua uma atitude defensiva contra a tristeza necessária 
ao crescimento). Rir de si próprio já é um passo na direção da cura, pois 
implica em poder se distanciar, desidentificar-se com a dor e com o drama 
que se está vivendo, nem que seja por um instante. lambe, cria um clima 
de aconchego e de intimidade, que é o que se vive, quando se partilham 
piadinhas indiscretas. É um mero detalhe no mito, mas que revela uma 
imensa sabedoria, pois através de lambe com sua licenciosidade libidinal , 
Deméter dá um primeiro sinal para sair da depressão. O humor e a alegria 
podem ser uma chave valiosa para atravessarmos crises dificeis, pois nos 
reconectam à libido e à vida. Acho um ótimo sinal quando um paciente 
começa a rir de si mesmo, reconhecendo o ridículo de seu endurecimento 
e neurose. 

Só depois disto é que Deméter cuida de Demofonte. Neste cuidado, 
ela tenta torná-lo imortal. Vê-se aqui, claramente uma tentativa de 
substituição. Deméter, tenta ocupar com o bebê, o lugar de sua filha, na 
tentativa de mitigar seu sofrimento. Na tentativa de substituição, se há 
um esforço saudável da psique, para sair da depressão, também parece 
haver uma negação das limitações do tempo, ao buscar eternizá-lo e 
imortalizá-lo. E a tentativa se mostra infrutífera. Deméter não poderá 
fugir de sua realidade, da realidade do tempo a que está submetida. Talvez 
aqui possamos fazer um paralelo com as cirurgias plásticas, que não 
deixam de ser tentativas de burlar as marcas do tempo, como uma busca 
de imortalizar a juventude. 

A partir desta frustrada tentativa, Deméter se retira para o templo que 
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mandara construir. Um detalhe importante, ela vai para o templo na 
condição de deusa, pois já revelou sua identidade,e isto faz toda a 
diferença. Ela sai da situação de inferioridade em que se fazia passar por 
mortal, velha e ama. Ela assume toda a sua grandeza como deusa, e é 
desta forma que ela se retira. Esta reclusão voluntária e sua recusa aos 
pedidos para restaurar a fertilidade nos campos, revelam sua força e 
determinação e acabam trazendo sua filha de volta. Ela não pode mais 
ser generosa, ela não pode fingir que nada mudou, sem estar reunida à 
sua jovem. O que significa isto para a mulher? Ela terá que aceitar sua 
realidade, viver sua dor, não se inferiorizar, permanecer inteira. Na hora 
em que a mulher na meia idade assume seu lugar, permanece firme em 
seu templo, seja ele onde for, sua casa, seu trabalho, ela recupera sua 
força. lraci Galias chama a atenção. para a determinação e persistência 
na busca de Deméter, e para a importância de não ceder às "tentações", 
convites para voltar ao Olimpo. "Talvez, em parte, possamos associar 
aos riscos que corremos quando somos tentadas a desistir da busca, e 
ficar meramente desfrutando daquilo já conquistado em tantos anos 
vividos, após tantas batalhas vencidas".(14) 

Neste momento de reclusão, Deméter aceita e enfrenta seu processo, 
vai para um Hades interior, empreende sua descida de modo voluntário. 
Este é "um tempo para derramar as lágrimas que permaneceram presas. 
as lágrimas pelo que foi, as lágrimas pelo que poderia ter sido e as lágrimas 
pelo que já não será" .(15) Sem esta vivência, de entrar em contato com 
suas profundezas, seus fantasmas internos e sua sombra, não é possível a 
sua transformação em semente, que germina a nova vida. Sem a sua 
decisão de encontrar sua filha, ela não pode se renovar. 

Um outro aspecto é importante assinalar' sua recusa representa um 
não a um masculino patriarcal que a traiu e desconsiderou. É um não a 
seu lado masculino (animus) negativo. É um não que afirma sua identidade, 
e, com isto readquire seu valor e seu poder. Agora toma-se possível um 
acordo entre Zeus, Hades e Deméter. Temos aqui outra dica para a mulher, 
não se deixar "possuir" pelas vozes que lhe dizem que agora seu tempo 
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acabou, que agora é uma velha inútil, que não serve mais para nada, 
desde que seu útero "secou" Não seriam as vozes deste masculino frio, 
rejeitador, uma atuação de seu animus negativo? 

Enquanto isto, Perséfone aceita a semente de romã oferecida por 
Hades. A romã é uma fruta ligada à sexualidade e à fecundidade. Ela a 
ingere no mundo inferior, com isto perpetuando sua ligação com Hades. 
Ela assimila algo deste outro mundo, que é o mundo do inconsciente, 
assimilando algo desta experiência, incorporando-a, trazendo-a dentro 
de si. Foi, de certa forma fecundada no mundo inferior, e traz isto na sua 
volta para sua mãe. 

É a própria Deméter, em sua faceta jovem, que é fertilizada e 
transformada. Ambas não são as mesmas do início do mito. A ligação 
com as profundezas não poderá ser desfeita e Perséfone lá terá que 
permanecer um terço do ano. As associações são evidentes com os ciclos 
das estações do ano, com a germinação, crescimento e amadurecimento 
das sementes, que se tomam fruto e novamente semente, em um processo 
de morte e renascimento contínuo. O tempo, várias vezes assinalado ao 
longo do mito, rege os ciclos da natureza da terra, assim como rege os 
ciclos da natureza da mulher. Deméter pode se renovar, reencontrando 
sua jovem de uma outra forma, podendo produzir finalmente os frutos de 
sua sabedoria. A fertilidade é um poder feminino que transcende o corpo 
feminino para fecundar o mundo interior. 

Restam-nos algumas questões: quais os recursos que possuímos e que 
nossa cultura oferece para vivermos a menopausa? Teremos ainda que 
permanecer muito tempo desorientadas, no deserto da terra devastada e 
árida, buscando desesperadamente nossa juventude perdida? O mito de 
Deméter - Perséfone oferece algumas pistas valiosas, como tentei explorar. 
Lembremos também que após o reencontro da deusas, Deméter instituiu 
Os Mistérios de Elêusis, que existiram na Grécia por quase dois mil anos, 
e dos quais não se sabe muito. Antes ainda, havia outro ritual dedicado a 
Deméter, a Tesmofória, exclusivo às mulheres, que se afastavam de suas 
casas para dele participar durante três dias, uma vez ao ano. 
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Talvez precisemos recriar novas formas simbólicas de rituais de 
passagem, novos Elêusis e Tesmofórias adaptados às necessidades atuais 
das mulheres. Grupos de mulheres, nos quais elas compartilhem suas 
experiências podem funcionar neste sentido. Tenho realizado workshops 
vivenciais focalizando temas e mitos femininos, que se tem revelado uma 
fonte de ajuda e possibilidade de expansão para muitas participantes. O 
tema fica em aberto. 
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