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RECENSOES

Att itudes and expectations about menstruation
girls of menarcheal age

ERNSTER, Virginia Lee

Mic higan, University Microfilms International, 198 1, 238 p.

Virginia Lee Ernster apresenta a sua tese sob 0 titulo «Atitudes e expecta
tivas sob re a menstruacao em raparigas na idade da menarca».

Esta tese , que cons titui urn estudo exaus tivo , representa segundo a autora
uma tentativa de aprofundar nocoes culturalmente incutidas sobre a menarca na
sociedade americana .

E baseada em material historico, cientifico e em informacoes obtidas por
breves questionarios individuais e entrevistas realizadas em aproximadamente
duzentas raparigas (idades entre os nove e catorze anos).

Virginia Lee Ernster pretendeu tirar conclusoes de eufemismos , supersticoes,
expectativas somaticas e de muitas outras fontes de informacao sobre a mens 
truacao.

Os objectivos da tese sao: 0 esbocar das influencias historicas e culturais
sobre os conceitos domi nantes na sociedade americana; 0 rever nao so da
lite ratura cientifi ca contemporanea (orientada no sentido da avaliacao de atitudes
sob re a menstruacao) , como tambern 0 rever do papel dos factores sociais na
Etiologia , alteracoes de humor, de comportamento e alteracoes somaticas veri
ficadas ; 0 descrever influencias, informacoes e atitude s relevantes nas raparigas
americanas nos per iodos que rodeiam a menarca; 0 discutir as implicacoes dos
resu ltados obtidos em investigacoes anteriores e apresentar questoes para futuras
investigacoes,

A tese encontra-se dividida em duas partes:
Na prime ira, a auto ra desenvolve essencialmente dois pontos sendo 0

primeiro a menarca e 0 seu contexto social e 0 segundo 0 exame de expressoes
americanas refe rente s a menstruacao.

Na segunda parte, faz urn «Estudo das actividades e das expectativas sobre a
rnenstruacao em raparigas jovens ».
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No primeiro ponto , a autora faz como que urn levantamento historico dos
conceitos associados a menstruacao nas diferentes sociedades, com referencias
desde 0 Antigo Testamento ate aos nos sos dias , mostrando como a menstruacao
tern sido urn sinal importante de «diferenca- entre as sexos.

No segundo , Virginia Lee Ernster enumera dezenas de eufemismos com a
objectivo de compreender a socializacao da menstruacao. Campara eufemismos
conhecidos pel as homens e mulheres, estudando quando e par quem tais termos
foram apreendidos e examinando tambern as diversas interpretacoes sabre uso e
significado desses eufemismos, que sao na sua generalidade referencias nega
tivas. A finalizar esta primeira parte a autora faz referencia a varies conceitos da
literatura sobre atitudes das raparigas em relacao a menarca .

No que concerne a segunda parte, as objectivos da investigacao, segundo a
propria autora, sao alargar a compreensao das atitudes e expectativas referentes a
menstruacao na sociedade americana conternporanea. Para isso orientou-se basi
camente em dais principios:

I . Estudar a cornunicacao entre as raparigas no que respeita amenarca , au
seja, estudar as fontes de informacao e a extensao da comunicacao entre as sex as
sabre a assunto.

2. Determinar se as diferentes atitudes e conceitos podem estar relacionados
com certas caracteristicas demograficas au outras caracteristicas sociais .

A autora, par ultimo , apresenta a resultado do questionario segundo os
seguintes topicos:

I. Comunicacao sabre a menarca;
2. Idade ideal para a menarca;
3 . Atitudes perante a menarca, segundo «status», raca, aspiracoes de ferti 

lidade, religiao, composicao familiar, expectativas futuras, experiencia do papel
da mae, atitudes perante a sex a e controle da natalidade .

Estes resultados sao apresentados de forma exaustiva em numerosas tabelas,
em apontamentos e numa lista de questoes pastas pelas proprias raparigas .

Com este estudo a autora espera dar uma contribuicao valida para as
program~s sabre educacao sexual das raparigas, assim como para as investiga
dores interessados na citada informacao.
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