
 

MENINA MULHER: A REPRESENTAÇÃO FEMININA NO ROMANCE 
“A DESUMANIZAÇÃO”, DE VALTER HUGO MÃE  

Israel Raimundo Lima Santos1  

Introdução 

(2017) do 

escritor português Valter Hugo Mãe, que narra as vivências de Halla, personagem 

apresentada como uma menina de 11 anos de idade, que carrega consigo o luto pela 

morte de sua irmã Sigridur. Na paisagem gélida da Islândia, sofrendo o luto, a solidão 

e a violenta frieza da mãe, somados à narração melancólica, nasce a perspectiva de 

olhar para a menina Halla, que vai se transformando em mulher no decorrer da 

narrativa. 

A partir dessas observações o artigo tem como objetivo analisar o processo de 

amadurecimento feminino, bem como a formação da identidade da personagem 

Haldora (Halla), buscando evidenciar quais fatores a levam a perder a inocência de 

criança e tornar-se em mulher. Como fundamentação teórica o artigo fora pautado na 

até de gênero e identidade tendo as contribuições teóricas de Beauvoir (2016), Hall 

(2006), entre outros que abordem sobre a temática.  

Com o decorrer da leitura percebemos que o romance gira em torno da 

personagem protagonista Halla, assim o olhar do leitor é direcionando para ela, para 

a forma como ela uma criança vai amadurecendo e se tornando mulher, pois de acordo 

-

a autora o mundo que a tornará mulher através das suas vivências que se construirá a 

sua identidade de sujeito mulher. Diante do exposto, a seguir a abordagem teórica 
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acerca da temática gênero e identidade, logo após temos os resultados e as discursões, 

logo em seguida apresentaremos a conclusão deste presente artigo. 

Menina: a construção do sujeito mulher  

Para adentrarmos na construção do sujeito mulher, inicialmente devemos ter 

conhecimento acerca da definição de gênero, sobre o conceito de gênero, Scott (1995) 

logo depois de fazer uma análise desta palavra e das várias possibilidades de ser 

interpretada, afirmou: 

Minha definição de gênero tem duas partes e diversos subconjuntos que estão 

inter-relacionados, mas devem ser analiticamente diferenciados. O núcleo da 

definição repousa numa conexão integral entre duas proposições: (1) o gênero é 

um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 

entre os sexos, e (2) o gênero é uma forma primeira de dar significado às relações 

de poder (SCOTT, 1995, p. 86). 

Para o autor a palavra gênero é subdividida em duas categorias uma está 

relacionada na diferença entre os sexos feminino e masculino, a outra na relação de 

poder existente em um querer ser dominante sobre o outro. Dessa forma, podemos 

compreender o gênero feminino como algo que apesar de ser dividido, está 

relacionado com o meio exterior, e vai ser definido pela sociedade. 

Para se construir algo é necessário partir de um princípio, de uma base. A partir 

do nascimento como criança do sexo feminino, a menina no decorrer da sua formação 

enquanto sujeito feminino vai se tornando mulher, construindo dessa forma a sua 

identidade enquanto sujeito mulher se dá através das vivências que no decorrer da vida 

a construção estará em andamento, pois assim como argumenta Hall (2006)  

Em vez de falar de identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não 

tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas 

de uma falta de inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, pelas formas 

através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. Psicanaliticamente, nós 

continuamos buscando a identidade e construindo biografias que tecem as 

recapturar esse prazer fantasiado da plenitude (HALL, 2006, p. 39). 
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De acordo com o autor, a identidade está sendo sempre completada, ou seja, 

não é algo fixo que já está moldado, pronto e acabado, e sim algo em formação. O 

autor ainda considera que:  

A identidade é algo formado, ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento. Existe sempre algo imaginário ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 

permanece sempre incompleta, está sempre em processos, sempre sendo formada 

(HALL, 2006, p. 38). 

Dessa forma, percebemos que a identidade vai ser moldada e formada no 

decorrer do tempo, com as vivências boas ou ruins que serão capazes de moldar e 

continuar a moldar a identidade de alguém. Mas o que é e o que é se tornar uma 

mulher partindo dessa pergunta apresentamos o que Beauvoir (2016) argumenta: 

Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 

humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 

produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. 

Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro 

(BEAUVOIR, 2016, p 11). 

Entendemos que de acordo com a autora que a sociedade é que vai interferir 

na construção do sujeito como feminino, a partir do momento da infância, dos 

primeiros contatos da criança com o mundo exterior e o interior da criança que com 

o decorrer do tempo construirá a identidade do sujeito feminino. Nesse mesmo 

construído, depende da evolução do ser humano à medida que agrega fatores tanto do 

vai ser pautada na evolução, no passar dos tempos, agregando fatores externos e 

internos para a construção da sua identidade. 

No que diz respeito a perda da inocência infantil e a chegada na pré 

adolescência, a criança passa a achar algo bom ou ruim a sua menstruação, e esse 

processo natural é que torna a menina numa mulher. Para Beavouir (2016): 

Para transforma-se em adulto, é preciso que a menina se confine nos limites 

impostos por sua feminilidade[...] Se já assumiu sua condição é com alegria que 



ANAIS do VI ENCONTRO INTERNACIONAL DE LITERATURAS, HISTÓRIAS E 
CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS E AFRICANAS – ÁFRICA BRASIL 2019 

4 

sexualmente igualitária, ela só encararia a menstruação como sua maneira 

particular de atingir a vida adulta[...] (BEAVOUIR, 2016, p. 63). 

Compreendemos que a menstruação pode ser considerada por muitas mulheres 

como fator primordial na definição de já se considerar mulher, pois a partir da 

menstruação a pré-adolescente já se considera como uma mulher adulta, muitas 

acolhem o acontecimento com alegria, em outros casos não.  

Com o decorrer da sua construção identitária, há um período em que a pré-

adolescente ou já adolescente começa a questionar acerca do sexo, e através da 

curiosidade é que muitas meninas acabam fazendo sexo muito cedo, apesar de que os 

questionamentos acerca de como nascem os filhos já começam muito cedo quando 

ainda são crianças. Nesse entendimento, segundo Beauvoir (20

mesmo uma informação coerente não resolveria o problema[...] não se poderia 

traduzir em palavras e conceitos a experiência erótica; esta só se compreende vivendo-

como nasce os 

filhos, como são geradas as crianças, como é o sexo, e adolescente sem haver diálogo 

com a mãe, acaba descobrindo sozinha. Beauvoir (2016) ainda afirma que: 

Em todo o caso, o prazer, quando alcançado, é uma sensação autônoma: tem a 

leveza e a inocência de todos os divertimentos infantis [...]. Suas relações sexuais 

com meninos, se é que existem, são baseadas essencialmente na curiosidade 

(BEAUVOIR, 2016, p.66). 

Compreendemos a partir desse entendimento que as relações sexuais se que 

acontecem nesta fase se dão pela curiosidade. Mas são muitas as meninas-mulheres 

que acabam engravidando na primeira relação sexual, mesmo sem saber que estão no 

período fértil, acabam engravidando. Tal fato faz parte da história de vida de muitas 

mães, apesar que após saberem que estão grávidas muitas procuram meios de se 

livrarem do feto, mas outras aceitam a gravidez como um presente, e apaixonam-se 

pelo fato de que em breve serão mães. De acordo com Beauvoir (2016):  

É precisamente o filho que, segundo a tradição, deve assegurar à mulher uma 

autonomia concreta que a dispense de se dedicar a qualquer outro fim. Se como 

esposa não é um indivíduo completo, ela se torna esse indivíduo como mãe: o 

filho é a sua alegria e a sua justificação (BEAUVOIR, 2016, p. 277). 
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Através da autora, podemos perceber que muitas das meninas-mulheres que 

veem o filho como um presente, e o querem por ser a sua felicidade. Parafraseando 

Beauvoir ao dizer que para uma mulher equilibrada, sadia, consciente de suas 

responsabilidades será a úni

consciência da sua responsabilidade enquanto mãe vai sempre procurar o melhor para 

o seu filho, sempre buscando protege-lo.  

-se mãe por sua vez, a mulher 

toma, de certo modo, o lugar daquela que a gerou; isso representa para ela uma 

emancipação total. Se a deseja sinceramente, alegra-se com a gravidez e faz questão de 

conduzi-

assume as atitudes daquela mãe que a gerou, assumindo a consciência de que ela será 

construtora da sua própria história. São muitas as mulheres com o intuito de proteger 

o filho e por se alegrarem com o fato de estar grávida querem conduzir a gravidez sem 

ajuda, acreditando que irá proteger o filho, se fizer tudo sem a ajuda de alguém. 

Ainda se tratando do período de gravidez de muitas mulheres Beauvoir (2016), 

argumenta: 

No último estágio da gravidez, esboça-se a separação entre a mãe e o filho. As 

mulheres sentem de maneira diferente seu primeiro movimento, o pontapé dado 

às portas do mundo, contra a parede do ventre que o encerra longe do mundo. 

Algumas escolhem com deslumbramento esse sinal que anuncia a presença de 

uma vida autônoma [...] (BEAUVOIR, 2016, p. 304). 

Podemos compreender que a mãe ao sentir os movimentos do filho dentro do 

seu útero, muitas veem o fato como algo incrível, e que ali dentro há uma vida 

autônoma, o ato de movimentar-se dentro da barriga da mãe ou um chute, são 

considerados pela mãe como provas de que o filho está ali dentro e que está conectado 

a ela.  

Em se tratando ainda do período de autoaceitação como sujeito feminino 

Beauvoir (2016) afirma: 

É dos 13 aos 14 que a menina se transforma em mulher [...]. Para transforma-se 

em adulto, é preciso que a menina se confine nos limites impostos por sua 

feminilidade. [...] Se já assumiu sua condição é com alegria que ela acolhe o 

 (BEAVOUIR, 2016, p. 62-63). 
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Portanto de acordo com a autora é com exatamente 13 ou 14 anos que a 

menina se transforma em mulher, pois ela acredita com essa idade atingiu a idade 

adulta, alegrando-se ao assumir a sua condição de sujeito feminino mulher, deixando 

para traz a sua infantilidade e assumindo autonomia para dizer agora eu já sou uma 

mulher. 

Resultados e Discussões 

-me que a 

plantavam. Havia de nascer outra vez, igual a uma semente atirada àquele bocado 

 p. 17). Através desse trecho podemos perceber 

que há a inocência por parte da Halla, pois ela uma criança de onze anos de idade 

acreditou que plantaram a sua irmã, que no caso a irmã fora enterrada. E que Sigridur 

assim como uma semente plantada germinaria e voltaria a vida, mas não é o que 

acontece, a irmã de Halla está morta. 

Na mesma página começamos a perceber que Halla já está um pouco 

 p. 17). Que com a morte da irmã 

a personagem começa a entender e afirmar que com a morte da irmã tudo ao redor 

dela se dividiu pela metade, ou seja, as coisas não ficaram completas, a felicidade não 

fazia mais parte da vida dela, estava apenas a metade. 

Com o decorrer da narrativa o leitor começa a conhecer Halla e as suas 

vivências e as lembranças de como era a vida dela ao lado da irmã, o quanto a irmã 

significava para Halla, com o decorrer da narrativa conhecemos o Einar, um rapaz 

mais velho que Halla e que geralmente costumava brincar com as duas irmãs. Mais ou 

menos com uma idade psicológica avançada Halla já começa a pretar atenção no seu 

Apesar de não haver trechos que abordam um incesto cometido pelo pai. Percebemos 

se apaixonando pelo próprio pai, apesar que não é concretizada tal paixão, pelo fato 

de que com o decorrer do romance, Halla apaixona-se por Einar. 

A partir das primeiras verificações da paixão existente de Halla por Einar, 

verificamos que apesar de Halla ainda ser adolescente, já é capaz de tomar as suas 
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próprias decisões, 

flores. Era o nosso pacto. Não matar as flores, o que parecia um compromisso absoluto 

entre os dois está apenas começando, pois existe na fala de Halla uma doçura e uma 

inocência. Apaixonada, a personagem Halla pede ao Einar que namorasse com ela 

-

(MÃE, 2017, p.55). A partir desse pedido de namoro, o romance entre os dois torna-

se amor, Halla passa a amar Einar. 

Durante a leitura da obra percebemos que é narrado fatos como o desabrochar 

de Halldora (processo de menstruação) onde a personagem depara-se com a sua nova 

maneira de se entender c

de idade, que me vieram as flores de sangue. [...]Todos me falavam de passar a ser 

Halla com onze anos torna-se mulher, pois de acordo com Beauvoir (2016, p. 57) 

-puberdade e que procede ao 

aparecimento das regras, a menina não sente ainda repugnância pelo corpo, orgulha-

muitas as mulheres que veem na 

menstruação como o pré-requisito para o ato de se tornar mulher. Halla apesar de 

achar estranho as flores de sangue, orgulha-

confirmei: já sou uma mulher... Denti-me francamente orgulhosa, como se atingisse 

vai moldando a sua identidade, e a amadurecendo enquanto mulher. 

De acordo com Beauvoir (2016) que argumenta que muitas meninas 

descobrem o sexo através da curiosidade e se o praticam foi por curiosidade, e é o que 

Halla faz, por curiosidade e inocência, pois com o decorrer da obra é narrado a 

primeira relação sexual de Halla: 

Quando o Einar se pôs dentro de mim, eu achava que as suas partes se soltariam 

e chegariam, assim, a todo o lado, com patas, andando, abrindo caminho, 

encontrando a alma e conferindo cada coisa, para voltar com anúncio de 

esplendor. Ao contrário, as partes dele entravam e saíam das minhas tão sem mais 

nada que me surpreenderam. Fiquei de espanto (MÃE, 2017, p.66). 

Através desse trecho podemos perceber que Halla ainda era muito inocente 

para entender como funcionava o sexo, descrevendo o ato como um bicho a adentrar 
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seu corpo e ir ao encontro da sua alma e sair e ficar a fazer esse movimento. Logo após 

um período que se passa após a primeira relação sexual de Halla com Einar, a mesma 

encontra-se grávida, é narrado com gravidez como o laço de mãe e filho é formado, 

Carregava-o com cada pens

(MÃE,2017 p.90). Nesse trecho notamos o quanto o feto se tornara importante para 

Halla, o quanto o amor entre mãe e feto se faz presente mesmo antes do nascimento 

da criança. 

A mãe de Halldora torna-se rancorosa, para com a sua filha, as personagens 

em Halla pela morte da sua outra filha Sigridur, ao longo do romance Halldora chega 

a desejar a morte da própria mãe, ambas as personagens tentando superar a morte de 

Sigridur: 

Devias morrer, dizia ela ao deitar. A tua irmã está sozinha e não te pode vir 

acompanhar. Mas tu podes. Tu podes chegar à morte com tanta felicidade [...]. 

Quando acordei, a minha mãe desfizera-me um mamilo [...]. Chamei-lhe louca, 

má, chamei-lhe diabo. Arrancara-me um ovo da pele. Dizia que era o símbolo da 

maternidade (MÃE, 2017, p. 47)  

Percebemos através desse trecho o quanto uma mãe pode ser cruel para com a 

sua própria filha, mas apesar da mãe ser assim com Halla, ela não se deixava vencer 

pela mãe, a enfrentava mesmo sem tentar algo contra a vida da mãe, ela a amava assim 

como ao seu pai, pois ele era totalmente diferente da sua esposa amava sua filha, amor 

de pai e filha. Halla era muito apegada ao pai, ele costumava até ler suas poesias para 

a filha, a ensinando como é a vida, dando lições de vida a ela. Ajudando dessa forma 

na construção da identidade de Halla como sujeito mulher construtora do seu próprio 

caminho. 

Considerações Finais 

Para se tornar mulher é preciso ter as experiências de vida, agregando fatores 

externos e internos, e foi assim que Halla conseguiu em menos de 3 anos construir 

uma identidade como sujeito capaz de escrever a sua própria história. Halla 

personagem protagonista do romance, passando pelo sofrimento de perder a sua irmã 

gêmea, carregando consigo a morte da irmã não se deixa abalar sendo capaz de ter as 
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experiências de vida, tanto boas quantos as ruins e com elas vai transformando o seu 

ser, construindo a sua identidade como sujeito mulher. 

Portanto, apesar das vivências boas ou ruins presentes na vida da personagem 

Halla ao chegar ao amadurecimento do seu ser enquanto mulher, a personagem apesar 

do luto pelo filho que acaba morrendo também, não se deixa abalar, criando coragem 

e amadurecimento para deixar o seu amor Einar, deixar tudo para traz e querer uma 

nova história para a sua vida, chegando a fugir sozinha, encerrando assim o romance 

A desumanização. 
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