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(DES)FAZER-SE HOMEM NA GUERRA: 
MASCULINIDADES E GUERRA COLONIAL 

EM  !"#$!"%&"'$%(!1 

    

Paulo Jorge Vieira
 

O avião que nos traz de Lisboa transporta consigo 

uma carga de fantasmas que lentamente se mate-

 !"#!$"%&'()*!"!+','+(#-"-(+'"%" ,#(+'-('."#/-!+%(&'

atarraxados nos assentos, de pupilas ocas, obser-

vando pela janela o espaço sem cor, do útero, do céu. 

(ANTUNES, 2004a, p. 194).

As notícias que chegavam do lado de lá do mar ou 

das margens imperiais onde a guerra tinha lugar 

traziam pela primeira vez ao Portugal sonâmbulo de 

Salazar os contornos de outra realidade, povoada 

por ‘pedaços’, ‘corpos’, ‘cadáveres’ fazendo chegar 

até à metrópole ‘outras verdades’ sobre as virtudes 

de a ‘tropa fazer dos jovens uns homens’, sobre a 

nação pluricontinental e plurirracial, sobre os ‘en-

feitiçados selvagens a soldo do comunismo’, sobre 

os políticos de Lisboa, sobre o silêncio que se fazia 

da palavra guerra 

(RIBEIRO, 2004, p. 228). 

1 Uma primeira versão deste texto foi apresentada, em 2006, no seminário Estudos 
Pós-Coloniais no Espaço de Língua Portuguesa do curso de Mestrado/Doutoramento 
em Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais, Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra. Gostaria de agradecer os comentários em 
diferentes versões deste texto de Margarida Calafate Ribeiro, Tatiana Moura, Lennita 
Oliveira Ruggi e Joseli Maria Silva.
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Tem cuidado

Se do império os mortos vais contar

Melhor será saber recomeçar 

Que os mortos do Império vão voltar

José Mário Branco 

(letra de ‘Se do Império’ in ‘Resistir é Vencer’, 2004)

Introdução

A Guerra Colonial (1961-1974) é um dos momentos essen-
ciais da história contemporânea de Portugal, em especial, pelo 
*+!(*%$!& $,,$-*.+/& *"0&12$& *"-)32!+& +& ,2+& .4$-%.4+4$&56,7*"-
lonial refazendo a identidade nacional portuguesa (GUERRA, 
1994; RIBEIRO, 2004). Este trabalho pretende analisar, a partir 
do quadro teórico dos estudos feministas da área disciplinar das 
!$/+89$,&.-%$!-+*."-+.,:&+&*"-,%!28;"&$&<&5",%$!."!&<&4$,*"-,%!2-
ção do modelo hegemônico de masculinidade militarizada no 
quadro do romance de António Lobo Antunes, Os Cus de Judas. 
Deste modo se requaciona o papel dos modelos de masculinida-
de (e feminilidade) na construção de discursos sobre o país, neste 
caso Portugal.

As inter-relações de produção cultural e gênero têm sido 
uma presença habitual nos estudos culturais, sendo uma marca 
indelével de alguns dos mais provocantes referenciais teóricos 
da atualidade. Um exemplo particularmente interessante é o de 
Eve Kosofsky Sedgwick, autora de um conjunto interessantíssi-
mo de obras ensaísticas em que homoerotismo e homossexua-
lidade se tornam o centro da sua análise literária, de que desta-
caríamos o volume Epistemologia do Armário (SEDGWICK, 1994, 
2004). Outros exemplos existirão onde se denota uma renovação 
nos estudos literários e culturais nomeadamente entre a crítica 
pós-colonial, onde poderemos enquadrar as leituras críticas de 
"=!+,& /.%$!(!.+,&,"=!$&",&*"->.%",&+!0+4",&$-%!$& ?0$%!65"/$,@&$&
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‘colônias’, como seja o exemplo da Guerra Colonial, que levam 
na segunda metade do século XX à independência de muitos dos 
territórios colonizados (MOUTINHO, 2000).

Neste texto será importante referenciar inicialmente a con-
cepção teórica e epistemológica a partir da qual trabalhamos, e 
onde assumimos um posicionamento anti-essencialista e marca-
damente construtivista na concepção de masculinidade, e na uti-
lização que fazemos da mesma; bem como, da nossa localização 
numa perspectiva marcadamente feminista, sendo que o nome e 
+&.->2A-*.+&4+&%$6!.*+&-"!%$7+0$!.*+-+&BC-%D.+&E-/"$&,$&5/+,0+&
frequentemente nestas páginas (ENLOE, 1993, 2000, 2003).

Assim, o nosso entendimento do conceito de masculinidade 
é contrário a qualquer marca essencialista, proveniente da so-
ciobiologia, ou de modelos evolucionistas relativos às diferenças 
sexuais (BROWNE, 2001) ou (algumas) perspectivas comparati-
vas antropológicas (LA CECLA, 2004) que caracterizam a obra 
de alguns dos autores que sobre esta temática se têm debruçado, 
como sejam Kinsgley R. Browne ou Franco La Cecla. Neste sen-
tido o nosso posicionamento/localização é claro que pretende se 
*"-,%.%2.!&+&5+!%.!&4$&20+&F.,;"&*"-,%!2%.F.,%+:&"-4$&+&.->2A-*.+&
do pensamento epistêmico anti-essencialista da teoria queer está 
presente (BUTLER, 1994, 2006).

Assim, contrário ao posicionamento essencialista em torno 
4+&-"8;"&4$&0+,*2/.-.4+4$:&"&-",,"&5",.*."-+0$-%"&G&.->2$--
ciado por Robert Connell (1990) e Miguel Vale de Almeida et al. 
(1989). Estes últimos, relativamente aos conceitos de homem e 
02/D$!:&+)!0+0&12$H

[...] homens e mulheres não são essências biológicas universais e 
%!+-,%$05"!+.,:&0+,&,.0&,$!$,&12$:&,"=!$&+&!$+/.4+4$&=."),."/63.-
*+&4",&,$2,&*"!5",:&F.F$0&20+&*"4.)*+8;"&*2/%2!+/&4$,,$,&*"!5",I&
Pertence ao social, por natureza coletiva, a elaboração dos signi-
)*+4",&*2/%2!+.,:&4",&*"!5",:&4+,&!$/+89$,&$-%!$&$/$,:&4+,& .4$-%.-
dades de sexo e dos valores e normas que as regem. Cada grupo 
social tem, pois, um conjunto de ideias, criadas na história, usadas 
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para a reprodução social e, eventualmente, tanto manipuláveis 
como cambiáveis. (ALMEIDA et al., 1989, p. 852).

Pensar hoje, passados 38 anos depois do seu termo, a Guer-
ra Colonial continua a ser, apesar da crescente investigação so-
*."/63.*+&$&D.,%6!.*+&,"=!$&$,%$&*"->.%":&20&5!"*$,,"&$0&12$&+&
/.%$!+%2!+:& ,$#+&+%!+FG,&4+&-+!!+%.F+&)**."-+/&"2&4+&5"$,.+:& %$0&
um papel importante (MEDEIROS, 2002, 2005; RIBEIRO, 2004; 
VECCHI, 2003). A literatura almeja assim um papel primordial, 
,$-4"&12$&20&4",&,$2,&0+.,&,.3-.)*+%.F",&$J$05/",&G&+&"=!+&4$&
António Lobo Antunes (MEDEIROS, 2005, p. 155), em que des-
tacaremos a temprana publicação de Os Cus de Judas em 1979, e 
que adquire um interesse particular pela sua qualidade literária 
e estética, bem como, pela recepção da crítica e do público. Esta 
obra destaca-se ainda pela crueza descritiva que marca a escrita 
4$,%$&+2%"!:&$&$0&$,5$*.+/&$,%+&"=!+:&$&12$&$J$05/.)*+&$,,+&=2,*+&
identitária da literatura portuguesa no último quartel do século 
XX que de algum modo pretendemos demonstrar neste ensaio.

Os Cus de Judas são um dos mais destacados elementos canô-
nicos da literatura da Guerra Colonial (RIBEIRO, 2004), o que tor-
na essa novela um interessante exemplo para o debate em torno 
dos estereótipos de masculinidade que perpassaram a sociedade 
portuguesa durante a Guerra Colonial, em especial pelo modo 
como: o narrador/personagem indelevelmente nos fala dos pro-
cessos de mobilização; da estadia em teatro de guerra onde as 
formas de violência física, psicológica, simbólica e sexual mar-
cam presença; e o pós-guerra como tempo/espaço anti-heróico 
(DÍAS, 2001, p. 117) onde o narrador se questiona fortemente so-
=!$&"&*"->.%"&$0&12$&$,%$F$&$-F"/F.4"&$:&4$,,$&0"4":&,"=!$&"&
próprio país.

Este ensaio, dividido em duas partes, pretende numa pri-
meira parte enquadrar o conceito de masculinidade no quadro 
do sistema social de guerra, no sentindo em que a construção 
do estereótipo da masculinidade militarizada é um dos mo-
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mentos essenciais da reprodução do patriarcado no ‘império’ 
português durante a guerra colonial. Esta parte é fortemente 
.-)!0+4+&5$/+&*!K%.*+&L$0.-.,%+&4+,&!$/+89$,&.-%$!-+*."-+.,:&12$&
corresponderá de, um modo simples, a um conjunto de leituras 
surgidas no quadro acadêmico dos estudos de relações inter-
nacionais, e que equivalerá por outro lado a um conjunto di-
F$!,.)*+4"&4$& $/$0$-%",& %$6!.*",&4.F$!,.)*+4",&-+,*.4",&4",&
estudos de gênero.

Numa segunda parte, com base em um conjunto de elemen-
%",&12$&.4$-%.)*+0",&4$&L2-4+0$-%+.,&-+&*"-,%!28;"M4$,*"-,-
trução da masculinidade militarizada, tentamos fazer uma lei-
tura crítica da obra de António Lobo Antunes, Os Cus de Judas. 
N$L$-4$0",&+,,.0&12$&+5$,+!&4"&*+!(*%$!&)**."-+/&4$,%+&"=!+:&
ela poderá representar um ‘modelo testemunhal’ das vivências 
masculinas dos militares da Guerra Colonial, sendo que o seu 
*+!(*%$!&)**."-+/&5"4$!(:&5"!&"2%!"&/+4":&!$L"!8+!&"&*+!(*%$!&$,%$-
reotipado desses modelos de construção/desconstrução do con-
ceito de masculinidade. Na nossa análise desta obra destacamos 
três itens que nos parecem modelar o debate sobre a construção e 
4$,*"-,%!28;"&4+&0+,*2/.-.4+4$&-20&*"->.%"&+!0+4"H&"&5!"*$,-
so de mobilização e consequentes factores de socialização militar 
dos jovens recrutas; a violência sexual como exemplo contradi-
%6!.":&*"0"&"&+2%"!&"&*"/"*+&-"&%$J%":&4$&+)!0+8;"&4$&20+&0+,-
*2/.-.4+4$&D$3$0O-.*+P&$&"&56,732$!!+:&$&*"-,$12$-%$,&*"->.%",&
interiores, como exemplo da crítica desconstrutiva de uma con-
cepção dessa masculinidade hegemônica militarizada.

Masculinidade(s) e militarismo(s)

A inter-relação entre masculinidade e militarismo, em par-
%.*2/+!&-"& ?%$+%!"&4$&32$!!+@& !$*"-)32!+7,$& *"0"&20+&12$,%;"&
essencial na análise que poderemos fazer das performatividades 
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dos agentes (BRICKELL, 2005, p. 26-29), neste caso os membros 
do sexo masculino da espécie humana, e que caracteriza, pois o 
quadro de entendimento e de análise dos quotidianos militares 
da Guerra Colonial.

O conceito de masculinidade, que “existe apenas em con-
traste com a feminilidade” (CONNEL, 1995), enquanto constru-
ção social e cultural constitui-se a partir de um conjunto de mo-
delos e estereótipos que vão caracterizando assim os modos de 
construção do quadro desse próprio conceito de masculinidade. 
Q0+&.05"!%+-%$&5!.0$.!+&%+!$L+&,$!(&5".,&"&4$&4$)-.!H&"&12$&G&
ser homem?

As ciências sociais têm vindo a desenvolver um conjunto 
de investigação sobre os papéis de gênero atribuídos aos seres 
humanos do sexo masculino. Ainda assim ao longo da história 
institucionalizaram-se estereótipos de masculinidade que re-
forçam um conjunto de características tidas como marcantes na 
construção da masculinidade.

<&B+!A-*.+&4$&%!+8",&L$0.-.-",I&R&0+,*2/.-.4+4$&,259$&$F.%+!&"&
feminino […];

<&S$!&AJ.%":&,$!&!$,5$.%+4"&$&3+-D+!&02.%"&4.-D$.!"&TUVP

<&W$!&20&*+!F+/D"I&R&0+,*2/.-.4+4$&,259$:&+/G0&4$&L"!8+:&20+&
3!+-4$& ,$32!+-8+& $& *"-)+-8+& $0& ,.& 0$,0"I& X-4$5$-4A-*.+I& R&
realidade é que a um homem não se pode permitir sentir medo e, 
se o tem terá que dissimulá-lo (misoginia e homofobia) […];

<&W$!&+3!$,,.F"I&R&5$,,"+&0+,*2/.-+&4$F$&,$!&+3!$,,.F+:&+%G&Y&F."-
lência inclusive. […] A Guerra como fonte de prazer masculino, 
defendida e celebrada desde a Grécia até aos nossos dias por pe-
nas tão eminentes como as de Hegel e de Nietzsche para não ir 
mais longe. (SAU, 2000, p. 36-37).

Os psicólogos Brannon e David (apud SAU, 2000), numa 
obra editada em 1975, assinalam como processos de construção 
estereotipada da masculinidade os elementos detectados e refe-
renciados na citação anterior. Este estereótipo torna-se, por isso, 
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pela sua reprodução social marcadamente moderna e ocidental, 
na construção de um mito que indelevelmente está presente nos 
nossos quotidianos.

Z!+&$,%+&4$)-.8;"&4$&?0+,*2/.-"@&!$L"!8+&5".,&+&-$*$,,.4+4$&
de um processo de análise epistêmica e empírica crítica em tor-
no deste estereótipo, e da sua utilização por parte das ciências 
sociais, como alerta Tatiana Moura, referindo-se ao exemplo do 
*+05"&+*+4A0.*"&4+,&!$/+89$,&.-%$!-+*."-+.,&+"&+)!0+!H&[+&*!K-
tica feminista ao sistema internacional centra-se em particular na 
análise da construção e legitimação de um tipo de masculinidade 
\D$3$0O-.*+]& $& -+& $-"!0$& .->2A-*.+& -+& *"-)32!+8;"&4$&20+&
cultura de violência.” (MOURA, 2005, p. 47).

R&+-(/.,$&4+& *"-,%!28;"&4$,%$&0.%"&4+&0+,*2/.-.4+4$&<& $&
4+&,2+&F$!%$-%$&0./.%+!.^+4+&<:&$&4+,&!$/+89$,&4$&3A-$!"&$0&12$&
se centram estes tipos de processos, colocam a questão que este 
trabalho pretende desenvolver ao lançar algumas pistas para 
responder a uma pergunta: como é que se (des)constrói na con-
temporaneidade o estereótipo da ‘masculinidade militarizada’?

Para responder a esta pergunta apresenta-se um conjunto 
de interrogações que nos levam, cada vez mais, ao questiona-
mento das construções da masculinidade, e das estruturações 
das relações de poder entre os sexos, bem como da construção 
do patriarcado e do militarismo. Mas este texto é construído por 
isso, a partir de uma ideia central da obra de Cynthia Enloe: “a 
máquina militar crescentemente complexa, parece ser formatada 
por noções de masculinidade, em que as suas partes trabalham 
em conjunto com uma precisão suave. […] cada papel pode ser 
masculinidade e militarizado” (ENLOE, 1993, p. 98).

Assim a militarização, esse tricky process de que Cynthia En-
loe (1993) nos fala, é algo presente no nosso quotidiano, e que 
faz e refaz, constrói e desconstrói os modos como performati-
vamente ‘somos’ homens e mulheres. Por isso, ‘colocar Rambo 
no seu lugar’ é dar lugar e conhecimento às diferentes varieda-
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des de masculinidades militares. Esse conhecimento feito de um 
olhar atento sobre os modos de como a masculinidade pode ser 
militarizada, promove assim o despoletar de um visionamento 
nas tensões e contradições do sistema militar, mostrando-o como 
menos impermeável e por isso mais frágil (ENLOE, 1993).

A análise da performatividade de masculinidade nas insti-
tuições militares, e em particular em teatro de guerra2, tem sido 
essencial nos estudos de gênero e na crítica feminista das rela-
ções internacionais e do sistema social de guerra, área em que se 
destacam investigadores como Cynthia Enloe, Betty Reardon e 
Joshua Goldstein.

Nessa produção de teóricas, e teóricos, feministas de dife-
rentes campos disciplinares, marcados pelos debates intelectuais 
em torno do modo como as noções da feminilidade e da mascu-
linidade têm servido de sustentáculo e de promotores do mili-
tarismo, destacam-se três tipos de análises essenciais para per-
ceber os modelos de militarização das sociedades, como a que 
terá acontecido à sociedade portuguesa durante a Guerra Colo-
nial. Estes três padrões de análise consubstanciam-se nos deba-
tes em torno da: construção social da masculinidade; análise da 
promoção por parte da instituição militar de formas particulares 
de masculinidade; e o modo como o conceito de masculinidade 
0./.%+!.^+4+&.-,%.%2K4"&4$)-$&",&5+5G.,&4$&3A-$!"&4$&D"0$-,&$&
mulheres.

E&12$&,.3-.)*+&$,,+&4.*"%"0.+&=."/63.*+&$-%!$&?"&D"0$0@&$&
?+&02/D$!@_&`24.%D&a2%/$!:&20&4",&-"0$,&L2-4+0$-%+.,&4+&)/"-
,")+&L$0.-.,%+&$&4",&$,%24",&queer, salienta que nada existe de 
natural nestas categorias que usamos (BUTLER, 1994), mas sim 
que a utilização da diferenciação biológica dos corpos humanos, 
nomeadamente de partes particulares do nosso corpo (como por 

2 Salientamos que a ausência de investigação sobre a construção da masculinidade mili-
tarizada em Portugal leva-nos a referenciar apenas o plasmar deste debate no teatro de 
guerra, neste caso da Guerra Colonial.
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$J$05/"&",&3$-.%+.,]:&5!$%$-4$&4$)-.!&12$0&,"0",:&$&-$,,$&,$--
tido diferenciar-nos numa perspectiva política e social. Criamos 
assim, categorias sociais e políticas de masculino e feminino, 
onde nem sempre ‘cabemos’ apesar de nos auto/hetero-pres-
sionarmos para delas fazermos parte. ‘Atuamos’ constantemen-
te como homens ou mulheres, e porque ter o corpo adequado 
\0+,*2/.-"&"2&L$0.-.-"]&+&$,%$,&5+5G.,&-;"&G&,2)*.$-%$:&%$!$0",&
por isso que nos comportar como ‘homens’ ou como ‘mulheres’ 
(BUTLER, 1994) num jogo de constante construção e (des)cons-
trução dos papéis de gênero.

Tal como Butler, outros/as autores/as feministas assinalam 
que na origem deste modelo de sociedade, construtor de diferen-
tes papéis de gênero, se encontra o patriarcado. Zanotti salienta, 
nesse sentido, que:

[...] o patriarcado é um sistema de dualismos: da mente sobre o 
corpo, do pensamento sobre o sentimento, do céu sobre a terra, 
do espírito sobre a carne. Dualismos nos quais as mulheres são 
.4$-%.)*+4+,&*"0"&"&/+4"&-$3+%.F"I&Z&5+%!.+!*+4"&G&20&,.,%$0+&
de valores desenvolvido a partir da experiência masculina: com-
petitividade, hierarquia, agressão, burocracia, alienação da terra, 
-$3+8;"& 4+,& $0"89$,:& F.,;"& 3$!+*."-+/& /.0.%+4+:& "=#$*%.)*+8;"&
do/a outro/a, seja por motivos de sexo, raça ou classe. (apud RE-
ARDON, 1985, p. 37).

R&4$)-.8;"&4$&b+-"%%.:&=$0&*"0"&02.%+,&"2%!+,:&!$+/8+&12$&
as relações entre homens e mulheres, ao longo dos séculos, têm-
se caracterizado pelo modo bipolarizado, sendo designada à mu-
lher a condição de ‘inferior’ e ao homem a condição de ‘superior’. 
O patriarcado institui assim uma dicotomia nas tarefas, funções 
e papéis atribuídos às mulheres e aos homens na sociedade, seja 
na vida pública ou privada. Esta construção dos gêneros assenta 
numa relação de poder desigual, caracterizada pela dominação 
masculina e pela subordinação feminina em todas as esferas da 
vida.

c+,& 20+& 12$,%;"& 12$& )*+& 5"!& !$,5"-4$!:& $& 12$& G& $,%!2%2!+-%$&
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4$,%+&4.,*2,,;":&G&+&5!65!.+&4$)-.8;"&4$,,+&0+,*2/.-.4+4$&\D$3$-
mônica). Alsina e Castanyer colocam a questão num texto sobre 
0+,*2/.-.4+4$&$&F."/A-*.+&<&20&"2%!"&*"-*$.%"&$,,$-*.+/&5+!+&$--
%$-4$!&"&,.,%$0+&,"*.+/&4$&32$!!+&<&[d(&20+&?$,%!2%2!+&5!"L2-4+@&
da masculinidade? Há um arquétipo global de virilidade? Pode-
mos falar de ‘ideologias de masculinidade’?” (ALSINA e CAS-
TANYER, 2000, p. 84).

Advogando, tal como Tatiana Moura (2005), o carácter cons-
%!2K4"&4+&0+,*2/.-.4+4$:&+,&+2%"!+,&$,5+-D"/+,&+)!0+0&12$H

La masculinidad es un mito, un estereotipo, igual como lo ha sido 
$/&4$&/+&L$0.-./.4+4I&R0=+,&,"-&*"-,%!2**."-$,&!$/+*."-+/$,&<&12$&
-"&,$&4$)-$-&,.&-"&$,&$-&!$/+*.6-&/+&2-+&*"-&/+&"%!+&<I&E/&D"0=!$&
era y continúa siendo en muchos casos el criterio a partir del cual 
se mide a la mujer, que se compara respecto de la perfección mas-
culina. (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 84-85).

É pois a partir de um estereótipo e mito de masculinidade, 
virilidade e violência que se constrói uma estrutura que 
vai constrangendo também o comportamento dos homens, 
aprisionando-os em modelos de masculinidade violentos, de 
dominação. A violência e a ideia de força (‘ser um carvalho’) 
“continua a ser um elemento recorrente da caracterização 
tipológica do macho, do homem viril, da masculinidade 
imperante” (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 92).

A ‘instituição militar’ é um dos locais onde a construção da 
masculinidade adquire aspectos particulares pois, como refere 
E/,%$!:&["&5+%!.+!*+4"&G&+&$,%!2%2!+&4$,%!2%.F+&12$&4$)-$&+,&!$/+-
ções ‘apropriadas’ entre os homens”(apud REARDON, 1985, p. 
15), construindo assim um mito normativo que poderemos cha-
mar masculinidade hegemônica (HILGATE e HOPTON, 2005, 
p. 433; CONNELL, 1995), fortemente enraizada nas sociedades 
0"4$!-+,& *"-%$05"!e-$+,:& 0+!*+4+& 5"!& 5+5G.,&02.%"& 4$)-.-
dos quanto ao comportamento social público, ao relacionamento 
com as mulheres e à orientação sexual. Robert Connell salienta 
em particular o papel da militarização na construção deste mo-
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delo, como um processo onde “a violência na maior escala possí-
vel é o propósito das forças armadas; e nenhuma arena tem sido 
%;"& .05"!%+-%$&5+!+&+&4$)-.8;"&4+&0+,*2/.-.4+4$&D$3$0O-.*+&
na cultura europeia/americana” (CONNELL, 1995, p. 201).

Na construção dessa masculinidade hegemônica os homens 
são constantemente submetidos a ‘provas’, em que a vigilância, 
+&0.,"3.-.+&$&+&D"0"L"=.+&)32!+0&*"0"&,$2,&5!.-*.5+.,&%!+8",&
,$-4"&12$&[%"4+,&$,%+,&4.0$-,9$,&4"&5+%!.+!*+4"&<&+,&,2+,&*!$--
8+,:&",&,$2,&F+/"!$,:&+&,2+&4.F.,;"&4"&%!+=+/D"&<&,;"&*!.,%+/.^+4+,&$&
reforçadas nas forças armadas a mais patriarcal instituição numa 
já de si sociedade patriarcal” (REARDON, 1985, p. 15). David 
Gilmore, na obra Hacerse hombre, assinala os modos de constru-
ção da masculinidade na vida adulta, dando particular destaque 
aos paralelismos da construção antropológica da masculinidade, 
referindo que “algumas civilizações ocidentais também subme-
tem os jovens a vexações e iniciações brutais para uma carreira 
militar” (GILMORE, 1994, p. 26).

O sistema de guerra explora, deste modo, os ‘processos’ de 
*"-,%!28;"& 4+& 0+,*2/.-.4+4$& D$3$0O-.*+& <& 5".,& *"0"& !$L$!$&
David Gilmore, “os homens não nascem, mas sim fazem-se” 
(1994, p. 25), em particular pelo facto de referenciar o serviço 
militar como “um passo sexuado na transição para a idade adulta” 
\fRdEfcR:& ghhh]I& E/.-+& f+D$/0+:& -20& $,%24"& $%-"3!()*"&
!$+/.^+4"&#2-%"&4$&#"F$-,&)-/+-4$,$,:&,"=!$&+&,2+&$-%!+4+&5+!+&"&
,$!F.8"&0./.%+!:&"=!.3+%6!.":&-$,%$&5+K,:&+)!0+&12$&[-+,&!$>$J9$,&
4$& +/32-,&4",& #"F$-,&D"0$-,:& "& ,.3-.)*+4"&4"& ,$!F.8"&0./.%+!&
está relacionado com a performance da masculinidade adulta” 
(LAHELMA, 2000), reforçando os entrevistados, os modos de 
construção da sua masculinidade adulta como um processo que 
interliga as forças armadas com a masculinidade heterossexual, 
,$-4"&"&?"2%!"@:&<&"&12$&-;"&!$+/.^+&"&,$!F.8"&0./.%+!:&0+,&,.0&"&
,$!F.8"&*KF.*":&*/+,,.)*+4"&*"0"&queer, ou como refere uma das 
,2+,&$-%!$F.,%+4+,:&*+4+&?D"0$0&)-/+-4A,@&[4$F$&,$!&,2)*.$-%$&
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homem para ir para as forças armadas.”(LAHELMA, 2000). 
N$,%+*+& +.-4+& $,%+& +2%"!+& ",& 0"4",& *"0"& ?,$!& )-/+-4A,@& ,$&
conectam com a masculinidade heterossexual, e salienta que a 
ênfase dada à força, à dureza e à solidariedade de grupo, como 
requisitos para ir para as forças armadas é a demonstração 
da superioridade das masculinidades hegemônicas, num 
contraponto de poder com as diferentes formas de feminilidades 
e as masculinidades não-hegemônicas e não-heterossexuais 
(LAHELMA, 2000).

Mas este processo de construção de uma masculinidade mi-
litarizada adquire uma importância extrema em situações reais 
de guerra, como foi o caso da sociedade portuguesa, em que a 
construção deste processo de militarização de uma geração em 
particular dos jovens homens deixou marcas profundas na socie-
dade portuguesa.

Numa leitura critica feminista Alsina e Castanyer salientam 
o modo como as

[...] guerras coloniais e imperialistas do século XX foram, por sua 
vez, uma manifestação do desejo de propagação de certas cultu-
ras (dominantes) e uma regressão a etapas preculturais nas quais 
a tendência agressiva (edipiana) ainda não tinha sido objecto de 
repressão. (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 95).

Por essa razão, estas autoras salientam os modos como a 
partir exatamente dos anos 60 (ou seja, contemporâneo com a 
Guerra Colonial) o corpo “se constitui num elemento veículo 
da luta política” (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 96) em que 
pontuam por um lado o desenvolvimento de uma segunda vaga 
no movimento feminista, o Movimento pelos Direitos Civis e o 
Movimento Gay e Lésbico; e que, por outro lado, em conjunto 
com os efeitos avassaladores, em especial na sociedade norte-
-americana, da Guerra do Vietname reorientar criticamente a 
desconstrução do sistema social de guerra.

a$%%C& i$+!4"-& 4$)-$& "& ,.,%$0+& ,"*.+/& 4$& 32$!!+:& $0&



Paulo Jorge Vieira 

303

que a sociedade portuguesa se viu envolvida de um modo 
óbvio durante a Guerra Colonial, como uma “ordem social 
competitiva, baseada em princípios autoritários, que assume o 
valor desigual entre os seres humanos, e que se estabelece pela 
coerção” (REARDON, 1985, p. 10). Ou seja, um sistema baseado 
num modelo de competitividade, centrado nas desigualdades 
(de sexo, raça, etnia, classe e nacionalidade entre outras) e onde 
o uso da força é uma pedra fundamental dos seus alicerces. 
A autora referencia a necessidade de esta ‘ordem social’ estar 
construída sobre um modelo de elite, claramente masculina (e 
no quadro do sistema mundo globalizado em que vivemos, diria 
heterossexual e branca), que exerce poder sobre a maioria da 
população (REARDON, 1985). É este sistema de guerra que vai 
prevalecer, seja nos modos de estruturação das sociedades, nas 
F.FA-*.+,&4"&12"%.4.+-":&#2,%.)*+-4"&+,,.0&4.L$!$-%$,&L"!0+,&4$&
violência, e de exercício do poder. Os exemplos do quotidiano 
poderíamos retirá-los dos dados da violência doméstica em 
todo o mundo, ou da análise dos crimes de ódio (racistas, étnico, 
sexista e homófobo) nas sociedades contemporâneas.

Neste sentido a perspectiva que o sistema de guerra utiliza 
é indubitavelmente a de um jogo dicotômico de militarização/
patriarcalização dos quotidianos numa busca da construção de 
modelos de feminilidade/masculinidade construindo modelos 
$,5$*K)*",I&W$&5$-,+!0",&$-%;"&-"&3A-$!"& *"0"&20+&*+%$3"!.+&
,"*.+/:&"2&,$#+:&*"0"&%$-4"&+,&.4$-%.4+4$,&4$&3A-$!"&<&0+,*2/.-"&
"2&L$0.-.-"&<&*"0"&,"*.+/0$-%$&*"-,%!2K4+,:&%$05"!+/0$-%$&$,-
5$*K)*+,:&,.3-.)*+!(&12$:&-$,%$ sentido, o ‘complexo militar’ será 
um espaço que tradicionalmente tem um discurso masculinizado.

Mas apesar deste discurso, existe na contemporaneidade 
20&*"-#2-%"&4$&5!"*$,,",:&-+,*.4",&02.%",&4$/$,&4",&*"->.%",&
dos anos 60 (Guerra do Vietname, Guerra da Argélia e Guerra 
Colonial) e do pós-Guerra Fria que tem vindo a desconstruir este 
modelo de masculinidade.

Como refere Tatiana Moura (a partir de ENLOE, 1993): 
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j2$&*"-%!+4.89$,&"2&L+/D+,&%A0&4$&,$!&*+02>+4+,&4$&0"4"&+&12$&
a geminação ideológica entre masculinidade e militarismo pareça 
‘natural’? Dado que a análise das práticas revela as fragilidades 
e as incoerências dos estereótipos proponho-me analisar, […] as 
"5$!+89$,&4$&?*+02>+3$0:&4$&4.,L+!*$&$&,./$-*.+0$-%"@&\EkfZE:&
1993) que permitem perpetuar e manter inquestionáveis os ins-
trumentos utilizados pelo sistema de guerra, a militarização e o 
militarismo. (MOURA, 2005, p. 57).

No mesmo sentido, Melissa Brown (2002) salienta que algu-
mas alterações na cultura militar podem fazer repensar os modos 
de (co)ordenação e (co)relação entre masculinidade/feminilidade 
e militarismo. Tal como esta autora refere, existe um crescente nú-
mero de dados empíricos e estudos, construídos a partir de pers-
pectivas feministas que têm caminhado na (des)construção do mito 
da masculinidade militarizada. Na mesma direção, Cynthia Enloe 
*"-)32!+7,$&*"0"&20+&4+,&0+.,&5!"LK*2+,&+2%"!+,&-$,%+&(!$+&+"&
+,,.-+/+!&L"!0+,&4.F$!,.)*+4+,&4$&\4$,]*"-,%!28;"&4+&0./.%+!.^+-
ção e da masculinidade militarizada (ENLOE, 1993, 2000): na obra 
The morning after: sexual politics at the end of the Cold War (ENLOE, 
1993) e, em particular no capítulo “Beyond Steve Canyon and 
Rambo: histories of militarized masculinity”, a autora referencia 
+,,.0:&+&5+!%.!&4+&0$%(L"!+&0./.%+!&4+&?*+02>+3$0@:&",&0"4$/",&
de desconstrução do mito da masculinidade militarizada. 

R,,.-+/+&$,%+&+2%"!+&$-%!$&$,,$,&5!"*$,,",& ?4$&*+02>+3$0@&
como seja, por exemplo, a importância da análise das respostas 
da masculinidade (hegemônica) militarizada à humilhação militar 
numa guerra, de que também Joshua Goldstein nos fala na análise 
que faz do stress pós-traumático (GOLDSTEIN, 2001, p. 258-264). 
Assim o facto da construção da masculinidade militarizada ser 
centrada na coragem física, na resistência física e psicológica, na 
força, na habilidade e na honra (GOLDSTEIN, 2001, p. 267) como 
explicar a humilhação militar? Se a humilhação, “uma emoção 
culturalmente e sexualmente marcada” (ENLOE, 1993, p. 74) será 
importante pensar como diferentes culturas a sentem, mas é es-
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sencial, estudar e pensar que “uma guerra perdida é sempre pro-
blemática pelo modo como questiona os processos de construção 
social do gênero, e em particular das masculinidades, bem como 
do sistema militar de guerra” (ENLOE, 1993, p. 74-76). 

Um outro exemplo de construção/desconstrução da mas-
culinidade militarizada, assinalada por Cyhthia Enloe, nasce do 
desenvolvimento tecnológico e industrial, em particular a partir 
dos anos 80, da indústria de armamento e dos projetos de defe-
sa e segurança nacional: exemplos como o projeto Guerra nas 
Estrelas colocam a dúvida de “como é que um grupo particu-
lar de homens civis criaram uma subcultura masculinizada para 
suster o seu trabalho militarizado” (ENLOE, 1993, p. 95). Estes 
homens, longe da imagem estereotipada de Rambo ou de Top 
Gun, salientam-se pelo modo como construíram uma subcultura 
0+,*2/.-.^+4+&5!65!.+:&*D$.+&4$&$%.12$%+,:&#+!3;"&*.$-%K)*":&$&$,-
truturas de sociabilização (path the missile), ainda que sejam alvo 
do olhar atento das formas hegemônicas da masculinidade mili-
tarizada (ENLOE, 1993, p. 95). Neste sentido, a misoginia,  como 
característica da masculinidade hegemônica nas forças armadas, 
está também presente nesta população constituída na sua maio-
ria por jovens cientistas solteiros, e que não têm namorada, o que 
leva Cynthia Enloe a fazer uma comparação entre estes e o grupo 
de cientistas que nos anos 40 criaram a bomba atômica em Los 
l/+0",:&,+/.$-%+-4"&12$&-",&4".,&*+,",&,$&F$!.)*"2&-+,&/"*+/.-
dades próximas às bases militares um aumento da prostituição, 
bem como de relações sexuais extramatrimoniais, o que é con-
ducente aos modos hegemônicos de construção da sexualidade 
militar (ENLOE, 1993, 2000; GOLDSTEIN, 2001).

Mas o processo que mais tem colocado em questão a 
masculinidade militarizada, na sua forma hegemônica, é a 
participação das mulheres nas forças armadas. Este processo 
de ‘feminização’ das forças armadas nasce da pressão das 
organizações feministas e do pensamento polifônico pós-1968 
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mas será que: “a essência do militarismo, foi transformada pela 
política sexual dos últimos trinta anos, ou apenas, a crescente 
5!$,$-8+&4$&02/D$!$,&-+,&L"!8+,&+!0+4+,&"2&+5$-+,&0"4.)*"2&+&
+5+!A-*.+&,25$!)*.+/m&\dXf'RSE&$&dZ SZk:&ghhn:&5I&opq]I&

Alguns autores (ENLOE, 1993; BROWN, 2002) vão mais 
/"-3$& -+& !$,5",%+& +& $,%+& 4rF.4+& $& +)!0+0&12$& ,;"& +/%$!+89$,&
endêmicas às instituições militares e às sociedades contemporâ-
-$+,&12$&#2,%.)*+0&+&$-%!+4+&4+,&02/D$!$,&-+,&L"!8+,&+!0+4+,I&
Mas por outro lado Cynthia Enloe não deixa de salientar que, se 
a presença das mulheres não é questionada por detrás das secre-
tárias, como enfermeiras, ou técnicas de radar, já na discussão 
sobre a sua presença em forças de combate a polêmica aumenta, 
criando de novo modelos dicotômicos de masculinidade/femi-
nilidade diferenciadas nas forças armadas (ENLOE, 1993).

Os Cus de Judas: uma leitura da masculinidade militarizada

Partindo do conceito de masculinidade militarizada, o ro-
mance de António Lobo Antunes, Os Cus de Judas, publicado em 
1979, oferece-nos algumas pistas sobre a construção/desconstru-
ção deste conceito na geração que viveu a Guerra Colonial. Nes-
te sentido algumas das questões centradas sobre este mito que 
analisamos anteriormente iremos agora iniciar uma hipótese de 
leitura crítica desta obra.

Uma das questões essenciais desta obra de Lobo Antunes, 
bem como de grande parte das suas obras inicias, é aquilo a que 
c+!3+!.4+& B+/+L+%$& i.=$.!"& *D+0+& 4$& [!+,%"& +2%"=."3!()*"& 4"&
narrador” (RIBEIRO, 2004, p. 260). Se as ‘coincidências’ entre o 
-+!!+4"!&5$!,"-+3$0&$&+&=."3!+)+&4"&+2%"!&5"4$!;"&5+!$*$!&?$F.-
dentes’ convêm não esquecer que estamos perante uma obra de 
)*8;"I

Esta obra tem assim o carácter comprometido ‘entre uma fa-
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lha de memória colectiva e um excesso de memória pessoal’ que 
caracteriza grande parte da literatura sobre a Guerra Colonial e 
12$&+=!.2&+,,.0&20&[$,5+8"&4$&!$>$J;"&-;"&,6&,"=!$&"&*"->.%"&
havido, mas sobre o Portugal que foi e o Portugal que voltou, o 
Portugal de que se levou uma imagem e o Portugal que se en-
controu no regresso” (RIBEIRO, 2004, p. 250). É nesse múltiplo 
Portugal, e nos seus jovens homens militares que valerá a pena 
fazer um percurso, que mais uma vez construa conhecimento e 
alguma memória/historia.

R&-"F$/+&4$&R-%6-."&f"="&R-%2-$,&*"-)32!+7,$:&5".,:&*"0"&
uma voz contra “essa experiência histórica colectivamente repri-
mida” (ALVAREZ, no prelo) concebendo uma lógica testemu-
-D+/:&$&)**."-+/:& .05"!%+-%$&5+!+&"& !$%!+%"&4+&'2$!!+&B"/"-.+/&
e os seus efeitos no quadro de um leitura sexualizada/genderi-
^+4+&4$,%$&*"->.%"I&k$,,$&,$-%.4"&+&"=!+&$0&12$,%;"&%!+^7-",&$&
!$L$!$-*.+7-",&20+&$J5$!.A-*.+&0+,*2/.-.^+4+&4"&*"->.%"&+!0+-
do marcada por performatividades diversas de masculinidade 
que se cruzam nos quotidianos durante o mesmo e nos tempos 
posteriores ao mesmo. 

Ainda que Os Cus de Judas&5",,+&+412.!.!&["&,.3-.)*+4"&.--
trínseco de uma contra narrativa libertadora” (ALVAREZ, no 
prelo) no quadro da literatura sobre a Guerra Colonial, é no sen-
tido de uma transgressão contínua de uma análise sexuada/gen-
derizada da mesma que poderemos avaliar os modos como, no 
%$+%!"&4"&*"->.%":&"&$,%$!$6%.5"&4$&0+,*2/.-.4+4$&$,%(&5!$,$-%$&
-+&5!"428;"&)**."-+/I

Ir para a guerra

É reconhecido o facto de que, nas sociedades ocidentais, o 
serviço militar é muitas vezes sentido como o espaço paradig-
mático de construção de uma masculinidade hegemônica e de 
%!+-,.8;"&5+!+&+&F.4+&+42/%+:&"2&*"0"&+)!0+&S+%.+-+&c"2!+:&[",&
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jovens são considerados ‘homens’ depois de cumprirem o ser-
viço militar e depois de participarem numa guerra” (MOURA, 
2005, p. 52). 

Boaventura de Sousa Santos na obra O estado e a sociedade 

em Portugal 1974-1988, no capitulo ‘Os três tempos simbólicos da 
relação entre as forças armadas e a sociedade portuguesa’, faz 
20+&+-(/.,$&$0&12$&.4$-%.)*+&-20&5!.0$.!"&0"0$-%"&["&%$0-
po das forças armadas (o exército, por excelência) na sociedade 
tradicional, dominada pela importância do serviço militar obri-
gatório nas trajetórias pessoais dos jovens camponeses e das suas 
famílias” (SANTOS, 1992, p. 45).

Ainda que no caso de Os Cus de Judas estarmos perante uma 
família de classe média urbana também neste caso a mobilização 
do jovem militar é reforçada pelo papel da família. Como refere 
Lobo Antunes pela voz do seu narrador/personagem:

As tias avançavam aos arrancos como dançarinas de caixinha de 
música nos derradeiros impulsos da corda, apontavam-me às cos-
telas a ameaça pouco segura das bengalas, observavam-me com 
desprezo os enchumaços do casaco e proclamavam azedamente:

<&E,%(,&0+3!"&*"0"&,$&+,&0.-D+,&*/+FK*2/+,&,+/.$-%$,&L",,$0&0+.,&
vergonhosas que um rastro de baton no colarinho.

[…]
<&s$/.^0$-%$&12$&+&%!"5+&D(74$&%"!-(7/"&20&D"0$0I

Esta profecia vigorosa, transmitida ao longo da infância e da ado-
lescência por dentaduras postiças de indiscutível autoridade, pro-
longava-se em ecos estridentes nas mesas de canasta. (ANTUNES, 
2004a, p. 16).

A mobilização para a Guerra Colonial foi muitas vezes senti-
da e vivenciada pelos jovens mobilizados como uma ‘imposição’ 
familiar31e neste caso será pois de referenciar que a defesa des-

3 Veja-se o exemplo de Fernando Assis Pacheco estudado por Margarida Calafate Ribeiro 
na obra ‘Uma História de Regressos – Império, Guerra Colonial e Pós-colonialismo’ (RI-
aEXiZ:&ghho]&"-4$&G&$J5/.*.%+4"&"&5+5$/&12$&+&L+0K/.+:&$0&$,5$*.+/&4+&)32!+&5+%$!-+:&%$F$&
na mobilização para a Guerra Colonial.
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sa mobilização advém de elementos femininos da família.42Este 
processo de mobilização induzido pela família era crente, como 
+)!0+&+&%.+&4"&-",,"&-+!!+4"!M5$!,"-+3$0&-+&*.%+8;"&+-%$!."!:&
de que “as forças armadas são o local remanescente dos rituais 
tradicionais de construção de masculinidade, especialmente na 
recruta e nas academias militares”(GOLDSTEIN, 2001, p. 265), e 
que vai provocar no narrador/personagem “um peculiar afasta-
mento físico […] porque não foi livre para decidido, faz a guerra 
porque foi convocado” (ALVAREZ, no prelo).

Ao processo de mobilização inicial segue-se o de treino mili-
tar, um outro momento de construção da masculinidade militari-
zada, que António Lobo Antunes continua a reproduzir próximo 
do panorama familiar de apoio à mobilização, como nos conta 
este narrador/personagem:

Aos domingos, a família em júbilo vinha espiar a evolução da me-
tamorfose da larva civil a caminho do guerreiro perfeito, de boina 
cravada na cabeça como uma cápsula, e botas gigantescas cober-
tas da lama história de Verdun, a meio caminho entre o escuteiro 
mitómano e o soldado desconhecido de Carnaval. (ANTUNES, 
2004a, p. 20).

É neste cinismo que caracteriza Lobo Antunes (MADUREI-
RA, 1994) que a ideia da transformação desse jovem imberbe 
num homem guerreiro se vai, pois, desconstruindo na crítica que 
o próprio narrador personagem faz ao estereótipo de homem:

De facto e consoante as profecias da família, tornara-se um ho-
mem: uma espécie de avidez triste e cínica, feita de desesperança 
cúpida, de egoísmo, e da pressa de me esconder de mim próprio, 

4 O reforço feminino da masculinidade dos soldados é uma das formas que a masculini-
dade hegemónica militarizada teve para promover a participação dos jovens homens nos 
5!"*$,,",&0./.%+!$,&\'ZfNWSEXk:&ghht]&*"0"&)*+&4$0"-,%!+4"&-$,%$&!"0+-*$I&k20+&
outra passagem António Lobo Antunes fala-nos das senhoras do Movimento Nacional 
Feminino que “vinham por vezes distrair os visons da menopausa, distribuindo meda-
lhas da Senhora de Fátima e porta-chaves com a efígie de Salazar, acompanhadas de 
padre nossos nacionalistas e de ameaças do inferno bíblico de Peniche onde os agentes 
4+& XNE&,25$!+F+0&$0&$)*(*.+&",&.-"*$-%$,&4.+=",&4$&3+!L"&$0&52-D"&4"&*+%$*.,0"m&
(ANTUNES, 2004a, p. 21).
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tinha substituído para sempre o frágil prazer da alegria infantil, 
do riso sem reservas, nem subentendidos, embalsamados de pure-
za, e que me parece escutar, sabe, de tempos a tempos, à noite, ao 
voltar para a casa, numa rua deserta, ecoando nas minhas costas 
numa cascata de troça. (ANTUNES, 2004a, p. 31).

Esse homem em que ele se tornara vai na comunicação com a 
L+0K/.+&!$+)!0+!&"&*"-#2-%"&4$&L+-%+,0+,&4+&32$!!+&*"0&+&0$--
%.!+:&*"0&+&.-*+5+*.4+4$&4$&$,*!$F$!&+&F$!4+4$&,"=!$&"&*"->.%":&
pois “as coisas correm o melhor possível dentro do melhor pos-
sível que é possível não há motivo nenhum para se preocuparem 
comigo até engordei um quilo desde que cheguei” (ANTUNES, 
2004b, p. 108) ainda que com a esperança de que fosse possível 
algum entendimento do processo bélico em que se via envolvido, 
“e eu escrevia para casa Tudo vai bem, na esperança de que com-
preendessem a cruel inutilidade do sofrimento, do sadismo e da 
separação” (ANTUNES, 2004b, p. 134). Tal como refere Saldanha 
Alvarez, o “nosso narrador-personagem faz a guerra de maneira 
5!$32.8",+:&D$,.%+-%$:&4.,%+-%$:&$,*+5+-4"&+"&5!65!."&*"->.%"&$&
*"0"&G&20&.-4.F.42"&,$-,KF$/:&!$)-+4"&$&.-%$/.3$-%$:&"&L+^&5$/+&
cabeça, foge pela imaginação” (ALVAREZ, no prelo).

k"&)-+/& 4"& !"0+-*$:& f"="&R-%2-$,& F"/%+& Y& *+,+& L+0./.+!&
"-4$&G&!$+)!0+4+& .05",,.=./.4+4$&4$& ?,$& %"!-+!&D"0$0@:&$&4$&
algum modo a impossibilidade da sua família entender o proces-
so da guerra.

Visitei as tias algumas semanas depois, envergando um fato de 
antes da guerra que me boiava na cintura à laia de uma auréola 
caída, apesar dos esforços dos suspensórios, a arrepanharem para 
cima as pernas como se armados de um hélice invisível. […] As 
tias acenderam o candeeiro para me observar melhor, e a luz reve-
lou subitamente tapetes de Arraiolos desbotados, jarras chinesas 
disparando dragões de língua torcida das superfícies brancas, a 
curiosidade das criadas que espreitavam da porta, a enxugarem 
as mãos gordas nos aventais da cozinha. […]

Uma bengala de bambu formou um arabesco desdenhoso no ar 
saturado da sala, aproximou-se do meu peito, enterrou-se-me 
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*"0"&20&>"!$%$&-+&*+0.,+:&$&20+&F"^&L!+*+:&+0"!%$*.4+&5$/+&4$--
tadura postiça, como que chegada de muito longe e muito alto, 
articulou, a raspar sílabas de madeira com a espátula de alumínio 
da língua:

<&E,%(,&0+.,&0+3!"I&W$05!$&$,5$!$.&12$&+&%!"5+&%$&%"!-+,,$&20&
homem, mas contigo não há nada a fazer.

E os retratos dos generais defuntos nas consolas aprovaram como 
feroz acordo a evidência desta desgraça. (ANTUNES, 2004a, p. 
195-196).

Mas se a família é o promotor da entrada na estrutura militar, 
esta plasma-se de um modo, muitas vezes descrito, como único 
na criação de laços de companheirismo entre os militares. Sendo 
que é frequentemente assinalado como um dos mais importantes 
factores de socialização das forças armadas, mas o nosso narra-
dor/personagem demonstra mais que o absurdo daquela guerra 
conduzia a uma impossibilidade de comunicação entre os mili-
tares, a ao narrar que “vivia há um ano com os mesmos homens 
e não sabíamos nada uns dos outros, não decifrávamos nada nas 
órbitas ocas uns dos outros” (ANTUNES, 2004a, p. 102).

A construção da masculinidade militarizada é feita pois a 
partir de uma doutrina militar que se centra fortemente na do-
minação do corpo do jovem militar que é muitas vezes expressa 
pela farda, e por rituais incorporados como o cabelo curto (AL-
VAREZ, no prelo). Escreve António Lobo Antunes:

[…] a farda e a pele convergiam numa carapaça única de quitina 
militar, os cabelos rapados e as formaturas traziam-nos à memória 
as colónias de férias da infância e o seu cheiro a doce e a azedo de 
pouca água, feito de resignação vagamente indignada. (ANTU-
NES, 2004a, p. 20).

Essa doutrina que se plasma no treino (do corpo, mas tam-
=G0&4+&5,.12$]&12$&*"0"&+)!0+&c"2!+&\+&5+!%.!&4$&i$+!4"-&$&
de Enloe), este é “o ponto máximo do processo de militarização 
ou da socialização num determinado tipo de masculinidade. O 
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verdadeiro soldado tem de provar que não é nem mulher nem 
homossexual, para depois provar que é um ‘homem de verdade’ 
e um ‘bom soldado’” (MOURA, 2005, p. 53).

Por outro lado, essa doutrina militar ensinava “os recrutas 
a entender o seu corpo capaz de matar e de mutilar os outros 
corpos como um veículo de potência masculina e heroicidade” 
(ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 97-98); função essa que Lobo 
Antunes nega não apenas para o corpo do narrador/personagem 
e da sua geração, mas metaforicamente para o país, ao escrever:

O suor dos corpos, gordo e sumarento, possuía textura diversa 
das tristes gotas arrepiadas que me desciam a espinha, e sentia-
-me  melancolicamente herdeiro de um velho país desajeitado e 
agonizante, de uma Europa repleta de furúnculos de palácios e 
de pedras da bexiga de catedrais doentes. (ANTUNES, 2004a, p. 
50-51).

Sexualizar a guerra

R,&5!(%.*+,&,$J2+.,:&"&0./.%+!.,0"&$&",&*"->.%",&+!0+4",&%A0&
uma profícua ligação que a obra de António Lobo Antunes que 
estamos a analisar vai também ter presente. Joshua Goldstein re-
fere a importância sentida pelos militares em torno das questões 
da sexualidade, realçando que “os soldados demonstram uma 
quase universal preocupação com o sexo” no sentido em que 
“uma obsessão numa comunidade de homens [...] desprovidos 
do enquadramento emocional e social usual.” (GOLDSTEIN, 
2001, p. 333). O espaço/tempo da guerra é assim sentido muitas 
vezes como um espaço de quebrar barreiras, de ultrapassar as 
normas sociais em torno da sexualidade, o que leva os jovens 
militares a todo um conjunto de praticas nomeadamente à pros-
tituição, masturbação e violação.

Referindo-se a Os Cus de Judas, Margarida Calafate Ribei-
ro salienta que “a metáfora sexual coloca-se em Os Cus de Ju-
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das nas variantes de relações sexuais com prostitutas nativas, 
masturbação, violação e castração e enquadra-se na pulsão de 
morte que domina o espaço da guerra” (RIBEIRO, 2004, p. 274). 
Na realidade neste romance “sexualidade e violência (falo e 
espingarda) encontram-se unidas por um vínculo metafórico 
insolúvel” (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 98) que muitas 
vezes é marcado pela linguagem utilizada, fortemente sexuali-
zada, ou pela incapacidade sexual do narrador personagem no 
pós-guerra.

Por seu lado, o investigador Saldanha Alvarez ressalta cri-
ticamente que em Os Cus de Judas a sexualidade na sua inter-
!$/+8;"&*"0&+&0"!%$&G&5!65!."&4"&*"->.%"&*"/"-.+/H

A sexualidade desponta na narrativa como um exercício onde o 
corpo é transformado num instrumento subversivo. Não se tra-
ta de erotismo. Mas de uma pulsão de morte através do orgas-
0"I&i$*2,+-4"7,$&+&5!"*!.+!&)/D",&5+!+&"&X05G!."&$&5+!+&+&-+8;":&
masturba-se e por esta prática se liberta, foge pela imaginação na 
direcção da mulher. (ALVAREZ, no prelo).

Essa sexualidade jovem e recém adulta tem, aparentemente, 
como elemento central a masturbação, uma prática que acompa-
nha toda a vida militar do narrador/personagem e que marca 
indelevelmente a sua experiência de guerra.

A masturbação era a nossa ginástica diária, êmbolos encolhidos 
nos lençóis gelados à maneira de fetos idosos que nenhum útero 
desibernaria, enquanto que lá fora os pinheiros e a névoa se con-
fundiam numa trama inextricável de sussurros húmidos, sobre-
pondo à noite a noite pegajosa dos seus troncos açucarados do al-
godão de feira popular da bruma. (ANTUNES, 2004a, p. 19-20).

R&*"-%.-2.4+4$&4+&0+,%2!=+8;"&<&[d(&"-^$&0$,$,&12$&0$&
masturbo todas as noites, como um puto, a tecer variações ado-
/$,*$-%$,& $0& %"!-"& 4+,&0+0+,& 4+,& L"%"3!+)+,& 4"& *2=K*2/"& 4$&
transmissões” (ANTUNES, 2004a, p. 80), marcada pela ausência 
da mulher, especial da mulher amada, é simbolicamente inte-
3!+4+&*"0"&$J$05/.)*+8;"&4$&,"-D"&$&4$&+0=.8;":&-$,%$&*+,"&
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literário, do narrado como o demonstra a seguinte passagem:

E&$2&0+,%2!=+F+70$&-"&12+!%"&,"=&+&L"%"3!+)+&*"/"!.4+&4+&$12.5+&
4"&a$-)*+:&-+&$,5$!+-8+&4$&F.!&+&,$!&20&4.+&"&l32+,&4+&/.%$!+%2!+:&
12$&4$&*6*"!+,:&+"&*$-%!":&4$,+)+F+&"&2-.F$!,"&*"0&"&"!32/D"&4$&
mármore de um discóbolo triunfal. (ANTUNES, 2004a, p. 49).

Outro elemento fundamental da sexualidade nas institui-
ções militares e, em particular, no teatro de guerra é a prostitui-
ção. Esta é, historicamente, um processo presente nos espaços/
tempos da guerra, sendo por vezes, de um modo mais ou menos 
*+02>+4"& 5!"0"F.4"& 5$/+,& *D$)+,& 5"/K%.*+,& $&0./.%+!$,& *"0"&
aconteceu na I e II Guerras Mundiais e na Guerra do Vietname 
(GOLDSTEIN, 2001).

António Lobo Antunes referencia em Os Cus de Judas a ques-
tão da prostituição onde destacamos num primeiro momento 
uma referência à cidade de Luanda e à presença de ‘prostitu-
%+,&*+-,+4+,@&F.-4+,&4$&f.,="+:&"&12$&!$+)!0+&"&$,5+8"&*"/"-.+/&
como um espaço periférico, um espaço onde terminavam as suas 
‘carreiras’ muitos portugueses na metrópole:

[...] nas quais putas cansadas por todos os homens sem ternura de 
Lisboa ali vinham beber os últimos champanhes de gasosa à ma-
-$.!+&4$&=+/$.+&+3"-.^+-%$,&+-*"!+4+,&-20+&5!+.+&)-+/&0"F$-4"&
de tempos a tempos as ancas ao ritmo de pasodoble de uma an-
gustia indecifrável. (ANTUNES, 2004a, p. 25-26).

Bem diferente é a referência, por outro lado, no aquartela-
mento do interior de Angola, onde a prostituição surge entre a 
população autóctone. Este tipo de prostituição parece ser muito 
mais marcado pelas relações coloniais, mormente as relações ra-
ciais desiguais, e pelo teatro de guerra.

R&,$32.!&+"&#+-%+!&",&#.5$,&4",&")*.+.,&3.!+F+0&4$&5+/D"%+&$0&5+-
lhota hesitações de pirilampos: o amor barato e rápido em com-
partimentos abafados aclarados por pavios indecisos de petróleo 
que coloriam as paredes de barro de uma ilusão de capelas. […] O 
tenente fornicava de pala de boné para traz e pistola à cinta com o 
impedido de espingarda em riste a vigiar as redondezas. (ANTU-
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NES, 2004a, p. 44).

Um outro aspecto essencial no modo como o sistema social 
de guerra, e neste caso a Guerra Colonial, e a sexualidade se cru-
zam é na violência sexual, em especial na violação. Como refere 
Tatiana Moura, “a violação é utilizada contra as mulheres e con-
tra os homens seus familiares e das suas comunidades” (MOU-
RA, 2005, p. 57) como forma de alvejar, desferir um golpe no 
quadro das relações de poder das partes em contenda.

Em Os Cus de Judas existem inúmeras referências à violação, 
0+,&F+/$!(&+&5$-+&,+/.$-%+!&+&F."/+8;"&4$&W")+:&+&+0+-%$&4"&-+!-
rador/personagem, que foi violada sistematicamente por mem-
bros da PIDE, fruto do seu envolvimento com os movimentos de 
libertação.

c+/+-#$& $!+& "& ")*.+/& 5$12$-":& *+/F":& $-!23+4":& 5+!+4"& Y& 5"!%+&
do liceu para assistir à saída das meninas das aulas, molhando 
o papel dos cigarros de um desejo porco de velho, ou instalado 
a seguir ao jantar no passeio fronteiro à varanda da messe, ob-
servando a vizinha impúbere, que levantava os pratos da mesa, 
com órbitas protuberantes de animal empalhado. Vi-o no Chiú-
me abrir a breguilha diante de uma prisioneira, obrigá-la a erguer 
uma das pernas, colocando-a sobre o bidé, e penetrá-la, de boina 
na cabeça, a soprar pelo nariz uma asma repelente de bode. (AN-
TUNES, 2004a, p. 178).

Com um crueza enorme, António Lobo Antunes descreve 
$,,$&0"0$-%"&<&[+,&-(4$3+,&4"&D"0$0& L"!0+F+0&20&0"F.-
mento de êmbolo que se apressava, a camisa pegava-se às costas 
$0&./D+,&.05!$*.,+,&4$&,2"!m&\RkSQkEW:&ghho+:&5I&tqu]&<&12$&
metaforicamente demonstra a violência da Guerra, mas também 
do colonialismo e do salazarismo no espaço colonial. Esse pro-
cesso onde a Guerra Colonial se adensa por processos de violên-
cia, onde a ónus sexual é uma presença costumeira:

[...] violando mulheres contra o frio branco e luzidio dos azulejos, 
ou nos faria masturbar à noite, na cama, à espera do ataque, pe-
sados de resignação e de uísque, encolhidos nos lençóis, à laia de 
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fetos espavoridos, a escutar os dedos gasosos do vento nos euca-
liptos, idênticos a falanges muito leves roçando por um piano de 
folhas emudecidas. (ANTUNES, 2004a, p. 179).

Mas de igual modo a expressão da violência sexual 
5"4$& ,$!& *"-%!+& D"0$-,:& .4$-%.)*+4+& 5"!& 5+!%$& 4+& /.%$!+%2!+&
feminista como “estratégias de feminização e castração dos 
inimigos homens como dominação simbólica numa tentativa 
de desconstruir a masculinidade hegemónica” (MOURA, 2005, 
5I& nq7nv]I& f"="& R-%2-$,& 5+!$*$& +,,.0& .4$-%.)*+!& 20& .-.0.3":&
Salazar, e feminiza-o através de uma metafórica violação anal 
homossexual53com uma granada.

 !$^+4"&4"2%"!&W+/+^+!&,$&F"*A&$,%.F$,,$&F.F"&$&+12.&$-)+F+7/D$&
uma granada sem cavilha pela peida acima, uma granada defensi-
va sem cavilha pela peida acima. (ANTUNES, 2004a, p. 108).

Ao voltar da Guerra Colonial, num espaço/tempo diferente 
e com profundas mudanças em Portugal provocadas pelo pro-
cesso revolucionário, a sexualidade do narrador/personagem 
%+0=G0&,$&%!+-,)32!+&$&!$5$-,+I&R,,.0&+&!$+)!0+8;"&4+&%$!-2-
!+&"2&+&.05"%A-*.+&,$J2+/&\$&$0"*."-+/]&<&[,"2&%$!-":&,"2&%$!-"&
mesmo antes do sexto JB sem água ou do oitavo drambuie, sou 
estupidamente e submissamente terno como um cão doente, um 
desses cães implorativos de órbitas demasiado humanas” (AN-
SQkEW:&ghho+:&5I&po]&<&+5+!$-%+&+&L$0.-.^+8;"&4"&,$2&*+!(*%$!:&

5 Em Os Cus de Judas existe ainda uma outra referência à homossexualidade, neste caso a 
um militar homossexual, que o narrador/personagem descreve a partir de uma lingua-
gem feminina, numa reprodução de estereótipos de homossexualidade, como negação 
de masculinidade, tão ao gosto do mito da masculinidade militarizada. “O médico ho-
0",,$J2+/:&-+&*+4$.!+&+"& /+4"&4+&0.-D+:&+*$-4$2& /+-32.4+0$-%$&20&*.3+!!"&4$&)/%!"&
doirado, e apagou o fósforo com o bico em copa, delicado, dos beiços. Usava um perfume 
denso de prima solteira, que incensava o ar de largas baforadas de açúcar gasoso. Tínha-
mo-nos conhecido em Londres [...] e eu assistia diariamente ao ritual complicado da sua 
toilete, cercado de cremes, de escovas, de pinças depilatórias e de caixinhas de tartaruga 
de produtos de beleza [...]. A sua roupa interior assemelhava-se aos fatos dos trapezistas 
de circo, onde o lilás dos projectores se demora numa admiração extasiada. [...] Era de tal 
forma feminino que a farda o aparentava a uma mulher-polícia. Levou o cigarro à boiça 
num gesto cauteloso de chávena de chá demasiado quente, e roçou por mim, de leve, os 
grande olhos meigos de uma inocência sabida.” (ANTUNES, 2004a, p. 189-190).
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exemplo da desconstrução da masculinidade militarizada, pois 
“o corpo do soldado ferido feminiza-se pois o seu carácter uno 
vê-se penetrado por balas e fragmentos de granadas”. (ALSINA 
e CASTANYER, 2000, p. 99).

Acossado por uma aparente incapacidade sexual, a Guer-
ra parece ter deixado no narrador/personagem uma indelével 
e forte marca, um corpo que parece em ruínas (RIBEIRO, 2004):

[...] entesa-te minha besta, ordenei-me eu dentro de mim, a mi-
-D+&)/D+&,2,5$-4$2&"&=.=$!;"&5+!+&+!!"%+!&$&",&"/D",&4$/+&)%+F+0&
para dentro, desfocados, toquei a vulva da rapariga e era mole, e 
morna, e tenra, e molhada, encontrei o nervo duro do clítoris e ela 
soltou um suspirozinho de chaleira pelo bico esticado dos beiços, 
pela alminha de quem lá tens entesa-te, supliquei a mirar de viés 
+&0.-D+&5./+&0"!%+:&-;"&0$&4$.J$,&)*+!&0+/&$&$-%$,+7%$:&5$/+&%2+&
saúde entesa-te, entesa-te, foda-se entesa-te, a minha mulher mu-
4+F+&L!+/4+,&4$&+/)-$%$&4$&+0+&-+&="*+:&"&%$-$-%$&4$F$!.+&L+/+!&4+&
criada ao capelão aterrado que se benzia, os caixões na arrecadação 
aguardavam que eu me estendesse, obediente, no forro de chumbo, 
a rapariga parou de me beijar. (ANTUNES, 2004a, p. 99-100).

O absurdo da guerra e a impossibilidade de voltar

B"0"&+)!0+0",&+-%$!."!0$-%$:&"&0./.%+!.,0"&$&+&0+,*2-
linidade militarizada impõem modelos de envolvimento e par-
%.*.5+8;"&4",&D"0$-,&-",&*"->.%",&+!0+4",:&5".,&*"0"&+)!0+&
Joshua Goldstein, “todas as evidências indicam que a guerra 
é algo que as sociedades impõem aos homens” (GOLDSTEIN, 
2001, p. 254). Para o nosso narrador/personagem esta imposição 
cedo, na sua viagem entre Lisboa e Luanda, cria uma sensação de 
estranheza e de desconforto no nosso narrador/personagem:

[...] principiaram a acordar em mim um sentimento esquisito de ab-
surdo, cujo desconforto persistente vinha sentindo desde a partida 
4$&f.,="+:&-+&*+=$8+&"2&-+,&%!.5+,:&,"=&+&L"!0+&LK,.*+&4$&20+&+>.8;"&
.-/"*+/.^(F$/:&+>.8;"&12$&20&4",&5+4!$,&5!$,$-%$,&-"&-+F."&5+!$*.+&
*"05+!%./D+!&*"0.3":&+L+4.3+4"&$0&$-*"-%!+!&-"&=!$F.(!."&#2,%.)-
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cações bíblicas para massacres de inocentes. (ANTUNES, 2004a, p. 
27).

Este afastamento de uma guerra impossível, absurda que 
num registro anti-colonial expressivo, António Lobo Antunes 
+/F$#+&.!"-.*+0$-%$&-+&!$L$!A-*.+&Y&*"!+3$0&-",&*"->.%",&+!0+-
dos: “Onde é que você vai? O vulto respondeu-me continuando 
a andar. Pendurar os tomates, doutor, se quiser dê-me também 
os seus que já não precisamos dos gajos para continuar aqui.” 
(ANTUNES, 2004a, p. 67).

Estamos por isso perante uma guerra absurda que “provocou 
o enlouquecimento geral transformando homens jovens em ‘cães 
raivosos’” (RIBEIRO, 2004, p. 261) uma guerra sem memória, uma 
guerra que se pretende esquecer rapidamente e da qual esse afas-
%+0$-%"&,$&%"!-+&02.%+,&F$^$,&20+&?>e-$!.$@&5$!+-%$&+,&,.%2+89$,&
vivenciadas pelo narrador/personagem na Guerra Colonial:

À porta do posto de socorros, estremunhado e nu, vi os soldados 
correrem de arma em punho na direcção do arame, e depois as vo-
zes, os gritos, os esguichos vermelhos que saíam das espingardas a 
disparar tudo aquilo a tensão, a falta de comida decente, os aloja-
0$-%",&5!$*(!.",:&+&(32+&12$&",&)/%!",&%!+-,L"!0+F+0&-20+&5+,%+&
de papel cavalinho indigesta, o gigantesco inacreditável absurdo 
4+&32$!!+:&0$&L+^.+&,$-%.!&-+&+%0",L$!+&.!!$+/:&>2%2+-%$&$&.-,6/.%+:&
que encontrei mais tarde nos hospitais psiquiátricos, ilhas de deses-
perada miséria de que Lisboa se defendia cercando-as de muros e 
de grades, como os tecidos se previnem contra os corpos estranhos 
$-F"/F$-4"7",&$0&*+5+,&4$&)=!",$I&\RkSQkEW:&ghho+:&5I&np7no]I

Este cunho de enlouquecimento64leva o narrador/persona-
gem no seu diálogo interior a uma “revolta na tribuna da memó-
ria, testemunhando sobre o que viu, ouviu e viver, transforman-
do o seu testemunho não apenas  na narração de uma agonia 

6&Z&12$&)^$!+0&4$&-6,&+12.&,$-%+4",&Y&$,5$!+&-$,%+&5+.,+3$0&,$0&0+!:&5!$,",&5"!&%!A,&
)$.!+,&4$&+!+0$&L+!5+4"&-20+&%$!!+&12$&-",&-;"&5$!%$-*$:&+&0"!!$!&4$&5+/24.,0"&$&4$&
balas cujo percurso silvado se aparenta a um nervo de nylon que vibra, alimentado por 
colunas aleatórias cuja chegada depende de constantes acidentes de percurso, de embos-
cadas e de minas, lutando contra um inimigo invisível. (ANTUNES, 2004a, p. 58). 
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pessoal frente à degradação do mundo mas no espelho de uma 
agonia colectiva traçada em África” (RIBEIRO, 2004, p. 262) e 
que se torna uma dos leit-motiv centrais da própria obra de Antó-
nio Lobo Antunes, em particular em Os Cus de Judas:

Os soldados seminus cambaleavam no calor insuportável da ca-
serna, que o relento do suor e dos corpos por lavar entontecia com 
os hálitos nauseabundos dos cadáveres, se nos inclinamos para 
eles à espera das tristes palavras apodrecidas que os mortos legam 
aos vivos num borbulhar de sílabas informes. Em Mangando e 
Marimbanguengo, vi a miséria e a maldade de guerra, a inutili-
dade da guerra nos olhos dos pássaros feridos dos militares, no 
seu desencorajamento e abandono, o alferes em calções espojado 
pela mesa, cães vadios a lamberem restos na parada, a bandeira 
pendente do seu mastro idêntica a um pénis sem força, vi homens 
de vinte anos sentados à sombra, em silêncio, como os velhos nos 
parques. (ANTUNES, 2004a, p. 162).

Esse processo de afastamento e de isolamento que marca 
L"!%$0$-%$&$,%+&%!+0+&)**."-+/&G:&%+/&*"0"&+)!0+&c+!3+!.4+&B+-
lafate Ribeiro, marcado por uma pulsão de morte que

[...] assume no espaço físico e psicológico da memória da guerra, 
os contornos de um processo de amputação física (‘cada um de 
nós, os vivos, têm várias pernas a menos, vários braços a menos’) e 
psíquica, perceptível num gradativo processo de desumanização, 
4$,.,%A-*.+&$&4$,0"!+/.^+8;"&12$&-$-D20&*+02>+4"&0./.%+!&5"4$&
ocultar, revelando, através de expressivas metáforas e compara-
ções, uma natureza humana morta. (RIBEIRO, 2004, p. 274).

Uma das formas de expressão dessa ‘pulsão da morte’ está 
presente numa das situações limite mais negadoras da masculi-
nidade militarizada: o suicídio. Este está presente no quotidiano, 
como militar mas especialmente como médico, do narrador/per-
sonagem como seja quando recorda:

[...] vem-me à ideia o soldado de Mangando que se instalou de 
costas do beliche, encostou a arma ao pescoço, disse Boa noite, e 
a metade inferior da cara desapareceu num estrondo horrível, o 
queixo, a boca, o nariz, a orelha esquerda, pedaços de cartilagens e 
de ossos e de sangue cravaram-se no zinco do tecto tal as pedras se 
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incrustam nos anéis, e agonizou quatro horas no posto de socor-
!",:&$,%!$=2*D+-4"&+5$,+!&4+,&,2*$,,.F+,&.-#$*89$,&4$&0"!)-+:&+&
borbulhar um líquido pegajoso pelo buraco esbeiçado da gargan-
ta. (ANTUNES, 2004a, p. 160).

Mas esse sentimento de absurdo, que tantas vezes é de-
monstrado em imagens de cansaço dos militares presentes na-
quele teatro de guerra, provocador de momentos de abandono 
e de incapacidade da continuidade da própria Guerra Colonial. 
Era um absurdo não apenas sentido pelo narrador personagem, 
mas também metaforicamente pela sociedade portuguesa:

E2&$,%+F+&L+!%"&4+&32$!!+:&W")+:& L+!%"&4+&"=,%.-+4+&0+/4+4$&4+&
guerra e de escutar, na cama, os protestos dos camaradas assassi-
nados que me perseguiam no meu sono, pedindo-me que os não 
deixasse apodrecer emparedados nos seus caixões de chumbo, in-
12.$%+-%$,&$&L!.",&*"0"&",&5$!),&4+,&"/.F$.!+,:&L+!%"&4$&,$!&/+!F+&
entre larvas na câmara ardente da messe que o motor da electri-
cidade aclarava de vacilações hesitantes de desmaio. (ANTUNES, 
2004a, p. 150).

E,%$&-+!!+4"!M5$!,"-+3$0&5!G7)32!+7,$&+,,.0&*"0"&F.%.0+&
da história do país e dessa guerra (RIBEIRO, 2004; DERESIEWICZ, 
no prelo; MARTINS, no prelo), e que neste processo de vitimização 
vivenciou uma “experiência tão traumática que alterou a auto- 
-imagem e a inserção no mundo” (ALVAREZ, no prelo) o que 
impossibilitou o ‘regresso’ do militar:

O medo de voltar ao meu país comprime-me o esófago, porque, 
entende, deixei de ter lugar fosse onde fosse, estive longe demais, 
tempo demais para tornar a pertencer aqui, a estes outonos de 
chuvas e de missas, estes demorados invernos despolidos como 
lâmpadas fundidas, estes rostos que reconheço mal sob as rugas 
desenhadas, que um caracterizador irónico inventou. Flutuo entre 
dois continentes que me repelem, nu de raízes, em busca de um 
espaço branco onde ancorar, e que pode ser, por exemplo, a cordi-
lheira estendida do seu corpo, um recôncavo, uma cova qualquer 
do seu corpo, para deitar, sabe como é, a minha esperança enver-
gonhada. (ANTUNES, 2004a, p. 182).
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R.-4+&12$&-;"&02%./+4"&),.*+0$-%$:&"&#"F$0&0./.%+!:&+12$-
le que foi volta ferido, pois “esses homens que sobreviveram à 
experiência que, segundo o imaginário imperante, havia de re-
+)!0+!&+&,2+&0+,*2/.-.4+4$:&!$3!$,,+0&4.0.-2K4",:&*+,%!+4",:&
destruídos, inúteis” (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 96) ou 
como escreve Lobo Antunes, na senda da crítica não apenas à 
Guerra Colonial, mas também do colonialismo português:

[...] a guerra tornou-nos uns bichos, percebe, bichos cruéis e estú-
pidos ensinados a matar, não sobrava um centímetro de parede 
nas casernas sem uma gravura de mulher nua, masturbávamo-nos 
e disparávamos, o mundo-que-o-português-criou são estes lucha-
zes côncavos de fome que nos não entendem a língua, a doença do 
sono, o paludismo, a amibíase, a miséria, à chegada ao Luso veio 
um jipe avisar-nos que o general não consentia que dormíssemos 
na cidade, que expuséssemos na messe as nossa chagas evidentes. 
(ANTUNES, 2004a, p. 124-125).

S+/&*"0"&!$+)!0+&-"&)-+/&4+&-"F$/+&+&,2+&%.+:&"&-+!!+4"!M
personagem não se tornou homem, ou talvez se tenha descons-
truído ainda mais a sua identidade de gênero, ao ser incapaz de 
viver o trauma e os fantasmas do regresso.

Talvez que a guerra tenha ajudado a fazer de mim o que sou hoje e 
que intimamente recuso: um solteirão melancólico a quem se não 
telefona e cujo telefonema ninguém espera, tossindo de tempos 
a tempos para se imaginar acompanhado e que a mulher-a-dias 
acabará por encontrar sentado na cadeira de baloiço em camisola 
interior, de boca aberta, roçando os dedos roxos no pelo cor de 
novembro da alcatifa. (ANTUNES, 2004a, p. 60).

Como referem Alsina e Castanyer, “o corpo do veterano que 
regressa da guerra, ferido ou mutilado, não tem carácter referen-
cial” (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 96) e, se no caso da Guer-
ra do Vietname este corpo se constitui muitas vezes no espaço de 
$,%!+%G3.+,&4.,*2!,.F+,&*!K%.*+,&4$,,$&*"->.%"P&-"&*+,"&4+&'2$!!+&
Colonial, a obra de António Lobo Antunes (Os Cus de Judas, mas 
também Fado Alexandrino) pode referenciar a necessidade de fa-
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/+!&4$,,$,&F$%$!+-",:&<&4$)*.$-%$,&4+,&L"!8+,&+!0+4+,H

[...] eu senti que me olhavam como se olham os aleijados que ras-
tejam de muletas nas cercanias do Hospital Militar, sapos coxos 
L+=!.*+4",&5$/+&$,%25.4$^&4"&E,%+4"&k"F":&12$&+"&)0&4+&%+!4$:&
no verão, escondiam os cotos envergonhados nas mangas das ca-
misolas. (ANTUNES, 2004a, p. 86). 

R&4$,*!.8;"&4$,%$,&*"!5",&-+&,2+&.-*"05/$%24$&<&[4$0+,.+-
4",&$,%!"5.+4",&*"J$+F+0&+"&)0&4+&%+!4$&5"!&f.,="+:&-+,&.0$-
diações do anexo do Hospital Militar, e cada coto era um grito de 
revolta contra o incrível absurdo das balas” (ANTUNES, 2004a, 
5I&ttn]&<&*"-,%.%2.7,$&*"0"&20&4",&0"4$/",&4$&4$,*"-,%!28;"&4+&
imagem estereotipada hegemônica do militar, sem que assim “a 
descrição de ditos corpos evidencia o carácter inválido do mito 
ocidental que explicava a guerra como epopeia cujo protagonista 
é o corpo sem feridas de um soldado herdeiro directo dos gran-
des heróis da tradição épica” (ALSINA e CASTANYER, 2000, p. 
97) e reforçando o carácter inóspito de sentido para a violência 
12$&*+!+*%$!.^+&",&*"->.%",&+!0+4",I

Nas palavras de António Lobo Antunes, parece pois que no 
)-+/&4$,%+&32$!!+&,6&5"4$&)*+!&"&L!+*+,,"&$&+&4$,./2,;"&+.-4+&12$&
ironizada num silêncio e na suposta vida familiar.

[...] só estou a ironizar em parte, sobretudo para disfarçar a humi-
lhação do meu fracasso e a desilusão que atravessa de leve o seu 
silêncio, como as sombras que cruzam, de quando em quando, um 
+/$3!$&,"!!.,"&4+&0.-D+&)/D+&0+.,&-"F+:&$&0$&%"*+0&-"&L2-4"&4+,&
tripas a gota de ácido de um remorso ou de uma dúvida. (ANTU-
NES, 2004a, p. 170).

Esta dúvida que nasce pois da ‘incapacidade de ser’, da 
impossibilidade e do absurdo do processo bélico em que o nar-
rador/personagem se viu envolvido, uma impossibilidade re-
forçada pela utilização da referência espectral. Uma impossibili-
dade espectral que é também a prisão num limbo territorial uma 
(não)presença em  território nenhum, devido à impossibilidade 
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de voltar para um Portugal colonial inexistente, uma Angola de 
onde nunca se fez parte, e um Portugal pós-colonial que esque-
cendo, negando a Guerra se envolve numa nova busca identitá-
ria europeia.  

É assim que um determinado modelos de soldado, “epíteto 
4+&0+,*2/.-.4+4$& %!+4.*."-+/:& ,6& %$!.+& ,.3-.)*+4"&-"& *"!5"&4$&
uma só peça. Por isso as imagens de desmembramento, fragmen-
tação e desagregação do corpo mutilado convertem-se no signo 
3!()*"&0+.,&5+%$-%$&4"&L!+*+,,"&4+&.4$"/"3.+&0./.%+!.,%+m&\RfWX-
kR&$&BRWSRkwEi:&ghhh:&5I&uv]&"&12$&!$7,.3-.)*+&5".,&"&,$-%.4"&
que vamos construindo para as imagens e estereótipos de mas-
culinidade que estão presentes nas sociedades contemporâneas.

Conclusão

O objectivo deste trabalho era tentar avaliar os modelos de 
construção e desconstrução da masculinidade militarizada nas 
forças armadas portuguesas durante a Guerra Colonial.

Partimos para isso da crítica feminista, especialmente pro-
veniente das relações internacionais, na caracterização do mito 
da masculinidade militarizada e das suas diferentes formas de 
desconstrução, assinalando um modelo teórico crítico que pode-
rá aclarar uma nova análise da obra de António Lobo Antunes 
Os Cus de Judas a partir desse quadro teórico.

De seguida, e partir do romance Os Cus de Judas de António 
Lobo Antunes tentamos construir um quadro de análise que re-
força o papel desta obra de ‘cariz testemunhal’ de uma “agonia 
colectiva” (RIBEIRO, 2004, p. 261) como exemplo da (des)cons-
trução pessoal, mas também colectiva das identidades masculi-
nas da geração que combateu na Guerra Colonial.

Esta obra é assim um exemplo da escrita literária, neste caso 
)**."-+/:&*"0"&"&12$=!+!&4"&,./A-*."&,"=!$&+&'2$!!+&B"/"-.+/&\iX-
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BEIRO 2004; MARTINS, no prelo), o quebrar de um silêncio em 
%"!-"&4$&20&*"->.%"&12$&$-F"/F$2&4$&20&0"4"&.-4$/GF$/&%"4+&
a sociedade portuguesa nos anos 60 e 70, e que permaneceu no 
pós-guerra cunhando as relações sociais e políticas da sociedade 
portuguesa contemporânea.

É esta geração, este tempo, e esta sociedade militarizada por 
$,%$& *"->.%":& .4$-%.)*+4+&5$/"&-+!!+4"!M5$!,"-+3$0:&12$&5$!-
corremos assim a partir do seu processo de mobilização e so-
cialização militar onde as aprendizagens, o corpo e a mente são 
centradas na preparação do jovem para essa guerra. Guerra essa 
marcada pela violência física, psicológica, sexual e simbólica, e 
onde esta geração de homens não se constitui apenas como per-
petuadores dessa violência, mas também como vitimas. Vitimi-
^+8;"&$,,+&12$&F.+&5!"42^.!&+&*2!%"&$&0G4."&5!+^"&<&+&+F+/.+8;"&
de longo prazo das permanências da Guerra Colonial na socie-
4+4$&5"!%232$,+&$,%(&5"!&L+^$!&<&20+&,$-,+8;"&4$&4$,$-!+.^+-
mento, de absurdo, de impossibilidade de viver.

Essa guerra permanece assim num limbo, os seus militares, 
tal como o narrador/personagem de Os Cus de Judas não regres-
,+!+0&4"& %$+%!"&4"& *"->.%":&5$!0+-$*$-4"& L+-%+,0+,&4$&20+&
história por contar (RIBEIRO e FERREIRA, 2003; RIBEIRO 2004). 
Será esta uma geração de fantasmas, como parece indiciar Antó-
nio Lobo Antunes quando escreve:

O avião que nos traz de Lisboa transporta consigo uma carga de 
L+-%+,0+,& 12$& /$-%+0$-%$& ,$& 0+%$!.+/.^+0:& ")*.+.,& $& ,"/4+4",&
amarelos do paludismo, atarraxados nos acentos, de pupilas ocas, 
observando pela janela o espaço sem cor, do útero, do céu. (AN-
TUNES, 2004a, p. 194).
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