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“Shutting out beauty” (?): 
trauma, memória e literatura 
de guerra
Cláudia Coimbra*
Universidade do Porto - CETAPS

Resumo: Pode a salvação do mundo estar na assunção do belo entre ruínas? O que nos resta 

quando (sobre)vivemos (a) uma guerra? Ousaremos, a partir da experiência do grotesco, recu-

perar o poder criativo da Arte? Na literatura do pós-Grande Guerra, e na sua correspondência 

com outras manifestações culturais (como a pintura e/ou o cinema), tais mecanismos de so-

brevivência oscilam entre o lamento e a persistência da memória, mas também – sobretudo 

– entre a elegia e o resgate (inevitável?) de uma harmonia primordial
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Abstract: Can saving the world foster the acknowledgment of beauty among ruins? What are 

we left with when we live through and survive a war? Dare we, in the face of the grotesque, 

reclaim the creative power of Art? In post-WWI literature, and in its dialogue with other 

cultural manifestations (painting and/or cinema among them), such survival mechanisms 

hesitate between mourning and memory, but also – most of all – between elegy and the 

(inevitable?) retrieval of a prelapsarian harmony.
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We laughed, knowing that better men would come,

and greater wars.

Wilfred Owen

1.
Poderá a guerra ser tema pouco adequado perante o repto lançado por esta nova 

série de Seminários de/para a Salvação do Mundo? Decerto que não. Já se falou e 
continuar-se-á a falar de fins e recomeços. Ouse-se, pois, falar de guerra, de feridas 
(de combate e não só) e de espectros (mais ou menos benignos), sem tentar fazer da 
palavra que nos interessa aqui um vocábulo absoluto, definitivo. Porque já vimos que 
é nessa impossibilidade que ela habita. Interessará pensar nessa palavra, salvação, 
como sitiada numa terra de ninguém (no man’s land): zona cinzenta, de fronteira, en-
tre trincheiras inimigas. No contexto da Grande Guerra, podemos apontar a defesa de 
certas convicções (que sabemos ser, tantas vezes, perigosas) como causa para salvar 
o mundo, essa enorme e inglória missão. Podemos apontar também a perpetuação 
desse mundo, ao invés de um acto revolucionário que lhe abale os alicerces, como 
solução salvífica – algo que os impérios europeus em contenda entre 1914 e 1918, de 
resto, não lograram. Certo é que o mundo não mais foi o mesmo. E, entretanto, o que 
dele se salvou? Veremos. 

Quando em dezembro de 1915 a jovem Vera Brittain recebe uma carta do noivo, 
Roland Leighton, depara-se com a seguinte reflexão: “Do I seem very much of a phan-
tom in the void to you? [...] I must” (cf. Brittain 2004: 216, itálico meu). Nesta frase en-
contramos já, senão a certeza, um presságio. Leighton, soldado-modelo alimentado, 
como tantos outros, a elegias pastorais e contaminado pela eficaz máquina de propa-
ganda nacionalista que vigorava em Inglaterra, vai desconstruindo a pouco e pouco a 
imagem do herói nobre sem medo, sem mácula, sem feridas abertas no tecido de uma 
sociedade impassível que tende a fixar mitos. Mitos que, tal como velhos hábitos, 
nunca têm morte fácil ou rápida. Ora, a existir morte fácil e rápida, essa encontra-se 
– encontra-nos a nós também, hoje, enquanto leitores e espectadores – nos campos 
da Flandres, em Verdun, Ypres, Passchendaele ou no Somme. E se Roland, neo-român-
tico incurável, ainda estiver vivo na próxima carta, continuará a julgar-se espectro, 
feito já de imaterial substância. Terá, no fundo, morrido sem saber, derrotado por 
uma revelação maior: a de que não haverá beleza ou purificação ou higiene (como 
pretendiam, entre outros, os Futuristas) no conflito armado. Citando o poeta Isaac 
Rosenberg, terá visto com olhos de vivo há quanto tempo jaz, sepultado numa ideia 
de morte antecipada: “They see with living eyes / How long they have been dead”.1 

Diz-nos Raymond Williams em Modern Tragedy (1966): “Our heroes often move 
us closely when they are in fact victims, and are seen as victims. Our emotional com-
mitment, in a majority of cases, is to the man who dies, rather than to the action in 
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which he dies” (1992: 157). Vera, burguesa educada em Oxford, acorda tarde para esta 
evidência, este “emotional commitment” turvado por uma absurda lógica belicista. 
Terá de perder noivo, irmão e melhor amigo para se dar conta daquilo a que os poetas, 
esmagados pelo horror da guerra mecanizada, chamam futilidade. Diga-se desperdí-
cio. Diga-se massacre. Ou simplesmente, vão sacrifício. Nesse sentido, as memórias 
que escreverá serão uma espécie de Bildungsroman representativo de uma geração 
dilacerada, condenada a duplo esforço para pertencer ao mundo. Ou para que, no que 
desse esforço sobre, haja ainda algo que a sustente. 

Navegando contra a corrente do patriotismo exacerbado da época, Wilfred Owen 
– a quem pertence a epígrafe deste texto – questiona o famoso dictum horaciano 
dulce et decorum est / pro patria mori, tornando-se um entre tantos – mas o mais cer-
teiro entre todos – a desfazer a teia da velha mentira (“that old lie”)2 sussurrada por 
governos e monarcas, arautos da ideologia dominante, aos ouvidos de uma juventude 
em marcha. Quando uma caprichosa bala o atinge mortalmente a uma semana do 
Armistício, do bolso do seu uniforme espreita um rascunho do prefácio para aquele 
que seria o seu primeiro livro de poemas. Proclama Owen, com lucidez comovente, 
que heróis não são o seu tema. 

Pode o trauma salvar-nos, se deixar de ser tomado como “unclaimed experience”?3 
O exemplo de Vera Brittain leva-nos a achar que sim. Depois de uma tomada de cons-
ciência cívica, a futura escritora torna-se, como tantas outras jovens, enfermeira vo-
luntária4 na frente ocidental (Fig. 1), colocando-se o mais perto possível do teatro de 
combate. É a partir dessa experiência, desse confronto com a realidade bélica feito 
de desconforto, que irá redigir anos mais tarde um pungente testemunho anti-mili-
tarista, o seu já mencionado livro de memórias, a que chamará Testament of Youth 
(1933). Mais velha e mais sábia, Vera tornar-se-á uma pacifista de primeira grandeza, 
com honras na Liga das Nações. E ainda que assombrada pelos seus fantasmas, cor-
rige, nesse percurso, o seu descentramento ontológico, isto é, descobre uma razão 
para viver, descobre-se viva. Salva-se, tout court. Mas salva também uma ideia perene, 
cristalizada, do Outro. Recusando o oblívio, antecipa aquilo a que, nos anos ’80, o his-
toriador Pierre Nora chamará lieu de mémoire – e que, a propósito da cultura material 
de guerra, Jay Winter explorará brilhantemente em Sites of Memory, Sites of Mour-
ning: The Great War in European Cultural History (1995). 

As circunstâncias oferecidas pelo trabalho quase desumano numa enfermaria 
demasiado próxima das trincheiras encurtam distâncias entre estereótipos de gé-
nero; poder-se-á mesmo dizer, confundem-nos. Afinal, é à figura feminina que cabe 
resgatar a figura masculina do torpor e do sofrimento (acrescentaria mesmo: da 
loucura); é ao female gaze que o corpo masculino atomizado se expõe. Há até quem 
arrisque dizer que a Grande Guerra traz consigo o apocalipse da masculinidade.5 Mas 
não é por aí que vamos, pelo menos não agora. Falemos antes de corpos sem saída, 
gaiolas abandonadas por almas que delas se evolaram. Corpos que já nem corpos 
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são, esvaziados da vitalidade que os caracterizava nos versos de poetas como Rupert 
Brooke. Atente-se em “1914 I: Peace”: 

Now, God be thanked who has matched us with His hour

And caught our Youth, and wakened us from sleeping

With hand made sure, clear eye, and sharpened power, 

To turn, as swimmers into cleanness leaping,

Glad from a World grown old and cold and weary

(Brooke apud Keynes 2014: 5, itálico meu)

A imagem apelativa dos jovens, na véspera de um conflito armado sem prece-
dentes, mergulhando como nadadores robustos nas águas estranhamente límpidas 
de um qualquer desígnio que os salve da dormência, da anestesia de um clima de paz, 
traz à memória uma pintura de Duncan Grant, figura maior do grupo Bloomsbury 
(onde, entre outros vultos, pontificaram Virginia Woolf e Vanessa Bell, sua irmã). 
Nessa obra, datada de 1911 (Fig. 2), vemos um grupo de jovens banhando-se sem preo-
cupações, entregues ao ócio e à comunhão com a natureza. Da dança composta pelas 
figuras emana uma geometria austera, embora sensual. Celebra-se o corpo mascu-
lino, como o corpo do próprio Brooke fora celebrado.6 Visto por amigos, amantes e 
admiradores como um Apolo eduardiano, morrerá ao largo do mar Egeu antes sequer 
de poder combater pelo seu país. 

Opondo-se a este quadro de pendor homoerótico, encontramos, por exemplo, 
Not so Quiet: Stepdaughters of War (1930), obra experimental de Helen Zenna Smith, 
cuja narradora, condutora de ambulâncias de um hospital de campanha, adverte o 
leitor para uma presença desconcertante, presença que é já ausência: “the helpless 
thing there, that trunk without arms and legs, the remnants of a human being, in-
capable even of pleading to be put out of his misery because his jaw has been half 
shot away… No, don’t meet his eyes, they are too alive” (Smith 1989: 94). Perante a 
coisificação do sujeito, será possível reparar a humanidade? E se sim, não será tam-
bém vítima aquele/a que acode ao pretenso herói, o mesmo que, em vez de salvar, só 
espera ser salvo?

II 
Tal como a medicina se dedica a reparar/reconstruir um rosto desfigurado7 (Fig. 

3) talvez a literatura e outras artes possam revelar-se paliativos necessários a vidas 
que ficam viradas do avesso. Cuidarão do soldado que, capaz ainda de tais cogitações 
melancólicas, e não tendo morrido docemente pela pátria, há-de depois nela viver, ou 
sobreviver, amargamente. Talvez o que dessas artes resulte se constitua lieu de mé-
moire, repositório de ilusões perdidas (e reencontradas); mas igualmente um lugar 
que convida ao acolher de uma inegável espectralidade, lugar de exílio e de regresso 
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em simultâneo. Será essa, de resto, a função primeira do memorial de guerra: evi-
tar, na codificação simbólica de uma memória e de um luto colectivos (os ingleses 
chamam-lhe remembrance) que a má História se repita. Em bom rigor, o memorial 
pressupõe um simulacro de eternidade, por oposição ao declínio cíclico das gerações. 
Sugerindo igualmente que o acontecimento histórico que deveríamos esquecer seja 
lembrado per sæcula sæculorum, encerra em si um tremendo paradoxo. E, como se 
não bastasse, “the impulse to memorialise can ally itself powerfully with the deeply 
conservative desire to keep the dead person alive, or, at least, to keep open the possi-
bility that the dead person can, in some sense, return to us” (Minogue 2018: 4, itálico 
meu).

Um pouco mais adiante no romance de Smith, a protagonista diz-se perseguida 
em sonhos por uma procissão de homens em parada, procissão horrenda que encerra 
a seguinte fatalidade: a do cancelamento ou suspensão – à falta de melhor tradução 
– da própria beleza: “I fear them, these silent men, for I am afraid they will stay with 
me all my life, shutting out beauty till the day I die” (Smith 1989: 163, itálico meu). Ao 
contrário da premissa niilista que perpassa toda a obra vanguardista desta autora, as 
memórias de Brittain agarram-se ao que ainda pode ser resgatado da lama das trin-
cheiras. Deixada com um punhado de poemas onde Roland, desencantado, lhe fala 
da fragilidade do amor e da própria existência, são as flores de Plug Street Wood, 
bosque-cemitério improvisado, que, vertidas em verso, a amparam na queda:

Violets from Plug Street Wood –

Think what they have meant to me –

Life and Hope and Love and You

(And you did not see them grow

Where his mangled body lay,

Hiding horror from the day;

Sweetest, it was better so.)

(Leighton apud Brittain 2004: 135)

São essas flores, indício do Belo (ainda que efémero),8 que representam uma 
respiração de normalidade, de mundo (re)enquadrado na sua devida moldura. Porque 
ela, Vera, não as viu despontar, naquele lugar de sangue e vísceras e matéria putrefac-
ta. Nesse sentido, os poemas que a interpelam de além-túmulo são arte que se rein-
venta enquanto modelo de resistência. Tal como o seu magnum opus o fará depois, 
desafiando a experiência que desafia a representação. Quem diz flores diz outra coi-
sa. Quem diz outra coisa ainda respira. Não é fantasma ou espectro. Na coincidência 
do humano com a Natureza quase obliterada pela carnificina geral, acolher o mundo 
natural é já um salvar-se na perda, uma fuga à morte. Em suma, a negação do ser-se 
esquecido.
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Ninguém melhor do que os poetas georgianos soube tirar partido do tropo da 
paisagem campestre idílica, tropo que há-de reverberar durante décadas no câno-
ne da literatura inglesa até culminar no grande romance-elegia de Evelyn Waugh, 
Brideshead Revisited (1945), onde a inscrição Et in Arcadia Ego encima um capítulo. 
Ao mesmo tempo, o reverso desse mundo natural, primevo, que liricamente acarinha-
mos, o negativo que nos é dado ler também em poemas canónicos dos modernistas, 
parece fundir-se com a visão danificada, tingida de verdade e realismo, do poeta com-
batente, da enfermeira ou da condutora de ambulâncias, visão que propõe dilemas pe-
los quais só se pode sentir profunda empatia. Como se milagrosamente nos tivesse 
chegado às mãos uma missiva que a censura deixou escapar. Como se por milagre o 
mundo pudesse ter solução, um mundo onde uma civilização fracassada (“a botched 
civilization”, como sentencia Ezra Pound em “Hugh Selwin Mauberley”) já só tem uma 
paisagem devastada (a “waste land” de Eliot), a partir da qual é forçoso reerguermo-
-nos. Haverá beleza na ruína?

Quem diz flores diz outra coisa. Diz borboletas, como aquela que invade o campo 
num famoso e poético fotograma (Fig. 4) de All Quiet on the Western Front (1930), 
adaptação feita por Lewis Milestone da obra de Eric Maria Remarque (1929), validan-
do a representação pastoral, tão cara ao Romantismo, segundo a qual o corpo mor-
to é uno com a natureza, e, como tal, animado ainda e sempre de um sopro de vida. 
Pense-se em “Adonais”, que Shelley dedica a John Keats.9 Quem diz borboletas diz 
pássaros, como o que se ouve na única recriação sonora que se conhece dos ruídos 
da guerra no último minuto antes do cessar-fogo oficial.10 São segundos assombro-
sos aqueles em que se escuta o canto de uma ave imediatamente após o silêncio das 
armas. No entanto, tal como o aparecimento da borboleta junto ao corpo exangue do 
soldado nos parece implausível enquanto o cheiro, o fumo e a estridência da morte 
forem dominantes, também nesta recriação o seu chilrear chega demasiado lesto. 
Porque seria impossível andar por ali perdida, estando as árvores reduzidas de forma 
inabalável, e muitas vezes irreversível, a meros troncos agonizantes. Chama-se a isso 
wishful thinking. Os pássaros hão-de voltar, mas não tão cedo. Nem, supomos, tão 
alegres. 

III 
Regressemos nós, diferentes – apesar de tudo, apesar do mundo – a essa zona 

híbrida e cinzenta mencionada no início: território agora transmutado em uma all 
man’s land onde um ethos artístico outro, o da memorialização e já não o do enalte-
cimento marcial em prol de uma entidade abstracta (a velha Britannia, no caso em 
análise), poderá vingar. Escrevemos para nos livrarmos de fantasmas ou para os (re)
encontrarmos? Julgo que mais a segunda do que a primeira. O mesmo acontecendo no 
cinema. Basta termos presentes a sequência de J’Accuse de Abel Gance (1919) em que 
os soldados mortos parecem ressuscitar; ou a cena em que o plano dos combatentes 
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e o das suas campas se justapõem no filme de Milestone (Fig. 5) e (re)vê-las-emos 
como um necessário aviso à navegação: contra a possibilidade de esquecer. Deste 
modo, num mundo que tantas vezes ameaça deixar de fazer sentido, a Arte e as artes 
podem e devem constituir-se como o contraponto da barbárie, mesmo se (ou também 
porque) nos desconcertam. Perante o absurdo da destruição fútil, ou o precipício da 
não-significação,11 um poema pode, de alguma forma, devolver vida, respiração, ao 
que a morte nos tira. 

Em contextos de perda e de prolongamento, tantas vezes masoquista, dos efei-
tos dessa mesma perda, ter voz é tão importante como reconhecer o ferimento. Os 
autores e as autoras desta época, perante o seu íntimo despertar de consciência, 
julgaram ver na recusa do silêncio (em muitos casos, silenciamento até) um impe-
rativo de salvação – ou, quando muito, regeneração.12 Ou porque viram demasiado, 
ou porque sentiram demasiado, não importa. O paradigma é outro depois de 1918: 
depois da experiência da guerra, a literatura para a luta passa a ser literatura de luto, 
de lamento, de dor partilhada. Mas também de testemunho, de manifesto. E não raras 
vezes com a nota de esperança que lhe é devida, mesmo que a esta nota subjaza uma 
estética de neblina que torna essa mesma esperança de difícil alcance: Mary Borden 
repete em The Forbidden Zone (1929) que vê a realidade através de um denso nevoei-
ro – “I see it all through a mist” (Borden 2008: 101). Uma estética, pois, do desfocado, 
como se a visão se nos cegasse por momentos com o gás inimigo (lembremos os 
desenhos perturbadores de Otto Dix em Kriegsmappe, de 1924). Uma estética da ci-
catriz, do imperfeito, do desintegrado, do fragmentado. Como a que nos apresenta o 
arrebatador filme de 35 mm do cineasta Bill Morrison, Beyond Zero: 1914-1918 (2015), 
reunindo imagens de arquivo (found footage) em nitrato, imagens manchadas pela 
deterioração natural dos elementos químicos e da tinta original da película (Fig. 6). 
Imagens não menos belas por isso, quer na sua encenação de um fim, quer na con-
cepção de um fascínio eivado de fantasmagoria(s). Como o íman que nos atrai para 
a Colina 60, em Ypres, que a memória fotográfica preserva enquanto locus de ferida 
aberta, feito paisagem lunar (Fig. 7). Esperando que essa beleza gerada pelo horror, 
pelo caos e pelo trauma que nos assombram possa também salvar o mundo. Ou uma 
ideia de mundo. 

Se o acto de fazer fotografia é participar da mortalidade – como bem nos lem-
brou na primeira série destes seminários Ana Paula Coutinho, via Susan Sontag13 –, 
talvez a literatura concorra para o seu oposto, para uma qualquer poética de retorno, 
de ressuscitação.14 Mesmo que essa literatura reitere, uma e outra vez, quão irreme-
diavelmente mortais somos.
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Fig. 1. Bathing, Duncan Grant (1911)

Fig. 2. Vera Brittain (Alicia Vikander) em Testament of Youth, James Kent (2014)
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Fig. 3. Representação de gueules cassées na novela gráfica Putain de Guerre! 1914-1918, de Jacques 

Tardi e Jean-Pierre Verney (2014)

Fig. 4. All Quiet on the Western Front, Lewis Milestone (1930)
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Fig. 5. All Quiet on the Western Front, Lewis Milestone (1930)

Fig. 6. Beyond Zero: 1914-1918, Bill Morrison (2015)
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Fig. 7. Hill 60, Ypres Salient, Messines, The Great War and Modern Memory, Paul Fussell (1975).
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1 “Through these pale cold days” (Rosenberg apud Stallworthy 2011: 70, vv 11-12). 
2 “Dulce et Decorum Est” (Owen apud Stallworthy 2011: 85, v. 27.)
3 Veja-se o influente estudo de Cathy Caruth Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History, onde 

se pretende que o objectivo da representação do trauma se traduza em mostrar “not only the reality of 

the violent event but also the reality of the way that its violence has not yet been fully known” (1996: 6).
4 As unidades de Volunteer Aid Detachment haviam sido criadas em 1909 como forma de prevenir uma 

eventual escassez de enfermeiras em caso de guerra.
5 Em No Man’s Land: The Place of the Woman’s Writing in the Twentieth Century (1989) lê-se: “As young 

men became increasingly alienated from their pre-war selves, increasingly immured in the muck and 

blood of no man’s land, increasingly abandoned by the civilization of which they had ostensibly been 

heirs, women seemed to become, as if by some uncanny swing of history’s pendulum, ever more power-

ful” (Gilbert/Gubar 1989: 263).
6 História curiosa que encaixa na estética da beleza (ainda) intocada do corpo nu: consta que Brooke, 

ciente do poder dos seus encantos semi-divinos/divinizados, quando se banhava em lagos e rios perto 

de Grantchester, fazia questão de sair da água ostentando uma infalível erecção, pour épater les petites 

filles – e mesmo Virginia Woolf. Encontramos uma descrição deliciosa de um desses episódios em The 

Perfect Summer: England 1911, Just Before the Storm (2008): “The powerful scents of wild peppermint 

and mud rising from the mill pool assailed the bathers as they jumped naked into the water. Rupert had 

a party trick that depended on cold water and an appreciative audience, visible by the light of the moon, 

he began with a rather disappointing half-dive […]. After hitting the water, belly flattened with a splosh, 

he would rise triumphant from the blackness flaunting an unapologetic and unmistakable erection” 

(Nicolson 2008: 133).
7 Introduzo neste ponto o trabalho excepcional de Jacques Tardi e Jean-Pierre Verney no volume verda-

deiramente assombroso que é Putain de Guerre! 1914-1918, publicado em 2014, e onde é possível teste-

munhar o calvário vivido pelos soldados estropiados, ou gueules-cassées.
8 Aparte: mas não é precisamente Freud, como nos diz Pedro Eiras, que revela que maior beleza e valor 

terão as coisas e os seres transitórios? (Eiras 2021 :6).
9 “The leprous corpse, touched by this spirit tender / Exhales itself in flowers of gentle breath”, in “Ado-

nais” (Shelley 1973: 441); “He lives, he wakes –‘tis Death is dead, not he” (idem: 446); “He is made one with 

Nature: there is heard / His voice in all her music, from the moan / Of thunder, to the song of night’s 

sweet bird; / He is a presence to be felt and known / In darkness and in light, from herb and stone” 

(ibidem).
 10 Divulgado pelo Imperial War Museum de Londres, este documento gráfico sonoro pretende reproduzir 

o momento em que a assinatura do Armistício dita o fim das hostilidades, junto ao rio Moselle, na fren-

te americana, às 11:01 minutos. Está disponível neste link: https://youtu.be/dTA10n1Ztqo
11 “The precipice of non-meaning in a world that was already ceasing to make sense” (Santanu Das apud 

Minogue 2018: 63).
12 Curiosamente, ou talvez nem tanto, Regeneration é o nome dado pela romancista Pat Barker à sua tri-

logia sobre a Grande Guerra.
13 “All photographs are memento mori” (Sontag 2008: 15). Sublinha Ana Paula Coutinho a dimensão 
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elegíaca da fotografia, essa “arte crepuscular” cuja produção se constitui lembrete da “finitude de 

tudo” (Coutinho 2021: 61).
14 Para uma pertinente exploração desta questão ver Jan Assmann, Cultural Memory and Early Civilisa-

tion, Cambridge, CUP, 2011.
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