
 

 
 

BORIS SCHNAIDERMAN: LITERATURA E TESTEMUNHO 

                                                                            Evelina Hoisel (UFBA, CNPq/ BRICS)1                                                                         

Resumo: Esta comunicação investiga a produção literária e cultural de Boris Schnaiderman, a 

partir dos textos Guerra em surdina (2004) e Caderno italiano (2015). Com perspectivas 

escriturais distintas, eles relatam a participação de Schnaiderman na Força Expedicionária 

Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Guerra em surdina assume um caráter mais ficcional e 

Caderno italiano retoma a mesma temática, no relato autobiográfico de um ex-combatente que 

se sente eticamente compelido a prestar o seu testemunho sobre os absurdos que os soldados 

experimentaram durante a guerra. Em Os escombros e o mito: a cultura e o fim da União Soviética, 

Schnaiderman investiga o testemunho de pessoas que viveram no sistema stalinista.  

Palavras-chave: Boris Schnaiderman; Literatura; Testemunho. 

                                               

   

As reflexões que serão realizadas no espaço desta comunicação fazem parte do 

projeto “Boris Schnaiderman: um intelectual entre fronteiras”. A expressão entre 

fronteiras traduz um importante traço biográfico do intelectual Boris Schnaiderman, 

ucraniano de nascimento, porém radicado no Brasil desde os oito anos de idade, até a sua 

morte em 2016, aos 99 anos de idade. Os diversos lugares que ocupou no cenário cultural 

brasileiro, como ensaísta e tradutor, ficcionista, professor da Universidade de São Paulo, 

têm como tema as mediações culturais, a disseminação da literatura e da cultura russas 

no Brasil. A sua atividade tradutória ultrapassa a tarefa estritamente linguística - na qual 

se destaca, por ter sido no Brasil o primeiro a traduzir diretamente do russo obras de 

escritores clássicos e de teóricos desconhecidos no país, expandindo a sua produção para 

as traduções culturais, as mediações interculturais e difundindo a cultura russa no Brasil 

e a brasileira na Rússia.  

Se a vivência de Boris Schnaiderman é marcada por estar entre um cá e um lá, que 

caracteriza o estar entre limites geográficos distintos – Brasil e Rússia – ele também se 

manteve no limiar do idioma, pois viveu em um país de língua portuguesa e, com sua 

família ou mesmo na sua atividade profissional de docente e de tradutor, manteve o russo 

como idioma principal. Desse modo, a sua produção se faz em constante movimento de 

expansão e de desfazimento de fronteiras linguísticas e culturais. 

A vida de Boris Schnaiderman foi atravessada por complexas questões de ordem 

política. Ele viveu em contextos repressores distintos – a Rússia stalinista, a ditadura de 

Vargas, a experiência como soldado e ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira 

                                                           
1 Contato: hoisel@ufba.br 
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(FEB), na Itália, durante a segunda guerra mundial, lutando contra as forças alemãs, e a 

ditadura militar de 64 no Brasil. Todavia, o intelectual Boris Schnaiderman não permitiu 

que sua atuação fosse neutralizada pelas forças repressoras que caracterizavam esses 

contextos.  Uma vez foi preso quando ministrava uma aula de russo na Universidade de 

São Paulo. Em uma entrevista à TV Cultura, programa Provocações 198, ele se refere a 

este episódio, declarando que protestou diante da invasão da sala de aula pela polícia e, 

por este motivo, foi preso, tendo que prestar depoimento. No final do seu relato à TV 

Cultura, ele comenta: “Fui imprudente em vários momentos, mas era o que eu devia 

fazer!” Na sua trajetória prevalece uma ética que afirma como traço fundamental do perfil 

do intelectual a resistência, o dever moral de falar, de agir, sem abdicar de seu saber sobre 

os fatos em relação aos quais esteve diretamente envolvido, ou que conhece a partir de 

sua atividade de pesquisador. 

Nesta perspectiva, da experiência como soldado e ex-combatente da Força 

Expedicionária Brasileira na Itália (1944-1945), resulta a sua vivência entre trincheiras, a 

qual lhe forneceu farto material para sua produção ficcional, memorialística, crítica e 

ensaística. Guerra em surdina (2004) e Caderno italiano (2015) dramatizam esta 

experiência, recorrendo, contudo, a procedimentos escriturais distintos. Estes textos 

estampam o olhar crítico e a aguçada sensibilidade desse intelectual que se tornou uma 

memória viva da história recente, por ter vivenciado os episódios mais marcantes dos 

séculos 20 – 21, como já citado anteriormente: a revolução russa, a segunda guerra 

mundial, o estado novo no Brasil e a ditadura militar de 64. 

Com o objetivo de discutir algumas das questões traçadas para este simpósio, e 

considerando a sua proposta de mapear a “avassaladora existência da literatura de 

testemunho, na sua salutar diversidade conceitual,” recorremos à produção de Boris 

Schnaiderman, para flagrar as possíveis relações entre literatura e testemunho, delineando 

os limites (ou os deslimites) através dos quais estas relações podem ser pensadas. 

Boris Schnaiderman assinala o valor testemunhal de seus textos ao declarar o seu 

dever moral de falar sobre as experiências traumáticas que vivenciou – sejam aquelas da 

infância, quando emigrou com seus pais para o Brasil, uma família de judeus russos, ao 

fugir de Odessa em decorrência da perseguição nazista, seja a sua experiência entre 

trincheiras, na segunda guerra mundial, como soldado da Força Expedicionária Brasileira.  

Nas narrativas de Guerra em Surdina e, principalmente, do Caderno italiano declara o 
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“dever de vir a público, sempre que possível,” prestar o seu depoimento em face da 

incompreensão generalizada em relação ao desempenho dos soldados brasileiros na Itália. 

Para Schnaiderman, dar o seu testemunho é uma maneira de fazer justiça à atuação da 

Força Expedicionária Brasileira e reverter as interpretações históricas distorcidas sobre a 

participação dos soldados nas trincheiras da Itália, lutando contra o nazismo. 

Como resultante da sua atividade de pesquisador e de mediador cultural, a 

estabelecer pontes entre a Rússia e o Brasil, Schnaiderman adentra-se profundamente nos 

arquivos secretos do stalinismo, divulgados a partir da pierestróika e da glasnost, em 

1985. Aderindo ao próprio sentido da palavra glasnost – “aquele estado em que tudo é 

anunciado, em que nada pode ser escondido” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.15), ele efetua 

uma revisão de vários (poderíamos mesmo afirmar de todos) aspectos  da cultura russa a 

partir de 1917, revelando fatos desse período cuja existência não suspeitávamos. Logo no 

primeiro capítulo de Os escombros e o mito: a cultura e o fim da União Soviética (1997) 

ele ratifica  a “sua obrigação de trazer o resultado  dessa pesquisa a público” [...] para se 

conhecer “a cultura russa em meio às vicissitudes históricas de um povo tão sofrido e 

realizador, que passou por crises morais tão profundas que nos obrigam a refletir sobre a 

nossa condição humana.” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.14) 

Se, para este intelectual humanista, há o desejo de tudo dizer, de tudo revelar e 

expor, seja através do testemunho pessoal, seja como intérprete do testemunho de pessoas 

que protagonizaram  eventos traumáticos, como as barbáries do stalinismo,  observa-se 

também um movimento na escrita de  Schnaiderman que aponta para a dificuldade de 

verbalizar, de traduzir em palavras acontecimentos experienciados nas trincheiras da 

guerra, evidenciando também a dificuldade de interpretar e de confiar na veracidade de 

depoimentos de pessoas que vivenciaram os limites do extremo, que escreveram sob forte 

pressão emocional e cuja sobrevivência estava sob as constantes ameaças de um regime 

autoritário,  como o stalinismo. 

No Caderno italiano (2015), no capítulo intitulado “No limiar da palavra”, aparece 

uma reflexão sobre a intraduzibilidade de sentimentos e vivências desnorteantes que 

marcaram a vida de um indivíduo. É importante lembrar que Schnaiderman, além de 

tradutor,  foi um teórico da tradução e, com a participação dos poetas do concretismo 

brasileiro, Augusto de Campo e Haroldo de Campos,  traduziu e difundiu poetas russos 

no Brasil. Além disso, escreveu  diversos ensaios teóricos e críticos sobre a tradução como 

2749



 

 
 

um ato desmedido, sendo este o  título de um dos seus livros, no qual ele define a tradução 

interlingual como  transcriação.  

No capítulo citado, todavia, ele se refere à impossibilidade de traduzir em palavras 

vivências traumáticas, permeadas pela perplexidade diante de fatos pungentes e 

dolorosos. Schnaiderman recorda-se especificamente do episódio com os soldados 

brasileiros após a fuga das tropas alemãs do front de batalha, quando estavam acampados 

ao sul de Pisa, em 1944.  

Os rastros de sangue e de morte deixados pelos alemães no campo de batalha não 

foram apagados durante a fuga e representam uma cartografia daquele espaço onde 

muitos soldados brasileiros tinham morrido. Em uma foto da infantaria alemã, encontrada 

pelospracinhas da FEB após a fuga dos soldados, a expressão de alegria e de júbilo 

daqueles jovens invasores causava-lhe grande mal-estar e perplexidade. Atordoado diante 

daquele registro do júbilo estampado na face de cada componente da infantaria alemã, 

Schnaiderman não consegue expressar em palavras o seu sentimento de pasmo e de 

incredulidade, afirmando: “Como não lembrar, por trás destes sorrisos, os fornos 

crematórios, a abjeção e a ignomínia daqueles anos?” [...] “Como verbalizar aquilo? 

Como encontrar uma tradução?” (SCHNAIDERMAN, 2015, p.70-72) “Vendo este 

retrato, não posso deixar de lembrar: antes que eles expressassem aquele sorriso 

triunfante, as terras da Itália foram esvaziadas de judeus, ciganos e suspeitos de 

esquerdismo...” (SCHNAIDERMAN, 2015, p.72), concluindo:  

 

“Realmente, a palavra humana tem o seu limite intransponível, sua 

barreira final.”  

................................................................................................................. 

“Tudo isso é forte demais e eu só posso transmitir a minha perplexidade 

no limiar da palavra”  

................................................................................................................. 

Este episódio foi narrado por mim  para este livro bem no comecinho 

deste século. Os fatos a que me referi, continuam a me perturbar.”  

(SCHNAIDERMAN, 2015, p.72-73)  

 

Talvez estas indagações expliquem o motivo pelo qual a primeira opção de Boris 

Schnaiderman tenha sido narrar estes acontecimentos a partir de uma ficção literária, 

ainda em 1964, em Guerra em Surdina (2004). Através da voz narrativa de João Afonso, 

um jovem estudante de medicina, recrutado pela FEB para combater as tropas alemãs na 

Itália, Boris Schnaiderman registra a sua experiência pessoal na segunda Guerra Mundial, 
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entre os anos de 1944-45, em um diário fictício, uma narrativa de teor testemunhal sobre 

sua experiência contra o fascismo.  

A narrativa em primeira pessoa, contracenando com uma terceira, expõe uma guerra 

que explode silenciosamente na intimidade de cada subjetividade – de forma mais intensa, 

na intimidade do protagonista narrador que vive em um turbilhão desde que foi para o 

Vale do Pó. Esta guerra, todavia, só pode ser percebida e traduzida a partir das cicatrizes 

inscritas nos corpos dos soldados, apreendidas pela escrita do diário do narrador-

protagonista.  

Alguns capítulos são escritos em um experimentalismo linguístico, em ritmo 

bastante acelerado, procedimento produtivo para dar visibilidade à circulação dos fluxos 

de pensamento – a corrente de pensamento – do personagem João Afonso, como se  o 

espaço literário, com sua liberdade de representação, fosse a  possibilidade de resgatar da 

memória e materializar em palavras o sentimento diante dos acontecimentos traumáticos, 

além do conflito que o perturbava: ter saído do Brasil para lutar na Itália contra o nazismo, 

quando o Brasil estava submetido a  um regime opressor, a ditadura de Vargas. Ao 

perquirir estas indagações, percebemos como elas constituem uma problemática que 

atormenta o soldado-escritor-intelectual Boris Schnaiderman, encorpado nesta narrativa 

no personagem João Afonso.  Guerra em surdina pode, então, ser interpretado como um 

registro testemunhal da história do Brasil e do mundo na segunda metade do século 20, 

através da experiência de um sujeito na guerra. 

Como tal, é uma narrativa construída a contrapelo da história oficial. Na visão dos 

dirigentes brasileiros daquela época, como a do general Eurico Dutra, os pracinhas 

voltariam “empesteados pelos germes da Revolução Soviética”, ou seja, do comunismo,  

e,  por este motivo, segundo José Luiz del Roio (2017), a FEB foi dissolvida ainda na 

Europa e seus integrantes não tiveram o reconhecimento que deveriam receber quando 

retornaram  ao país2.  

                                                           
2José Luiz Del Roio, no seu prefácio ao livro 1917. O ano que abalou o mundo  (SESC, 2017),  ao comentar 

uma carta do general Eurico Dutra sobre a participação dos soldados brasileiros na guerra, na qual manifesta 

o seu pavor em relação à possibilidade de influências comunistas sobre os pracinhas,  esclarece que “a FEB 

foi dissolvida ainda na Europa e seus integrantes não receberam as honras a eles devidas no solo pátrio. 

Foram tratados como empesteados, que poderiam trazer os germes da revolução Soviética para o país”. (p. 

29) 
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Por este viés, é possível entender o impulso quase obsessivo de Boris Schnaiderman 

de  prestar o seu depoimento sobre a experiência nas trincheiras italianas, como um ato 

reparador do que considera uma injustiça contra aqueles pracinhas que foram mandados 

para o campo de batalha sem saber lutar e sem conhecer  o motivo pelo qual o Brasil teria 

que participar daquele conflito. 

A publicação do Caderno Italiano, em 2015, possibilita a releitura do texto de 1964, 

em  outra modalidade de escrita: um caderno de anotações que traz a assinatura de Boris 

Schnaiderman e no qual estão as suas memórias como integrante da FEB, nos anos de 

1944-45. Na abertura do livro, Schnaiderman comenta sobre a publicação deste texto: 

“Pode parecer estranho: tantos anos depois de publicar meu livro de ficção sobre a FEB, 

Guerra em Surdina, que saiu em 1964 e teve ao todo quatro edições, venho agora a 

público trazendo estas páginas de pura e simples narração autobiográfica”. 

(SCHNAIDERMAN, 2015, p.11).  

Ao acionar suas memórias através do caderno, Schnaiderman ratifica o valor 

testemunhal de seus textos, revisitando questões de cunho histórico, político, social. O 

seu Caderno pode ser lido como um documento que atesta a potência da ética de um 

intelectual brasileiro-russo na segunda metade do século 20 e nas primeiras décadas do 

século 21, que aposta na importância de passar a limpo a história política de seu tempo, 

em um incessante movimento de reinterpretação dos fatos. Na “Nota prévia” que abre  o 

Caderno italiano, ele confirma: 

 

Acontece, porém, que nós outros, ex-combatentes, temos o dever de vir 

a público, sempre que possível, e prestar nosso depoimento em face da 

incompreensão generalizada em relação ao nosso desempenho na Itália. 

[...] Lembrando agora meus companheiros, cada vez menos numerosos, 

faço questão de divulgar estes meus relatos. (SCHNAIDERMAN, 

2015, p.11) 

 

E prossegue, no capítulo 8 “O que fizeram da nossa vitória”, já no final do Caderno: 
 

Mas, por mais curta que seja a memória dos povos, ninguém me tira a 

lembrança de certa manhã nublada de primavera em que vi filas e filas 

de soldados nazistas depositando as armas aos pés dos nossos 

soldadinhos franzinos, vindos do Nordeste ou dos confins do Mato 

Grosso. E agora? (SCHNAIDERMAN, 2015, p. 96) 

     

É ainda com o objetivo reinterpretar a história que Boris Schnaiderman publica a 

coletânea Os escombros e o mito: a cultura e o fim da união soviética (1997), através da 
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qual nos deparamos com uma profusão de imagens da Rússia, desde a revolução de 

outubro de 1917 até a glasnost e a pierestróika, em 1985. Os escombros e o mito é uma 

vertiginosa travessia pelo exuberante contexto histórico e cultural da Rússia e uma 

minuciosa análise dos acontecimentos que se seguiram à Revolução de 1917 

(coincidentemente, o ano do nascimento de Schnaiderman) sob os impactos das 

revelações da glasnost e da pierestróika.  

O objetivo da publicação é explicitado em diversos trechos. Trata-se de uma 

história que ainda não foi totalmente narrada (e aqui é importante frisar que o livro é de 

1997) e Schnaiderman quer contribuir para que “tudo venha à tona, tudo apareça”, no 

sentido de promover a recuperação da memória cultural e a revisão de diversas noções 

sobre a cultura russa a partir de 1917. Além disso, para Schnaiderman, como um 

intelectual humanista, estes acontecimentos possibilitam a compreensão da paradoxal 

condição humana. (SCHNAIDERMAN, 1997, p.14), e este aspecto é reiteradamente 

afirmado quando ele declara a sua perplexidade diante das vicissitudes históricas dos fatos 

retirados dos arquivos e recuperados dos escombros. O fio condutor de suas investigações 

é a tentativa de compreender o outubro de 1917 como o grande acontecimento do século 

20 e, simultaneamente, como uma catástrofe social e cultural. 

               Schnaiderman traz à tona os episódios de censura e de fiscalização sobre obras,  

expondo a capacidade da máquina estatal para triturar projetos e pensamentos, instalando 

um clima de coação, prisões, catástrofes familiares, mortes solitárias e coletivas. Além da 

morte física - quer seja por fuzilamento ou, de maneira muito frequente, nos trabalhos 

forçados na Sibéria, com temperaturas baixíssimas, para onde muitos intelectuais foram 

enviados -, defrontamo-nos com os inúmeros exemplos do horror da morte civil, 

resultante do silenciamento imposto aos escritores e artistas e do apagamento de sua 

voz/escrita, estabelecendo-se então, como estratégias de sobrevivência, os contrabandos 

ideológicos, a falsificação da história e o envernizamento dos fatos. 

               Em decorrência desses contrabandos ideológicos e da falsificação de muitas 

histórias de vida, Schnaiderman constantemente coloca em suspensão o material e os 

dados com os quais trabalha. Em alguns trechos, anota a sua desconfiança em relação aos 

documentos interpretados: “A grande quantidade de depoimentos faz surgir mais 

claramente o problema: em que medida podemos confiar no testemunho dos que viveram 

determinados acontecimentos históricos.” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.120). Em outros 

2753



 

 
 

trechos, esclarece a sua postura, ou melhor, a sua metodologia de abordagem, diante das 

imagens dos escombros e do mito, registrando: “A tragédia de nosso século não pode ser 

apreendida por um só ponto de vista.” (SCHNAIDERMAN, 1997, p.121); “A 

‘ressurreição’ de textos foi um processo nada pacífico, que pôs em confronto diferentes 

tendências e opiniões, fazendo vir à tona um mundo de contradições e conflitos.” 

(SCHNAIDERMAN, 1997, p.90). 

               Na produção de Boris Schnaiderman, são muitas as lições disseminadas a partir 

das escavações da história para aqueles que já vivenciaram outras formas de repressão ou 

que vivem em tempos sombrios, sob o risco da violência e da barbárie, numa afirmação 

de que é possível reinventar a história e não apenas repetir modelos já experienciados e 

fracassados. Por isso, Boris Schnaiderman recorre constantemente ao testemunho de 

histórias acontecidas, no sentido de traçar outras possibilidades para a construção da 

história futura. 
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