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RESUMO  

   

SIOMA BREITMAN, A VIDA COM RETOQUES: HISTÓRIA ORAL, NARRATIVA E 
ARQUEOLOGIAS DAS MÍDIAS NA CONSTRUÇÃO DE TRAJETÓRIAS DE VIDA 

  

  

  

AUTORA: Marilice Amábile Pedrolo Daronco  

ORIENTADOR: Cássio dos Santos Tomaim  

   

A tese Sioma Breitman, a vida com retoques: história oral, narrativa e arqueologias 

das mídias na construção de trajetórias de vida busca investigar as memórias sobre 

o imigrante ucraniano Sioma Breitman (1903-1980). Ela traz como problema de 

pesquisa: como as potências imagéticas das “mídias de memória” (ASSMANN, 

2011) produzidas por Sioma podem ser mobilizadas para construirmos a sua 

narrativa de vida? O fotógrafo começou sua carreira como retocador de negativos 

e é considerado um dos maiores profissionais da sua área do século XX no Rio 

Grande do Sul. Ele é lembrado como um fotógrafo da tradição por ter feito retratos 

da elite porto-alegrense, em especial das noivas, fotografias históricas, e ter 

participado de salões em diferentes países. No entanto, existem faces do trabalho 

de Sioma que nunca foram estudadas. É a elas que se dedica esta pesquisa. Entre 

esses trabalhos estão um álbum de uma manobra militar de 1940, sua atuação no 

interior do Rio Grande do Sul onde o fotógrafo traçou estratégias comunicacionais 

de divulgação de seu trabalho, e o que chamo de “cinema de vitrine”, filmes que 

fez em Santa Maria sob o título de Cine Jornal Aurora e exibiu nas vitrines de seu 

estúdio fotográfico. Como se trata de um tema inexplorado, busco aporte na história 

oral, na pesquisa narrativa e me somo aos estudos das arqueologias das mídias. 

Nesse percurso, recorro à pesquisa bibliográfica e documental, e me aproprio das 

diferentes imagens e textos sejam eles os filmes de Sioma, um documentário 

realizado sobre ele, recortes de jornal, artigos que publicou, seus autorretratos, as 

fotografias e uma autobiografia escrita pelo fotógrafo. Ao longo da pesquisa, texto, 

oralidade e imagens se somam para investigar suas práticas e identificar suas 

estratégias. Somente assim, foi possível construir e ressignificar as memórias 

sobre a trajetória de Sioma. Ao acionar as múltiplas dimensões de suas fotografias 

e as potências das diferentes mídias de memória por ele criadas, a pesquisa mostra 

como se deu a saída da Ucrânia, como ele buscou tornar seu trabalho conhecido 

ao projetar as imagens da cidade em sua vitrine e estimular as pessoas a fazerem 

“filmes de suas vidas”. Como resultado, trago uma narrativa que não só é um novo 

olhar sobre esse personagem que foi capaz, por exemplo, de coletar cinco 

autógrafos de Getúlio Vargas em um de seus retratos, mas também que procura 

compreender o que ele escolheu preservar sobre si e o seu tempo à medida que 

investiga as “mídias de memória” que Sioma produziu.  

 

Palavras-chave: Memória. Fotografia. Cinema. Arqueologias das mídias.  



 
 

ABSTRACT 

  

SIOMA BREITMAN, LIFE WITH TOUCHES: ORAL HISTORY, NARRATIVE AND 
MEDIAS ARCHEOLOGIES IN THE CONSTRUCTION OF LIFE TRAJECTORY 
 

 

AUTHOR: MARILICE AMÁBILE PEDROLO DARONCO 
ADVISOR: CÁSSIO DOS SANTOS TOMAIM 

   

The thesis Sioma Bretiman, life with touches: oral history, narrative and medias 
archeologies in the construction of life trajectory investigate the memories about the 
Ukrainian immigrant Sioma Breitman (1903-1980). The study brings as a research 
problem: how can the imagery powers of the “memory media” produced by Sioma 
be mobilized to build her life narrative? The research tries to understand woh the 
imagetic powers of the media of memory (ASSMANN, 2011) that he constructed 
can be awakened and mobilized to build his life narrative. Sioma began his career 
as a retoucher of negatives and is considered one of the greatest photographers of 
the 20th century in Rio Grande do Sul. He is remembered as a photographer of 
tradition for having made portraits of the Porto Alegre elite, especially of brides, 
historical photographs, and having participated in salons in different countries. 
However, there are aspects of Sioma's work that have never been studied. It is to 
them that this research is dedicated. Among these works are an album of a military 
maneuver in 1940, his work in the countryside of Rio Grande do Sul where he 
outlined communication strategies to promote his work, and what I call “window 
cinema”, films he made in Santa Maria under the title Cine Jornal Aurora and 
exhibited in the windows of his photographic studio. Since this is an unexplored 
theme, I seek support in oral history, narrative research, and I add myself to the 
studies of media archeology. In this path, I resort to bibliographic and documental 
research, and appropriate different images and texts, be they Sioma's films, a 
documentary made about him, newspaper clippings, articles he published, his self-
portraits, photographs, and an autobiography written by the photographer. In this 
way, text, orality, and images add up to investigate his practices, identify his 
strategies. I propose to construct and re-signify memories about Sioma's trajectory, 
based on a narrative that activates the multiple dimensions of photography and the 
powers of different ‘memory media”. The research shows how he left Ukraine, how 
he sought to make his work known by projecting images of the city in his shop 
window and encouraging people to make “movies of their lives”. The result is a 
narrative that is not only a new approach about this character who was able, for 
example, to collect five autographs by Getúlio Vargas in one of his portraits. I build 
the trajectory and seeks to understand what he chooses to preserve about himself 
and the time as it investigates how “memory media” that Sioma produced. 

  

Keywords: Memory. Photography. Cinema. Medias archeologies.   
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INTRODUÇÃO 

 

Quando Eliane Brum, uma das jornalistas cujo trabalho mais admiro, afirma que 

como “contadora de histórias reais”, a pergunta que lhe move é como cada um 

“inventa uma vida” e “como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa” 

(BRUM, 2017, p. 9), consegue sintetizar um pouco do que me encanta em uma 

profissão tão difícil e desvalorizada como a do jornalista e também a vontade que tem 

me movido no sentido de aliar essa profissão à de pesquisadora.  

Desde a graduação, as histórias de vida e a temática da memória me seduzem 

e, com isso, me aproximei cada vez mais dos relatos orais. Primeiro, pesquisei sobre 

Werner Sieg, um imigrante alemão que pode ter sido uma vítima trazida ao Rio Grande 

do Sul por um programa nazista chamado Lebensborn1.  

Na época daquela pesquisa2, quase duas décadas atrás, trabalhar com 

memórias e esquecimento era ainda mais difícil: a internet engatinhava, alguns 

arquivos eram praticamente inacessíveis, a própria pesquisa em bancos de imagem 

que pudessem auxiliar na construção narrativa imagética era limitada. Hoje, as 

possibilidades são inúmeras, mas ainda assim nem sempre fáceis e, mesmo em meio 

à evolução tecnológica, continuo acreditando que ouvir as pessoas é fundamental seja 

para o jornalista em suas reportagens, seja para o pesquisador.  

Passei mais de 15 anos dentro das redações de jornais impressos e o gosto 

pelas histórias de vida me rendeu, posso dizer assim, um privilégio. Pude trabalhar 

em muitas reportagens especiais, principalmente com questões que demandavam 

longas pesquisas: crimes que marcaram época; patrimônios históricos abandonados; 

moradores de Santa Maria, cidade da região central do Rio Grande do Sul onde vivo, 

que caíram no esquecimento; e mortos: vítimas de acidentes, da mortalidade infantil, 

da fome, de novas ou antigas doenças e de diferentes crimes.  

Aos poucos, passei a ter na bolsa não só a caneta e o bloco para anotações –

a escrita em papel é uma parte importante do meu processo –, mas também um par 

 
1 O programa Lebensborn trouxe crianças alemãs para diferentes países com o objetivo de espalhar 
pelo mundo aquilo que Adolf Hitler acreditava se tratar da raça ariana pura. A investigação que 
desenvolvemos, mostra que um imigrante alemão, então morador da cidade de Panambi, no Rio 
Grande do Sul, pode ter sido uma dessas crianças.   
2 A monografia Os esconderijos da memória: resgate da história de Werner Sieg através de um vídeo 

documentário com uso de técnicas do livro-reportagem (2002), foi orientada pelo professor Rondon 

Castro como requisito para o grau de bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa 

Maria. A monografia e o documentário estão disponíveis para acesso na Biblioteca Central da UFSM.  
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de luvas descartáveis, pois a qualquer momento poderia ter de ir para o Arquivo 

Histórico Municipal em busca de fotografias ou registros de jornais para auxiliarem em 

minhas reportagens.  

Revirar os arquivos, fossem eles públicos ou particulares, descobrir imagens 

inéditas, remexer álbuns de fotografias e, principalmente, ouvir as pessoas, com um 

tempo muito maior do que aquele que o jornalista normalmente consegue dedicar às 

suas fontes, foram as armas que busquei para fugir do lugar comum.  

Além disso, trabalhar diretamente em coberturas como a do acidente aéreo 

com um avião da companhia Gol (2006) que matou 154 pessoas; com o acidente 

aéreo da companhia TAM (2007) que tirou a vida de 187 brasileiros; e a tragédia da 

Boate Kiss (2013) que matou 242 pessoas na cidade onde moro, me ensinou ainda 

mais a importância de ouvir e também de compreender os silêncios daqueles que 

busquei entrevistar. Criar um grau de confiança a ponto de, em um momento de tanta 

dor pela perda dos seus, essas pessoas me confiarem seus depoimentos e também 

conseguir descobrir gatilhos que fizessem com que me contassem boas histórias foi 

algo que, cada vez mais, me aproximou da história oral.   

  Passei por mais duas pesquisas acadêmicas antes do “encontro” com o 

imigrante ucraniano Sioma Breitman (1903-1980) sobre o qual pesquiso nesta tese. A 

primeira delas recuperando o período do cinema super-8 em Santa Maria na década 

de 19703, durante a Especialização em Cinema. A segunda, já no mestrado em 

Comunicação na Universidade Federal de Santa Maria4, construindo memórias sobre 

realizadores pioneiros da cidade e seus filmes, os quais transformaram a bitola 

amadora 16 milímetros em possibilidades para o seu sonho de fazer cinema.  

Começo essa introdução trazendo “respingos” da minha trajetória antes de 

apresentar o personagem principal desta tese por considerar fundamental refletir 

sobre como todo esse caminho profissional e acadêmico influenciou neste estudo, nas 

opções, inclusive as metodológicas, de forma a hoje poder contar uma das tantas 

 
3 A pesquisa foi desenvolvida como requisito para a conclusão da Especialização em Cinema, da 
Universidade Franciscana em 2012. Ela foi orientada pela professora Miriam de Souza Rossini e 
publicada como livro pela Lei do Livro da Câmara de Vereadores de Santa Maria em 2014. A versão 
impressa de O nosso cinema era super encontra-se com edição esgotada, mas a versão digital pode 
ser acessada em: <https://issuu.com/diegoborges44/docs/ebook_mari>. 
4 O estudo foi orientado pelo professor Cássio dos Santos Tomaim, como requisito para a conclusão 
do Mestrado Em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, em 2017, e publicado como 
livro pela Fundação Eny com o título de Milímetros da História, em 2020. O livro tem distribuição gratuita 
e pode ser encontrado na sede da fundação, na Rua Doutor Bozano, 1.129, Santa Maria, Rio Grande 
do Sul.  
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possíveis visões da trajetória de Sioma. Essas vivências influenciam a forma como 

observo as imagens que ele produziu. Se o olhar de Sioma não era inocente, o meu 

de pesquisadora também não é.  

É preciso dizer que Sioma, que começou a carreira como retocador de 

negativos e terminou como um dos maiores fotógrafos do seu tempo, tinha uma forma 

de registrar as imagens que ia muito além do aparelho e envolvia tempo, espaço, 

cultura vivida, experiências e também motivações.  

Como será debatido ao longo deste estudo, em pleno Governo Vargas (1930-

1945), uma época tempestuosa para os imigrantes no Brasil, Sioma buscou uma 

aproximação com o então presidente, Getúlio Vargas, que autografou cinco vezes um 

de seus retratos.  Sua admiração pelo presidente e sua busca por mais tranquilidade 

para a família podem ter influenciado a escolha dos temas que fotografou e as “mídias 

de memória” (ASSMANN, 2011) que construiu ao longo de sua trajetória de vida.  

O nome Sioma Breitman surgiu para mim pela primeira vez em 2015, em meio 

a uma lista de mais de 40 mil títulos relacionados pela Filmografia Brasileira, base de 

dados da Cinemateca Brasileira, quando pesquisava sobre as realizações em 16 

milímetros no Brasil desde 1923. Procurava sobre realizadores e filmes que tinham 

relação com Santa Maria como Ana Primavesi, Orion Mello, Joel Saldanha, José Feijó 

Caneda. Nomes sobre os quais havia um silenciamento e, por isso, estava 

pesquisando em meu estudo de mestrado. Porém, os únicos registros que encontrei 

na filmografia que tinham ligação com a cidade diziam respeito ao Cine Jornal Aurora, 

de Sioma Breitman.  

Quem era aquele homem sobre o qual ao longo de tantos anos dedicados à 

pesquisa do audiovisual em Santa Maria jamais havia ouvido falar? Confesso que, ao 

mesmo tempo em que fui seduzida por essa vontade de conhecer suas memórias, 

também fui conquistada pelo esquecimento: por que não se fala dele na cidade? Por 

que seus registros fílmicos não são mencionados quando se fala do cinema em Santa 

Maria, no Rio Grande do Sul e na maioria das vezes no Brasil? 

Ainda durante o mestrado, quando fiz os primeiros contatos com a família de 

Sioma, fiquei intrigada com a informação de um dos filhos dele, Samuel Breitman, de 

que tais filmes eram exibidos na vitrine da loja fotográfica que a família tinha na cidade 

entre 1931 e 1937, a Casa Aurora.  

O primeiro gatilho que encontrei para o desenvolvimento de uma pesquisa 

sobre Sioma no doutorado foi a existência desses registros fílmicos feitos por ele nos 
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anos de 1930, os quais haviam sido restaurados pela Cinemateca Brasileira5 em 2007. 

Eram materiais que já tinham sido exibidos ao público por meio de uma curadoria 

cuidadosa da pesquisadora Lila Foster, durante o Home Movie Day6, em 2010, em 

São Paulo, mas sobre os quais não existia ainda nenhum estudo.  

 Quando comecei esta pesquisa, percebi que era urgente olhar para esses 

registros, conhecê-los e pesquisar sobre eles e seu realizador. Isso poderia ajudar a 

compreender melhor o cenário do cinema pioneiro no Rio Grande do Sul, o qual ainda 

é tão carente de uma revisão de sua historiografia, ainda que tenham ocorrido 

pesquisas importantes, como as propostas de indexação de Glênio Povoas em 20057.  

No momento em que defendo esta tese, diante do cenário vivenciado pela 

Cinemateca Brasileira8 – a qual tem sofrido um desmonte e uma desvalorização sem 

precedentes –, sigo ainda mais convicta de que esses registros, e não me refiro 

apenas aos de Sioma, mas de todos que hoje existem somente no acervo da 

Cinemateca, gritam pela chance de serem conhecidos, de terem a sua importância 

reconhecida, e arrisco a dizer até mesmo de sobreviverem. 

À medida que comecei a pesquisar sobre Sioma percebi que era preciso 

mergulhar ainda mais fundo em sua trajetória de vida. Suas imagens, tinham muito a 

dizer. Não apenas os registros fílmicos, mas também as fotografias, em especial 

 
5 A cinemateca Brasileira, fundada em 1946, em São Paulo, é considerada a quinta maior cinemateca 
do mundo. Ela é responsável pela preservação da memória audiovisual brasileira. A Cinemateca 
trabalha com três pilares: a preservação, a difusão e a restauração dos audiovisuais produzidos no 
Brasil. Fazem parte do seu acervo, considerado o maior da América do Sul e um dos maiores da 
América Latina, mais de 250 mil rolos de filmes, além de cartas, jornais, revistas e outros materiais. 
6 O Home movie day foi uma iniciativa criada em 2003, por pesquisadores, a maioria deles arquivistas, 
na Cinemateca Brasileira, com a intenção de preservar e difundir a produção audiovisual amadora no 
país. As famílias encaminhavam seus filmes caseiros nas bitolas 8mm, 16mm ou Super-8, que serem 
exibidos em sessões especiais no local. Em 2010, ano em que os filmes de Sioma Breitman foram 
exibidos, a Cinemateca realizou um dia inteiro dedicado ao cinema doméstico. 
7 PÓVOAS, Glênio. Histórias do cinema gaúcho: propostas de indexação 1904-1954. 2005. 205p. 
Tese (Doutorado em Comunicação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, RS, 2005. 
8 Em 2020, a crise na Cinemateca Brasileira tornou-se um símbolo do descaso do governo de Jair 
Bolsonaro com a Cultura nacional. A Associação Roquette Pinto (Acerp), que era mantenedora da 
Cinemateca desde 2018, acusou o Governo Federal de uma dívida de R$ 14 milhões, e o Ministério 
Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil contra a União, considerando que o Executivo é 
responsável pelo “estrangulamento financeiro e abandono administrativo” do local. Funcionários 
demitidos, empresas parando de prestar serviços importantes para a Cinemateca e o total abandono 
da mesma quando o governo impôs a passagem da administração da Acerp para a Secretaria Especial 
da Cultura marcaram o ano de 2020 da instituição. Pesquisadores e cineastas manifestaram o receio 
da perda do acervo já que os rolos de filmes têm alguns compostos como o nitrato de celulose, que 
podem entrar em autocombustão caso não sejam mantidas as condições de refrigeração adequadas. 
Depois de mais de um ano fechada, em 29 de julho de 2021, um galpão com filmes e documentos que 
pertencia à Cinemateca incendiou. Para saber mais sobre a crise da Cinemateca, recomendo a leitura 
do artigo O sequestro de nossa memória audiovisual, de Eduardo Morettin, disponível em 
<https://jornal.usp.br/artigos/o-sequestro-de-nossa-memoria-audiovisual>. Acesso em 10 set. 2020. 
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algumas que hoje praticamente não são lembradas na sua produção. Acabei 

constatando que, por mais que ele tenha sido reconhecido como um grande fotógrafo 

da sociedade, principalmente por seus retratos de noivas, e de registros históricos de 

Porto Alegre, haviam outras vertentes que com o tempo acabaram esquecidas, ainda 

que hoje digam muito sobre Sioma e sua trajetória. Entendo que precisava esmiuçá-

las, pois poderiam me ajudar a compreender a imagem que ele tinha construído de si 

e as imagens e memórias que preservou sobre o seu tempo. É a elas que dedico meu 

olhar nesta tese.  

Fotografias, um livro de memórias, entrevistas de história oral que realizei com 

pessoas que conheceram Sioma, um documentário feito sobre ele, entrevistas 

publicadas em jornais ao longo dos anos, álbuns que ele publicou, seus registros 

fílmicos e artigos escritos pelo próprio Sioma. Todos esses são materiais que 

assumem o protagonismo para que possa escrever esta tese e refletir sobre esse 

personagem e suas mídias de memória.  

O fotógrafo organizou o seu próprio arquivo, com um recorte do que desejava 

que fosse lembrado sobre ele. Apesar disso, senti como se, por mais de uma vez, 

Sioma também tivesse deixado pistas para aqueles que, no futuro, pesquisassem 

sobre ele e estivessem dispostos a encontrar mais do que está nos arquivos oficiais.  

Muitas dúvidas me perseguiram e outras ainda me restam sobre Sioma e a sua 

trajetória de vida, mas uma certeza sempre me acompanhou: ele tinha uma forte 

vontade de memória e compreendeu a vitrine de seus estúdios como um espaço 

privilegiado para que isso se tornasse possível. Descobrir o que ele decidiu preservar, 

transformar em “mídia de memória”, e o que ele reservou ao “lixo da história” 

(ASSMANN, 2011), passaram a ser os objetivos principais desta tese. 

Hoje, com os registros fílmicos em mãos, seu acervo fotográfico disponível 

após contatos com diferentes fontes, com os seus álbuns reproduzidos, e até mesmo 

com as entrevistas de história oral realizadas, é possível olhar para essas mídias 

construídas por Sioma de diferentes formas. Até porque elas são muito mais do que 

apenas registros, carregam uma potência. Mas chegar até esse ponto não foi nada 

fácil. Exigiu muita força e vontade de pesquisa.  

Quando iniciei o estudo tinha à disposição apenas o acervo oficial de Sioma 

Breitman na fototeca e os filmes sobre os quais passei a pesquisar na Cinemateca. 

Não sabia da existência de seu livro de memórias nem mesmo do que encontraria nos 

jornais de época ou no acervo familiar. Quando entrei em contato a primeira vez com 
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a fototeca, inclusive, os funcionários se mostraram felizes por finalmente ser feito um 

estudo sobre ele, pois o próprio espaço carece de informações sobre Sioma, ainda 

que ele seja considerado um dos maiores fotógrafos do seu tempo.   

O que me restava era revirar acervos particulares, públicos, jornais que nunca 

foram digitalizados e precisaram ter suas páginas de toda a década de 1930 e do ano 

de 1940 pesquisadas manualmente, edição a edição. Mas, afinal, não é isso o que 

move a pesquisa? Não deve ser esse o impulso central do coração de um 

pesquisador? Disso também nunca tive dúvidas.   

Um dos pontos altos da trajetória deste estudo foi quando localizei o livro de 

memórias Respingos de revelador e rabiscos, escrito pelo próprio Sioma, em 1976, e 

dois álbuns publicados pelo fotógrafo, um deles sobre Santa Maria na década de 1930, 

e outro sobre uma manobra militar em 1940, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 

Dessa forma, pude ampliar a ideia inicial da pesquisa, estabelecendo como tema de 

doutoramento essa conexão entre a trajetória de vida e as mídias de memória 

construídas por Sioma Breitman. E como problema de pesquisa: como as potências 

imagéticas das “mídias de memória” produzidas por Sioma podem ser mobilizadas 

para construirmos a sua narrativa de vida? 

Diante desse tema, tratei inicialmente de buscar pesquisas que de alguma 

forma citavam Sioma, a fim de poder identificar o estado da arte. Em um primeiro 

momento, as buscas nas principais bases de dados sobre pesquisa científica no país 

estiveram mais relacionadas ao nome do próprio personagem e a termos que 

remetem ao cinema: “cinema amador”, “cinema pioneiro”, “cinejornais” e exibições de 

filmes em vitrines. Posteriormente, também busquei estudos sobre a questão da 

fotografia no Rio Grande do Sul e o uso dos álbuns pelos fotógrafos.   

Realizei a busca na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP9, 

Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul10, Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações11, Banco de Teses da Capes12, Biblioteca online da 

Compós13, Scopus14, Portal de Periódicos Capes15 e no site do Grupo de Pesquisa 

 
9 Disponível em: <http://www.teses.usp.br/> Acesso em: 07 de março de 2018.  
10 Disponível em: < http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/1> Acesso em: 07 de março de 2018.  
11 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/> Acesso em: 08 de março de 2018.  
12 Disponível em: < http://bancodeteses.capes.gov.br/> Acesso em: 06 de março de 2018.  
13 Disponível em: < http://www.compos.org.br/biblioteca.php> Acesso em: 08 de março de 2018.  
14 Disponível em: < http://www. scopus.com> Acesso em: 08 de março de 2018.  
15 Disponível em: < http://www.periodicos.capes.gov.br/> Acesso em: 07 de março de 2018.  
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CNPq História e Audiovisual: circularidades e formas de comunicação16. Na prática, 

onde houvesse a menor chance de encontrar qualquer informação sobre Sioma e seu 

trabalho, lá estava eu nesses últimos anos.  

Percebi que propor um estudo que se relaciona a essa questão dos pioneiros 

da fotografia e do cinema no Brasil ainda é trilhar um caminho que conta com mais 

inquietações e desconfianças do que com respostas. Inicialmente, identifiquei cerca 

de 150 teses e dissertações relacionadas ao cinema, fotografia e memória no país, as 

quais foram escritas entre 1989 e 2017. Como ao longo da pesquisa, por mais que o 

estado da arte estivesse concluído, nunca deixei de buscar por novos trabalhos que 

estivessem em desenvolvimento, esse número foi sendo ampliado. E aos estudos 

sobre cinema, depois, se somaram os trabalhos que busquei sobre fotografia dentro 

e fora do país. São pesquisas de fôlego, de mergulho em filmes, em fotógrafos e em 

realizadores.   

Um dos trabalhos que gostaria de destacar é a tese de doutorado Cinema 

amador brasileiro: história, discursos e práticas (1926-1959), defendida em setembro 

de 2016, no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da 

ECA-USP. Nela, a pesquisadora Lila Foster aborda a questão do 16mm pelo viés dos 

filmes de família. Ao citar as realizações em 16mm, Foster nos traz um dos raros 

registros sobre o trabalho de Sioma Breitman como realizador cinematográfico. A 

autora afirma que os cinejornais por ele realizados “acompanhavam eventos e 

festividades locais” e alguns traziam “uma mistura entre filmes de interesse privado 

que circulavam para além da família” (FOSTER, 2016, p. 68-69).   

Sioma aparece ainda como um dos maiores fotógrafos do Rio Grande do Sul 

em estudos sobre fotografia como o realizado por Rodrigo Massia (2008), que 

pesquisou a atividade fotográfica em Porto Alegre. O autor afirma que Sioma foi um 

“fotógrafo da tradição”17 e um dos fotógrafos “mais destacados entre as décadas de 

1930 e 1960 no Estado” (MASSIA, 2008, p.116), mas não aborda sua produção fílmica 

nem aprofunda a contextualização de suas imagens. 

 
16 Disponível em: < http://historiaeaudiovisual.weebly.com/teses-e-dissertaccedilotildees.html> Acesso 

em: 08 de dezembro de 2017.  
17 Entendo por tradição nesta pesquisa o conjunto de práticas, de natureza ritual ou simbólica, regulado 
por regras e aceitas por todos, que tem como objetivo desenvolver na mente e na cultura determinados 
valores e normas de comportamento, por meio de uma relação com o passado baseada na repetição 
de tais práticas (SILVA; SILVA, 2009, p.405). 

http://historiaeaudiovisual.weebly.com/teses-e-dissertaccedilotildees.html
http://historiaeaudiovisual.weebly.com/teses-e-dissertaccedilotildees.html
http://historiaeaudiovisual.weebly.com/teses-e-dissertaccedilotildees.html
http://historiaeaudiovisual.weebly.com/teses-e-dissertaccedilotildees.html
http://historiaeaudiovisual.weebly.com/teses-e-dissertaccedilotildees.html
http://historiaeaudiovisual.weebly.com/teses-e-dissertaccedilotildees.html


20 
 

Outro trabalho que encontrei é um artigo do encarregado do setor de Pesquisa 

e História do Museu Militar do Comando Militar do Sul e doutor em história, Ianko Bett, 

sobre o álbum Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940, publicado por Sioma e um 

publicitário de Porto Alegre de sobrenome Andrade. Bett pesquisa como o conjunto 

de imagens se relaciona com a construção de um imaginário de modernização do 

Exército nos anos de 1940. Desta forma, o pesquisador não se dedica naquele 

momento a compreender a produção do fotógrafo ou as memórias culturais por ele 

produzidas e, sim, a relação específica dessas imagens com um período de 

modernização do exército.   

Em 2019, as professoras Christine Fortes Lia e Katani Ruffato, da Universidade 

de Caxias do Sul, publicaram um artigo na revista Arquivo Maaravi18, revista de 

estudos judaicos da Universidade Federal de Minas Gerais, abordando como a 

autobiografia de Sioma Breitman colabora para a compreensão da imigração judaica 

para o Brasil. Elas refletem principalmente sobre o papel do livro escrito por ele como 

um registro de suas experiências vividas.   

Ainda a respeito da fotografia no Rio Grande do Sul, desponta como fonte de 

pesquisa o livro Dimensões da cultura fotográfica no Sul do Brasil (2011), do doutor 

em História Ivo Canabarro. A obra faz a análise de duas coleções fotográficas do 

acervo do Museu Antropológico Diretor Pestana, da cidade gaúcha de Ijuí. As 

coleções escolhidas são da Família Beck e de Eduardo Jansen. A partir dessas 

imagens, Canabarro aprofunda as discussões sobre a imigração no noroeste do 

Estado e sobre a prática fotográfica, dividida entre a amadora e a profissional, entre o 

significado artístico e o significado utilitário da fotografia.   

Temos ainda o pesquisador do cinema Glênio Póvoas, que em sua Tese 

História do cinema gaúcho: propostas de indexação 1904-1954, defendida em 2005, 

no curso de Comunicação da PUC Rio Grande do Sul incluiu os filmes de Sioma em 

sua sugestão de organização dos filmes feitos no Estado. Porém, Póvoas não traz 

muitas informações sobre essas realizações, além de que “a febre do 16mm também 

contaminou Sioma” (POVOAS, 2005, p.154) e que os filmes tinham motivos 

eclesiásticos, militares e autoridades.  

Na tese, Póvoas explica que soube dos filmes porque sua orientanda de 

graduação Renata dos Santos Nascimento havia entrevistado Samuel Breitman para 

 
18 Disponível em: < http:// periodicos.ufmg.br/index.php/maaravi/article/view/14535/> Acesso em: 06 de 

jun. de 2019.  

https://periodicos.ufmg.br/index.php/maaravi/article/view/14535
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a conclusão do curso em Jornalismo na PUC Rio Grande do Sul, e o filho de Sioma 

contou sobre as produções do pai. Póvoas encaminhou os filmes de Sioma para o 

programa de restauro da Cinemateca Brasileira. Busquei junto à Universidade o 

trabalho desenvolvido por Nascimento em 2003, mas a pesquisa não estava mais 

disponível e, então comecei uma busca que não foi nada fácil pela autora. 

Quando finalmente pude ler o Trabalho de Conclusão de Curso Sioma 

Breitman: sua vida e sua obra (2003), elaborado por Nascimento, tive contato com o 

estudo que mais se envolveu com o personagem desta tese. Ainda que não tenha se 

interessado pela produção cinematográfica de Sioma, nem pelos álbuns que uso 

como fonte de pesquisa, e tenha feito uma abordagem linear da vida do fotógrafo, 

mais próxima da questão artística, a autora demonstra um gosto pelas histórias de 

vida. Foi muito interessante encontrar alguém que já tinha começado a olhar para 

Sioma, ainda que de outra perspectiva, mais tradicional. 

A elaboração do estado da arte ajudou não só a compreender o que já foi 

pesquisado sobre Sioma, mas também a estabelecer uma das bases da justificativa 

da pesquisa, uma vez que eu e meu orientador, Cássio Tomaim, percebemos que 

existe uma lacuna de conhecimento a qual podemos explorar.  

Essa lacuna diz respeito ao fato de que não existem outros trabalhos que 

tenham se dedicado a construir memórias sobre o imigrante Sioma Breitman a partir 

da relação entre as imagens por ele registradas, sua trajetória de vida e o que decidiu 

manter como memórias de si e de seu tempo a partir das diferentes mídias de memória 

que criou. Além disso, percebemos que não existem outros estudos sobre as 

exibições cinematográficas de vitrine ou mesmo que se dediquem às produções 

fílmicas e fotográficas para além do que é dado como oficial nas realizações de Sioma.   

Dessa forma, estabelecemos como objetivo principal desta tese construir e 

ressignificar memórias sobre a trajetória de vida do fotógrafo ucraniano Sioma 

Breitman a partir de uma narrativa que acione as potências das diferentes mídias de 

memória por ele construídas, e assim revelar novos olhares sobre esse personagem 

e o que escolheu preservar sobre si e o seu tempo.  

Para atingimos tal pretensão, adotamos os seguintes objetivos específicos: 

a) Problematizar os espaços de memória e esquecimento na construção de si e 

do outro; 

b)  Investigar a prática do cinema de vitrine até então desconhecida dentro da 

historiografia do cinema brasileiro; 
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c) Contribuir com os estudos relacionados às arqueologias das mídias ao trazer 

histórias desconhecidas sobre um fotógrafo e realizador cinematográfico 

pioneiro no Brasil; 

d)  Identificar as diferentes estratégias usadas por Sioma Breitman para difusão 

de suas imagens como “arte e ganha pão” e de que forma elas se relacionam 

com seu olhar sobre seu tempo; 

e) Analisar de que forma o álbum da manobra militar de 1940 ajuda a 

compreender a trajetória de Sioma. 

 
Parto da hipótese de que é possível despertar as potências imagéticas das 

mídias de memória construídas por Sioma Breitman. Isso acontece não só para 

construir uma nova narrativa sobre esse personagem, a qual foge da visão tradicional 

pela qual ficou conhecido, mas também para revelar sua busca pela sobrevivência e 

pela valorização profissional. 

Ao construir memórias sobre Sioma e as imagens por ele registradas, pretendo 

também contribuir para as pesquisas no campo da Comunicação e evidenciar a 

necessidade de uma revisão da historiografia do cinema nacional, a partir do cinema 

de vitrine. Acredito que isso pode fomentar outras pesquisas sobre o tema, afinal quem 

sabe outros realizadores possam ter feito o mesmo tipo de trabalho e estão hoje em 

uma situação de invisibilidade.  

O caminho teórico-metodológico desta tese está intimamente ligado às 

questões que envolvem a memória, buscando compreender seus conceitos e de que 

forma aquilo que sentimos interfere no que decidimos rememorar ou mesmo preservar 

sobre nós mesmos e aqueles que nos cercam. Além disso, busco as bases de 

discussões nas arqueologias das mídias, as quais propõem investigações científicas 

que possam compreender o presente das mídias e projetar o seu futuro a partir da 

compreensão de suas origens, de seu passado. Mas não um passado isolado, e sim 

um período que está contextualizado no tempo, no espaço e que é compreendido a 

partir das interações dessas mídias com os atores culturais e sociais onde estão 

inseridas. Discutirei mais amplamente sobre as arqueologias das mídias e suas 

contribuições no primeiro capítulo desta tese, mas será possível perceber suas bases 

em toda a construção da pesquisa. 

Também como opção teórico-metodológica deste estudo, trago a pesquisa 

narrativa aliada à história oral. A pesquisa narrativa privilegia o pesquisador como um 
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narrador dos fatos que observa e que pode trazer suas observações e suas visões 

diante das descobertas que faz e das memórias que constrói. Por meio desta 

metodologia, ainda se tornou possível conciliar entrevistas de história oral, pesquisa 

documental e análise de recortes do trabalho fotográfico de Sioma. Todo o processo 

de pesquisa foi registrado em um diário de campo.  

O caminho dos estudos que envolvem a pesquisa narrativa e a história oral tem 

ganhado cada vez mais espaço nos últimos anos, especialmente a partir da 

valorização do testemunho e da memória. Como são metodologias que levam em 

conta a subjetividade, se fez necessário adotar bases capazes de garantir a vigilância 

epistemológica do percurso traçado e, assim garantir não apenas a seriedade, mas 

também o rigor do estudo desenvolvido e a credibilidade dos resultados. 

De acordo com Josso (2006), a Pesquisa Narrativa começou a dar seus 

primeiros passos por volta de 1960, quando ocorreu uma revitalização do interesse 

pelo método biográfico com os trabalhos de Daniel Bertaux e Franco Ferraroti, 

sociólogos francês e italiano, respectivamente, de Lucien Séve, psicólogo francês, e 

de Oscar Lewis, antropólogo norte-americano.  

No Brasil, a metodologia ganhou destaque, principalmente na área da 

Educação, onde tem sido apropriada por pesquisadores como Elizeu Clementino de 

Souza e Denise Catani para a constituição subjetiva do docente, situando a história 

da educação a partir das histórias individuais.  A pesquisadora Kathleen Casey (1993, 

p.31) se dedicou ao estudo sobre as histórias de vida de trinta e três professoras norte-

americanas que trabalham pela mudança social. Ela usa metodologias como a história 

oral e a pesquisa narrativa e afirma que a pesquisa narrativa engloba uma variedade 

de práticas de estudo, incluindo autobiografias, biografias, histórias de vida, relatos 

pessoais, histórias orais, autoetnografia, etnopsicologia e memória popular, entre 

outras. Assim, esse tipo de pesquisa é interdisciplinar e lança mão no intento de suas 

investigações de ferramentas que incluem desde elementos de estudos literários até 

os históricos, antropológicos, sociológicos, psicológicos e culturais.   

A pesquisadora de Estudos da Linguagem Liliana Cabral Bastos explica que 

houve uma mudança do próprio paradigma científico que por muito tempo ofereceu 

resistência e crítica às metodologias menos tradicionais e que não estão pautadas em 

modelos das ciências exatas. Afinal, nem sempre “a complexidade envolvida nos 

fenômenos sociais pode ser atingida com o aparato metodológico tradicional” 

(BASTOS, 2005, p. 74-75).  Na pesquisa narrativa o subjetivo é aceito como parte do 
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processo investigativo, as pessoas precisam ser entendidas como indivíduos, que 

estão em interação e inseridos em um contexto. Para melhor compreender o que vem 

sendo denominado de investigação narrativa, o historiador José Carlos Reis diz que:   

 

Toda a investigação narrativa implica a recolha de diferentes vozes, a 
interpretação dessas vozes e a construção de uma história (o relatório da 
investigação) onde as narrativas dos investigados e as narrativas do 
investigador se fundem/entrecruzam para a compreensão de uma realidade 
social. O relatório de investigação narrativa constitui uma história que o 
investigador conta a si próprio e aos leitores, ou seja, um argumento 
construído através da articulação de um conjunto de dados que pretende 
interpretar retrospectivamente acontecimentos passados, atribuindo-lhes 
sentido no contexto específico em que decorreram. Para que esta história 
seja realista, deve incluir evidências e argumentos que apoiem a sua 
plausibilidade. (REIS, 2008, p. 6).  

  

Os pesquisadores canadenses D. Jean Clandinin, da Universidade de Alberta, 

e F. Michael Connelly, do Instituto de Educação da Universidade de Toronto, as 

principais referências sobre a pesquisa narrativa na atualidade, estabelecem esse tipo 

de estudo como um espaço tridimensional. Ele (o espaço) é construído a partir das 

noções de interação (onde atuam o pessoal e o social), continuidade (a presença das 

perspectivas de passado, presente e futuro) e situação (os arranjos que remetem a 

lugar e contexto). Eles propõem a movimentação em quatro direções: introspectiva, 

extrospectiva, retrospectiva e prospectiva.   

Os autores explicam que se entende por introspectivo tudo aquilo que diz 

respeito à direção e às condições internas, “tais como sentimentos, esperanças 

reações estéticas e disposições morais”. Já por extrospectivo deve-se entender 

aquelas condições existenciais, isto é, ao meio ambiente. Por sua vez, por 

“retrospectivo e prospectivo, referimo-nos à temporalidade – passado, presente e 

futuro” (CLANDININ; CONNELY, 2011, p.85).   

Ainda sobre o espaço tridimensional, ao analisar as pesquisas narrativas nas 

Ciências Humanas, Don Polkinghorne (1988) apresenta três feições chaves das 

narrativas: (1) atribuir significado às experiências temporais e às ações pessoais; (2) 

sintetizar as ações diárias e os eventos em unidades episódicas; (3) estruturar eventos 

passados e planejar eventos futuros (POLKINGHORNE, 1988, p.24).   

Quando penso na narrativa que procuro construir sobre Sioma, essas noções 

são importantes, pois ajudam a projetar o fotógrafo e as imagens por ele registradas 

no tempo e no espaço e a estabelecer conexões com os temas fotografados, as 

pessoas selecionadas para o registro, o que ele decidiu transformar em memória.  
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Para fazer as definições metodológicas da Pesquisa Narrativa preciso refletir 

sobre o que é a narrativa. Suas bases etimológicas se encontram no latim narrare, 

derivado de gnarus (“o que sabe”, “o que conhece”) da raiz indoeuropeia gne, gno do 

verbo gnoscere, que significa saber, conhecer (MAGALHÃES, 1960, p. 219). Por muito 

tempo, o ato da narrativa esteve estreitamente ligado ao hábito dos seres humanos 

de transmitirem suas tradições por meio da oralidade. Desta forma, eram 

considerados sábios aqueles que tinham o domínio da narrativa, e a credibilidade de 

serem guardiões de memórias de seus grupos, a ponto de serem capazes de 

compartilhá-las com os demais.  

Se pensarmos a questão da narrativa e da memória desde a Mitologia Grega, 

encontramos a figura da Deusa Mnemosyne, que personifica a Memória e, não por 

acaso, é irmã de Cronos (o Tempo, devorador de seus filhos) e mãe das Musas – 

personificações das artes, das ciências e da palavra poética. O filósofo alemão Walter 

Benjamin, em O narrador, inclusive apresenta que “Mnemosyne, a deusa da 

reminiscência, era para os gregos a musa da poesia épica” (BENJAMIN, 1994, p.211), 

da narrativa – e, portanto, associada ao poder da palavra.  

Ainda na mitologia, o rio Lethes, que representa o esquecimento, é a fronteira 

entre o mundo dos vivos e dos mortos. O que separa a morte da vida é o 

esquecimento, a ausência da memória, afinal, ao morrer e passar pelo rio do 

esquecimento, seriam perdidas as memórias, as reminiscências.  

Então, entra em campo a importância da narrativa, não apenas da escrita, mas 

também da oral. Benjamin lembra que ao narrar realizamos a seleção daquilo que 

acreditamos merecer ser lembrado. Assim, “seus vestígios [do narrador] estão 

presentes de muitas maneiras nas coisas narradas, seja na qualidade de quem as 

viveu, seja na qualidade de quem as relata” (BENJAMIN, 1994, p. 205). 

Benjamin destaca como, inicialmente, o hábito da narrativa se dava por meio 

da tradição de contar histórias de forma oral. Isso ocorria em especial antes da 

invenção da prensa móvel por Gutemberg, o que ocorreu por volta de 1.455. Foi 

graças a essas narrativas orais que algumas tradições foram transmitidas.  

Para o filósofo, o sistema artesanal que antecedeu a era da industrialização, 

era propício ao encontro entre experiências de longa data, a daqueles que 

considerava mestres sedentários porque dificilmente saíam dos lugares onde 

moravam e trabalhavam, e as vivências de aprendizes migrantes, oriundos de 

diferentes locais. Benjamin estabeleceu a narração como troca de experiências. 



26 
 

Ainda segundo o autor, essa troca que considera essencial não está apenas na 

capacidade de saber contar, mas também profundamente enraizada na necessidade 

de saber ouvir. A relação entre quem ouve e quem escuta é marcada pelo interesse 

em conservar, ou transformar em memórias, o que foi narrado. Para Benjamin, o ponto 

mais importante para um ouvinte é assegurar a possibilidade de reprodução do que 

lhe foi narrado (BENJAMIN, 1994, p.114-115).  

Quando as experiências deixaram pouco a pouco de serem compartilhadas, as 

narrativas começaram a sucumbir. É por conta dessa observação que Benjamin chega 

a afirmar que a arte de narrar está em vias de extinção, pois o homem perdeu a 

“faculdade de intercambiar experiências”. (BENJAMIN, 1994, p. 198).  

Para chegar a um entendimento de narrativa o qual busco nesta pesquisa, 

convido não apenas autores como o próprio Benjamin, que a vê como “uma forma de 

comunicação que mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele, 

imprimindo a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 

1994, p.205), mas também o professor da universidade de Granada, na Espanha, 

Antonio Bolívar Botia, para quem a “narrativa é uma estrutura central no modo como 

os seres humanos constroem o sentido. O curso da vida e a identidade pessoal são 

vividos como uma narração” (BOLÍVAR, 2001, p.220).   

A isso soma-se o que traz o filósofo francês Roland Barthes, para quem “o ser 

humano é essencialmente um contador de histórias que extrai sentido do mundo 

através das histórias que conta” (BARTHES, 1971, p.25).  

Vai a esse encontro, ainda, o conceito do professor de filosofia da educação na 

Universidade de Barcelona Jorge Larrosa Bondía, que afirma que “quando contamos 

nossas histórias e experiências para os outros, de forma escrita ou oral, elas deixam 

de ser somente nossas, pois passam a fazer parte da vida do outro” (BONDÍA, 1998, 

p.38). Finalmente, chegamos a ideia de que “narrar é um ato eminentemente humano” 

e evidencia “percursos e lugares, pessoas e momentos que foram significativos” 

(PASSEGGI, 2010, p.126).   

O pesquisador que se propõe adentrar no universo dos estudos que adotam tal 

metodologia tem como ponto de partida o fato de que jamais poderá, ao longo de todo 

o processo de estudo, inclusive da escrita de sua tese, silenciar-se. Suas experiências, 

angústias, erros e acertos, enfim, todo o processo que fez parte de seu percurso é 

importante para que o leitor compreenda a sua experiência com o objeto de estudo. 
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Neste estudo as minhas experiências ditam a construção da narrativa da tese. Se faz 

necessário e ético assumir isto para o leitor desde a introdução.   

Outra metodologia que se soma à pesquisa narrativa no estudo que desenvolvi 

é a história oral de vida. Realizei entrevistas com cinco pessoas em busca de 

elementos que pudessem ajudar a compreender a trajetória e as realizações de 

Sioma. Pretendia entrevistar os dois filhos dele, Samuel e Irineu Breitman, assim como 

uma das netas do pesquisado, Miriam Breitman, e uma de suas noras, Solita Breitman, 

além da pesquisadora Eneida Serrano, que em 2015 realizou um documentário sobre 

o papel de Sioma para a fotografia do Estado.   

Porém, no decorrer da pesquisa, o filho mais novo de Sioma, Irineu Breitman, 

desenvolveu uma doença neurológica que causou um distúrbio cerebral e impediu sua 

comunicação, impossibilitando a entrevista. A perda de memória do entrevistado, 

justamente em um momento em que se buscava por pistas sobre a trajetória de vida 

de seu pai teve inicialmente um impacto negativo na pesquisadora. Era inevitável 

pensar quantas lembranças tinham sido perdidas. Foi preciso o amadurecimento 

necessário para compreender que esse problema faz justamente parte do enredo de 

quem opta por esse tipo de metodologia, que tem no testemunho uma de suas 

amarras mais importantes.  

A esposa de Irineu, Elisabete Breitman, se propôs a compartilhar suas 

lembranças sobre o sogro comigo e, com a realização de suas entrevistas, percebi em 

seus depoimentos uma grata surpresa, pois trouxeram boas pistas sobre o passado 

do pesquisado. Era possível perceber como o momento vivido pelo marido 

sensibilizava Elisabete para que contribuísse com as memórias sobre Sioma. 

Infelizmente, em 2020, Irineu Breitman faleceu. Como ele havia sido entrevistado por 

Eneida Serrano em seu documentário, pude ter acesso a alguns momentos de fala de 

Irineu sobre seu pai.  

A escolha da história oral como método para as entrevistas vai ao encontro da 

metodologia da pesquisa narrativa já que, como detalhado anteriormente, os estudos 

narrativos têm na experiência o seu ponto central e, por sua vez, “a história oral se 

apresenta como forma de captação de experiências de pessoas dispostas a falar 

sobre aspectos de sua vida” (MEIHY, 2000, p.26).   

Tanto essa visão sobre a metodologia da história oral trazida pelo historiador 

João Carlos Sebe Bom Meihy quanto a perspectiva da antropóloga Verena Alberti, 

para quem “uma entrevista contém não apenas histórias dentro dela, mas também 
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análises e avaliações do passado e do presente, silêncios, interditos e toda uma série 

de elementos que podem informar sobre visões de mundo e elaborações subjetivas” 

(ALBERTI, 2002, p.2), ajudaram a construir o olhar tecido por esta pesquisa. Ambos 

destacam as potencialidades da história oral como método de pesquisa e propõem 

que a questão da narrativa em si já é uma forma de análise e não somente mais um 

relato de uma ação no tempo, mas também “como o trabalho da linguagem em 

produzir racionalidades” (ALBERTI, 2002, p.2). 

O sociólogo Paul Thompson (1992) também contribui com esse entendimento 

à medida que afirma que, além de ser uma forma de registros, a história oral: 

 

Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da 
comunidade. Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os idosos, a 
conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, a 
compreensão – entre classes sociais e gerações (THOMPSON,1992, p.44).  

 

Voltando mais uma vez à conceituação de Alberti, a história oral deve ser 

entendida como um método que parte da realidade como uma construção social e que 

é adequado para captar como cada indivíduo a interpreta (ALBERTI, 2005, p.155). No 

caso da história oral de vida, ela tem como principal mote a obtenção de informações 

sobre a vida de um personagem, como é o caso do que construí sobre Sioma. É 

preciso levarmos em conta que uma trajetória de vida é construída por sujeitos reais, 

imersos no mundo e que estão predispostos a lembranças, esquecimentos, traumas, 

e demais contradições da vida humana. 

Como referido anteriormente, o momento de busca por informações sobre 

Sioma e suas mídias de memória em diferentes acervos foi fundamental diante da 

carência de estudos sobre esse personagem e da dispersão de seus materiais. Nos 

momentos iniciais de pesquisa encontrei dois álbuns impressos por Sioma com 

fotografias e relatos sobre Santa Maria, além de um livro no qual ele narra episódios 

de sua vida. Os materiais foram usados na análise e ajudaram a construir suas 

memórias e a refletir sobre suas contribuições para a memória cultural da época. 

Para que não perdesse de vista os diferentes fios que entrecruzam esse 

caminho, desde o início da pesquisa construí um diário de campo. Trata-se de uma 

estratégia para as impressões da autora, expressões e gestos dos entrevistados, 

observações diante de materiais lidos e que em diferentes momentos foram revistos 

inúmeras vezes de forma a colaborar com a construção da narrativa. Isso se mostrou 

importante em diferentes momentos, possibilitando repensar minhas impressões, o 
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que colaborou com a pesquisa, afinal entendo “a narrativa como experiência e esta, 

por sua vez, na perspectiva de “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” 

(BONDÍA, 2002, p.21). 

A realização do presente estudo foi um trabalho paciente que passou por 

diferentes momentos, como detalhado no Quadro 1. Esses momentos não se 

encerraram em si mesmos, se inter-relacionaram, e compreendem um tecer de 

histórias, tendo sempre a memória como o fio condutor que une cada retalho. 

 

Quadro 1 – Momentos metodológicos da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 
 Antes que as entrevistas fossem realizadas, o projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética da Universidade Federal de Santa Maria, cumprindo as etapas que a 

Plataforma Brasil exige dos pesquisadores a fim de delimitar o que pode ou não ser 
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aceito dentro dos estudos que envolvem humanos. Após a aprovação, as entrevistas 

foram primeiramente gravadas, transcritas, submetidas à apreciação dos 

entrevistados, para que os mesmos pudessem conferir a fidelidade à narrativa feita.   

A partir das sugestões trazidas por diferentes pesquisadores que se dedicam à 

história oral, como Alberti (2005), Montenegro (2010), Meihy e Holanda (2014), Meihy 

(2000), Delgado (2010), Ferreira e Amado (2011), Jovchelovitch e Bauer (2002) e 

Thompson (1992), estabeleci os seguintes pontos norteadores para a realização das 

entrevistas: 

1. Consciência sobre a subjetividade que envolve a relação entre o 

pesquisador e o entrevistado e de que a memória é ativa e seletiva, e a 

recordação não é neutra;  

2. Respeito ao entrevistado, aos seus silêncios e falas;  

3. Uso das entrevistas como o principal aporte de dados, mas não o único;   

4. Busca de elementos que sirvam como gatilhos da memória   

5. Opção por um roteiro flexível que privilegia as narrativas dos entrevistados 

e as lembranças inesperadas que podem surgir durante a entrevista.  

   

As entrevistas foram gravadas em áudio e/ou em vídeo, dependendo da 

aceitação de cada entrevistado. As observações que fiz nos dias de encontro foram 

registradas no diário de campo que, depois me auxiliou na construção da narrativa da 

tese. Essas entrevistas seguiram também os pressupostos da metodologia da 

entrevista narrativa, que prevê esse momento como um processo de escuta, com uma 

interferência menor da pesquisadora:  

  
 
[...] através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a 
experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, 
e jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e 
social. Contar histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos 
tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida 
cotidiana normal. (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91).  

 

Jovchelovitch e Bauer (2002) estão entre aqueles que defendem que a 

entrevista narrativa não apenas encoraja, mas também estimula quem é entrevistado 

a contar os acontecimentos que presenciou ou mesmo a relembrar as histórias que a 

eles já foram narradas. Desta forma, os entrevistados funcionam como informantes, 



31 
 

que ajudam a compreender determinado fato ou, como é o caso deste estudo, como 

se deu determinada trajetória de vida.  

Ao realizar as entrevistas com as pessoas elencadas para esta pesquisa, 

também tive essa percepção. Em diferentes momentos os entrevistados entraram em 

contato por terem lembrado algum fato que consideraram relevante, terem encontrado 

alguma fotografia ou mesmo pela curiosidade de saber se eu tinha conseguido 

encontrar alguma nova informação sobre alguma dúvida que tinha surgido ao longo 

das entrevistas. Foi possível, assim, perceber neles a vontade de colaborar com a 

pesquisa e de assumirem para si essa função de “informantes”.  

Para organizar as entrevistas, segui as cinco fases estabelecidas por 

Jovchelovich e Bauer (2002), conforme descrevo na tabela a seguir: 

 

Quadro 2 – Fases principais da entrevista narrativa 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de Jovchelovich e Bauer (2002). 
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À medida que os capítulos da tese foram construídos, as entrevistas foram 

utilizadas para realizar conexões com os demais materiais como as imagens de 

Sioma, as informações do documentário sobre ele, os artigos de jornal, entre outros. 

É importante dizer que compreendo todos esses materiais como vestígio e não os 

busco como provas daquilo que Sioma ou que os entrevistados relatam.  

Na visão do historiador e filósofo Antonio Torres Montenegro (2010, p. 69), ao 

contrário de buscar por “verdades” da história, por meio desse tipo de metodologia 

“atores sociais anônimos adquirem visibilidade através de narrativas que descrevem, 

com uma diversificada riqueza de detalhes, experiências cotidianas, que comumente 

se perdem nos desvãos da história”. Ou, como nos traz a cientista política Lucilia 

Delgado, é um caminho para buscarmos histórias que resistem à velocidade e 

ferocidade da pressa na qual estamos inseridos em nossos cotidianos:   

   

[...] no tempo presente, no mundo marcado pela cultura viral e pela velocidade 
muitas vezes descartável das informações, tendem a desaparecer os 
narradores espontâneos, aqueles que fazem das lembranças, convertidas em 
casos, lastros de pertencimento e sociabilidade. Nessa dinâmica de 
velocidade incontida, desenfreada, perdem-se as referências, diluem-se os 
substratos da vida, reduzem-se as possibilidades de construção do saber. 
Nesse sentido, Beatriz Sarlo afirma que “O presente, ameaçado pelo 
desgaste da aceleração, converte-se, enquanto transcorre, em matéria da 
memória” e ainda que essa aceleração “produz, exatamente, um vazio de 
passado que as operações da memória tentam compensar (DELGADO, 
2010, p.43).   

  

Me amparo em uma série de autores que colaboram com minha pesquisa e 

que são de campos como a educação, a sociologia, a história, a comunicação, os 

estudos linguísticos, a filosofia, a política, e que se complementam no sentido de 

debater as contribuições e os caminhos tanto da pesquisa narrativa quanto da história 

oral. Isso corrobora em mostrar como essas metodologias são interdisciplinares e 

como é justamente ao usarem mecanismos de diferentes campos das ciências sociais 

e humanas que elas ganham potência.  

Nesse caminho de construir uma narrativa que leva em conta as entrevistas 

dos informantes, estive consciente de que “as narrativas não estão abertas à 

comprovação e não podem ser simplesmente julgadas como verdadeiras ou falsas; 

elas expressam a verdade de um ponto de vista, de uma situação específica no tempo 

e no espaço” (JOVCHELOVICH; BAUER, 2002, p. 110). A partir disso, no Quadro 3, 

na página seguinte, apresento os procedimentos em relação à análise das entrevistas:   
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Quadro 3 – Os passos da análise das entrevistas 

  

Fonte: Elaboração da autora a partir de Jovchelovich e Bauer (2002). 

  

Como já comecei a expor, as entrevistas não foram as únicas formas de busca 

de informações para a pesquisa. Outros tipos de fontes também foram utilizados nessa 

abordagem. Além dos materiais biográficos primários (entrevistas narrativas) foram 

buscados os materiais biográficos secundários (correspondências, diários, fotografias, 

documentos oficiais, o documentário, etc.).  

Além disso, as imagens de Sioma são ricas em potências e busquei mobilizá-

las, por isso, selecionei para análise um dos álbuns, o da manobra realizada em Saicã 

em 1940, e busco não apenas apresentar, mas analisar o Cine Jornal Aurora, filmado 

e exibido nos anos de 1930 em Santa Maria.   
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Dessa forma, tenho como base que a imagem, seja ela filme ou fotografia, não 

se expressa como complemento e sim como um aporte específico, o texto e imagem 

dialogam entre sim, cada um tem seu papel na análise e juntos eles ganham potência. 

Estruturei a tese em três capítulos que a todo momento se inter-relacionam. 

Nestas considerações iniciais estou apresentando algumas premissas da pesquisa, o 

estado da arte e as escolhas metodológicas relacionadas à pesquisa narrativa e 

história oral. No primeiro capítulo, o objetivo principal é conhecer Sioma, mostrar o 

que faz ele e a família migrarem da Ucrânia e como o personagem desenvolve sua 

saga até se transformar em um dos maiores fotógrafos do Rio Grande do Sul no século 

XX. Interessa nesse capítulo apresentar as teorias das arqueologias das mídias, 

discutir questões como os conceitos de memória que selecionei para embasar a tese 

e questionar o que Sioma decidiu preservar sobre sua vida e o que o fotógrafo 

destinou ao esquecimento. 

No segundo capítulo, ganham espaço as estratégias de Sioma para sobreviver 

da fotografia e o seu espírito empreendedor, que o levou a registrar imagens em 

diferentes cidades do interior gaúcho e, principalmente, a realizar o Cine Jornal 

Aurora. A partir dos filmes de Sioma, se dá o debate sobre o cinema de vitrine, o qual 

se caracteriza por um circuito que contempla desde a realização fílmica até as 

exibições, que aconteciam na vitrine do estúdio fotográfico. Para mostrar como isso 

se transforma em uma estratégia para Sioma, abordo seu papel como empreendedor, 

que vai desde a venda de fotografias de porta em porta em cidades que não tinham 

fotógrafo, até a publicação de álbuns das cidades nas quais morou, a realização de 

concursos fotográficos e, finalmente, a tomada da vitrine como espaço de exibição.  

O último capítulo aborda o álbum da manobra realizada em Saicã, mais uma 

de suas estratégias. Sioma se aproxima do Exército e realiza um movimento de “caça” 

fotográfica ao então presidente do país Getúlio Vargas. 

Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que Sioma foi o personagem mais difícil 

e fascinante sobre o qual já pesquisei. Por mais que, passados mais de quatro anos, 

tenha conseguido organizar informações, recolher documentos, analisar imagens, 

realizar entrevistas, selecionar mídias de memória, em muitos pontos Sioma é uma 

incógnita. E, talvez, em alguns momentos, seja justamente pela ausência de respostas 

que este personagem se torna ainda mais interessante. Quem sabe no futuro, 

inclusive, isso possa incentivar outros pesquisadores a seguirem investigando sobre 

suas múltiplas facetas e descobrindo “outros” Sioma.   
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Muitas vezes ao longo do percurso deste estudo me peguei refletindo sobre 

que perguntas faria ao personagem central desta tese se tivesse tido a oportunidade 

de entrevistá-lo. Infelizmente, Sioma faleceu em 31 de janeiro de 1980, aos 76 anos, 

mas já bastante debilitado. Ficou a vontade de ter sentado ao lado da poltrona que 

ele tanto gostava, no centro de Porto Alegre, e lhe fazer perguntas que ficaram sem 

resposta durante a pesquisa, e adianto, não foram poucas. Mas é preciso ter um tanto 

de coragem e uma dose de sensibilidade para admitir: Sioma não me diria tudo. 

A partir de agora passo a trazer à vitrine a construção de memórias que fogem 

ao que tradicionalmente se conhece sobre Sioma Breitman. Boa leitura! 
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1 PRIMEIROS RETOQUES – O HOMEM COM A CÂMERA  

 

Há algum tempo, já durante o percurso de construção de memórias sobre a 

trajetória de vida do fotógrafo Sioma Breitman (1903-1980)19, sublinhei no Beco do 

escarro (1947), de Oswald de Andrade, um trecho em que o autor afirma que “a 

história do homem é a história da sua fome”. Durante muito tempo fiquei com a 

inquietação sobre qual era a fome daquele personagem sobre o qual estava 

pesquisando e de que forma ela havia interferido em suas identidades, em seu 

trabalho, em sua história de vida.  

Foi relendo algumas anotações que fazem parte do acervo familiar de Sioma 

que me dei conta que o próprio fotógrafo havia contado que, na infância, costumava 

ficar encantado pela luminosidade do sol, e que acabou se interessando pela 

fotografia porque tinha “fome de luz”. Aquilo ajudou a compreender melhor o que o 

levou a fazer tantas incursões em diferentes campos da fotografia e do cinema, seja 

em Santa Maria, onde chegou a exibir seus filmes na vitrine de seu estúdio fotográfico, 

seja na capital do Rio Grande do Sul, onde se consagrou como um fotógrafo da 

sociedade porto-alegrense de seu tempo.  

Mas, no percurso desta tese, e nisso a Pesquisa Narrativa foi uma metodologia 

fundamental, também se tornou imprescindível descobrir qual era a minha própria 

fome. Saber o que me guiava ao longo dos anos para que hoje estivesse aqui, em 

busca de respostas – e por que não dizer também da consciência sobre a falta delas 

– sobre um artista que viveu em um tempo tão distante do meu e que colaborou muito 

para o campo da comunicação, principalmente no que diz respeito à questão das 

imagens. Aos poucos, me dei conta de que a minha fome era de memória. E acredito 

que é nesse ponto que meu caminho e o de Sioma se encontram.  

Ao contrário de outros personagens relacionados à história do cinema no 

Estado sobre os quais pesquisei anteriormente, Sioma está longe de ser um 

profissional esquecido pela história do Rio Grande do Sul. Ele dá nome a uma 

simpática rua de Porto Alegre, o Museu Joaquim José Felizardo20 tem uma fototeca 

 
19 O fotógrafo Sioma Breitman teve um nome brasileiro: Simão Breitman. Porém, ele não ficou tão 
conhecido por ele ou por seu sobrenome, ao contrário de outros fotógrafos, por isso, a partir de agora 
optarei por chamá-lo pelo nome que mais gostava, segundo os relatos familiares, o qual é o mesmo 
que lhe deu fama no Estado: Sioma. Em relação aos seus pais e irmãos, farei o mesmo, adotar o nome 
pelo qual ficaram mais conhecidos.  
20 O Museu Joaquim José Felizardo reúne o acervo histórico sobre a cidade de Porto Alegre, capital do 
Rio Grande do Sul. Ele está instalado no Solar Lopo Gonçalves, na Rua João Alfredo, na Cidade Baixa. 
O local conta com exposições sobre a cidade, sobre temas históricos e sobre o próprio casarão onde 
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batizada Sioma Breitman, a Câmara Municipal de Porto Alegre promove anualmente 

um concurso de fotografias, o “Concurso Sioma Breitman”, e em pesquisas realizadas 

sobre a fotografia no Estado, ele é lembrado como um dos fotógrafos mais destacados 

entre as décadas de 1930 e 1960 (MASSIA, 2008, p.116).  

Quando Eneida Serrano coletou depoimentos sobre o fotógrafo para o 

documentário Sioma o papel da fotografia (2014), dirigido por ela e por Karine 

Emerich, essa visão tradicional sobre ele ganhou a tela. Depoimentos emotivos, como 

o da pianista Lucila Di Primio Conceição, reforçaram essa marca. A musicista recordou 

que “naquela época tinha uma vitrine na Rua da Praia21, que era uma vitrine só de 

noivas, noivas lindas, e quando eu passava, por essa vitrine eu dizia ‘o dia que eu 

casar, eu quero que o Sioma faça a minha fotografia’ e foi isso o que aconteceu”22.  

Não restam dúvidas de que se quis preservar memórias sobre Sioma. Ele 

também contribuiu para isso ao deixar um acervo muito organizado, ao ter redigido 

artigos sobre sua produção e o papel do fotógrafo e também por ter escrito o livro de 

memórias Respingos de revelador e rabiscos (1976). 

Mas, também não podemos nos enganar. Tal organização não oferece um 

panorama completo sobre Sioma. Tanto que, na fototeca que leva seu nome, 

praticamente não há materiais sobre Santa Maria e não existe menção a seus filmes. 

No acervo familiar, não há mais o álbum que é examinado nesta tese, nem os filmes 

de Sioma. Desta forma, para compreender sua trajetória, foi preciso mergulhar em 

entrevistas de história oral, ir em busca de outros acervos, vasculhar jornais de época 

e o mais difícil, encontrar os elos entre tudo isso. Sioma era um artista complexo e 

interpretar sua trajetória não é uma tarefa simples.  

Em sua autobiografia, Sioma contou que começou sua carreira retocando 

negativos e que as pessoas, quando encomendavam esse tipo de trabalho, pediam 

mudanças no que se via na superfície do negativo. A partir disso, posso dizer que, 

essa pesquisa apresenta uma trajetória de Sioma “com retoques” em relação ao que 

se conhecia sobre ele até então.  

 
funciona o museu. Fazem parte do seu acervo indumentárias, instrumentos musicais, itens 
arqueológicos, cartões postais e cerca de nove mil imagens dos séculos XIX e XX. Essas imagens 
estão arquivadas em um espaço chamado Fototeca Sioma Breitman.  
21 A Rua da Praia é o antigo nome de uma das ruas mais tradicionais de Porto Alegre. Apesar de a 
denominação oficial ter mudado para Rua dos Andradas, em 1865, o nome antigo ainda persiste no 
imaginário popular.  
22 CONCEIÇÃO, Lucilia Di Primio. Sioma o papel da fotografia. Direção de Eneida Serrano e Karine 
Emerich. Porto Alegre: Synapse Produções, 2014. HD. (15min).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rua
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A imagem oficial construída sobre Sioma está bastante consolidada. Ele 

recebeu diversos prêmios e honrarias no Brasil e no exterior, é um dos fundadores do 

Foto Cine Clube Gaúcho (1951), da Associação dos Fotógrafos Profissionais do Rio 

Grande do Sul (1946) e da Associação dos Repórteres Fotográficos e 

Cinematográficos do Rio Grande do Sul (1956).  

Sioma marcou sua época ao viajar pelo mundo levando trabalhos seus e de 

outros fotógrafos do Estado para exposição, defendendo a ideia de que a fotografia 

era uma arte que precisava ser profissionalizada. Essa imagem de Sioma, como 

grande retratista, aparece, por exemplo, nas reportagens sobre sua última exposição, 

realizada em 22 de julho de 1979, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Naquela 

época, o jornalista Oswaldo Goidanich escreveu no Correio do Povo que Sioma e o 

fotógrafo Olavo Dutra eram os melhores retratistas de Porto Alegre: 

 

Dono dos segredos do retrato formal, Olavo Dutra era imbatível nesse 
gênero. Ele fez do retrato de parede uma arte requintada. Já Sioma 
prescrutava outros caminhos. Gente de todas as condições sociais, era o que 
lhe interessava. E tanto o seu retrato de estúdio quanto aqueles que colhia 
no flagrante da rua, iam em busca não apenas dos valores estéticos de uma 
boa foto, mas, sobretudo, dos valores psicológicos, do elemento revelador da 
verdade de cada um dos seus fotografados no jogo da vida (GOIDANICH, 
1979, p.18). 

 

Um ano depois, a jornalista do Jornal do Brasil Ângela Caporal, ao escrever 

uma reportagem sobre a morte de Sioma, reforça que ele: 

 

[...] não foi apenas um dos melhores retratistas. Era um verdadeiro artista 
fotográfico, que desenvolveu seu trabalho através da multiplicidade de temas, 
que variam de paisagens a costumes e tipos das mais diferentes regiões. Sua 
maior glória, segundo contam os parentes, era pertencer à Federação 
Internacional de Arte Fotográfica, com sede em Berna, da qual recebeu o 
título de artista, em março de 1957, embora sejam inúmeras as premiações 
que colecionou ao longo de sua vida de 76 anos (CAPORAL, 1980, p.5). 

 

Já em 2014, o documentário Sioma, o papel da fotografia reforça Sioma como 

um fotógrafo dos grandes salões de artes, que fez imagens importantes da capital 

gaúcha, relacionadas a fatos históricos, como a enchente de 194123 (página 10 do 

 
23 A Enchente de 1941 foi a maior já registrada em Porto Alegre. De abril e maio de 1941, durante 22 
dias, a chuva não deu trégua. O centro da cidade ficou debaixo d'água e os barcos se tornaram o 
principal meio de transporte da cidade. Cerca de 70 mil habitantes ficaram desabrigados, quase um 
quarto da população da capital do Rio Grande do Sul naquela época. GUIMARAENS, Rafael. A 
Enchente de 1941. Porto Alegre: Libretos, 2009. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
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álbum Anexo A), e que ficou consagrado pelos seus retratos tanto de populares quanto 

de noivas da sociedade porto-alegrense, em especial, as da comunidade israelita.  

No documentário, um dos momentos que chama a atenção se dá quando a 

diretora tenta reproduzir algumas poses das fotos dos dois irmãos alternando entre 

suas imagens enquanto crianças e depois já idosos. Nesse momento, Irineu Breitman, 

aos risos com a brincadeira, recordou sobre o pai. Irineu, naquela época ainda muito 

saudável, lembrou em seu depoimento que trabalhava no laboratório da Foto Sioma, 

espaço que eles chamavam de quarto escuro, e disse que guardava a lembrança do 

pai sempre com a máquina nas mãos e fazendo fotos da família, o que comprovou 

com os retratos dele e do irmão (figura 1) que ganham a tela. O filho mais novo de 

Sioma contou que a fotografia para seu pai:  

 

Era a profissão e o robe, ele estava sempre com a máquina, com isso ele 
tirou algumas fotografias curiosas e raras, ele fotografava muita coisa, 
eventos, ele andou de barco pela enchente e documentou, algumas 
autoridades e alguns populares que ele gostava de pegar e levar para o 
estúdio. Ele arrebanhava pelo tipo, a roupa, o tipo24. 

 

Figura 1 – Irineu e Samuel Breitman em foto feita pelo pai 

 

Fonte: Acervo de Irineu Breitman. 

 
24 BREITMAN, Irineu. Sioma o papel da fotografia. Direção de Eneida Serrano e Karine Emerich. 
Porto Alegre: Synapse Produções, 2014. HD. (15min).   
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Figura 2 – Os filhos de Sioma no documentário sobre o fotógrafo 

 

Fonte: frame de Sioma o papel da fotografia. 

 

Foi esse o primeiro Sioma com o qual tive contato. Aquele sobre o qual falavam 

os livros e as diferentes mídias que trataram sobre ele e sua obra ao longo dos anos. 

Na primeira entrevista que realizei com um de seus filhos, Samuel Breitman, ainda 

durante minha pesquisa de mestrado, em 2016, também as informações que recebi 

eram sobre esse fotógrafo que estava muito mais próximo da elite, dos grandes salões 

e dos retratos tradicionais.  

Talvez tenha sido por isso, que durante muito tempo, a pergunta que me 

consumia era por que aquele fotógrafo tão tradicional tinha feito registros fílmicos 

amadores em Santa Maria. Tentando separar o amador do profissional, ainda não 

havia compreendido que Sioma simplesmente era um homem da imagem. E quando 

me refiro a isso, não diz respeito a uma idealização do personagem central desta tese, 

e sim de compreender que ele via a fotografia “como arte e ganha pão”, como 

escreveu em alguns textos.  

Ao buscar diferentes caminhos para se destacar entre os demais, tanto em 

termos estéticos quanto em formas de vender o seu trabalho, Sioma acabou traçando 

estratégias. O cinema de vitrine e a venda do álbum sobre a manobra militar que 

ocorreu no interior do Estado em 1940 são exemplos disso, como veremos nos 

próximos capítulos.  



41 
 

Hoje, depois de conseguir reunir tantos materiais “sobre Sioma” e “de Sioma”, 

é possível, a partir do campo da Comunicação, olhar para essas mídias construídas 

por ele de inúmeras formas. Até mesmo porque elas são diversas: registros fílmicos, 

retratos, fotografias históricas, fotomontagens, álbuns, nus, painéis, entre outros. 

Muito mais do que apenas registros, essas imagens carregam uma potência criativa.  

Mas, chegar até o ponto de reunir todos esses materiais e, depois selecionar o 

que faria parte da pesquisa e, então poder analisá-los, não foi nada fácil. Exigiu muita 

força e vontade de pesquisa, persistência para que se pudesse compreender sobre 

Sioma além do que está nos registros oficiais e também um exercício da pesquisadora 

em investigar esse material com um olhar menos apaixonado, diante de tudo o que 

Sioma produziu. Posso garantir que isso não foi uma tarefa simples.   

É a partir da leitura desses materiais, da análise das entrevistas sobre Sioma, 

dos recortes de jornal, das imagens selecionadas para a pesquisa e do que o próprio 

fotógrafo deixou registrado, que posso começar esta tese por sua jornada de vida.  

É importante dizer que a busca por compreender quem é Sioma Breitman e 

quais são as suas contribuições envolve também um exercício no sentido de 

interpretar os não ditos, tanto por ele quanto pela imprensa, pelos livros e pelas 

entrevistas feitas pelo presente estudo. A falta de algumas respostas fala, e fala de 

maneira forte sobre Sioma. Desde a graduação em Jornalismo na Universidade 

Federal de Santa Maria, em 2003, escrevo sobre os esconderijos da memória, e 

Sioma foi o personagem com o qual já trabalhei em que esses esconderijos são mais 

importantes e desafiadores para uma caminhada de pesquisa.  

No epílogo de O fazedor (2008), o escritor Jorge Luís Borges traz uma história 

a partir da qual quero começar a narrativa desta tese. Conta-nos o autor que: 

 

um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, 
povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de 
baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de instrumentos, de astros, 
de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente 
labirinto de linhas traça a imagem de seu rosto (BORGES, 2008, p.168). 
 

O trecho de Borges representa muito do que tenho a dizer neste estudo tanto 

sobre o personagem central desta pesquisa, Sioma Breitman, quanto sobre as 

imagens que produziu e a própria questão da memória. Isso porque Sioma não apenas 

aciona o botão disparador de sua câmera. Seja por meio de seus registros fílmicos ou 

fotográficos, ele faz escolhas e imprime a sua percepção de mundo ao retratar temas, 
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fazer enquadramentos e determinados recortes da realidade para registrar e, mais 

tarde, para preservar sobre si entre tantos trabalhos que fez ao longo de uma carreira 

de mais de 50 anos.  

Sioma tinha uma visão sobre a fotografia que deixava bem explicita quando 

dava entrevistas ou escrevia sobre o tema. Para ele, como declara em uma 

reportagem ao jornal porto-alegrense Diário de Notícias, em 1958, para a obtenção 

de uma boa fotografia:  

 

[...] há vários processos. Como há várias máquinas boas. O essencial é o 
homem que está por trás da máquina. A meu ver, uma boa fotografia se 
caracteriza, primeiro, pelo impacto que produz sobre o observador, seja pelo 
conteúdo, pela iluminação ou pela escolha do ângulo, segundo, pela técnica 
de laboratório e pelo acabamento (SIOMA, 1958, p. 8). 
 

Em um artigo para o jornal de Buenos Aires Correo Fotográfico Sudamericano, 

em 1959, ele aprofunda o que seria esse impacto, dizendo que por mais que 

reconhecesse a importância dos salões e que tivesse participado de muitos pelo 

mundo, acreditava que a fotografia, pelo poder de atração sobre as pessoas, tinha um 

papel ainda maior e que ela “pode e deve aproximar os povos”.  

Por mais que o tempo de Sioma fosse bem anterior ao da fotografia digital, que 

com o uso das câmeras e celulares trouxe tanta facilidade em registrar imagens, nesse 

mesmo artigo, ele antecipou algo que se encaixa muito com a popularização do fazer 

fotográfico. O fotógrafo escreveu que: “a fotografia se tornou tão fácil, que 90 por cento 

dos fotógrafos profissionais em todo o mundo apenas ganham dinheiro com seu 

trabalho. Poucos são os verdadeiros profissionais: os que não somente vivem da 

fotografia, mas que vivem a fotografia” (SIOMA, 1975, p.32).   

Não era por acaso que Sioma se dizia um admirador de três fotógrafos em 

especial. O primeiro deles era o armênio radicado no Canadá Yousuf Karsh (1908-

2002), autor de retratos como os dos presidentes norte-americanos Dwight 

Eisenhower (1946) e Winston Churchill (1941). O segundo, o fotógrafo alemão que 

viveu no Rio de Janeiro Stefan Rosenbauer (1896-1967), que foi co-fundador da 

Associação Brasileira de Arte Fotográfica e que teve, desde sua chegada ao país, em 

1939, um trabalho destacado com técnicas de iluminação fotográfica e com os jogos 

de luz e sombra. E, finalmente, Phillippe Halsmann (1906-1979), lituano que atuou 

nos Estados Unidos e em revistas como a Vogue, a Life e a Time, e que tem como 

um dos seus retratos mais famosos o de Albert Einstein, com a face triste por ter 
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contado durante a sessão de fotos que tinha colaborado com as pesquisas que 

levaram à bomba atômica.   

Como podemos ver, Sioma refletia sobre o papel da fotografia e, assim, posso 

afirmar que as imagens que produziu não são inocentes. Elas carregam interpretações 

de mundo que só são possíveis a partir do repertório cultural do fotógrafo, e também 

de suas intenções, sejam elas a vontade de “ganha pão”, como ele mesmo manifesta, 

as artísticas, a vontade de memória ou, como acredito, o próprio receio de que a 

família Breitman um dia tivesse de deixar o Brasil por serem imigrantes e judeus.  

Quando Sioma registra imagens de cidades como Cachoeira do Sul, São Pedro 

do Sul, Júlio de Castilhos, Santa Maria, Porto Alegre e de pessoas que nelas viveram 

ou situações que ali aconteceram, como na história contada por Borges, esses locais 

são registrados a partir do ponto de vista que ele decide preservar. Essas imagens 

têm muito não apenas desses lugares e de seus personagens, mas também, quando 

olhadas mais de perto, do próprio Sioma. 

Isso revela o olhar que tenho em relação às histórias que me foram contadas 

ao longo desta tese e das imagens a que tive acesso: não procurei apenas o que havia 

sobre Santa Maria, o Exército, ou as diferentes personalidades retratadas nas 

imagens feitas por esse fotógrafo. Busquei também, sempre que possível, o que havia 

de Sioma e de suas intencionalidades em cada um desses registros imagéticos ou, 

nas palavras de Borges, tentei encontrar onde essas imagens passavam a “traçar as 

linhas do seu rosto”. Esse é um dos motivos que me levaram a um mergulho nos 

estudos sobre memória ao longo de toda a pesquisa.  

Trabalhar com memórias não é uma temática fácil. Até mesmo definir o que é 

memória é algo complexo. Não basta abrir o dicionário ou ir buscar a raiz da palavra. 

O que não falta são conceitos sobre o tema, o que não é de se estranhar uma vez que 

ela é considerada uma das funções cognitivas mais complexas. Há desde as teorias 

mais ligadas à mnemotécnica25 que tratam a memória como objetiva e ordenada e 

como campo formal do conhecimento, até as de tradição psicológica que entende a 

memória como uma função em constante negociação com a imaginação e a razão. 

Podendo, nesse segundo caso, ser caracterizada como uma faculdade da alma.   

 
25 A Mnemotécnica é uma forma de interpretação da memória, como arte, sendo que “arte” deve ser 

entendida no seu antigo conceito de técnica.  
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Só para se ter uma ideia de como existe uma pluralidade de conceitos, 

enquanto Ricoeur (2007) apresenta a memória como frágil, Pollak (1992) traz que ela 

é “um fenômeno construído”, Bosi (2004) a sintetiza como “trabalho”, e Le Goff (2003) 

fala em diferentes memórias, que podem ser individuais, coletivas ou sociais.  

Em 2017, tive a oportunidade de acompanhar para a Folha de São Paulo um 

congresso internacional sobre estudos do cérebro, comportamentos e emoções. 

Durante o 14º World Congress on Brain, Behavior and Emotions26 ficou evidente como 

a temática da memória ganhou destaque no campo da ciência. Por mais que muitos 

pesquisadores já venham falando sobre essa ressignificação da memória, quando se 

vê isso em um congresso como esse, isso se torna ainda mais evidente. 

Ainda que a memória não fosse o tema central do evento, havia diversas 

pesquisas sendo apresentadas e muitas conferências relacionadas a esse assunto. 

Elas iam desde os compostos químicos que são promessas de desacelerar o 

processo de envelhecimento e, com isso, prolongar a capacidade de lembrar, até o 

quanto as lembranças traumáticas influenciam os sujeitos ao longo da vida.  

Por mais que o que me fizesse estar naquele encontro fosse o trabalho como 

repórter para o jornal, era impossível não associar muito do que ouvia dos 

especialistas em cérebro ao que estava estudando sobre Sioma. Algo que me chamou 

a atenção foi que em um cenário repleto de cientistas internacionais, alguns deles os 

maiores nomes de suas áreas, o escolhido para a conferência magna foi o autor 

moçambicano Mia Couto, que não estava ali como um biólogo e, sim, no papel de 

escritor. Foi sob aplausos que ele contou a história do ermitão Tchaíssa Nguezi, que 

foi incluída no livro O universo num grão de areia (2019).  

O personagem é um homem moçambicano, caçador e xamã, que ao ser 

procurado pelo escritor, disse que não queria falar com o autor nem com ninguém da 

expedição que o acompanhava. Mia Couto então explicou que era um contador de 

histórias e gostaria de ouvir sobre sua vida para “conhecer as suas memórias”. Algo 

acabou despertando, acionando um gatilho, para que Tchaíssa concordasse em falar. 

No dia seguinte, o ermitão levou o autor para conhecer detalhes da vida selvagem 

durante uma caçada ao longo da qual contou várias histórias. Foi somente à noite que 

 
26 O World Congress on Brain, Behavior and Emotions, também conhecido com Brain, é um evento 
internacional que acontece anualmente e reúne pesquisadores de áreas como neurologia, psiquiatria, 
psicologia e geriatria para apresentar e debater avanços em relação aos estudos do cérebro, do 
comportamento e das emoções. Em 2017, o congresso ocorreu em Porto Alegre. 
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ele revelou que era cego, o que pegou Mia Couto de surpresa já que os dois tinham 

percorrido boa parte da floresta juntos sem que sequer desconfiasse.  

“Eu só vejo quando caço”, teria dito o ermitão, o que levou o autor a refletir 

sobre o que faz a memória ser acionada a ponto de um homem cego reconhecer a 

área por onde caminha e ser capaz de perseguir um animal quando faz algo que mexe 

com as suas emoções, como nesse caso é a caçada. Na mesma conferência, o autor 

ainda trouxe outras inquietações sobre memória afirmando que “pobre é quem perdeu 

a capacidade de se contar a si próprio”  e que “o mais triste, o mais órfão nesse nosso 

mundo é aquele que não tem história” (COUTO, 2019, p.250) e, nesse caso, o autor 

se referia aqueles que não têm oportunidade de contar sobre si.  

O que percebi é que a presença de Mia Couto naquele cenário tinha um 

propósito e era reveladora de como a memória é influenciada não só por elementos 

bioquímicos, mas também pelas emoções.  

Isso vai ao encontro do que pesquisava o neurocientista Iván Izquierdo27, que 

teve uma trajetória de mais de sessenta anos dedicada aos estudos sobre memória 

ligados ao campo da neurociência. Ele afirmava que a memória e a capacidade de 

relembrar estão diretamente relacionadas às nossas emoções. Para o autor: 

 
O acervo de nossas memórias faz com que cada um de nós seja o que é: um 
indivíduo, um ser para o qual não existe outro idêntico. Alguém poderia 
acrescentar: “... e também somos o que resolvemos esquecer”. Sem dúvida; 
mas não há como negar que isso já constitui um processo ativo, uma prática 
da memória: nosso cérebro “lembra” quais são as memórias que não quer 
trazer à tona, e evita recordá-las: as humilhações, por exemplo, ou as 
situações profundamente desagradáveis ou inconvenientes. De fato, não as 
esquece, pelo contrário: as lembra muito bem e muito seletivamente, mas as 
torna de difícil acesso (IZQUIERDO, 2011, p. 11, grifos do autor).  

 

Segundo o pesquisador, desta forma, “somos aquilo que recordamos e também 

somos o que resolvemos esquecer” e “o passado, nossas memórias e esquecimentos 

voluntários, não só nos dizem quem somos, como também nos permitem projetar o 

futuro; isto é, nos dizem quem poderemos ser” (IZQUIERDO, 2011, p.11).  

Esse “duelo” entre lembrança e esquecimento está presente nas pesquisas de 

diferentes estudiosos da memória e em diferentes áreas de conhecimento. O crítico 

alemão Andreas Huyssen (2014) comenta que “na cultura contemporânea, obcecada 

 
27 Iván Izquierdo, argentino naturalizado brasileiro, é considerado pioneiro no estudo da neurobiologia 
da memória. Ele foi uma das vítimas do coronavírus e morreu em Porto Alegre, em 9 de fevereiro de 
2021.  
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como é pela memória e o trauma, o esquecimento é sistematicamente malvisto”, 

apontado como uma falha da memória e, assim: “clinicamente, como disfunção; 

socialmente, como distorção; academicamente como uma forma de pecado original; 

em termos de vivência, como subproduto lamentável do envelhecimento” (HUYSSEN, 

2014, p. 115).  

Mas é preciso dar o devido valor ao que é esquecido, afinal, o esquecimento 

não se trata de um defeito da memória, e sim de um de seus principais componentes. 

Caso contrário, cairíamos no conto Funes o memorioso, de Borges (1969), que mostra 

um personagem incapaz de esquecer. Funes pode lembrar cada detalhe de um dia 

inteiro de sua vida, mas, para fazê-lo, requer outro dia inteiro de sua vida, o que 

demanda que sequer possa pensar. Dessa forma, lembrar tudo é impossível, e mais 

do que isso:  

 
De fato, é necessário esquecer, ou pelo menos manter longe da evocação 
muitas memórias. Há muitas que nos perturbam: aquelas de medos, 
humilhações, maus momentos. Há outras que nos prejudicam (fobias) ou nos 
perseguem (estresse pós-traumático). Em razão do problema da saturação, 
existem memórias que nos impedem de adquirir outras novas ou adquirir 
outras antigas, mais importantes (IZQUIERDO et. al, 2006, p. 290).  

 

Refletir sobre essas questões trazidas por Izquierdo torna possível perceber 

como ao tratar de memórias e esquecimentos o pesquisador também se coloca diante 

de algo bastante abordado pela autora Susan Sontag (2003), que é a dor do outro. 

Afinal, o que interfere nessas escolhas tão pessoais sobre o que será lembrado ou 

não? Mais do que isso, o que é capaz de afetar tão profundamente a uma pessoa que 

ela deixa de ter acesso a determinadas lembranças? Ao pensar sobre isso, posso 

trazer uma das inquietações que me moveram por mais tempo na trajetória desta 

pesquisa e de como foi difícil buscar essa memória que por tanto tempo foi mantida 

no campo do esquecimento.  

Desde sua primeira entrevista, Samuel Breitman contou que o pai pretendia 

viver na Argentina, mas que sua família não foi autorizada a entrar em Buenos Aires 

porque o pai de Sioma, Nissin Breitman, não tinha uma perna. Nenhum dos 

entrevistados com quem conversei soube contar o que levou à amputação. Elisabete 

Breitman lembrava que Nissin tinha “uma perna de pau”, e Samuel afirmou que seu 

avô usava uma prótese, mas que só sabia que isso tinha acontecido na Ucrânia e que, 

quando eles tentaram o visto para a Argentina, negaram e disseram “inválidos nós 

não queremos aqui” (BREITMAN, 2018, entrevista à autora).  
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Em seu livro de memórias, Sioma também não revela em que momento ou qual 

a causa da perda da perna de seu pai. Isso me chamou a atenção desde o início 

porque temos uma saída da família de seu país de origem, que passava por uma série 

de dificuldades, com uma narrativa que revela vários momentos de sofrimento para 

os Breitman e de como correram riscos para sair da Ucrânia, mas sem que seja 

contado qual foi o estopim para que resolvessem migrar. De alguma forma o 

sofrimento da amputação estaria ligado a isso? 

Só consegui encontrar a resposta que procurava, e parcialmente, já em 2021, 

ao descobrir uma entrevista com Maurício Breitman (1905-1991)28, irmão de Sioma, 

realizada alguns meses antes da sua morte. Ao falar da vida da família na Ucrânia, 

Maurício contou que viviam bem e que o pai era fotógrafo, mas que “depois, quando 

acabou a guerra, em duas semanas veio para casa sem uma perna”.  

A guerra a qual o irmão de Sioma se refere é a I Guerra Mundial, e como ele 

fala em final da Guerra, possivelmente tenha sido no ano de 1918 que Nissin teve a 

perna amputada. A narrativa de Sioma sobre sua vida e da sua família em seu livro 

começa nessa época. Ainda que não seja possível dizer se é por conta de uma 

memória traumática que a família deixa essa questão no campo do esquecimento, ela 

parece relevante.  

Assim como Huyssen e Izquierdo, o filósofo francês Paul Ricoeur também 

alerta que apesar de o esquecimento ser visto e sentido como “dano à confiabilidade 

da memória” (RICOEUR, 2007, p. 424), ele é fundamental para a constituição dela. O 

exemplo que trouxe acima se encaixa bem nisso. Esse silêncio fala alto.  

Para o pensador francês, a identidade (identity) se constrói por meio da 

consciência (consciousness) de si (self) do sujeito que pensa; e esse estar cônscio de 

si é fruto da capacidade de memória. Essa identidade depende de uma consciência 

que por sua vez se constrói sobre a capacidade de memória. Mesmo com suas 

fragilidades, em grande parte fruto de sua interligação com a imaginação, é a memória 

que identifica a lembrança como algo que se remete a uma realidade pretérita. 

Ainda segundo Ricoeur, a memória é um processo cognitivo de rememoração 

que pode ser efetivado de duas formas: passiva e ativa. A lembrança, 

 
28 A entrevista de história oral foi realizada em janeiro de 1991, sendo que Maurício morreu em 
dezembro daquele ano. Ela faz parte de um projeto sobre os judeus que moraram em Porto Alegre e 
integra o acervo do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall que tem sede em Porto Alegre.  
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independentemente de ser passiva ou ativa, nos chega até o presente por meio de 

uma imagem. Para criar essa imagem representativa, a imaginação é imprescindível.  

O aparecimento espontâneo da lembrança seria estimulado por algo do 

presente, sendo uma lembrança acometida. Já o processo ativo – a Anamnese – 

configura-se pelo trabalho de buscar o passado, vontade de conhecer o que outrora 

se passou (RICOEUR, 2007, p172).  

O filósofo também fala em possíveis abusos, e estabelece três diferentes tipos 

de estratégias de impedimento da memória: “memória impedida, memória manipulada 

e memória comandada de modo abusivo” (RICOEUR, 2007, p.82). 

A memória impedida é aquela que se repete e se reelabora como uma atividade 

de luto, cujo “trabalho é a palavra repetida várias vezes, e simetricamente oposta à 

compulsão: trabalho de rememoração contra compulsão de repetição” (RICOEUR, 

2007, p. 85). A memória manipulada é aquela que veremos, por exemplo, nos regimes 

autoritários que se relacionam com o negacionismo e o relativismo. Nela, “o trabalho 

de luto é o custo do trabalho da lembrança; mas o trabalho da lembrança é o benefício 

do trabalho de luto” (RICOEUR, 2007, p. 86). O terceiro tipo de memória é a obrigada 

ou comandada de modo abusivo, na qual o dever de memória pretende curar as 

feridas do corpo político, apaziguar um passado que jamais seria esquecido 

(RICOEUR, 2007, p. 99-100), dessa forma, a memória surge como uma obrigação, 

como uma imposição. 

Na análise ricoeuriana, o dever de memória é um tipo de abuso que se dá na 

esfera ético-política a partir da ideia de dívida com o passado e de uma possibilidade 

de ressarcimento. A partir desse dever, deve-se extrair exemplos e modelos a serem 

seguidos ou, ao contrário, que jamais devem ser repetidos a partir de situações 

traumatizantes ou exemplares da história.  

Dessa forma, de uma lembrança de um ponto do passado, a memória se 

converte em projeto a ser seguido no futuro. É possível identificar nessa visão a busca 

de justiça para com os que nos antecederam e também para com as “vítimas da 

história”. É interessante observar como é tênue o limite para que essa noção de 

“justiça” não acabe se transformando em legitimadora de manipulações da memória. 

Além disso, no momento em que as memórias podem ser submetidas a abusos, 

é preciso levar em consideração que esses mesmos excessos se aplicam ao 

esquecimento. Assim, o esquecimento pode ser tanto ativo, quando acarreta um 
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déficit de memória ideologicamente definido, planejado, quanto passivo, quando a 

manifestação do esquecimento não é deliberada.  

Ricoeur chama a atenção para a memória “oficial” muitas vezes ser perversa, 

produzida por práticas dominantes e narrada a partir do interesse de apagar os 

vestígios sobre os vencidos de preservar os feitos dos vencedores, o que acarretaria 

um esquecimento ativo. 

“Por que os abusos da memória são, de saída, abusos do esquecimento?” 

questiona Ricoeur, para, em seguida, responder ele mesmo que, da mesma maneira 

que não é possível lembrar-se de tudo, não é possível narrar tudo, o que torna cada 

narrativa um ato de seleção. “Alcançamos, aqui, a relação estrita entre memória 

declarativa, narratividade, testemunho, representação figurada do passado histórico” 

(RICOEUR, 2007, p. 455). Além disso, em cada ato de seleção, estão presentes 

diferentes estratégias de esquecimento, afinal, para narrar algo de alguma forma, é 

preciso não narrar de tantas outras formas possíveis. 

Essa perspectiva do pensador francês me trouxe a lembrança sobre um trecho 

da peça Troilus e Cressida (2005), de Shakespeare. Em dado momento da tragédia, 

Ulisses, ao aconselhar Aquiles, afirma que: 

 

O tempo, senhor, carrega às costas um alforje onde coloca esmolas para o 
esquecimento, esse monstro gigantesco de ingratidão. Tais migalhas são os 
grandes atos do passado, devorados tão logo são praticados, esquecidos, 
tão logo realizados” (SHAKESPEARE, 2005, p. 95, tradução nossa).  

 

A fala de Ulisses coloca em jogo essa seleção, onde nem tudo pode ser 

lembrado e segundo a qual, mesmo atos grandiosos correm o risco de acabarem 

esquecidos seja num período de tempo mais curto ou mais longo. Caminhando nesse 

mesmo sentido de pensamento, Ricoeur entende a narrativa como um modo 

privilegiado, temporal e lógico de organização do tempo humano.  

A partir dessa perspectiva, temporalidade e narratividade organizam-se 

reciprocamente e nesse jogo entre elas estão as relações que se estabelecem entre 

o recordar e o esquecer. Afinal, mais do que um objeto da história, a memória é uma 

de suas matrizes e oferece inteligibilidade aquilo que é vivido. Em outras palavras, a 

memória é “uma guardiã da problemática da relação representativa do presente com 

o passado” (RICOEUR, 2007, p. 100). 

O esquecimento não seria, assim, de forma alguma, inimigo da memória, mas 

a memória deveria negociar com ele para conseguir encontrar um equilíbrio, o que 
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Ricoeur vai chamar de “justa memória”. De acordo com o autor, “uma memória sem 

esquecimento seria o último fantasma, a última representação dessa reflexão total    

que combatemos obstinadamente em todos os registros de hermenêutica da condição 

histórica (RICOEUR, 2007, p. 424).  

Dessa forma, para o pensador francês, “é a justiça que, ao extrair das 

lembranças traumatizantes seu valor exemplar, transforma a memória em projeto; e é 

esse mesmo projeto de justiça que dá ao dever de memória a forma do futuro do 

imperativo” (RICOEUR, 2007, p.101). 

A partir deste ponto de vista, toda a relação entre memória e esquecimento é 

instituída por diferentes negociações, quem sabe sejam as “migalhas” distribuídas 

pelo tempo das quais fala Shakespeare, as quais muitas vezes em nosso cotidiano 

sequer percebemos. Na narrativa que construo sobre Sioma percebo que os 

esquecimentos também são rastros, como é o caso do “apagamento” da história da 

amputação da perna de Nissin Breitman, ela é um vestígio, um sinal de que algo 

causou aquela vontade de que o assunto não fosse adiante nas próximas gerações.  

 

Figura 3 – Nissin Breitman com os dois netos 

 

Fonte: acervo de Irineu Breitman. 
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Ao mesmo tempo em que podemos dizer que lembrar-se é não esquecer-se, 

os abusos da memória “salientam a vulnerabilidade fundamental da memória, que 

resulta da relação entre a ausência de coisa lembrada e sua presença na forma da 

representação” (RICOEUR, 2007, p. 72). Quando olhamos para aquilo que é 

lembrado, precisamos questionar: como e por quais motivos isso é lembrado? Ou, 

ainda, por qual motivo tantas outras coisas foram destinadas ao esquecimento? 

Ainda de acordo com Paul Ricoeur, a memória deve ser exercitada, melhor 

explicando: não cabe apenas lembrar o que passou, mas fazer alguma coisa em 

relação a essa lembrança, afinal “lembrar-se é não somente acolher, receber uma 

imagem do passado, como também buscá-la, ‘fazer’ alguma coisa” (RICOEUR, 2007, 

p. 71). Quando pensamos a questão do dever de memória e de seu apelo por uma 

política da memória, estamos diante de uma reapropriação do passado histórico. É 

importante ter evidente que essa memória, ao mesmo tempo, poder ser tanto instruída 

quanto ferida pela história. 

Assim, o dever de memória não se limita a buscar ou guardar o rastro material 

daquilo que se passou, mas contém “o sentimento de dever a outros, dos quais 

diremos mais adiante que não são mais, mas já foram. Pagar a dívida, diremos, mas 

também submeter a herança a inventário (RICOEUR, 2007, p. 101) e, assim, construir 

um projeto de política de memória.  

Considerei importante trazer essas reflexões iniciais porque essa tese de forma 

alguma lembrará tudo sobre Sioma e também não tem a memória como uma instância 

de verdade. Não estarei discutindo o que é verdade ou não em cada depoimento com 

o qual trabalho. Afinal, penso a memória a partir de autores que têm uma percepção 

dela como plural e mutável, como Joël Candau (2014, p. 18) para quem "a memória é 

a identidade em ação" e "a memória, ao mesmo tempo em que nos modela, é também 

por nós modelada" (CANDAU, 2014, p. 16). 

Essa opção de pesquisa vai ao encontro da definição de memória que é 

adotada por quem abraça os estudos com história oral, baseados em Paul Thompson, 

que a define como um “processo que depende não apenas da capacidade de 

compreensão do indivíduo, mas também de seu interesse”, ou seja, uma lembrança 

pode se tornar muito mais precisa quando “corresponde a um interesse e necessidade 

social” (THOMPSON, 1992, p.153).   

Compartilho da percepção de Ecléa Bosi em seu Memória e Sociedade de que 

“a memória é um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento” (BOSI, 2004, 
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p. 39). Além disso, ao nos oferecer o seu relato oral, a pessoa não está “diante de 

uma página em branco e que pode apurar, retocar, refazer. Suas memórias contadas 

oralmente foram transcritas tal como colhidas no fluxo de sua voz” (BOSI, 2004, p.38). 

Dessa forma, antes de seguir adiante, quero assinalar que é preciso falar em 

memórias, pensá-las como lembranças, algo ativo e como verbo de ação, 

reminiscências que não são totais nem homogêneas, pois dependem das 

experiências e vivências de cada sujeito. Tempo e memória, dessa forma, não são 

importantes apenas para encontrarmos o que há de comum entre os grupos, mas 

também para evidenciar possíveis contradições na sociedade e de poder olhar para o 

que ela e seus indivíduos decidem perpetuar sobre si.  

 

1.1 ARQUEOLOGIAS DAS MÍDIAS: A ESCAVAÇÃO EM BUSCA DOS VESTÍGIOS 

 

Não foram poucas as vezes desde que comecei as pesquisas com história oral, 

e mais especificamente o uso desse tipo de metodologia relacionado a estudos que 

envolvem memória e realizadores do cinema pioneiro, que ouvi a pergunta: “mas onde 

está a comunicação no seu estudo?”. Com a presente tese não foi diferente, e essa 

pergunta não acontece por acaso. Apesar de mundialmente a história oral ter ganhado 

destaque desde o século passado, quando na Escola de Chicago alguns sociólogos 

começaram a usar essa metodologia para estudos relacionados às narrativas de vida 

de imigrantes poloneses, sua trajetória no Brasil é bem mais recente.  

No país, a história oral ganhou reconhecimento como uma metodologia a partir 

dos anos de 1970, em especial a partir dos testemunhos sobre a Ditadura Civil-Militar. 

A grande contribuição desse tipo de pesquisa foi o de, pela primeira vez, permitir que 

os próprios atores sociais contassem suas vivências em busca da compreensão dos 

fenômenos estudados (MINAYO, 2004, p.21-24). 

Como se pode ver, essa metodologia tem uma ligação muito forte com a 

História e com a própria Antropologia, ainda que sua essência seja multidisciplinar. 

Em parte, isso explica o estranhamento quando ela é abraçada por pesquisas da área 

da comunicação, por mais que diversos e importantes estudos tenham sido realizados 

nesse campo com essa metodologia.  

Na prática, entendo que a história oral é justamente uma das metodologias que 

mais aproxima o pesquisador daquilo que Cremilda Medina, uma das primeiras 

autoras que influenciaram minhas pesquisas e meu trabalho, propõe ao repórter: se 
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rebelar em relação às entrevistas tradicionais e “voar mais longe”, buscando uma 

possibilidade de diálogo entre entrevistado e entrevistador (MEDINA, 1990, p.38).  

Desde o início da graduação me aproximei da leitura de autores como Medina 

e também de Gilberto Dimenstein e Ricardo Kotscho (1990), que trazem a reportagem 

como uma aventura, de Luiz Carlos Merten (2002), que por sua vez nos mostra como 

produzir cinema no Rio Grande do Sul também já foi uma grande aventura, e de Ecléa 

Bosi (2004) cuja pesquisa com “lembranças de velhos” realizada em Memória e 

Sociedade é, no mínimo, inspiradora.  

A partir dessas leituras acabei compreendendo o próprio papel do pesquisador 

como essa grande aventura. É isso que ao longo de tantos anos tem alimentando a 

vontade de revirar os arquivos, ouvir histórias de pessoas sobre as quais nunca foi 

pesquisado e foi isso que me seduziu nas mais diversas possibilidades de construir e 

olhar para a trajetória de Sioma Breitman. A partir das arqueologias das mídias 

encontrei as vertentes teóricas que auxiliaram a encontrar não apenas autores, mas 

também reflexões e estudos que vão ao encontro da pesquisa que me propus realizar.  

Antes mesmo de apresentar essa base teórica já vou deixar explícita a opção 

por usar a expressão no plural, partindo de um entendimento de que não existe uma 

arqueologia única e sim “arqueologias das mídias”. Diferentes pesquisadores têm 

empregado múltiplas técnicas em seus estudos ainda que partam de uma mesma 

concepção de que é preciso desentranhar aspectos até então dados como resolvidos, 

reprojetar o que vem pela frente e de que é preciso e possível contar novas histórias 

sobre os meios. Dessa forma, as arqueologias das mídias se propõem ao desafio de 

descobrir histórias alternativas que servem de contraproposta à historiografia 

tradicional das mídias.  

Por mais que já seja instituída como domínio de pesquisa na Alemanha e nos 

Estados Unidos a partir do trabalho de pesquisadores como Siegfried Zielinski, 

Friedrich Kittler, Jussi Parikka e Thomas Elsaesser, as arqueologias das mídias ainda 

são pouco abordadas no ambiente acadêmico brasileiro, algo que só começou a 

mudar há cerca de uma década. 

Podemos dizer que o ponto de partida das arqueologias das mídias foi a 

conferência Cinema 1900-1906, realizada pela International Federation of Film 
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Achives29 em 1978. Esse evento proporcionou não só que acadêmicos, mas também 

que arquivistas, museólogos, bibliotecários e historiadores pudessem analisar e 

discutir cerca de 600 filmes anteriores a 1907. Com isso, houve um debate até então 

inédito sobre o primeiro cinema durante o qual puderam ser pensados novos critérios 

de datação, identificação e interpretação para os filmes. 

Foi somente em 2011, algo muito recente para uma teoria tão abrangente e 

propositiva, que, graças aos esforços de dois pesquisadores finlandeses, o teórico das 

novas mídias Jussi Parikka e o historiador Erkki Huhtamo, foi publicada a primeira 

coletânea de ensaios dedicados à “arqueologia da mídia”.   

No livro Media archaeology: approaches, applications and implications, que 

acaba de ganhar uma edição em português, os dois autores afirmam que não há uma 

normativa da proposta da arqueologia da mídia. Para eles, as arqueologias das mídias 

não devem ser vistas como uma disciplina, e, sim como “um conjunto de abordagens 

estreitamente relacionadas” (HUHTAMO; PARIKKA, 2011, p.2). 

Como explica Parikka (2017), a arqueologia das mídias é a escavação das 

ideias perdidas, das histórias alternativas e das condições de existência das mídias: 

 

Em outras palavras, o papel da arqueologia das mídias tem sido ofertar 
projetos artísticos e ideias metodológicas de como aprender mais sobre as 
camadas arqueológicas e as genealogias complexas das nossas invenções 
supostamente inovadoras. Neste sentido, há várias maneiras de abordar a 
arqueologia das mídias como parte da história das artemídias: a melhor delas 
é a partir de exemplos, já que o corpus deste campo é tão rico que se torna 
difícil indicar apenas uma definição (PARIKKA, 2017, p.203).  
 

Mas o que fazem então, afinal, os arqueólogos das mídias? Assim como um 

arqueólogo lida com os rastros, com as pegadas, as fezes, os rastros de cerâmica e 

qualquer vestígio material de uma cultura ou civilização, os arqueólogos das mídias 

estão em busca de vestígios. Mas eles não escavam cavernas ou áreas fósseis, e sim 

vasculham os diversos arquivos textuais, visuais e sonoros tanto de mídias analógicas 

quanto digitais.  

Como destaca o pesquisador Erick Felinto (2011, p.6), uma das preocupações 

das arqueologias das mídias é fazer uma (re) leitura da história “a contrapelo” (termo 

inspirado em Walter Benjamin). Ou seja, não mais uma visão da história das mídias a 

 
29 A Federação Internacional de Arquivos de Filmes, fundada em 1938, com sede em Paris, reúne as 
principais instituições relacionadas ao patrimônio cinematográfico no mundo. Para mais informações 
recomendo acessar o site www.fiafnet.org. 
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partir das narrativas dominantes ou puramente tecnológica. Nem tampouco uma 

narrativa dos vencedores e, sim, a história dos esquecidos. Abre-se, assim, espaço 

para narrativas heterodoxas, direcionada a “coisas” (objetos, ideias, tecnologias) que 

não “deram certo” ou que representaram paradigmas minoritários. 

Uma percepção de Felinto pode ajudar a compreender o que pode ter feito com 

que tantos teóricos estejam se interessando pelas arqueologias das mídias mais 

recentemente. Para o professor de teorias da comunicação, que se dedica em especial 

ao tema da Cibercultura, alguns pesquisadores das mídias digitais demonstram “uma 

assustadora ignorância histórica, isolando o presente numa ‘cápsula temporal’ que 

nos impede de enxergar quadros culturais, políticos, econômicos ou tecnológicos mais 

amplos” (FELINTO, 2011, p.6). Segundo o pesquisador, isso levou à necessidade de 

que, para se compreender tais mídias, se percebesse que era preciso conhecer mais 

sobre as suas origens.  

Outro estudo mais recente que ajuda na compreensão sobre as arqueologias 

das mídias foi realizado pelo doutor em Comunicação e Informação Márcio Telles, que 

investigou as proposições de quatro abordagens ligadas a essa teoria, retirando de 

cada uma delas uma tese central: Kittler/Parikka (materialidade), Zelinski (variação), 

Kluitenberg (imaginário) e Ernst (diagrama). A partir delas, Telles identificou, de forma 

geral, que as arqueologias das mídias percebem as mídias a partir de quatro 

operações (TELLES, 2017, p.3).  

Primeiro, os estudos “des-escrevem” a historiografia tradicional, buscando 

pontos de fissura dentro da narrativa convencional. Depois, passam a escrever “as 

histórias alternativas das mídias ao incorporar pioneiros, tendências ou tecnologias 

esquecidos, ou mesmo improváveis, em suas genealogias” (TELLES, 2017, p.3). Num 

terceiro momento, o arqueólogo das mídias passa a descrever “os universos de 

tecnologias esquecidas, mortas ou apenas imaginadas” para, em seguida, finalmente, 

“reescrever a história das mídias e dos ambientes (tecno) culturais nas quais elas se 

encontram, inserindo-lhes ruídos, de forma que eles permaneçam críticos, abertos e 

instáveis” (TELLES, 2017, p.3). 

Essas observações de Telles vão ao encontro da perspectiva do crítico alemão, 

historiador do cinema e professor de cinema e televisão da Universidade de Amsterdã, 

Thomas Elsaesser, um dos arqueologistas da mídia que mais tem se dedicado ao 

cinema e que considero um autor basilar desta pesquisa. Segundo o autor, para que 
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se possa compreender as mídias, as quais fazem parte das múltiplas telas da vida 

cotidiana, é preciso conhecê-las e não isolá-las de outras práticas culturais: 

 
se a história se apodera da memória exatamente no ponto em que o passado 
não está mais encarnado em uma substância viva, mas só é acessível por 
meio dos vestígios materiais que um evento ou uma pessoa deixou para trás, 
então o som gravado e as imagens em movimento apresentam a história e a 
memória como um enigma e um paradoxo. Pois ambos são mais do que 
meros vestígios e menos do que a corporificação física plena; eles possuem 
o poder incomum de evocar a presença viva e, ao mesmo tempo, 
permanecem como meros ecos e sombras do que aquela presença foi 
outrora. No cinema, o passado nunca realmente passou (ELSAESSER, 2018, 
p.254). 
 

O autor propõe então uma busca arqueológica, ou seja, uma investigação que 

privilegia o contato com materiais primários, e que procura acessar as camadas que 

constituem a história das mídias. Obviamente, essa busca não pode ser ingênua, 

como se tudo pudesse sempre ser acessado. Há memórias que podem se perder e 

isso faz parte do processo. Elsaesser acredita que, assim, é possível desenterrar 

caminhos ainda não observados, produções que até então não foram estudadas, fatos 

e pessoas cujas trajetórias encontram-se de alguma forma esquecidas ou espalhadas 

pelos mais diversos arquivos do mundo. É o que se busco por meio desta pesquisa 

em relação a Sioma Breitman.   

Elsaesser nos traz os seus conceitos de arqueologia das mídias e apresenta 

como se dá uma escavação arqueológica em geral. Um arqueólogo procura localizar 

e reconstituir culturas inteiras por meio do que encontra sobre ela, sua arte, sua 

moradia, seus objetos peculiares. Mas esse trabalho também envolve buscar pegadas 

na terra, vestígios e cacos que permitam deduzir época, pessoas e costumes. 

Elsaesser pesquisa a questão do cinema, mas mostra como faz falta esse trabalho 

arqueológico em relação às outras mídias, para que se possa encontrar e 

compreender esses fragmentos aos quais ainda não tivemos acesso sobre elas. O 

autor explica que a arqueologia das mídias: 

 

[...] deseja que aquilo que ela descobre seja mantido, definido e transportado. 
Alude à arché (origem, princípio absoluto, autoridade) e inquire sobre a 
condição do ‘arquivo’ cinematográfico (a localização física e virtual dos 
documentos, filmes e objetos que constituem o patrimônio do cinema), mas, 
o uso do termo ‘arqueologia’ não é apenas metafórico, pois também visa 
apresentar e preservar esse patrimônio (ELSAESSER, 2018, p. 20, grifos do 
autor). 
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Como informei na introdução desta tese, no Brasil, cabe à Cinemateca 

Brasileira a restauração, a preservação e a difusão da produção cinematográfica 

nacional. E é justamente lá, entre os mais de 250 mil rolos de filmes, que estão os 

registros fílmicos com os quais trabalho nesta pesquisa. Como as cópias recebidas 

pela família de Sioma se encontram perdidas, a Cinemateca é hoje um local 

privilegiado de pesquisa em relação a esse tema e por isso o trabalho arqueológico 

no local, realizado entre 2017 e 2018, foi tão importante para procurar os vestígios 

possíveis dessas mídias. 

Mas, no caminho também precisei ir em busca dessas “pegadas” e rastros em 

outros locais, como os jornais de época, os materiais que faziam parte do acervo 

pessoal da família Breitman, enfim, de tudo aquilo que pudesse me ajudar a reconstruir 

e compreender a trajetória de Sioma.  

 

Figura 4 – Envelopes com as fotografias de Sioma Breitman 

 

Fonte: Fototeca Sioma Breitman. 

 

Tomando a presente pesquisa a partir da perspectiva de Elsaesser (2018), 

posso dizer que assim como já temos uma história do rádio, da fotografia, do cinema, 

da mídia impressa e por que não dizer da própria mídia digital, já existe uma história 

consagrada sobre Sioma e o trabalho que realizou, tanto que como disse 
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anteriormente, ele é considerado um dos maiores fotógrafos do século XX no Rio 

Grande do Sul. Porém, quando passei a pesquisar sobre ele e sobre suas realizações, 

percebi outras camadas ainda não visíveis: seus filmes, sua autobiografia, pessoas 

que não tinham sido entrevistadas sobre ele, artigos que escreveu, os álbuns. Enfim, 

uma série de materiais nos quais busquei os vestígios, os ditos e os não ditos.  

A partir das proposições das arqueologias das mídias de fazer um trabalho 

semelhante ao de escavar um terreno em busca de vestígios, passei a me deter sobre 

os materiais de Sioma e, assim, foi possível formular novos questionamentos sobre o 

passado. Alguns deles busquei responder com esta tese, outros, por mais que 

investigasse, permaneceram sem respostas. 

Sem olhar para esses materiais em conjunto, inclusive levando em conta o 

tempo, a tecnologia e o repertório de vida desse realizador, as interpretações sobre 

Sioma e o que produziu seriam outras. Inclusive poderia-se cair num erro sobre os 

seus registros fílmicos, ao compreendê-los como produções primitivas ou carentes de 

narrativa, uma possibilidade sobre a qual Elsaesser alerta os estudiosos em relação a 

outros realizadores (ELSAESSER, 2018, p.14).  

Essa análise, mais ampla, permite um novo enquadramento historiográfico, sem 

que o realizador ou suas obras sejam isolados das demais práticas sociais. No caso 

desta tese, essa abordagem pela arqueologia das mídias possibilita que o cinema e a 

fotografia sejam percebidos “para além do cone visual” e se “insere a produção 

audiovisual na constituição de saberes e discursos historicamente construídos e 

produz uma nova forma de ver” (ELSAESSER, 2018, p.14). 

Por mais que o desafio desta tese não seja um exercício biográfico, se pararmos 

para pensar sobre os desafios diante dos quais se vê um autor que se propõe a 

escrever uma biografia também será possível encontrar semelhanças com o trabalho 

de um arqueólogo. O pesquisador Antonio Hohlfeldt colabora no sentido de que se 

possa compreender isso ao contar sobre os trabalhos que realizou para escrever um 

livro sobre a então diretora do Theatro São Pedro, Eva Sopher30, em 1990: 

 

Você tem de escavar os materiais que sobraram. Por mais que haja tais 
materiais – e Eva era extremamente organizada: guardava documentos, 
possuía fotos identificadas e datadas, seus recortes de jornal estavam todos 

 
30 Eva Sopher nasceu na Alemanha, em 1923, e faleceu em Porto Alegre, em 2018. Ela foi um 
importante empreendedora cultural e, entre seus principais feitos está o trabalho em prol da retomada 
do Theatro São Pedro, o principal teatro de Porto Alegre, que enfrentou um período de profunda 
decadência. Dona Eva, como era conhecida, esteve à frente do Theatro São Pedro por 41 anos.  
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devidamente identificados com o nome do periódico e a data em que fora 
publicado, página etc. -, há que dar sentido a eles, porque, num primeiro 
momento, o que temos são fatos ou acontecimentos brutos, fragmentados, 
que se exaurem em si mesmos [...] Entra aí, justamente, o elemento 
compositivo fundamental: ser capaz de identificar algo (como um fotografo 
que enxerga o que todos enxergam, mas vê aquilo que só ele é capaz de ver, 
como num flagrante): é um modo de percepção muito específico, que pode 
partir de um ponto de vista específico, definido desde antes da escrita. É o 
que dará sentido aos fragmentos, relacionando-os e constituindo uma 
narrativa propriamente dita (HOHLFELDT, 2015, p. 47). 
 

Como sinaliza o autor, além da dificuldade de encontrar os materiais e de 

compreendê-los, existe, ainda, a de criar um elo entre esses fragmentos, ou seja, uma 

unidade de sentido entre a obra, aquilo que foi efetivamente realizado por alguém, e 

a pessoa que está sendo biografada. Além disso, como nos traz Sergio Vilas-Boas 

(2002), é preciso empregar diferentes recursos (narração, descrição, exposição, 

diálogos) para que a narração não se torne só uma descrição.  

Para o autor, uma biografia, antes de mais nada, pressupõe um exercício 

constante de contextualização: “como a escrita da história é uma verdade 

interpretada, sobre o passado, a biografia também transporta a carga de seu autor, 

suas impressões pessoais, sua formação, sua história de vida, seus compromissos 

com a sociedade que o moldou e consigo mesmo” (VILAS-BOAS, 2002, p.136). 

Outra proposição interessante de se pensar ao tratar de uma construção de 

uma narração sobre a trajetória de vida de Sioma Breitman, ainda que a pretensão 

não seja a de biografá-lo, é a ideia de “biografia sem fim” trazida pelo professor de 

jornalismo Felipe Pena (2004). Para ele, uma biografia é composta de “fractais”, 

conceito que traz do matemático francês Benoit Mandelbrot para explicar que ela seria 

composta de fragmentos nos quais as múltiplas identidades estariam presentes, 

assim, “em determinados momentos, prevalecerá a identidade relacionada à 

profissão, em outros a religião, depois a família, e assim por diante. Tudo vai depender 

dos deslocamentos do personagem pelo espaço social” (PENA, 2004, p. 61).  

Buscando compreender esses seus diferentes momentos de Sioma construí 

uma linha do tempo na qual registrei os momentos mais marcantes de sua trajetória, 

buscando relacioná-los com aquilo que lia, via e ouvia sobre o fotógrafo. 
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Figura 5 – Linha do tempo de Sioma Breitman 
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Fonte: Elaboração da autora. 
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Votando à questão das arqueologias das mídias, suas proposições também são 

discutidas em livros lançados mais recentemente no Brasil, como Cinema como 

arqueologia das mídias (2018), organizado por Adilson Mendes, a partir de textos de 

Elsaesser, e Entre pássaros e cavalos: Marey, Muybridge e o pré-cinema (2018), de 

Raimo Benedetti. Em sua pesquisa, Benedetti busca fios condutores que unem dois 

personagens, o fotógrafo Eadweard James Muybridge e o cientista Éttiene-Jules 

Marey que pesquisava sobre a Belle Époque em Paris. Os dois nasceram e morreram 

no mesmo ano (1830 e 1904, respectivamente), se conheceram, aos 51 anos de idade 

e fizeram um intercâmbio juntos em que produziram imagens que entrelaçam a 

fotografia e o cinema nas décadas que antecederam ao lançamento do cinematógrafo 

em 1895. Para que fosse possível traçar esse paralelo, Benedetti buscou museus, 

arquivos, bibliotecas e coleções particulares na França e na Inglaterra.  

Elsaesser (2018) considera que para pensar uma mídia, precisamos relacioná-

la com as demais e por mais que estejamos interessados em seu futuro, não podemos 

perder de vista como ela surgiu e se desenvolveu no passado e suas características 

no tempo presente: 

Os arqueólogos das mídias começaram a conceber histórias substitutas de 
mídias suprimidas, abandonadas e esquecidas, que não apontam [...] para a 
presente condição midiático-cultural como sua “perfeição”. Becos sem saída, 
perdedores e invenções que jamais se converteram em produtos materiais 
têm histórias importantes para contar (ELSAESSER, 2018, p.22, grifos do 
autor).  

 

Isso está muito entrelaçado com o que a pesquisa narrativa propõe em seus 

movimentos tridimensionais, que envolvem o que é introspectivo (interior), o que é 

retrospectivo (passado) e o que é prospectivo (presente e futuro) em relação ao sujeito 

narrado e o que o cerca. Por isso, quando conheci os estudos das arqueologias das 

mídias percebi como ela conversa com a pesquisa narrativa e a história oral, trazendo 

um arcabouço teórico importante para quem utiliza tais metodologias. 

As propostas trazidas pelas arqueologias das mídias são muito interessantes 

também para pensarmos Sioma, uma vez que ele não era apenas um fotógrafo, ele 

também filmava, criava anúncios de sua loja e de seu trabalho, exibia seus filmes na 

vitrine de seu estúdio, publicava álbuns de seus trabalhos. Ou seja, ele criava 

estratégias em diferentes mídias. Além disso, como dissemos anteriormente, à medida 

que passei a pesquisar sobre ele, percebi que existiam camadas inexploradas sobre 
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sua trajetória de vida. Ou seja, que havia um território fértil a ser explorado por uma 

“arqueóloga” das mídias.  

 

1.2 ESCRITAS DE SI: A MEMÓRIA COMO ILHA DE EDIÇÃO 

 

Por mais que neste e nos próximos capítulos promova diferentes discussões 

que envolvem o cinema e a fotografia, as inquietações principais desta tese são unidas 

por um denominador comum: a memória. Para começar a compreender Sioma, 

precisei aprofundar em minhas leituras a questão das “memórias de si” e das “escritas 

de si”, afinal, o livro de memórias, os autorretratos e a própria seleção que ele fez de 

suas fotos, decidindo o que faria parte de seu arquivo pessoal, numa espécie de 

“coleção de si” ou “coleção do eu” fazem parte de uma série de motivações, e elas 

são importantes para compreender esse personagem. 

Concordo com Bosi quando a pesquisadora diz que, na maior parte das vezes, 

lembrar não é apenas reviver, e sim “refazer, reconstruir, repensar” e que, quanto a 

memória, “[...] deve-se duvidar da sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e que se 

daria inconsciente em cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos 

materiais que estão, agora à nossa disposição, no conjunto de representações que 

povoam nossa consciência atual” (BOSI, 2004, p. 55, grifo da autora).  

Essa reflexão me acompanhou muito quando imaginei Sioma escrevendo sobre 

sua vida a e tendo à disposição todos seus materiais e, ainda, contando com suas 

próprias lembranças e as daqueles que lhe cercavam. Como teria sido para ele rever 

aquelas fotografias desde a sua infância e também como teria sido escrever sobre si, 

tecendo os fios da memória? Quantas emoções isso teria despertado e até que ponto 

elas influenciaram na sua escrita?  

Muitas vezes me vi as voltas com essas perguntas, que não são nada fáceis 

de responder. Elas estabelecem um diálogo com Bosi no momento em que a autora 

afirma que no lembrar há uma relação de troca entre presente e passado e, assim, 

acredito que houve uma troca entre aquele Sioma que revia a sua vida, e os outros 

Sioma, que estavam guardados em suas antigas fotografias.  

Imaginar essa imagem de Sioma, selecionando fotografias, artigos, recortes de 

jornal, conversando com amigos e familiares e também rememorando fatos para 

colocar nas páginas de seu livro, lembra muito a montagem cinematográfica, onde 

fazemos essas ligações de imagens, sons, entrevistas, para contar uma história. E 
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assim, acabei recordando o poema Carta Aberta a John Ashbery no qual o poeta 

baiano Wally Salomão escreve que a “memória é uma ilha de edição” (SALOMÃO, 

2007, p. 43-44). O poema me levou a pensar que Sioma fez uma edição de si.  

Com isso, quero dizer que nessa trama movediça em que vemos memórias e 

esquecimentos em ação, ao deparar-se com toda sua bagagem de vida, bem como 

ao ficar diante de determinados materiais que funcionaram para ele como gatilhos de 

memória, Sioma passou a agir como o editor de um documentário em primeira pessoa, 

que seleciona o que quer contar. Podemos entender, assim, a memória como um 

processo de montagem que pode reforçar, construir ou reconstruir identidades e que, 

neste caso, tem em Sioma o seu eixo norteador.    

Adentrando um pouco nessa questão das narrativas vivenciais, nessa busca 

pela escrita do eu, é possível olhar em volta, hoje, e identificar uma gama de 

possibilidades. Essas narrativas ainda estão nos livros, principalmente na forma de 

autobiografias, mas também aparecem em diferentes manifestações artísticas, como 

as videoartes e as instalações. Já no cinema, os documentários performáticos e as 

narrativas ou escrituras do eu tem ganhado um espaço privilegiado. Isso pode ser 

notado, inclusive, no cinema nacional, onde despontam filmes como Luto Como Mãe 

(2010)31, Elena (2012)32, Babás (2010)33 e Diário de uma Busca (2011)34.  

Vivemos o que Campanella sugere ser uma espécie de obsessão generalizada 

nos mais diversos campos pela expressão mais imediata do vivido, do autêntico, do 

testemunhal: uma supremacia do “eu”. De acordo com o autor, “essa interioridade 

pessoal é vista como o lócus de uma suposta originalidade latente em cada indivíduo, 

na busca por sua autenticidade” (CAMPANELLA, 2013, p.2).   

 
31 O autor, Luís Carlos Nascimento traz no documentário histórias de mães que perderam seus filhos 
para a violência no Rio de Janeiro. Durante quatro anos, num trabalho conjunto com o diretor, essas 
mulheres filmaram, dirigiram e roteirizaram suas lutas em busca de justiça e visibilidade. 
32 Em seu documentário, Petra Costa que é diretora, narradora, atriz e roteirista do filme, provoca o 
espectador com um jogo contínuo entre realidade e ficção. O roteiro se baseia na carta de uma irmã 
viva para uma morta, e a história das duas é recriada com imagens reais e antigas de uma câmera 
caseira e sons em fita cassete, gravados ao longo dos anos pela própria irmã mais velha, que se 
suicidou em 1990. Petra não traz apenas a história da irmã, mas também as suas próprias inquietações, 
angústias e falta de respostas sobre o que abalou toda a sua família e a sua própria história.  
33 O documentário de Consuelo Lins traz uma trama que aborda as profissionais que cuidaram da 
própria cineasta quando era criança, de seus filhos e de amigos. A partir do olhar da cineasta, a câmera 
se abre para discutir relações que estão numa fronteira muito tênue entre o espaço público e o privado, 
a vida profissional e a pessoal, o formal e a intimidade.  
34 O longa de Flávia Castro revela, como indicia o nome do filme, uma busca da autora por uma 
explicação para a morte de seu pai, Celso Afonso Gay de Castro, que morreu em 1984, quando ela 
tinha 19 anos. Flavia narra o documentário, faz as entrevistas e interroga não apenas as pessoas, mas 
o seu próprio passado.  
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Mas o eu não está presente apenas nessas telas. O subjetivo tomou o espaço 

das múltiplas telas, e os relatos em primeira pessoa nas redes sociais estão aí para 

mostrar como cada vez mais o que até bem pouco tempo era tema apenas do espaço 

privado acabou tomando a esfera pública. E não se pode deixar escapar que todo 

esse processo de escritura de si está intimamente relacionado com a questão das 

identidades, afinal, “a construção da identidade de cada indivíduo situa-se sempre no 

cruzamento da representação que ele dá de si mesmo e da credibilidade atribuída ou 

recusada pelos outros a essa representação” (CHARTIER, 1990 p.112). 

Da mesma forma que a história oral começou a ganhar espaço a partir dos anos 

de 1970, principalmente com os testemunhos das vítimas das ditaduras militares, 

nessa mesma época e, principalmente nos anos de 1980, ocorre aquilo que Sarlo 

(2007) classifica como uma “guinada subjetiva”, ancorada justamente na relevância 

que ganha o testemunho para a reconstrução histórica e nas narrativas.  

Em meados da década de 1980, essas questões que envolvem o “eu” não 

ganhavam mais apenas o espaço de realização e publicação, elas foram motivo 

também de debates em diversas áreas, entre elas, a literatura, as ciências humanas, 

a psicanálise e a filosofia. Aos poucos, os conceitos da filosofia do sujeito e da 

consciência foram revisitados, refletindo em novas formas de compreender o homem, 

o sujeito, o autor e, como nos interessa neste estudo, as memórias de si.  

Em outras palavras, essa nova fase marcou uma etapa em que o íntimo ganhou 

a cena contemporânea “não sendo mais necessário espiar pelo buraco da fechadura 

e sim através da tela global, em que é possível nos sentarmos na primeira fila, diante 

do desnudamento de qualquer segredo” (ARFUCH, 2010, p.48). Mas é importante 

destacar que, como estamos falando em uma memória como montagem, é preciso 

que o sujeito queira revelar tal segredo, porque se ele decidir omiti-lo, ele ficará fora 

do “roteiro”. As informações sobre a amputação do pai de Sioma são indícios disso. 

 Essas novas narrativas do eu com as quais convivemos hoje nas múltiplas 

telas são desdobramentos do que vamos ver ainda nas primeiras fases das narrativas 

vivenciais, que tiveram início há muitos séculos e se desenvolveram mais 

deliberadamente no século XVIII. Naquela época, começou a ganhar força na 

literatura o romantismo, caracterizado pela ênfase dada às experiências de um “eu 

interior” que passou a se manifestar em diários, cartas pessoais e outros gêneros com 

caráter muito próximo da confissão. Com o passar do tempo, as escritas do eu 

surgiram, de certa forma, como uma maneira de se aliviar daquilo que está retido, 
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afinal o falar de si ou em si envolve também uma busca muito ligada a das identidades, 

porque é uma busca por compreender-se:  

 
a compreensão do si é uma interpretação; a interpretação de si, por sua vez, 
encontra na narrativa, entre outros símbolos e signos uma mediação 
privilegiada; esse último empréstimo à história tanto quanto à ficção fazendo 
da história de uma vida uma história fictícia ou, se preferirmos, uma ficção 
histórica, entrecruzando o estilo historiográfico das biografias com o estilo 
romanesco das autobiografias imaginarias (RICOEUR, 1991, p.138). 

 

Bakhtin traz uma perspectiva interessante que se associa a essa ideia. Ele 

considera que nesse tipo de narrativa, à medida que os fatos são narrados, a vida é 

pensada, estruturada, organizada no plano da possível consciência que o outro terá 

dela. Ou seja, quando se fala de si, a alteridade, o papel do outro é uma figura 

essencial. Com isso, a posição de valor do outro tem autoridade sobre quem narra “é 

com a condição de participar dos valores do mundo dos outros que uma objetivação 

biográfica pessoal poderá ter autoridade e ser produtiva, poderá fazer com que a 

posição do outro em mim — desse outro que é o possível autor da minha vida — se 

consolide e escape ao aleatório” (BAKHTIN, 2003, p. 169.).  

Referência no estudo dos relatos biográficos, a pesquisadora argentina Leonor 

Arfuch (2010, p.127) chega a dizer que não há afirmação da subjetividade sem a 

intersubjetividade. Para a autora, todo o relato da experiência, em especial as 

biografias, é, num ponto coletivo, expressão de uma época, de um grupo, de uma 

geração, de uma classe. 

Sendo assim, como me referia anteriormente, as narrativas do eu levam em 

conta ao mesmo tempo alteridades e subjetividades. Se o ato de narrar em si é dirigido 

a uma exterioridade, um outro, o narrar também não pode ser separado do que lhe 

deu origem, que é a interioridade. Ou seja, ao narrar o mundo e contar a si mesmo 

Sioma usou o repertório construído ao longo da vida seja subjetivo ou da própria 

vivência na comunidade e na sociedade. Em outras palavras, como defende Eagleton 

(1988), a narração é feita a partir daquilo que se sabe, mas o que se sabe é 

indissociável às condições que se tem de conhecer a realidade. E essas condições, 

por sua vez, ajudam a formar o modo como se entende o mundo e, 

consequentemente, como se vai contá-lo aos outros. Essa visão de mundo e essas 

escolhas ao narrar e rememorar levam a uma visão de mundo e a um enquadramento 

a partir do qual a história irá ser contada.  
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Mas, afinal, porque as pessoas escrevem sobre si e, por que elas decidem fazer 

essa seleção de memórias que irão preservar? Ou, voltando ao tema dessa tese, 

porque Sioma decide realizar essa montagem de si e escrever uma autobiografia e 

selecionar imagens para doar a museus que contarão sua história? Bem, não é 

segredo que desde os gregos se fala em uma opção entre uma vida longa e pouco 

notável ou uma vida breve, porém gloriosa e que não seria esquecida. 

Posso afirmar que o que verifiquei ao longo das pesquisas é que os arquivos 

pessoais do fotógrafo deixam escancarados entre suas gavetas não apenas o desejo 

de formar uma coleção de si com aquilo que é guardado, mas também a vontade de 

ser reconhecido por uma identidade digna de nota, ainda que isso aconteça somente 

depois de sua morte35.  

Conforme Bernd (2013, p.30), a memória é essencial para o indivíduo se 

reconhecer como cidadão à medida que ele compreende a trajetória dos seus 

ancestrais. E, quando damos zoom e nos aproximamos da questão da memória dos 

idosos, ou da “memória dos velhos” como a denominam Bosi e Reis, falamos daqueles 

que têm cada vez mais lembranças e menos memória: 

 

as lembranças se implantam no solo da memória, são como “cachos de 
memória”. A memória é como a parede de uma galeria de arte, onde estão 
pendurados quadros-lembranças que emocionam, que causam mais ou 
menos sofrimento ou alegria. Nós nos lembramos de eventos, nomes, rostos, 
paisagens, textos, endereços, telefones, tabuada, conjugação dos verbos etc. 
A lembrança é um tipo de imagem, assim como a imaginação, mas, para 
Ricoeur, não há como confundi-las: a lembrança pertence ao mundo da 
experiência ante o mundo da fantasia, da irrealidade. O primeiro é um mundo 
comum, compartilhado; o segundo é livre, indeterminado (REIS, 2010, p. 34). 
 

A respeito do medo do esquecimento e do desejo do indivíduo de inscrever-se 

numa memória eterna, Candäu afirma: “cada indivíduo sabe que, uma vez que a 

profundidade de sua própria memória não vai além de duas ou três gerações, ele 

mesmo será totalmente esquecido algum tempo após a sua morte” (Candäu, 2011, p. 

139). Isso vai ao encontro do que Benjamin alertava sobre o risco de as histórias se 

perderem uma vez que “contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela 

se perde quando as histórias não são conservadas (BENJAMIN, 1994, p. 205). 

 
35 Para saber mais sobre o tema recomendo a leitura A bela morte e o cadáver ultrajado, Discurso 9, 
de Jean-Pierre Vernant (1978 p. 31-62). O original francês encontra-se em Entre mythe et politique, 
1996. 
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Mais uma vez, preciso destacar que não estou defendendo o não 

esquecimento, uma memória total, que já disse ser impossível. Afinal, como escrevi 

anteriormente, é preciso que haja o esquecimento para que haja memória ou, em 

outras palavras, “nossas culturas só se lembram esquecendo, mantêm-se rejeitando 

uma parte do que elas acumularam de experiência, no dia-a-dia. A seleção drena 

assim, duplamente o que ela criva (ZUMTHOR, 1997, p. 15).   

  Tudo o que se disse até aqui ajuda a pensar sobre as seleções feitas por 

Sioma e em sua autobiografia. Mas e suas imagens? Parto do pensamento de Le Goff, 

para quem a fotografia “revoluciona a memória: multiplica-a e democratiza-a, dá-lhe 

uma precisão e uma verdade visuais nunca antes atingidas, permitindo assim guardar 

a memória do tempo e da evolução cronológica” (LE GOFF, 2003, p.460).  

Mas é preciso ir além. Para refletir sobre isso, busco Boris Kossoy que propõe 

que o testemunho do fotógrafo é indissociável de seu ato criativo ao escolher 

determinada cena e registrá-la fotograficamente, o que ele classifica como “binômio 

Indivisível”. O fotógrafo, assim, atua como um “filtro cultural” (KOSSOY, 2007, p.43).  

No caso do álbum que analiso no último capítulo da tese, por exemplo, Sioma 

não apenas fotografou, mas também escolheu entre cerca de 700 imagens aquelas 

que iriam compor o álbum, ou seja, fez sua edição, sua montagem sobre a manobra 

militar. Como se não bastasse, transformou-as em fotomontagens que introduzem 

uma narrativa ao álbum que foi impresso em 1940.   

Kossoy também ajuda a pensar como a imagem fotográfica é múltipla, passível 

de resignificações quando (re)contextualizada. Não há, assim, uma interpretação 

última que seja plena de sentido. As minhas também não tem esse atrevimento. Há 

sempre novas possibilidades de significação e (re)interpretação das imagens.  

Digo isso ciente de que as análises e interpretações presentes nesta tese são 

um olhar – o desta pesquisadora – diante das imagens selecionadas. Um olhar 

possível diante de tantas outras análises que talvez caibam no universo da vida e da 

produção de Sioma Breitman.   

Assim, procuro caminhar no sentido do que nos sinaliza o teórico do cinema e 

pesquisador francês Jacques Aumont, para quem “não há um olhar inocente” tanto 

por parte de quem produz as imagens quanto por quem se dedica a tarefa de analisá-

las (AUMONT, 1993, p. 62). Eu e Sioma não somos inocentes no que produzimos, 

certamente, quem dedica seu olhar a essa pesquisa e passa a analisar essas imagens 

também não será. 
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1.3 DE NINGUÉM, A ALGÚEM, O PODER DO RETRATO 

 

Foi em dezembro de 1976, sentado em uma antiga poltrona de seu escritório, 

na casa onde morava, em um bairro nobre de Porto Alegre, que Sioma Breitman 

concluiu Respingos de revelador e rabiscos, a sua autobiografia. Para a capa do livro, 

escolheu um desenho que fez de si, em 1919. Esse período em que escreveu o livro 

era uma época em que Sioma vivia às voltas com suas lembranças e, como contou a 

família durante as entrevistas, também com a falta de algumas delas.  

Por isso, começo esse percurso narrativo não por um Sioma Breitman que sai 

da Ucrânia, aos 17 anos, em 1921, em direção, primeiro, a Buenos Aires, onde 

pretendia encontrar uma efervescente metrópole, e depois ao Brasil, onde veio se 

fixar, de início, a contragosto. Prefiro contar essa história a partir de seus últimos anos 

de vida, quando escrevia o seu livro de memórias e já tinha uma imagem consolidada 

como mostraram os dois recortes de jornais e o documentário dos quais tratei 

anteriormente.   

É preciso dizer de antemão que os autorretratos de Sioma – tanto o desenho 

quanto as fotografias – ajudam a pensar como ele procurava construir sua imagem e 

encontrar sentido em si mesmo ao longo das mais diferentes fases da sua vida. Ou 

seja, eles também estimulam a refletir sobre sua busca de uma construção identitária. 

Arrisco a dizer, inclusive, que eles revelam mais do que apenas a figura de seu autor.  

Como lembra o fotógrafo italiano e pesquisador da imagem Ferdinando Scianna 

(2020), o rosto é a primeira imagem que temos de nós mesmos. E é algo que continua 

em transformação por toda a vida, com mudanças seja por conta de nossas emoções 

ou pela ação do próprio tempo. Ao refletir sobre essa questão dos autorretratos, não 

posso deixar de abordar como a fotografia tornou-se enraizada tão profundamente em 

nossa forma de ser e viver que muitas vezes não percebemos como ela mudou a 

nossa forma de pensar, escrever, recordar e de vermos a nós mesmos. As selfies36 

atuais, que ganham tanto espaço nas redes sociais, com seus incontáveis filtros e 

recursos, são prova disso.  

 
36 Sobre o tema das selfies e sua relação com o autorretrato, recomendo a leitura do trabalho A 
Fotografia e a Moda das Selfies: Uma Análise da Evolução do Autorretrato, apresentado por Custodio 
Jr no GP Fotografia – Comunicação Audiovisual, no XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
2016. 
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Observando a palavra retrato a partir de sua origem, temos o latim retractus, 

que significa “tirar para fora”, “copiar”, e retrahere (de re-, “para trás”, mais trahere, 

“tirar, puxar”, algo como “tirar fora” uma imagem). Tais definições têm relação com a 

semelhança, a imitação e a reprodução no processo fotográfico37. Seja de um 

indivíduo ou grupo, o retrato traz com ele a ideia de representação de mostrar o que 

pode ser extraído de alguém. Ele pode ser elaborado a partir de um modelo vivo, de 

documentos, fotografias ou com o auxílio da memória. Dessa forma, o retrato tem sua 

origem ligada à mimese38. 

Essa questão é tão importante que, no início, “foram sobretudo os poderosos 

que encomendaram seu retrato para oferecer ao mundo um sinal de sua superioridade 

e poder, cultivando a ilusão de que o poder das imagens poderia garantir sua 

sobrevivência ao longo do tempo” (SCIANNA, 2020, p.9).  

Assim como um dia coube aos pintores, os fotógrafos tinham o papel de 

direcionar a câmera diante de um objeto, de uma paisagem e não de se autorretratar. 

Quando eles paravam para registrar sua própria imagem, geralmente era diante de 

alguma conquista importante ou mesmo de experimentações com as imagens.  

Hoje, passados muitos anos da morte de fotógrafos como Sioma, esses 

autorretratos que fotógrafos como ele fizeram nos oferecem pistas importantes sobre 

as imagens que escolheram conservar sobre si. Como costumava dizer o escritor 

francês Anatole France “um bom retrato é uma biografia pintada” ou, nesse caso, 

poderíamos dizer que é uma biografia clicada.  

Para Philippe Dubois (2000, p. 128), “podemos entender o autorretrato como 

um espelho do artista, onde nele se espelha e se reflete sua imagem e a imagem de 

seu mundo, de sua época, de seus valores”. Assim, por mais que o seu papel seja o 

de registrar a imagem dos outros, “na história da fotografia praticamente todos os 

fotógrafos em algum momento já apontaram as lentes de suas máquinas contra si 

mesmo” (DUBOIS, 2000, p.128). 

Dessa forma, podemos dizer que o autorretrato:  

 

 
37 A etimologia da palavra retrato traz uma série de significações e implicações, para quem quiser 
ampliar o conhecimento sobre o tema, recomendo a leitura da dissertação de mestrado em Letras 
Neolatinas  da UFRJ Retratos Literários: o discurso científico na obra de Jules Vernes, de Edmar Guirra 
dos Santos (2010).  
38 Enciclopédia de arte online do Instituto Itaú Cultural. Disponível em <https://enciclopedia.itau 
cultural.org.br>. Acesso em Jan. 2021. 
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[...] é um subgênero do retrato e pode ser definido como uma imagem 
representativa da individualidade de seu autor; assim como o retrato 
genérico, busca revelar particularidades do retratado, valorizando sua 
singularidade, em detrimento do típico. No sentido clássico do termo, o 
retrato, independentemente de refletir características do próprio autor ou de 
um modelo externo, buscará caracterizar seu objeto de investigação, 
evocando e ressaltando particularidades do mesmo [...] (RAUEN; MOMOLI, 
2015, p. 56-57). 

 

Assim, fica evidente como os autorretratos nem sempre são um espelho de 

Narciso e, sim, têm uma relação importante com a questão das identidades e também 

com a memória. Scianna faz refletir como a câmera, ao abrir seu obturador para a 

entrada da luz, torna visível uma realidade que ela “escreve e aprisiona em uma 

superfície sensível. Mas essa é uma operação ambígua, pois o real não entra por essa 

janela. Somente uma parte da realidade entra: aquela que o fotógrafo decide, através 

de várias manipulações, guardar” (SCIANNA, 2020, p. 77).  

Ainda nesse caminho, Arlindo Machado, ao realizar uma revisão crítica de seus 

estudos sobre a imagem, conclui que o olho “é um feixe de terminações nervosas 

sensíveis à luz. A imagem é um feixe de raios luminosos capazes de sensibilizar o 

olho. A visão é o encontro dos dois” (MACHADO, 2019, p. 5). O autor evidencia a 

importância da visão e do olhar em uma sociedade tão visual como a nossa.  Machado 

vai além ao afirmar que: 

 

O olho, a visão e a imagem são elementos chaves para entender o homem 
[...] Nossas culturas, nossas religiões e até mesmo nossas ciências são de 
caráter fundamentalmente visual, ainda que, ao longo da história, as imagens 
tenham sido reprimidas, apedrejadas e queimadas pelos vários surtos de 
iconoclasmo. Mas o medo das imagens revela o seu poder sobre nós 
(MACHADO, 2019, p. 8).  

 

Podemos falar muito sobre as imagens de Sioma, e pretendo fazer isso ao 

longo deste e dos próximos capítulos, buscando mostrar como essas mídias contêm 

potências capazes de acionar memórias. Mas, primeiro, quero refletir um pouco sobre 

como Sioma retrata a si mesmo.  

O nome do livro do fotógrafo, Respingos de revelador e rabiscos, já fala por si. 

Sem o revelador não podemos tornar a imagem registrada na película visível. Mas 

aqui Sioma dá uma pista, são apenas respingos, ou seja, ele não está propondo 

passar a sua vida a limpo e, sim, trazer à tona ou, seguindo a analogia, revelar aquilo 

que lhe interessa da sua trajetória.  
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Primeiro, é importante destacar que para a capa do livro, ele não escolheu 

nenhuma de suas fotografias e, sim, aquele primeiro desenho que fez de si. Isso pode 

ter significados que vão além da capacidade de impressão da qual dispunha na época, 

já que o livro foi artesanal e não tinha pretensão de chegar às livrarias.   

O desenho de Sioma (Figura 6), é a imagem de um jovem que, de perfil, olha 

fixamente para quem o observa. Não traz com ele nenhum elemento no cenário a não 

ser a vestimenta, que parece uma espécie de túnica. O ano do desenho, reforçado na 

capa do livro, é 1919. Sioma, naquela época, realizava um curso de desenho, em sua 

cidade natal, Olgopol, na região sul-oeste da Ucrânia, e tinha entre 15 e 16 anos. 

 
Figura 6 – Desenho feito por Sioma quando tinha entre 15 e 16 anos 

 

Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 

 

Numa sequência linear, também inserido no próprio livro, há um dos primeiros 

autorretratos de Sioma sobre os quais se tem certeza da autoria (ver Figura 7 /página 

3 do álbum Anexo A). Ele foi feito no final da década de 1920, no próprio estúdio de 

Sioma. Na imagem já se pode perceber uma série de preocupações com a 
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composição da fotografia que se insere nos cânones do retrato clássico: há um 

controle do espaço, da incidência da luz, da posição do rosto em três quartos. 

 Sobre a mesa há uma foto da esposa de Sioma, Rosa Breitman, com o filho 

Samuel, que nasceu em 1928, no colo. Uma câmera fotográfica de época, recipientes 

de elementos químicos usados no processo fotográfico, e um jornal com destaque 

para a palavra “cultura” ajudam a compor o cenário. Mas isso não é tudo. Sobre a 

palavra cultura, existe um revólver, servido de peso para que a cultura não seja levada 

pelo vento. Ao lado da máquina fotográfica existe outra arma de fogo, a qual fica frente 

à frente com a foto de sua família. Neste retrato, esses elementos podem apontar, 

entre outras coisas para a virilidade, ele não é mais um judeu perseguido, é um 

homem capaz de dar um filho à sua esposa, e de proteger a família, inclusive com 

armas. São as armas de alguém que pode se defender de seus inimigos e, ao mesmo 

tempo, aponta para a verdadeira proeza de bandeirantes que era ser fotógrafo no 

interior do Brasil naquela época.  

 

Figura 7 – Autorretrato de meados dos anos de 1920 

 

Fonte: Respingos de revelador e rabiscos. 

 

Já podemos identificar alguns contrastes com o jovem do desenho de 1919, 

como a camisa alinhada e a gravata borboleta. Sioma não só encara a câmera 
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fotográfica, ele sorri discretamente para ela. É uma relação de intimidade com a 

câmera. Possivelmente, o autorretrato já tenha sido feito no estúdio Foto Aurora de 

Cachoeira do Sul, que iniciou suas atividades em 1929, e pode ter servido para a 

divulgação do trabalho do fotógrafo e para marcar a fase inicial da sua carreira. 

Seguindo esse caminho da construção que Sioma faz de si, temos um retrato 

interessante a observar. Ainda que não tenha autoria conhecida, a foto feita em 1954, 

no auge da carreira do fotógrafo, traz algumas características importantes. Ele carrega 

sua câmera Rolleiflex, seu cigarro inseparável, usa um terno como sua imagem ficou 

conhecida em Porto Alegre, e não apenas segura, mas contempla a câmera. Outro 

detalhe é que a câmera está voltada para ele e Sioma possivelmente estava vendo 

sua própria imagem pelo reflexo da lente. É para ela que seu olhar se volta na pose, 

supostamente combinada (figura 8, página 2 do álbum Anexo A). 

 

Figura 8 – Autorretrato de meados dos anos de 1950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Elisabete Breitman. 

 

Temos, ainda outro autorretrato, esse de meados dos anos de 1970. Desta vez, 

Sioma se mostra muito mais parecido com os personagens que fotografou em seu 
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estúdio e sobre os quais falaremos em seguida. Ele encara novamente a câmera, mas 

sem carregar o cigarro, o equipamento fotográfico ou outro objeto. O autorretrato 

(figura 9/ página 3 do álbum Anexo A) é clássico em sua essência, sem qualquer 

cenário, somente o jogo de luz e a feição de Sioma com seu chapéu em quadro. 

A foto faz refletir sobre o que Sioma defendia ser necessário para conseguir um 

“retrato bonito”. Segundo ele, se fazia um retrato assim “procurando uma posição 

adequada, mas o elemento mais importante era a iluminação. Costumava usar spots 

e refletores em pontos estratégicos a ponto de chegar quase à correção ou eliminação 

dos pontos negativos. O resto se complementava com retoques” (Sioma, 1958). 

 
Figura 9 – Autorretrato da década de 1970 

 

Fonte: acervo de Miriam Breitman. 

 

A constatação sobre como Sioma mudou o olhar sobre si caminha no sentido 

também de compreender que nossas identidades não são fixas e imutáveis, e sim 

estão em constante transformação. Como pontua Stuart Hall, identidade “não é tão 

transparente e de fácil compreensão como pensamos” e “deve ser pensada não como 
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um fato histórico estático e já dado, mas como algo ainda em produção e que nunca 

está completo, mas sempre em processo” e que “age sobre o imaginário coletivo 

reformulando e produzindo marcas culturais” (HALL, 2000, p.706).  

Além de fazer refletir sobre as identidades de Sioma, essas escolhas feitas por 

ele começam a mostrar o que optou por preservar e revelar de si. Afinal, “todos nós 

escrevemos e falamos desde um lugar e um tempo particulares, desde uma história e 

uma cultura que nos são específicas. O que dizemos está sempre ‘em contexto’, 

posicionado” (HALL, 2003, p.116).  

No caso de Sioma, essa escrita não é só a da palavra, presentes nas histórias 

de seu livro, mas a da luz, a da imagem e consequentemente das memórias que 

decidiu preservar sobre os outros e sobre si.  

Podemos pensar também que existem práticas que acabamos por adotar e que 

fazem um “arquivamento do eu”, uma espécie de seleção do que desejamos preservar 

com intenção autobiográfica e num movimento de construção e reconstrução de si 

mesmo e que equivale também a um processo de resistência ao que não queremos 

que seja lembrado sobre nós (ARTIÈRES, 1998, p. 11). 

 Assim, “arquivar a própria vida, é simbolicamente preparar o próprio processo: 

reunir as peças necessárias para a própria defesa, organizá-las para refutar a 

representação que os outros têm de nós” (ARTIÈRES, 1998, p. 31), ou, em outras 

palavras, escolher aquilo pelo que seremos lembrados: 

 

Sempre arquivamos as nossas vidas em função de um futuro leitor autorizado 
ou não (nós mesmos, nossa família, nossos amigos ou ainda nossos 
colegas). Prática íntima, o arquivamento do eu muitas vezes tem uma função 
pública. Pois arquivar a própria vida é definitivamente uma maneira de 
publicar a própria vida, é escrever o livro da própria vida que sobreviverá ao 
tempo e à morte (ARTIÈRES, 1998, p. 32). 

 

Sioma, nos anos que antecederam sua morte, já não lembrava o mesmo jovem 

da capa da obra. O “Velho Sioma”, como era chamado por fotógrafos e jornalistas em 

meados dos anos de 1970, estava aposentado, longe da profissão que foi uma das 

suas paixões. Em uma entrevista a um jornal, devido à morte do pai, o filho mais novo 

de Sioma, Irineu Breitman, disse que “nos últimos seis anos de sua vida, o físico 

doente já era um fardo para ele porque atrapalhava a mente”39. O período do qual fala 

Irineu coincide também com a morte de Rosa Breitman, em 25 de dezembro de 1978. 

 
39 CAPORAL, Ângela. Sioma Breitman: não se pode dizer que somos um país sem rostos. Jornal do 
Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, 8 fev. 1980, p. 5. 
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Rosa é lembrada pela família como alguém muito presente ao lado dele, não 

apenas como uma esposa zelosa, mas também participava nos negócios. O próprio 

Sioma conta em seu livro que quando viveram em cidades menores, e ele não podia 

estar presente no estúdio, Rosa se encarregava do trabalho fotográfico, isso também 

foi lembrado por Elisabete Breitman durante entrevista a essa pesquisadora: 

 

Dona Rosa era super protetora, os artistas precisam de uma mulher por traz 
porque eles são voltados muito para aquilo, para a arte, e ela era como um 
esteio, organizava muito as coisas. E ela ficou doente, ele ficou muito 
desesperado. Ele ficava muito aqui em casa. Eu me lembro dele aqui, 
sentado neste sofá, e nós conversando (BREITMAN, Elisabete, 2018, 
entrevista à autora). 
 

Sioma, após a morte de dona Rosa, já não participava dos grandes salões 

como no passado, nem usava mais a câmera predileta, a mesma Rolleiflex da imagem 

mostrada anteriormente, e que deixou cuidadosamente guardada em uma maleta de 

equipamentos que está na casa de um de seus filhos até hoje.  

 

Figura 10 – Sioma e Rosa em 1927 

 

Fonte: Arquivo de Irineu Breitman. 



78 
 

O fotógrafo que por toda uma vida tinha buscado experimentar o novo, o 

moderno, agora, se via diante do fim da vida. Isso parece ter contribuído não apenas 

para que quisesse registrar suas lembranças, mas também na forma como o momento 

vivido afetou aquilo que decidiu preservar.  

Os relatos trazidos por sua família, nas entrevistas de história oral realizadas 

nesta pesquisa, trazem Sioma nos últimos anos da vida como alguém consciente de 

que o fim se aproximava. Ainda que tivesse 76 anos e boas condições de saúde, a 

família lembra dele neste período como uma chama que aos poucos se apagava. 

Porém, antes que isso acontecesse, assumiu para si a missão da memória 

sobre sua vida e seu trabalho. A ideia de escrever um livro de memórias partiu do filho 

mais novo de Sioma, Irineu Breitman, como lembra a esposa dele, Elisabete: 

 
seu Sioma estava com o tempo muito ocioso, e o Irineu sugeriu que ele 
reorganizasse seu material, não que não estivesse organizado, mas para ele 
ter uma ocupação. Depois, o Irineu estimulou ele a escrever sobre as coisas 
que tinham acontecido com ele ao longo da vida, porque ele sempre tinha 
histórias para contar, como um que não tinha gravata e queria aparecer na 
fotografia com gravata, daí ele desenhava, coisas assim. Ele pegou aquilo 
seriamente e usou quase que como um tratamento. Ele acordava, fazia as 
coisas dele e ele ia fazendo manuscrito e, depois, a empregada foi colocando 
em ordem, para que depois pudessem datilografar. Foi uma maravilha terem 
feito isso porque em 1980 ele faleceu (BREITMAN, Elisabete, 2018, entrevista 
à autora). 

 

Sioma, ao introduzir sua autobiografia, que teve apenas quinze cópias 

datilografadas, conta que resolveu escrevê-la porque estava aposentado e com tempo 

disponível. Ele anuncia que são “lembranças ou acontecimentos dos anos em que 

‘velho não era velho’” (SIOMA, 1976, p. 3), o que pode ajudar a entender inclusive a 

escolha do desenho da capa.  

Ainda segundo ele, o que relata no livro são episódios “ora alegres, ora tristes, 

estranhos ou comuns; mas são histórias – não estórias – que vivi e passei” (SIOMA, 

1976, p. 3). Chama a atenção para a vontade expressa de que aquele livro não fosse 

tomado por ficção, mas como uma espécie de documento sobre o que o fotógrafo 

decidiu deixar preservado como memórias de suas andanças.  

É importante refletir sobre duas questões que aparecem nesse discurso. A 

primeira é um tom que traz certo incômodo em Sioma por ser reconhecido como 

“velho”, aspecto presente também em outros momentos de sua narrativa onde tenta 

deixar evidente que sua velhice é sinal de vida bem aproveitada, de experiências e 

durante as quais obteve muitas conquistas.  
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A outra, é sinalizar que as histórias que está contando são “verdade”, como 

quem rubrica um documento dando fé ao mesmo. Aqui Sioma busca que o leitor não 

duvide do que conta, e apela à verdade da história para isso. É claro que ao ler o livro 

precisamos perceber que essa é a versão do fotógrafo sobre aquilo que ocorreu em 

sua vida. Uma entre tantas versões possíveis.  

Justamente por isso é importante que outras fontes de informações se somem 

aos seus registros para a construção de memórias sobre sua trajetória de vida. Se 

poderia construir uma tese só com o livro escrito por Sioma? Possivelmente, sim. Ele 

é rico em discursos e poderia nos encaminhar para um outro olhar sobre esse 

personagem. Mas isso não seria suficiente para ler Sioma nas entrelinhas como 

pretendemos fazer.  

O caminho de pesquisa sobre Sioma envolveu a busca por uma série de rastros 

e vestígios. Em nenhum momento o fato de algo estar presente no livro diminui a 

necessidade de busca de outros documentos. Essas “pistas” deixadas por ele 

ajudaram a encontrar outros materiais, em diferentes fontes.  

Cabe aqui contar uma curiosidade. Em alguns momentos, Sioma, 

involuntariamente ou não, acabou criando algumas “armadilhas” para quem 

pesquisasse sobre ele. Uma delas foi justamente o livro de memórias. Supostamente, 

os 15 exemplares que foram datilografados seriam iguais, tanto que nas entrevistas, 

nenhum dos familiares lembrou de qualquer diferença entre eles. Algo que me 

intrigava no exemplar com que tive contato inicialmente, que faz parte do acervo de 

Samuel Breitman, era o motivo pelo qual o livro não havia sido ilustrado com nenhuma 

imagem, além da capa. Isso para um homem como Sioma, tão interessado pela 

fotografia e pelos seus diferentes processos, era intrigante. O livro ser artesanal e 

datilografado podia ser uma explicação. Então, caí na armadilha. 

O mistério só se desfez em uma visita à casa de Irineu Breitman. Na verdade, 

o exemplar que está de posse da família do filho mais novo de Sioma traz dezenas de 

imagens. Algumas que inclusive ajudaram a esclarecer dúvidas que tinha desde o 

início da pesquisa, como o nome do ateliê onde ele trabalhou em Buenos Aires.  

O álbum da manobra militar de 1940, que analiso no último capítulo, também 

tem uma diferença entre o original, com o qual Sioma presenteou um militar de alta 

patente, e o álbum publicado, que foi comercializado.  

Esses emaranhados da história foram muitas vezes nós difíceis de se lidar 

nesses quatro anos de pesquisa, mas também tornaram Sioma um personagem muito 
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mais intrigante e interessante e me motivaram para buscar as diferentes camadas 

sobre ele, sendo evidente que raramente suas decisões eram ingênuas.   

Em alguns momentos do estudo percebi como ele segurou as rédeas sobre 

situações que não queria ver debatidas. Porém, em outros, senti como se ele deixasse 

propositalmente alguns rastros, para quem não quisesse compreendê-lo apenas na 

superfície. Um exemplo disso são os nus.  

Em nenhum momento em seus artigos, entrevistas, exposições ou mesmo no 

seu livro de memórias, Sioma menciona ter feito fotos de nus. Nenhuma das fontes 

oficiais que consultei sobre o fotógrafo faz qualquer referência também a esse tipo de 

trabalho dele. Poderíamos então pensar que essa é uma memória que esse fotógrafo 

preferiu que não fosse preservada sobre a sua produção. No entanto, como foi dito 

anteriormente, Sioma guardou algumas surpresas para quem pesquisa seu trabalho.  

Uma delas foi um envelope com 150 negativos de fotos que, pouco tempo antes 

de sua morte, em 1980, deixou sob a guarda do também fotógrafo Pedro Flores, que 

chegou a ser seu sócio durante alguns anos em Porto Alegre. O material só poderia 

ser divulgado após a morte de Sioma.  

As fotografias de nus artísticos foram herdadas pelo filho de Pedro Flores, que 

também é fotógrafo. Os envelopes trazem informações cifradas sobre as modelos que 

teriam participado dos ensaios. Sioma escreveu neles apenas informações 

codificadas como “N3 M de Esteio (14)”, “N5 Machado (8)”, outros até revelam nomes 

como Aracy, Juçara, Bentz, Neves, Anirano, mas sem detalhes. 

Foi somente em 2010 que algumas das fotos foram publicadas pela primeira 

vez em uma reportagem do jornal Zero Hora. Na época, o colunista Ricardo Chaves, 

que chegou a ser amigo de Sioma, escreveu: “mais de uma vez encontrei Sioma em 

seu estúdio, na Avenida Independência, onde trabalhava com os sócios Pedro Flores 

e Léo Guerreiro. Eu achava que o conhecia. Estava enganado”40.    

A questão dos nus gerou, inclusive, uma troca de e-mails entre o editor de 

fotografia e colunista do jornal, Ricardo Chaves, que noticiou a descoberta das 

imagens, e Samuel Breitman que ficou descontente com a revelação das imagens e 

com o uso da palavra “oculto”. No mesmo dia em que a coluna circulou no jornal Zero 

Hora, Samuel entrou em contato com o Chaves, afirmando: 

 

 
40 CHAVES, Ricardo. Sioma oculto: culto ao nu. Zero Hora, Porto Alegre, 25 set. 2010. Reflexo. 
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Sempre que vejo alguma manifestação sobre meu pai, Sioma Breitman, tenho 
satisfação em ver que, passados 30 anos de sua morte, sua arte é lembrada. 
O mesmo aconteceu hoje, com seu interessante artigo, ao qual agradeço as 
referências elogiosas. Todavia, desejo esclarecer que não se tratava de nada 
oculto, pois as fotos de “nus artísticos” se destinavam a exposições 
fotográficas de conhecimento dos fotógrafos que participavam daqueles 
eventos. Para os leitores desavisados, gostaria de dizer que não havia em 
relação às mesmas, finalidade comercial (BREITMAN, 2010)41.  

 

Anexo ao e-mail, o filho de Sioma encaminhou um artigo o qual pediu que fosse 

publicado, abordando as mais diversas atividades do fotógrafo e destacando que 

durante cerca de uma década o mesmo enviava quase que semanalmente pacotes 

com quatro fotos para salões internacionais, recebendo de volta diplomas de 

participação, selos de aceitação em mostras internacionais e outras homenagens. No 

artigo, que não foi publicado, Samuel Breitman ainda aborda a respeito da atualidade 

dos trabalhos de Sioma, contando que desde 2006 há fotografias dele que fazem parte 

da Coleção Pirelli do Museu de Arte de São Paulo e que, em 2009, uma foto que 

Sioma fez da enchente de Porto Alegre foi selecionada para ilustrar a capa de um livro 

e que a Folha de São Paulo escolheu um retrato feito pelo fotógrafo para ilustrar a 

reportagem Folha Explica Villa Lobos sobre o músico brasileiro.  

O jornal acabou publicando cinco dias depois do e-mail de Samuel Breitman 

chegar à redação somente uma pequena nota, a mesma que reproduzi na página 

anterior. Ricardo Chaves respondeu a Samuel explicando que seria publicado 

somente o esclarecimento e afirmando: 

 

como fotógrafo e admirador do trabalho feito por seu pai, foi muito gratificante 
poder apresentar, através da minha coluna, Reflexo, aos leitores do jornal, 
esse lado que, se não era oculto, como o sr. afirma, era, até a recente 
publicação do artigo, seguramente, o aspecto mais desconhecido, pelo 
menos por aqui, da obra do mestre [...] A própria cautela que adotou com os 
negativos das fotos de nu, separando do restante da sua produção, é bem 
reveladora de um certo cuidado e preocupação com o tipo de “leitura” que se 
pudesse fazer dessas fotos. Perfeitamente compreensível. Os tempos eram 
outros. Os conceitos também. Sioma, ao preferir enviar ao exterior, e para um 
público mais específico, no caso os fotógrafos que participavam desse tipo 
de competição, provavelmente estava protegendo-se de eventuais 
preconceitos e zelando por seus interesses (aí sim comerciais) evitando 
incompreensões da sociedade local, mais primitiva do que a europeia, mas 
para a qual, inevitavelmente, disponibilizava os seus serviços e a sua arte. 

 
41 BREITMAN, Samuel. Sioma oculto [mensagem pessoal]. Mensagem enviada por 

<sabrei@portoweb.com.br> em 25 set. 2010. 
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Julguei melhor tratar o assunto da forma como saiu. Oculto, sim, não 
clandestino (CHAVES, 2010)42. 

 

A impressão de Ricardo Chaves sobre desconhecer Sioma a partir da 

descoberta que durante tantos anos havia mantido oculta a informação de que fazia 

fotos de nus foi a mesma que tive quando descobri esse tipo de produção. Procurei 

saber com a família por qual motivo o fotógrafo não falava sobre esses trabalhos. 

Queria compreender aquele não dito. Cheguei a pensar que isso pudesse ter relação 

com sua imagem junto à sociedade israelita, mas, depois de alguma insistência, 

Samuel Breitman acabou por contar que era dona Rosa quem não gostava dos nus: 

 

A minha mãe ajudava muito ele no estúdio, ainda que não fotografasse. Mas 
teve um trabalho dele que ela não gostava. Eu não me lembro bem, pois já 
faz muitos anos, mas ele fazia esses nus artísticos no estúdio. Eram moças 
que posavam no Instituto de Belas Artes. Ele gostava muito de participar de 
salões de fotografia, eram nus artísticos, vistas de Porto Alegre e vistas do 
Rio Grande do Sul que mandava para esses salões. É o pouco que eu sei 
sobre isso43. 
 

A explicação de Samuel, que não fez muita questão de desenvolver o assunto, 

revela o descontentamento da mãe em relação a esse tipo de trabalho. Isso pode ser 

uma justificativa sobre o que levou Sioma a guardar esses negativos sem comentar 

sobre essas produções. Por outro lado, é curioso que mesmo após a morte de dona 

Rosa ele não tenha escrito sobre esses nus em sua autobiografia e que ao entregar 

as fotos a Pedro Flores, só tenha permitido que fossem divulgadas após a sua morte.  

Assim, ao mesmo tempo que sinalizava que não queria que aquele trabalho 

fosse destinado ao “lixo da história”, não queria mais estar vivo quando essas fotos 

fossem divulgadas. Nem sempre é fácil compreender Sioma.  

Depois de Samuel referir à participação dos nus em salões, revisei todos os 

trabalhos de Sioma que foram catalogados por ele, mas que não foram entregues para 

a Fototeca Sioma Breitman. Essas imagens permanecem no acervo de Samuel 

Breitman. Encontrei onze fotografias desse tipo que foram encaminhadas para 

exposição. Todas elas contêm o carimbo do Foto-Cine Clube Gaúcho, indicando que 

foram encaminhadas como suas representantes para salões em diferentes países. 

 
42 CHAVES, Ricardo. Res: Sioma oculto. [mensagem pessoal]. Mensagem enviada por 

Ricardo.chaves@zerohora.combr em 29 set. 2010. 

 
43 BREITMAN, Samuel. Entrevista I. [nov.2018]. Entrevistador: Marilice Daronco. Porto Alegre, 2018. 1 
arquivo .mp3 (90 min.). 

mailto:Ricardo.chaves@zerohora.combr
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Entre elas, se destaca uma fotografia (figura 11) intitulada N3 estudo de nu (Study of 

nude) que foi encaminhada a um salão no Chile.  

 

Figura 11 – Um dos estudos de nu de Sioma Breitman, enviado ao Chile 

Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 

 

Ainda sobre os nus, o cuidado do fotógrafo não estava sinalizado apenas nas 

indicações com informações esparsas na descrição das fotos, que evitaram a 

identificação das modelos por outras pessoas, mas também em uma espécie de pudor 

nas fotografias propriamente ditas.  

Em muitas das fotos, as modelos aparecem com o rosto escurecido pela 

sombra, ou mesmo sob tecidos que se comportam como um véu que esconde a 

identidade de quem é fotografada. Além disso, os enquadramentos são delicados, e 

trazem rendas e jogos de sombra e luz, que revelam seios e nádegas, mas não há 

nenhum nu frontal.   

Uma imagem, com a mesma modelo, e o mesmo título daquela da página 

anterior, mantendo a proposta de jogo de sombras com uma renda, foi encaminhada 

em 1951 para um salão na Itália. A fotografia Caricias del sol (figura12, página 20 do 

álbum anexo A), foi enviada ao México. E, finalmente, uma quarta imagem (figura 13) 

participou de uma exposição em Portugal em 1952. 
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Figura 12 – Um dos estudos de nu de Sioma enviado a Portugal 

 

Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 

 

Figura 13 – Estudo de nu de Sioma enviado ao México 

 

Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 
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Os nus foram a última face de Sioma que veio à tona, após sua morte. Mas eles 

ganharam espaço como o inusitado dentro de um tipo totalmente diverso de produção. 

Sioma entrou para a história da fotografia gaúcha pelas fotos de noivas, de fatos 

históricos e, principalmente, pelos retratos de tipos humanos em estúdio. 

O documentário Sioma o papel da fotografia (2014) recupera muito bem as 

memórias sobre o trabalho do fotógrafo com as noivas, trazendo inclusive os relatos 

de algumas delas. Dessa forma, mais de três décadas depois da morte dele, mais 

uma vez ele foi relembrado com um dos maiores fotógrafos de noivas da sua época.  

Minhas duas entrevistadas Elisabete e Solita foram fotografadas pelo sogro no 

dia de seus casamentos. Elisabete, inclusive, foi a última noiva que ele fotografou, em 

1966. Em sua entrevista, ela contou que:  

 

Eu fui a última noiva que ele fotografou. Mas ele fez só as minhas fotos, as 
do casamento foram feitas por um colega dele. Para mim, ser fotografada por 
ele tinha sentido duplo. Ele já tinha decidido que ia se aposentar e resolveu 
que eu seria a última, então foi uma felicidade enorme poder ter esse registro 
dele (ELISABETE BREITMAN, 2018, entrevista à autora).  

 

Uma das fotos de Elisabete foi publicada em uma sessão do Correio do Povo 

para a qual Sioma enviava imagens aos domingos. “O Sioma nunca trabalhou fixo em 

um jornal, mas ele sempre colaborou, chegou a ter uma página periódica de noivas 

no jornal” contou a diretora do documentário Sioma o Papel da Fotografia, Eneida 

Serrano, na entrevista que realizei em 2018.   

Em seu livro, Sioma também explica um pouco sobre como era o processo com 

as noivas. Segundo ele, era necessário observar um ritual, pois “as noivas, muitas 

vezes, se importam mais com o vestido do que com o noivo ou até consigo mesmas” 

(SIOMA, 1976, p. 147). Ele conta que:  

 

“Depois de tudo preparado, inclusive o cuidado com a mão do noivo, que 
quase sempre agarra o braço da noiva, como se quisesse dizer: “esta noiva 
é minha”, e infelizmente depois no retrato apresenta um desagradável 
contraste com a brancura da manga do vestido, deve-se ter o cuidado muito 
grande com a iluminação adequada no momento da tiragem. Um problema 
extra constituem os convidados presentes e desejosos de observar o trabalho 
do fotógrafo, sugerindo isto ou aquilo, e não são poucas as vezes, com 
discussões, deixando constrangida principalmente a noiva. Exigindo do 
fotógrafo estratégia e tática na retirada dos mesmos (SIOMA, 1976, p. 147). 
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Elisabete lembra que o sogro criou uma sessão só para as fotografias de noivas 

na vitrine de seu estúdio, na Rua da Praia, em Porto Alegre e que nesta época já era 

famoso por esse tipo de fotografia: 

 

Ele era exigente e sabia se valorizar, era um fotógrafo de uma elite, quem 
queria ter uma foto feita por ele, pagava bem por isso. Até hoje há noivas que 
nos contam que tiveram fotos feitas por ele. E o seu Sioma tinha muitos 
critérios, ele era muito exigente. Tinha que sair a família da peça, para ele 
ficar só com a noiva, porque ele valorizava muito a estética, a composição, 
como qualquer artista que quer olhar o belo, o bem composto, o belo no 
sentido de arte (ELISABETE BREITMAN, 2018, entrevista à autora). 

 

Figura 14 – Elisabete foi a última noiva fotografada por Sioma 

 

Fonte: Acervo de Elisabete Breitman. 

 
  

Durante a entrevista de Elisabete, foi interessante observar a relação afetiva 

dela com a fotografia feita pelo sogro em seu casamento e que está em um porta-

retratos na sala de sua casa. Ao longo da entrevista que realizamos, diversas vezes 



87 
 

ela falou olhando para a fotografia (figura 15) e deslizando a mão pelo quadro, como 

se com o gesto fosse capaz de congelar aquele momento ou até voltar no tempo, 

retornando para um momento que lhe traz boas recordações.  

 

Figura 15 – Elisabete com a fotografia feita pelo sogro 

 

Fonte: Fotografia feita pela autora. 

 

Sioma não apenas fotografava, ele tinha uma espécie de ritual para as suas 

fotografias de noivas. No documentário sobre seu pai, Irineu Breitman, que chegou a 

trabalhar com Sioma no estúdio fotográfico, conta que Sioma “pegava a noiva pelo 

braço e caminhava para o ponto onde ele queria fotografar e lá ela girava e daí ele 

vinha para a máquina, e eu segurava a lâmpada” 44. 

Já Samuel Breitman, em uma das entrevistas que realizei, recordou que o pai: 

 

[...] ajustava as noivas, mostrava a elas como precisavam ficar para as fotos. 
Fazia com que elas caminhassem e quando chegavam num canto, ela parava 
e dava uma volta, minha mãe ajeitava o véu, ficava aquela calda, e então ele 
fotografava. Tinha todo um ritual para isso, então as noivas gostavam daquilo, 
era marcante ter uma foto de Sioma Breitman no seu casamento 
(BREITMAN, 2018, entrevista à autora).  
 

 
44 BREITMAN, Irineu. Sioma o papel da fotografia. Direção de Eneida Serrano e Karine Emerich. 
Porto Alegre: Synapse Produções, 2014. HD. (15min).   
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Em alguns casos, devido ao preço elevado de seu serviço, Sioma era 

contratado apenas para a fotografia antes de a noiva entrar na igreja. O primeiro passo 

era afastar o restante da família para criar um momento que fosse especial da noiva, 

pois acreditava que os parentes por perto acabavam “atrapalhando”, como lembrou 

Elisabete. Segundo a nora, “ele valorizava a noiva, o vestido. Eram vestidos 

pomposos na época. E ele gostava de dar uma volta pela sala com a noiva para 

valorizar o vestido. Ele tinha toda uma técnica para andar com a noiva e dar uma 

viradinha” (ELISABETE BREITMAN, 2018 entrevista à autora). 

A outra nora de Sioma, Solita Breitman, que também foi fotografada pelo sogro 

em seu casamento em 1956, demonstra uma relação afetiva muito forte com as 

fotografias feitas por ele em seu casamento (figura 16/ página 8 do álbum anexo A). 

 

Figura 16 – Solita foi fotografada pelo sogro em 1956 

Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 
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Segundo ela, além do vínculo familiar com o fotógrafo, “para a época ter fotos 

feitas por Sioma Breitman tinha um significado especial. Para mim, mais ainda pois 

fora um grande artista, era meu sogro. Foi muito emocionante”. De acordo com Solita, 

 

Em Porto Alegre, enquanto outros fotógrafos daquela época precisavam 
buscar clientes, ele tinha clientela certa. Havia sempre muitas noivas 
procurando por ele. Principalmente aquelas que eram da alta sociedade. Não 
era ele que procurava por elas, eram a noivas que iam procurá-lo. Depois, 
geralmente ele fornecia algumas imagens para o jornal, e aquilo alimentava 
o imaginário das famílias, porque imagina, naquela época, ter uma foto sua, 
de noiva, no jornal (SOLITA, BREITMAN, 2018, entrevista à autora).   
 

A nora também passou pelo ritual das voltas com o véu para sua fotografia. Ela 

lembra que Sioma fazia isso para o vestido se desenhar pela sala e ganhar forma: 

 

Mas, comigo, ele não deu apenas uma voltinha, mas várias, porque as 
minhas tinha que ser ainda melhor que a das outras noivas (risos). Lembro 
que uma dessas fotos ele mandou para o jornal, para a coluna social, porque 
ele tinha contato com os jornais na época. A fotografia foi publicada. Minha 
foto, feita por ele, saiu no jornal. Isso para a época era algo muito importante 
(SOLITA, BREITMAN, 2018, entrevista à autora).   

 

Em relação a esses trabalhos, em sua autobiografia, Sioma traz o relato de um 

casamento durante o qual sofreu um acidente. Segundo ele, em 1925, “o fotógrafo 

não dispunha dos aparelhos e acessórios que hoje tornam mais fácil e menos perigoso 

o exercício da profissão” (SIOMA, 1976, p.21).  Naquela época era usado pó de 

magnésio, um pó explosivo, para a iluminação de fotografias internas ou noturnas e 

explica que “não eram poucas as vezes que o fotógrafo, ao fazer explodir o magnésio 

para iluminar o motivo, pegava fogo principalmente nas cortinas da casa, queimava 

os próprios dedos, roupas” (SIOMA, 1976, p.21). 

Em um desses casamentos, os noivos já estavam posicionados para a foto 

quando ao acionar um dispositivo novo que tinha acabado de comprar e que deveria 

acionar o magnésio, o mesmo não funcionou. Sioma então virou o aparelho para ver 

o que tinha acontecido e, nesse momento, o magnésio explodiu, atingindo seu rosto, 

principalmente o olho direito. A curiosidade é que como o obturador da câmera já 

estava aberto, quando o magnésio explodiu a foto dos noivos foi registrada. 

“Felizmente, a foto dos noivos foi tirada, os noivos contentes, e eu fiquei inativo 

durante uns dez dias” (SIOMA, 1976, p.22).  

Sioma comemorou os progressos tecnológicos que eliminaram esse tipo de 

risco, afirmou que “os fotógrafos atuais, usando o flash eletrônico nem sonham com o 
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perigo que os seus colegas ‘coroas’ se expunham” e concluiu que “por pouco não 

fiquei cego para o resto dos meus dias. Você já pensou? Quanta coisa deixaria de 

fazer e ver durante todos esses anos, se tivesse que usar uma bengala branca?” 

(SIOMA, 1976, p.22).  

Outro momento em que Sioma fala sobre seu trabalho com as noivas em 

Respingos de revelador e rabiscos é no capítulo Súplica, quando conta que ao longo 

de quase vinte anos seu ateliê funcionou na Rua dos Andradas, em Porto Alegre e 

tinha como principal clientela as noivas. “Felizmente, as noivas me distinguiam com a 

sua atenção. Havia sábados, dia de casamentos, aos quais quase sempre à tarde eu 

tinha de fotografar mais de meia dúzia de noivas” (SIOMA, 1976, p.134).  

O fotógrafo conta o motivo pelo qual acredita que seu trabalho chamava a 

atenção: “procurei com toda a minha capacidade profissional transmitir através da 

fotografia desde a fisionomia feliz da noiva até os detalhes da fazenda, véu e adornos 

do vestido, que é feito e usado uma única vez” (SIOMA, 1976, p.134). 

Além das fotografias de noiva, os retratos de pessoas, não apenas de 

personalidades, mas de figuras que chamaram sua atenção, como uma cigana, uma 

freira, um engraxate, tornaram o trabalho de Sioma reconhecido. Foi principalmente 

com esse tipo de retrato que ele participou de salões que aconteceram em diferentes 

países. Foram ao todo mais de quatrocentos salões ao longo da carreira.  

Sioma afirmou que “a forma de arranjar as luzes, a orientação da câmera e o 

momento expressivo captado correspondem em cada caso ao tipo humano 

representado na foto” (SIOMA, 1957, p.21). Isto demonstra como ele conseguia 

pensar a fotografia com diferentes potências e com intencionalidades. Sobre os 

retratos de tipos humanos, Sioma escreveu ainda ao Correo Fotográfico 

Sudamericano45, em 1957, que considerava essa uma arte distinta das demais, seria 

a arte dos retratos de caráter:  

 

Pois não se trata de refletir uma semelhança, mas de surpreender com uma 
atitude e transmitir uma impressão.  É até possível que às vezes alguém 
busque intensamente acentuar as características ou traços que denotam a 
maior personalidade humana.  Isso tem em si suas dificuldades óbvias que o 
fotógrafo deve superar com dedicação e amor pelo seu trabalho, tentando 
encontrar um ângulo e uma iluminação que o auxiliem no seu propósito, às 
vezes se afastando dos padrões que ele poderia chamar de clássicos.  Mas 
quando esse tipo de retrato é praticado em estúdio, sem a ajuda do ambiente, 
e contando apenas com a roupa e a expressão, o problema torna-se mais 
acentuado.  As obras que acompanham este artigo pertencem a esta última 

 
45 Alguns dos artigos de Sioma dos quais falo nesta tese estão presentes nos anexos desta  pesquisa.  
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classe de retratos. São os que eu, quase diria mentalmente – porque esta 
distinção não foi feita no catálogo – classifico como "retratos de personagens 
ou retratos de caráter” (SIOMA, 1957, p.21). 
 

Entre todos os retratos que fez, com certeza a imagem mais famosa e que 

ilustra muito bem essa preocupação de Sioma com os retratos de caráter é intitulada 

Negrinho José (figura 17/ página 13 do álbum anexo A).  

 
Figura 17 – O Negrinho José, engraxate que trabalhava na Rua da Praia 

 
Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 

 

Tanto que ao realizar o documentário sobre Sioma, a fotógrafa Eneida Serrano 

fez uma busca até encontrar o personagem. Em uma notícia antiga de jornal que 

falava sobre o reencontro entre Sioma e José Cardoso, ela descobriu o bairro onde 

Cardoso teria comprado uma casa e passou a procurar por ele até descobrir que tinha 

virado morador de rua no centro da capital gaúcha. Quando as gravações já estavam 

prestes a ser encerradas, finalmente Eneida encontrou o ex-engraxate, que não 
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conseguiu falar muito para o filme, mas deixou expressa a sua emoção em rever sua 

foto de quando era criança. “A emoção dessas pessoas que entrevistei não era 

diferente da de qualquer um de nós diante da prova de que o tempo é implacável” 

afirmou Eneida quando a entrevistei. Sobre a busca por Cardoso, a diretora conta que:  

 

A ideia de incluir esse personagem surgiu quando eu li uma nota no Correio 
do Povo a respeito do encontro dele, já adulto, com o Sioma, quando da 
abertura de sua exposição de retratos no MARGS (Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul).  Era uma exposição dos retratos mais famosos do Sioma, 
alguns haviam viajado por diversos salões no mundo. Entre essas fotos 
estava a daquele engraxate que, aproveitando o evento, apareceu e se 
apresentou dizendo que aquele guri da foto era ele. Um fotógrafo registrou 
esse encontro e o Sioma, como era característico dele, disse que daria uma 
foto pra ele. Essa entrega também foi registrada e noticiada pelo jornal na 
época. E foi esse fato que me deu a ideia e a esperança de encontrá-lo ainda, 
passados 40 anos (SERRANO, 2018, entrevista à autora).   
 

Em 1978, quando Sioma realizou a exposição sobre sua carreira, os jornais de 

Porto Alegre noticiaram o aparecimento de Carlos José Cardoso, o Negrinho José, 

que se reconheceu em uma fotografia que anunciava a exposição a qual saiu dias 

antes no Correio do Povo. “Eu ia te chamar de moleque, mas o bigode não deixa” 

brincou Sioma ao ver o ex-engraxate que havia fotografado 26 anos antes. Os dois 

posaram para as fotos dos jornais, se despediram e nunca mais se viram até que 

Eneida Serrano reencontrou Cardoso e o presenteou com uma réplica do retrato com 

o qual seu rosto ficou conhecido em pelo menos 20 países.  

O retrato faz parte de uma série batizada pelo próprio Sioma como Retratos de 

Ninguém. São esses personagens que não seriam fotografados em estúdios mas que 

com sua lente (a de ver o mundo e não apenas a da câmera) ele tratou de registrar e 

de mostrar ao mundo por meio dos salões. 

Sobre a fotografia Negrinho José Sioma escreveu: “é um menino engraxate que 

vem o tempo todo ao meu ateliê para ganhar algumas moedas. Estudei-o e pensei 

que ele tinha uma chance interessante, foi muito bom para mim ampliar, com a sua 

cabeça vigorosa de feições pronunciadas, a minha coleção de tipos humanos” 

(SIOMA, 1957, p.22).  

Na coleção, estão diferentes personagens que viveram em Porto Alegre no 

tempo de Sioma. Em Beleza Cigana (página 16 do álbum Anexo A), o fotógrafo 

retratou o olhar sonhador da mulher que ele descreveu como “transumana”. Ao vê-la 

na rua, Sioma convenceu-a a entrar em seu estúdio, como lembra uma das noras: 
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[...] ele ficou impressionado com a expressão dela, ela tem uma expressão 
muito marcante, então ele foi atrás dela porque não se conteve só com a 
fotografia e quis fazer uma pintura dela. Ele começou a pintar, mas ela deve 
ter cansado ou se mudou e não apareceu mais, e ficou um quadro inacabado, 
mesmo inacabado, dá para ver muito bem as feições dela. Nós temos bicos 
de pena dele, que era uma técnica dificílima, que são espetaculares 
(ELISABETE BREITMAN, 2018, entrevista à autora). 

 

Outro personagem é o Velho Bahiano (página 15 do álbum Anexo A), um 

homem que perambulava pelas ruas de Porto Alegre e sobre o qual existia o mito de 

que teria mais de cem anos. “Tratava-se, porém, apenas de um artifício que 

poderíamos chamar de publicidade, lançado, possivelmente por ele mesmo, para se 

tornar mais estranho e misterioso.  Assim que morreu, descobriu-se que sua idade 

não era essa, longe disso” (SIOMA, 1957, p.21). O fotógrafo considerava esse como 

o retrato masculino que mais lhe deu satisfação. 

Se Sioma escolheu o retrato do baiano como um de seus favoritos, entre os 

meus prediletos está João Ninguém (figura 18/ página 12 do álbum Anexo A).  

 
Figura 18 – O retrato João Ninguém 

 

Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 

 

Sobre essa imagem, Sioma escreveu que: 
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João Ninguém é uma daquelas pessoas que no Brasil chamamos de 
‘marginais’, porque os consideramos vivendo à margem da sociedade, de 
responsabilidades e deveres, como um fragmento humano. O olhar, o 
vestuário, o toque de desconfiança e desacordo que a sua expressão 
carrega, acentuam esse efeito” (SIOMA, 1957, p.22). 

 

Além de contar sobre os seus métodos em relação aos retratos, Sioma, 

algumas vezes, também escreveu artigos nos quais abordou a questão da evolução 

dos equipamentos fotográficos. É o que fez em 1951, quando após cinco anos de 

testes com uma câmera Rollei em estúdio, concluiu que  

 

Há 30 anos exercendo a profissão, dos quais 27 como proprietário de 
estúdios fotográficos, utilizamos, até 1946, dentro do atelier, somente 
aparelhos desde o tamanho 9X12 cm até a pesada câmera de galeria 24X30. 
Todo o colega profissional sabe perfeitamente as dificuldades que muitas 
vezes se deparam ao usar as câmeras que requerem a utilização de chassis, 
colocando após ser obtido o foco, quando o modelo por qualquer motivo 
mudou de atitude, sando assim do campo do foco exato, e isto principalmente 
quando os modelos são creanças (sic). Quantas dores de cabeça, quanto 
cansaço inútil para o fotógrafo e para os fotografados. Foi, pois, por estas – 
para não citar outras – razões, que iniciamos o uso dos aparelhos reflex, 
Rollei, para fotografar tão somente creanças (sic). Os resultados benéficos 
tornaram-se evidentes imediatamente. A rapidez na focalização, a 
possibilidade de acompanhar através do espelho qualquer movimento, e a 
expressão do modelo, sem preocupar-se com mais nada, facilidade de passar 
para a pose seguinte, tudo isso representou a liquidação do problema, muitas 
vezes irresolvível, de fotografar creanças (sic) (SIOMA, 1951, p1).  

  

Segundo Sioma, os resultados foram tão bons que ele passou a fazer algumas 

experiências com adultos no estúdio e “também aqui verificamos as grandes 

vantagens e facilidades na parte técnica propriamente dita”. Após os testes com o 

novo equipamento, concluiu que: 

 

A Rollei permite ao fotógrafo tirar uma série de poses sem cansar-se nem 
cansar ao modelo e sem pesar na despesa com o material negativo. Em 
consequência disso, poderá apresentar, posteriormente, ao cliente, uma 
seleção de provas que só pode entusiasmar o interessado, resultando disto 
sempre e aumento das encomendas [...] Tapagens, cortes, inclinações ou 
outros recursos da técnica de laboratório deixam de ser obstáculos que 
impedem elaborar um retrato como o gostaria o cliente, ou melhor, como o 
imaginou o próprio fotógrafo (SIOMA, 1951, p.2). 

 

Se levarmos em conta que a fotografia não é um registro da realidade tal como 

se apresenta, e sim, uma interpretação do real ou, ainda, a construção de uma 

determinada realidade, percebemos como esses personagens de Sioma são 

importantes. Esse conjunto de “ninguéns” dá tanta visibilidade aos personagens 
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retratados que são os seus rostos que passaram a representar a imagem do Brasil no 

Exterior nos salões dos quais Sioma participou.  

Esses retratos chamam muito a atenção também porque ter uma fotografia de 

Sioma não era algo barato, como a própria família revelou em sua entrevista. Mas, o 

mesmo estúdio que recebia as altas figuras da sociedade para o registro de sua 

imagem, sejam as noivas ou as personalidades - e na lista estão figuras como 

Procópio Ferreira, Heitor Villa Lobos, Erico Verissimo -, também recebia os “ninguéns” 

para os retratos artísticos.  

As imagens João Ninguém e o Negrinho José ainda guardam uma 

característica muito importante em relação à presença do negro nos estúdios 

fotográficos da época. Em relação à representação da pessoa negra, precisamos, em 

primeiro lugar, levar em conta que a forma como são retratados e, em alguns casos, 

a própria ausência do negro e de seus descentes nas fotografias, principalmente as 

feitas em estúdio, é reveladora do estatuto de inferioridade conferido ao negro ao 

longo dos séculos no Brasil. No século XX, no qual viveu Sioma, isso não havia sofrido 

uma grande evolução.  

Se paramos para pensar sobre os álbuns de família, por exemplo, não se 

constata a existência desse tipo de “mídia de memória” entre a maioria das famílias 

negras daquela época. Ou, como propõe a pesquisadora Sandra Sofia Machado 

Koutsoukos (2010), se a prática existiu, a forma de arquivamento das fotos nos 

arquivos e pelos colecionadores desmembrou tais conjuntos. 

Quando se pesquisa sobre a presença dos negros entre os personagens 

retratados, também não se pode perder de vista a dinâmica social da época, nem o 

fato de que os fotógrafos eram brancos e, em sua maioria, europeus, salvo raríssimas 

exceções ainda não devidamente documentadas. Sioma não foge à regra. 

A pesquisadora Mônica Cardim realizou um estudo sobre o fotógrafo Alberto 

Henschel (1827-1882), um judeu de ascendência alemã, que se radicou no Brasil em 

1866, e que chegou a implantar estúdios fotográficos em quatro capitais brasileiras. 

Apesar da distância temporal, Henschel teve em comum com Sioma não apenas o 

fato de ter começado a fotografar na Europa e de migrar para o Brasil. Ambos tinham 

grande tino comercial e abriram estúdios em várias cidades. Além disso, o fotógrafo 

alemão recebeu o título de fotógrafo da Casa Imperial em 1874, o que mostra a sua 

relação próxima com o poder. Mas as semelhanças param por aí.  
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Henschel produziu uma extensa série de retratos de pessoas negras no Brasil, 

utilizando o mesmo formato dos retratos de brancos: o popular carte-de-visite46. A 

autora Margrit Prussat (2008) identificou cerca de 120 fotografias de negros assinadas 

pelos estúdios de Alberto Henschel, preservadas por instituições no Brasil e no 

exterior. Esse número coloca Henschel como o maior produtor de retratos de africanos 

e seus descendentes em território brasileiro, superando o fotógrafo açoriano 

Christiano Junior, que deixou um legado de cerca de 80 fotografias sobre essa 

temática no Brasil.  

Porém, como bem analisou Cardim (2012) sobre Henschel, “apesar de a pose 

dos seus retratados brancos e negros trazerem, ao primeiro olhar, bastante 

semelhança, havia diferenças significativas no que diz respeito à identificação, direção 

do olhar, posição da cabeça e exposição do perfil” (CARDIM, 2012, p. 6). Eram, na 

verdade, imagens que, em sua maioria, depreciavam as pessoas negras e tinham uma 

“missão” ao serem exibidas e comercializadas na Europa, que era a de “contribuir para 

compreensão do Brasil como paraíso racial” (CARDIM, 2012, p.6). 

Existe outro aspecto que envolve o negro e o retrato, o qual é amplamente 

explorado por Koutsoukos em sua obra Negros no estúdio do Fotógrafo (2010). Com 

a popularização da fotografia e barateamento dos preços dos cartes-de-visite, os 

próprios negros começaram a procurar pelos estúdios fotográficos. O que leva a 

autora a questionar “qual o motivo de uma pessoa (negra) da segunda metade do 

século XIX se fazer retratar?” (KOUTSOUKOS, 2010, p.89). A autora responde da 

seguinte maneira: que era a necessidade e a vontade de autorrepresentação. Porém, 

como destaca a pesquisadora, em geral os negros retratados apareciam nas 

fotografias com roupas ocidentais e não com seus trajes habituais, buscavam uma 

autorrepresentação que imitava a elite branca da época.  

Quando analisamos o contexto dos anos de 1950, época em que Sioma 

fotografou o Negro José, precisamos levar em conta questões como o fato de a 

fotografia ter sido feita em Porto Alegre, época em que a capital gaúcha, assim como 

 
46 Dois populares tipos de retrato feitos no passado foram os cartes-de-visite e os cartes-cabinet. O 
formato carte-de-visite foi patenteado em 1854 pelo francês André- Adolphe-Eugène Disdéri. 
Designava fotografias de 9,0 x 5,5 cm produzidas a partir de um negativo de vidro, copiadas em papéis 
albuminados (tratados à base de clara de ovos) e coladas sobre cartões rígidos. Os cartes-de-visite 
contribuíram para a popularização da ideia de retrato como símbolo de distinção social e status. Já o 
formato carte-cabinet surgiu alguns anos depois, na década de 1860. Tratavam-se de provas de 14 x 
10 cm, as imagens eram coladas sobre cartões de 16,5 x 10,5 cm com espaço para inscrições e 
decorações mais elaboradas (Turazzi, 1995, p.281). 
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as demais metrópoles brasileiras, vivenciava um expressivo crescimento urbano e 

industrial e assistia a mudanças na paisagem com a verticalização e modernização. 

Como afirma Naida D´Ávila, ao lado desse crescimento persistiam as 

desigualdades sociais uma vez que “desenvolveu-se um programa governamental 

basicamente desenvolvimentista, marcado pela centralização no aspecto industrial; 

menosprezando programas de solução para problemas sociais básicos” (D' ÁVILA, 

2002.p.71). O menino engraxate era mais um entre tantos que em meio a esse cenário 

da metrópole buscava o sustento.  

Em suas pesquisas, Claudio Machado Júnior (2009) destaca a ausência dos 

negros na publicação na Revista do Globo durante a década de 1930, mas, nos anos 

seguintes, isso começa a mudar até que, nos anos de 1950 essa ausência foi se 

transformando em uma sútil presença. Posso dizer que ao analisar, brevemente, os 

exemplares de revistas dessa década, foi possível identificar até mesmo algumas 

aparições que apresentaram os negros como protagonistas das reportagens. 

Era uma época em que os movimentos negros ganhavam destaque: a primeira 

lei contra a discriminação racial no Brasil foi assinada no início da década de 1950, o 

Primeiro Congresso Nacional do Negro ocorreu em 1958, havia clubes negros bem 

atuantes em Porto Alegre, como o Clube Náutico Marcílio Dias, a Sociedade Floresta 

Aurora e o Satélite Prontidão. No cinema, o filme Orfeu Negro participou do Festival 

de Cannes, em 1959 e Grande Otelo revelava seu talento de ator em películas como 

Matar ou correr (1954) e Rio Zona Norte (1957).  

Aos poucos, revistas de maior circulação e consideradas mais modernas, como 

O Cruzeiro passaram a dar mais espaço para os negros, principalmente a partir de 

1953. Uma das matérias de destaque desse período é a que acompanhou Gregório 

Fortunato, o “Anjo Negro” que chefiava a guarda de Getúlio Vargas. 

Enquanto isso, no estúdio de Sioma, a posição das figuras populares, inclusive 

dos negros, ocupava um espaço privilegiado, ao menos no que se refere aos temas 

que ele escolhia para os seus retratos que participariam de salões de arte fotográfica. 

Sioma fotografou as figuras populares com a intenção de exibir tais imagens nos 

salões europeus, revelando um Brasil e um Rio Grande do Sul que acreditava não ser 

conhecido por lá.   

Há uma notória preocupação em registrar as características de cada tipo 

retratado, como é o caso dos lábios do Negro José. Mas não se observa nenhum tipo 
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de preconceito ou de depreciação nesse enquadramento e, sim, uma busca pelo 

inusitado, pela alteridade de cada um desses retratados.  

As poses, os ângulos e os enquadramentos colocavam os “ninguéns” como 

protagonistas das fotos feitas no estúdio de Sioma. Sioma tornou os “ninguéns” um 

“alguém”, ao menos para seus retratos. Entretanto, ao contrário do que ele chegou a 

dizer, é preciso destacar que isso jamais mudou a condição social desses 

personagens ou mesmo a sua condição de invisibilidade na cidade ou mesmo no 

bairro onde viviam. Os “ninguéns” de Sioma nunca ganharam uma posição que fosse 

além da de tema de seus retratos.  

 

1.4 DA UCRÂNIA AO BRASIL: MEMÓRIAS SENTIDAS 

 

Em sua obra O fim do homem soviético (2016), escrita para “comemorar” o 

centenário da Revolução Russa de 1917, a jornalista e escritora ucraniana Svetlana 

Aleksiévitch define a Rússia como um grande caldeirão de contradições e passados 

mal resolvidos, os quais fazem com que a história do país e de quem ali vive ou viveu 

seja marcada por extremos e radicalismos.  

Autora do que a Academia Sueca batizou como um novo gênero literário, a 

história das emoções47, Aleksiévitch aborda no livro como o sofrimento, a dor e a 

guerra estão presentes na narrativa do povo russo ao longo dos séculos. É de suas 

próprias memórias – afinal é filha de pai bielorrusso e a mãe ucraniana –, e da escuta 

atenda a quem lhe confidencia histórias que a autora traz uma forma muito peculiar 

de narrar, a partir de um registro do sensível, ou como ela mesma explica, de uma 

presença constante da dor na narrativa. 

 Na autobiografia de Sioma, em alguns de seus artigos e até mesmo em 

entrevistas que deu a veículos de comunicação, consigo encontrar uma dor 

semelhante a essa dor da qual nos fala Aleksiévitch no seguinte trecho de seu livro: 

 

Ando e volto a andar em torno dos círculos da dor. Não consigo desapegar. 
Na dor há tudo – as trevas e o triunfo, por vezes acredito que a dor é uma 

 
47 A escritora Svetlana Aleksiévitch, diferentemente do escritor Gustave Flaubert, que se definiu como 
um “homem-pena”, define como uma “mulher ouvido”, que procurou, a partir de pequenos fragmentos 
recolhidos de vozes humanas solitárias, as quais narram seus sentimentos, pensamentos, tristezas, 
alegrias e anseios, reconstruir aquilo que chama de “a história do socialismo ‘doméstico’, do socialismo 
‘interior’”, ou seja, aquele socialismo que não estava presente nos discursos retóricos, e sim que “vivia 
na alma das pessoas” (ALEKSIÉVITCH, 2016b, p.370) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bielorr%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
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ponte entre as pessoas, uma ligação oculta, e outras vezes penso, 
desesperada, que ela é um abismo (ALEKSIÉVITCH, 2016, p.307). 

 

Em outro trecho do livro, um dos personagens de Aleksiévitch questiona: “A 

minha mãe é ucraniana, o meu pai é moldavo, a minha avó materna é russa. E eu 

quem sou?”. Com a presunção de quem acreditava que conseguiria encontrar uma 

resposta definitiva, durante muito tempo, assim como aquela personagem procurava 

entender as suas próprias identidades, investiguei quem era Sioma Breitman. Era “o 

russo”? Já que quando nasceu, em 1903, a Ucrânia pertencia à Rússia. Ou quem 

sabe o ucraniano?48 A Ucrânia chegou a ser uma república pouco antes da família 

Breitman deixar o local. Talvez um imigrante judeu? Como se referem pesquisadores 

da imigração judaica no Rio Grande do Sul, como Cristine Fortes Lia49. Poderia quem 

sabe até dizer que ele era um brasileiro, afinal, recebeu o documento de naturalização 

por parte do governo do país e se orgulhava disso.  

Mas, como disse anteriormente, essa busca era não só pretensiosa, mas 

também ingênua, por isso, não espere ler neste capítulo uma batida de martelo sobre 

a identidade nacional de Sioma. A conclusão a que cheguei é que ele era a soma de 

todas essas identidades que assumiu ao longo da vida, as quais influenciaram seu 

modo de pensar, de agir, de narrar sua própria trajetória, e também de fotografar.  

É importante pensar sobre quais lembranças a respeito dessas suas origens 

ele decidiu acionar ao construir suas memórias e, assim, deixar rastros para a 

compreensão do seu passado. Para isso, a autobiografia escrita por Sioma é 

fundamental. Refletir como essas questões constituem experiências sensíveis é 

caminhar no sentido do que propõe a autora Susan Sontag (2004), para quem, 

estarmos diante da dor dos outros exige uma atitude ética, e que parte, antes de mais 

nada, de pensar e buscar compreender o outro, num exercício de buscar reconhecer 

a alteridade.  

Em Sioma, essa compreensão da dor do outro passa, por exemplo, por 

entender que quando ele escreve um artigo para um jornal argentino, em 1959, 

 
48 Na verdade, desde o Império Austro-Húngaro, o termo utilizado para se referir aos moradores nativos 
da Ucrânia era rutenos. Os rutenos passaram a chamar a si próprios de ucranianos entre a chegada 
ao Brasil e o ano de 1924, a diferença entre “rutenos” e “ucranianos” é uma diferença de consciência 
nacional (GUÉRIOS, 2012). 
49 A autora aborda em um artigo publicado em 2019, na Revista de Estudos Judaicos da UFMG as 
contribuições de Sioma Breitman para a compreensão do processo de imigração judaica para o sul 
do Brasil no século XX.  
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dizendo que a fotografia é uma arte que “pode e deve unir os povos”50, o drama vivido 

por sua família e pelo seu povo é uma questão latente. Afinal, se houvesse paz entre 

os povos, os Breitman jamais teriam precisado deixar Olgopol, povoado da Ucrânia 

onde viviam até 1920.  

Em outras palavras, não podemos perder de vista que, por mais que os conflitos 

que fizeram Sioma e os seus familiares migrarem da Ucrânia tenham acontecido do 

outro lado do Atlântico, há mais de cem anos, eles influenciaram a forma de ver o 

mundo de Sioma ao longo de toda a sua trajetória. Sem nos propormos a conhecer 

mais de perto esses dilemas, essas dores, não somos capazes de compreender suas 

feridas e a construção que ele faz de si.  

Mesmo passados mais de 40 anos da morte de Sioma, falar sobre a origem da 

família parece algo doloroso para seu filho Samuel Breitman. O assunto, segundo ele, 

muitas vezes virava tema das conversas com o pai quando ele era vivo. Mesmo assim, 

quando busquei que falasse sobre isso em nossas entrevistas, o incômodo estava 

presente na entonação da voz e na pressa em encerrar o mais rapidamente o assunto. 

Não que o tema fosse proibido, tanto que o próprio Sioma tratou dele em sua 

autobiografia. Mas remexer nessas histórias parecia colocar o dedo em feridas que a 

memória tratou de deixar em esconderijos para que não sejam mais tocadas, já que 

nem mesmo a passagem de décadas e gerações foi capaz de cicatrizá-las.  

Segundo Samuel Breitman, o que se contava era que a família precisou deixar 

o povoado onde vivia porque os judeus estavam sendo perseguidos, e a exemplo de 

outros tantos vizinhos, tiveram de buscar um novo lugar para viver: 

 

meu avô, Nathan Breitman, era fotógrafo na Ucrânia, ele e a minha avó, Ida, 
tinham cinco filhos, e viviam na cidade de Olgopol. Em 1917, com a 
Revolução Russa, os judeus passaram a ser perseguidos, e muita gente 
fugiu. A minha família também fez isso (BREITMAN, 2018, entrevista à 
autora). 

 

Nas entrevistas que deu ao longo da vida aos jornais, Sioma sempre foi muito 

conciso ao apresentar os motivos pelos quais ele e a família deixaram seu país. Por 

outro lado, nos materiais que li também não vi nenhuma pergunta de jornalistas que 

fossem mais a fundo no tema. Já em sua autobiografia, apesar de nem sempre 

 
50 BREITMAN, Sioma. A fotografia pode e deve aproximar os povos. Correo fotográfico 
sudametricano, Buenos aires 20,21,22, ano XXXVIII, n 842, 15 de mar de 1959, p.14-15. 
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apresentar os fatos em ordem cronológica, o fotógrafo traz a partida de sua cidade 

natal já como primeiro capítulo e com um tom que beira o desabafo pessoal.  Batizado 

de “O voo do pássaro”, o texto parte da Rússia no cenário da Revolução de 1917. 

A presença do pássaro no título pode ser uma metáfora sobre deixar o ninho, 

a terra onde nasceu, em busca de liberdade e melhores condições de vida, ou mesmo 

sobre a experiência de escapar da morte a qual muitos judeus foram submetidos nos 

ataques de bandos às cidades onde viviam no início do século XX na Rússia. Mas a 

leitura também me remeteu a outro depoimento de O fim do homem soviético, quando 

um dos entrevistados, o trabalhador imigrante Rávchan, afirma à escritora que “um 

homem sem pátria é um rouxinol sem o seu jardim” (ALEKSIÉVITCH, 2016, p. 341).  

Isso é interessante porque na tradição oral russa existe um conto em que um 

dos principais heróis das epopeias russas, Ilya Muromets51, enfrenta o anti-herói, 

Nightingale, que se disfarça de rouxinol para sobrevoar uma estrada em direção a 

Kiev e, não importa se os viajantes estão a pé ou a cavalo, o rouxinol assobia para 

eles com um som mortal e os assusta até a morte.  

Nesse conto, o rouxinol personifica um dos piores tipos de medo que podiam 

acometer os viajantes em seus caminhos, que era o de serem atacados e morrerem. 

Digo que essa leitura é interessante no tema que estou pesquisando porque é 

justamente sobre esse medo que Sioma fala ao começar a contar a história de sua 

família e da viagem que ele classifica como “perigosa” e “clandestina”. 

Segundo Sioma, foi em 1920 que os Breitman planejaram a saída da Ucrânia. 

O fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Revolução Russa acentuaram as 

disputas políticas entre partidos de diferentes cores e até mesmo do que ele chamou 

de pseudopolíticos, grupos que se diziam de determinada vinculação política, mas que 

na verdade tinham como objetivo principal saquear os povoados pelos quais 

passassem, independentemente de quais fossem eles: 

 

Os anos da revolução foram de grandes e constantes lutas entre facções 
políticas e minorias étnicas.  A Ucrânia, território onde nossa família morava 
proclamava independência, desligou-se da Grande Rússia, na qual já 
dominava o regime bolchevista. A independência, por sua vez, trouxe o 

 
51 Para saber mais sobre o conto e sobre outas fábulas russas, recomendo a leitura dos artigos Heróis 
épicos e seus possíveis protótipos, e O herói russo mais venerado:Ilya Muromets. Disponível em: < 
https://pt.topwar.ru/159101-samyj-pochitaemyj-russkij-bogatyr-ilja-muromec.html>. Acesso em 10 dez. 
2020. Contribui para a leitura também a dissertação A metáfora de Bogatyr: o corpo acrobata e a cena 
russa no início do século XX. FERREIRA, Marcos Francisco Nery. A metáfora do Bogatyr: o corpo 
acrobata e a cena russa no início do século XX. 2011. 168 f. Dissertação (mestrado) - Universidade 
Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/86865>. 
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surgimento de partidos políticos de diversas cores; de fato, eles se dividiam 
em verdes, vermelhos e brancos, e em geral, em grupos de ex-militares e 
simplesmente grupos de pseudo-políticos, cuja atividade era principalmente 
em assaltos a população de pequenas cidades, vilas e estradas. 
Naturalmente, as vítimas prediletas eram os judeus, estes em grande maioria 
habitantes de várias zonas da Ucrânia (SIOMA, 1976, p.5).  

 

O primeiro momento histórico sobre o qual precisamos refletir para conhecer 

Sioma é a Revolução Russa de 1917. Não é o objetivo deste estudo fazer um 

panorama histórico do que aconteceu na Ucrânia ou na Rússia nas primeiras décadas 

do século XX52, até porque já existem inúmeros e excelentes pesquisas que se 

dedicaram a isso. Mas é necessária uma contextualização mínima, para que se possa 

compreender um pouco sobre o cenário em que vivia a família Breitman.  

Pensar dessa forma é ir ao encontro do que nos traz Mauad ao dizer que cada 

indivíduo possui sua história de vida, e esta, uma trama que compõe a rede de 

histórias coletivas, “histórias individuais que cruzando caminhos, criam memórias” 

(MAUAD, 1990, p. 105). Ora, se buscamos construir a trajetória de vida de Sioma, não 

podemos tomar caminhos se não o de desvendar ao máximo essas tramas.  

Os últimos czares russos Alexandre II (1855-1881), Alexandre III (1881-1894) 

e Nicolau (1894-1917) tiveram governos autocráticos que conduziram o país em 

direção a décadas de agitação social e política que serviram como estopim para a 

Revolução de 1917. A pesquisadora brasileira Renata Corrêa Ribeiro, que se dedicou 

ao estudo das relações da Rússia com a Ucrânia e a Moldávia, afirma que: 

 

Quando o Império Russo entrou em colapso, o que se viu nas diversas 
nações controladas pelos czares foi um período de nacionalismos 
exacerbados, acompanhado de desejos de autonomia política, tanto de fato 
quanto de direito. Na Ucrânia e na Moldávia não foi diferente. Os primeiros 
anos após a revolução bolchevique foram marcados por inúmeras convulsões 
internas, incluindo tentativas de independência. As Revoluções de 1917 
intensificaram o nacionalismo ucraniano e moldavo e o desejo de autonomia, 
o que, no entanto, só foi consumado, de fato, com o desmantelamento da 
União Soviética, em 1991(RIBEIRO, 2015, p.54). 

 

Primeiramente, o fracasso do regime czarista causou uma profunda crise 

social na Rússia. A Guerra civil que se instalou no país trouxe, na esquerda, os 

 
52 Para conhecer mais sobre o tema, recomendo a leitura de Os dez dias que abalaram o mundo, livro 
escrito pelo jornalista John Reed direto de Petrogradono calor da Revolução de 1917, acompanhando 
as assembleias e conversando com líderes como Lênin e Trotski. O livro, além de ter sido eleito pela 
Universidade de Nova Iorque como um dos melhores trabalhos jornalísticos do século XX, é 
considerada uma das obras que inauguram a grande reportagem. REED, John. Dez dias que abalaram 
o mundo: a história de uma revolução. São Paulo: Ediouro, 2002. 
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bolcheviques, e seu Exército Vermelho, lutando contra o czarismo. Na outra trincheira, 

o Exército Branco (contrarrevolucionário), formado em grande parte pelos antigos 

generais do czarismo, sendo que o Exército Branco recebeu apoio de potências 

estrangeiras (Inglaterra, Estados unidos da América, Japão) que temiam que a 

revolução se espalhasse pelo resto do mundo. A vitória foi dos bolcheviques, mas em 

1922, Stalin assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Eram os 

primórdios do stalinismo, uma das ditaduras mais cruéis do século XX. 

A Ucrânia que os Breitman deixaram para trás só se tornou realmente 

independente em 1991, antes disso, por ter terras férteis e abundantes, passou por 

uma série de invasões de países vizinhos: hordas de mongóis e tártaros, poloneses, 

lituanos, austríacos e russos. Essas invasões causaram não apenas transformações 

geográficas, mas também culturais que afetaram a identidade do povo ucraniano 

(BORUSZENKO, 1995). 

Para começar, precisamos entender onde está localizada a Ucrânia, nome 

que por sinal na língua eslava remete à fronteira. Ela limita-se ao sul com a Moldávia, 

a sudoeste com a Romênia, Hungria e Eslováquia, a oeste com a Polônia, a noroeste 

com a Bielorrússia, a nordeste com a Rússia. Ou seja, não é difícil de perceber como 

estava sua situação ao longo da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), no pós-guerra 

e durante a Revolução Russa (1917) e instalação da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (1922).  

Ainda no contexto da Revolução Russa de 1917, forças políticas ucranianas 

exigiram autonomia e, mais tarde, a completa independência em relação à Rússia. 

Segundo o especialista em história da Ucrânia Serhy Yekelchyk (2007, p.73), a busca 

pela independência da Ucrânia, de 1917 a 1921, foi um período conturbado 

e sustentado por diferentes forças políticas e militares, entre elas nacionalistas 

ucranianos, bolcheviques e defensores da tradição czarista.  

Uma república ucraniana chegou a ser declarada em novembro de 1917 e, 

em fevereiro de 1918, a Ucrânia concluiu um tratado de paz com a Alemanha, Áustria-

Hungria, Bulgária e Turquia. O resultado foi a divisão do país entre a República 

Socialista Soviética, a Polônia, a Romênia e a Checoslováquia. Ou seja, poucos 

saíram contentes com o resultado.  

Mas é preciso aproximar um pouco mais a lupa para chegarmos mais perto 

do local onde de fato vivia a família Breitman e descortinar o contexto do povoado de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolcheviques
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Checoslov%C3%A1quia
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Olgopol, onde Sioma nasceu em 1903, e de onde seus pais decidiram fugir com os 

cinco filhos para a Bessarábia quando ele tinha 17 anos.  

Segundo relato do próprio Sioma, em Olgopol, a população judia morava na 

parte central do povoado, pois a maioria desempenhava trabalhos com o comércio, 

funções públicas, eram médicos, advogados, alfaiates, sapateiros ou professores, e 

viviam em condições um pouco melhores de vida, enquanto os ucranianos e russos 

moravam na periferia. Sioma é um tanto quanto sarcástico ao explicar aqueles que 

considera serem os motivos desta organização social: “o analfabetismo era a 

‘qualidade’ maior dos ucranianos, quase a totalidade dos quais eram camponeses-

agricultores. Os judeus, devido às leis em vigor, dificilmente poderiam possuir e 

trabalhar na terra” (SIOMA, 1976, p. 72).  

O relato vai ao encontro das informações do Museu de Fotografia Etnográfica 

da Comunidade Judaica de Zhmerynka53, que afirma que praticamente todo o 

comércio de Olgopol estava concentrado nas mãos dos judeus naquela época. Eles 

eram donos de armazéns, cervejarias, gráficas, relojoarias, do serviço de transporte a 

cavalo e do estúdio fotográfico local.  

Ainda de acordo com as lembranças de Sioma, não era um povoado em que 

havia pessoas ricas, mas havia pessoas com mais posses e, principalmente, muita 

pobreza. Além disso, o preconceito com os judeus, segundo ele, nem sempre vinha 

de fora, muitas vezes estava na casa dos próprios vizinhos:  

 

A relação entre os judeus e a população cristã, ucranianos e russos, eram 
das mais cordiais, mas não faltavam elementos desclassificados e, que 
estavam prontos para crimes; e cometê-los contra os judeus era considerado 
como “heroísmo”. A sanha contra os judeus permanecia nos seus espíritos, 
ainda dos tempos de B. khmelyitzky e, “gaidamacos” de séculos atrás. Eram 
como brasas encobertas, bastava um sopro de vento para tornarem-se 
labaredas devastadoras (SIOMA, 1976, p. 71, grifos do autor).  

 

A casa onde morava a família Breitman ficava na região central do povoado e 

era muito visitada por russos e ucranianos, pois o pai de Sioma era fotógrafo. Durante 

a semana, ele fazia as fotos de presos políticos em uma penitenciária. Mas, aos 

domingos, atendia em casa, e recebia muitas pessoas que queriam fazer seus 

retratos, como lembra Sioma: 

 
53 O Jewish Ethnographic Museum desenvolve um projeto por meio do qual em seu site constrói 
memórias sobre as principais cidades ucranianas. As informações sobre Olgopol podem ser acessadas 
em: <http://myshtetl.org/vinnitskaja/olgopol.html>. Acesso em 10 mai. 2020.  
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Meu falecido pai era fotógrafo, atendia principalmente aos domingos, muitos 
camponeses, quase que exclusivamente gente jovem, os quais nesse dia de 
folga vinham com seus trajes característicos, tirar uma foto, só ou com as 
namoradas. Também quando começou a guerra de 1914, todos os homens: 
russos, ucranianos e judeus os quais eram convocados para o serviço militar, 
tiravam fotografias para deixar às suas famílias. A atividade profissional do 
meu pai, o qual falava perfeitamente o russo, ucraniano e o polonês, além do 
iídiche, era muito bem relacionado com todos: chefes de administração, 
funcionários públicos e com o povo em geral, serviu para mais tarde, nos anos 
negros e tristes, com um pequeno para-raios na borrasca sangrenta dos 
“pogroms” (SIOMA, 1976, p.72).  

 

Quando li na autobiografia de Sioma pela primeira vez sobre a fuga de sua 

família da província de Olgopol54, o nome não me parecia desconhecido. O local 

chegou a ser a capital do condado russo da Podólia, até 1917, e depois foi ocupado 

pela Romênia. Demorei até lembrar a que aquele nome me remetia. Foi durante o 

exame de qualificação desta tese, em novembro de 2019, quando o professor 

Maurício Lissovsky contou algumas histórias a respeito de sua origem familiar, que 

lembrei qual era a lembrança que Olgopol me despertava, e ela foi muito importante 

para compreender as perseguições sobre as quais Sioma falava e até então não tinha 

conseguido contextualizar. A ligação era com a biografia da escritora Clarice 

Lispector, escrita em 2009 pelo historiador estadunidense Benjamin Moser.  

Moser conta que, em 1918, se instalaram na Ucrânia os pogroms, que foram 

ataques em série que “cobriram os campos e cidades da Ucrânia com sangue judeu” 

(MOSER, 2009, p.41).  Historicamente, a palavra pogrom é usada para designar os 

ataques organizados contra comunidades judaicas em que eram destruídas casas, 

lojas, templos, e o que mais houvesse pela frente. Esses ataques de violência, 

geralmente eram coletivos e tinham como pretextos ressentimentos econômicos, 

sociais, políticos e também religiosos.  

O biógrafo de Clarice sugere que uma das vítimas de um desses ataques foi 

a mãe da escritora, uma judia que morava em Tchechelnik, uma cidade que fazia parte 

da comarca de Olgopol, no sul da Podólia. Teria sido nesse estupro que a jovem teria 

ficado grávida de Clarice Lispector. Não encontrei registros especificamente sobre a 

situação de Olgopol nesta época. Ao falar de Tchechelnik, Moser (2009), ajuda a 

compreender o contexto local, ainda mais que, em ambas as comunidades, os judeus 

eram minoria, como conta o autor: 

 

 
54 O nome também pode ser encontrado como Olhopil ou Ol'hopil'. 
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O sul da Podólia fervia com a contrarrevolução; no verão, não menos do que 
cinco divisões do Exército Vermelho tinham chegado para reprimir os 
distúrbios, e a comarca de Olgopol, onde Tchechelnik está localizada, era a 
área mais instável de toda a Podólia. A Tcheka, predecessora da KGB, 
atribuía grande parte dos problemas à complexa geografia da região 
(montanhosa e coberta por florestas, por tanto ideal para a guerrilha) e à 
“mentalidade nacional-pequeno-burguesa” dos moradores e locais. Mas até 
eles mencionavam a “conduta pouco diplomática” das tropas soviéticas 
(MOSER, 2009, p.47, grifos do autor).  
 

Moser afirma que um pogrom básico era formado por um bando que invadia 

uma cidade, se espalhando pela rua e invadindo as casas de judeus para saqueá-los 

e depois matá-los, sem distinção de idade ou sexo e que, em geral, as mulheres eram 

estupradas antes de serem mortas.  

Os ataques ora se davam pelo Exército Popular da Ucrânia, os Brancos, ora 

pelo Exército Vermelho. Mas um movimento dos próprios camponeses, os Verdes, 

também foi responsável por muitos pogroms. Vladimir Vinnichenko, um dos líderes da 

guerra civil na Ucrânia, afirmava que os pogroms eram um fenômeno horrível que 

tinha como causas a ignorância e o aproveitamento por parte de criminosos que, 

tirando proveito de sua posição de liderança nos grupos, incentivavam homens e 

mulheres comuns, geralmente camponeses, a praticarem essas atrocidades contra os 

judeus em suas comunidades55.  

Sioma comenta em seu livro que muitas vezes os ataques aos judeus partiam 

de desertores dos diversos exércitos:  

 

Esses desertores voltavam para as cidades e aldeias da Ucrânia trazendo 
consigo as armas e não dando importância ao ser humano, pois aprendiam 
durante os anos de guerra, a matar e matar, iniciaram a organizar-se em 
bandos com a finalidade de saquear, roubar e matar os que se opunham aos 
mesmos. Para disfarçar esta sua fúria assassina, transformaram-se em 
“patriotas” e, usando vestimentas usadas a séculos atrás pelos cossacos 
ucranianos, se consideravam os “libertadores” (SIOMA, 1976, p.70, grifos do 
autor).  

 

É difícil precisar números, pois se tratavam de ataques de bandos, mas de 

acordo com o historiador norte-americano Taras Gunchak (2008), houve pogroms em 

estações ferroviárias e em diferentes cidades ucranianas, matando pelo menos cem 

mil judeus. A cidade mais castigada foi Kiev, atual capital da Ucrânia, onde os pogroms 

chegaram a atingir 231 povoados entre 1918 e 1921. Depois de Kiev, a província mais 

 
55 VINNICHENKO, Vladimir. Vozrozhdenie natsii, vol. III, ch. VI, seção 4. 
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brutalizada foi a Podólia, lembrando que era lá que ficava Olgopol. Sobre os ataques 

aos judeus, Sioma lamenta que: 

 

Infelizmente, a eterna vítima desses movimentos “libertadores” era, 

inevitavelmente, a população judia dos povoados pequenos e até de algumas 

cidades maiores, que não dispunham das armas, eram os alvos da sanha dos 

assassinos. Enumerável quantidade de pogroms, sob o escudo da 

“libertação” da Ucrânia, foram cometidos por estes “libertadores”- bandidos. 

“Mata Judeus, e salva a pátria”, era o lema deles (SIOMA, 1976, p.71, grifos 

do autor) 

 

Moser (2009) relata que, em 1920, só na cidade de Tchechelnik, quinhentas 

moradias de camponeses foram saqueadas. “O comércio foi destruído, os campos 

ficaram sem cultivo. A fome reinava” (MOSER, 2009, p. 50). Além disso, de acordo 

com o autor, seis anos antes, Tchechelnik tinha 8.867 habitantes. Em janeiro de 1921, 

a população teria se reduzido a menos da metade. É possível que, em uma cidade 

tão próxima de Tchechelnik como Olgopol, a situação não fosse muito diferente dessa.  

Em sua autobiografia, Sioma mostra uma das raras imagens da família 

reunida antes de vir para o Brasil (figura 19/página 6 do álbum Anexo A. Na imagem, 

aparecem Nathan Breitman, que no Brasil foi chamado Nissin, a esposa Ida e os cinco 

filhos: Sioma, que no Brasil também ficou conhecido como Simão; Moscia, que 

ganhou o nome de Maurício; Jasha, que teve como novo nome Jackob; Yussi, que 

passou a ser chamado José e Ryca, que virou Jaime.  

Sioma é o menino em pé, à esquerda. Na imagem, ele e o irmão, Maurício, 

aparecem com o uniforme do colégio onde estudavam. Uma curiosidade é que, apesar 

de toda a intimidade com a câmera, já que era fotógrafo, Nissin não olha para o 

dispositivo ao contrário de todos os outros membros da família.  
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Figura 19 – Ida e Nissin Breitman com os cinco filhos, em Olgopol 

 

Fonte: Respingos de revelador e rabiscos (1976). 

 

Ao longo da narrativa de sua autobiografia, os textos de Sioma mantêm uma 

constância. Ele conta as histórias, sem se posicionar muito sobre os fatos. O fotógrafo 

não assume uma posição mais crítica nem mesmo em um deles, no qual fala sobre o 

preconceito sofrido por um dos filhos em uma escola de Santa Maria, por ser judeu.  

Os dois momentos em que esse padrão se quebra estão relacionados a 

momentos traumáticos para a família. O primeiro deles foi quando Sioma escreveu 

sobre saída da família da Ucrânia. O outro foi no capítulo chamado Sim, aconteceu, 

em que o autor aborda os pogroms, em ambos se deixa levar pelo tom emocional e 

assume sua mágoa com o que teria acontecido enquanto a família ainda morava em 

Olgopol. Optando por recursos como o uso de muitas palavras entre aspas, e também 

de ironia, Sioma assume uma posição crítica a respeito dos progroms manifestada 

através de uma linguagem e de um tom sarcástico que coloca em xeque os 

movimentos que ocorreram no seu país logo após a Primeira Guerra Mundial. Muitos 

destes movimentos se diziam libertadores, mas na percepção do fotógrafo acabavam 

por destruir as comunidades e promover mortes: 

 

Quando começaram os movimentos “libertadores”, iniciaram a chegar aos 

ouvidos da população judia as notícias apavorantes do comportamento dos 
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“heróis” das matanças, violação e saques ocorridos em outros lugares. 

Ninguém podia pensar em organizar alguma autodefesa. Não havia 

elementos, armas, etc, que pudessem servir de apoio. Providenciaram-se em 

se prevenir com alimentos e esperar. Boatos não faltavam, diariamente 

surgiam novos e mais apavorantes. E, nesta atmosfera, um dia de verão, me 

parece que no ano de 1919, a nossa cidade foi “contemplada” com a chegada 

de um bando de Verdes, com fantasias dos séculos passados, não 

esquecendo o detalhe da cabeça raspada, no centro da qual se deixava uma 

mecha de cabelos, quanto mais longos, mais “chique” era, era chamado de 

arenque (SIOMA, 1976, p.73, grifos do autor). 

 

 De acordo com os pesquisadores da história ucraniana, ocorreram dois 

pogroms de maior proporção em Olgopol. O primeiro deles em maio de 1919, e o 

segundo em outubro do mesmo ano. A narrativa de Sioma faz referência a esses dois 

ataques:  

 

A cidade onde morei sofreu naquela época apenas duas invasões dos 
“libertadores assassinos”. Os “salvadores da pátria” não eram somente os 
ucranianos de todos os matizes, haviam outros: “brancos”, “vermelhos” com 
os mais variados nomes, mas todos com tendências e ações assassinas e 
bandidas, principalmente contra a população judia. O mais fraco e indefeso, 
tornava-se o motivo para perseguições, saques e assassínios (SIOMA, 1976, 
p.71, grifos do autor). 
 
 

 Em sua narrativa, Sioma não chega a falar mais amplamente sobre o ataque 

de outubro, mas traz muitos detalhes sobre como ocorreu o de maio daquele ano. Em 

um deles, inclusive, por pouco não teria se tornado uma das vítimas na sinagoga onde, 

no dia seguinte, foram encontrados alguns corpos. Ele conta que estava na sinagoga 

quando ela foi atacada pela primeira vez naquela noite:  

 

Eu, rapazinho, estava com alguns outros judeus na sinagoga, éramos uns 
vinte, os outros ao saber da presença dos “salvadores” da pátria na cidade 
fugiram para recolher-se as suas famílias e esconder-se. Quando também o 
nosso pequeno grupo resolveu retirar-se do templo, surgiu um dos “heróis”, a 
cavalo, e penetrou no recinto da sinagoga. Com revólver na mão e bastante 
bêbado, intimou que o grupo ficasse em fila. Ficamos, o bandido exigia que 
indicássemos onde se achava um judeu, por sinal um tio meu, este judeu era 
muito conhecido pelos ucranianos, pois por muitos anos ele residia em 
aldeias ucranianas e era considerado abastado. Ameaçava matar-nos a 
todos, caso não atendêssemos a sua exigência. Parecia que chegou o fim 
para os presentes. Neste momento, surgiu, como um salvador enviado pelo 
Supremo, um outro bandido, todo afobado, gritando ao primeiro que um outro 
bando já estava na cidade. Sabendo que não poderia esperar nada de bom, 
o bandido bêbado virou o cavalo e se mandou. Era quase um milagre. Mas 
embora o bando fugia, não deixou de pegar um pobre judeu aguateiro, e o 
esquartejaram. Foi uma prova do “profundo patriotismo (SIOMA, 1976, p. 74, 
grifos do autor).  
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Como destaca o próprio autor, a partida de um bando nem sempre 

representava que a população do povoado podia respirar aliviada, pois nada impedia 

que em seguida outro bando, muitas vezes oponente do anterior, surgisse, “assim, 

depois de curto intervalo de tempo, surgia um outro bando, usando qualquer nome, 

mas sempre com as mesmas finalidades macabras” (SIOMA, 1976, p.73). 

O personagem central desta tese traz ainda outros detalhes sobre esse ataque 

de maio, buscando demonstrar o que ele diz se tratarem de “pequenas amostras da 

vida na terra dos patriotas ucranianos” (SIOMA, 1976, p.74). De acordo com ele, 

quando o bando chegou no povoado, o comandante do grupo chamou pelos judeus 

mais conhecidos e apresentou uma lista de exigências, como roupas brancas, botas, 

farinha e outros alimentos e dinheiro.  

 

O não cumprimento das exigências equivalia a morte para os reféns detidos 
pelo bando e, também a liberdade aos componentes do bando praticarem as 
ações que quisessem. Mas, nem mesmo o cumprimento das exigências 
evitava os “passeios” e “visitas” dos bandidos às casas dos judeus para o 
saque, violação de moças e senhoras. Aos bandidos, juntavam-se muitos 
elementos da população ucraniana da mesma cidade. Farejavam casa por 
casa (SIOMA, 1976, p.73, grifos do autor). 
 

As questões que envolvem a memória, o esquecimento, o ressentimento e o 

trauma são complexas, por isso, é importante prestar atenção em alguns rastros que 

o texto de Sioma deixou. Ele decide deixar registrado, por exemplo, “farejavam casa 

por casa”, o que pode ser interpretado como uma metáfora de como os judeus eram 

perseguidos e do papel que os bandos tomavam, o de cães farejadores em busca de 

suas presas.  

Como disse, esta é a única vez em que Sioma não deixa dúvida alguma sobre 

a sua posição em relação a um acontecimento histórico. Para ele, aqueles conflitos 

que aconteciam na Ucrânia naquele momento tinham os judeus como vítima, e nesse 

ponto da narrativa, ele se assumiu judeu e também o papel de vítima. Aliás, ele conta 

sobre as vezes em que a sua própria casa foi alvo dos bandos:   

 

Muitas vezes, o meu pai, ao ouvir vozes fora de nossa casa, o que denunciava 

a indesejável “visita”, saía para enfrentar os bandidos. Falava-lhes em 

ucraniano genuíno, as vezes até reconhecia um ou outro, até conseguir 

convencê-los a deixar de entrar em nossa casa. Infelizmente, apesar do 

comportamento “cavalheiresco” dos “libertadores” os quais se retiraram no 

dia seguinte, foram encontrados assassinados umas 15 pessoas, até no 

interior de uma sinagoga foram encontrados corpos de pessoas mortas sem 

piedade e, sem distinção de idade ou sexo. O enterro foi acompanhado quase 
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pela população total. Este foi o marco lúgubre da “visita” dos “libertadores” 

(SIOMA, 1976, p.73, grifos do autor).  

 

Esses quatro anos de mergulho na trajetória de Sioma Breitman me permitiram 

ficar com algumas inquietações em relação a esses relatos. Tais “perturbações” sejam 

justamente pela falta de algumas repostas que, para mim ainda são peças que estão 

faltando em relação à trajetória desta família. O que não deixa de ser uma lição tanto 

para a jornalista quanto para a pesquisadora que está diante aqui do seu leitor: nem 

sempre encontramos todas as respostas, e precisamos aprender a lidar com isso.  

Mas me inquieta Sioma ter contado apenas sobre o primeiro ataque. O que o 

motivou a não falar sobre o segundo pogrom se ele ainda estava no povoado? Será 

que sua família não foi atacada? Ou, foi ao contrário.Algo que percebi em Sioma, é 

que, muitas vezes, quanto maior é o seu silêncio, maior deve ser o sinal de alerta que 

ali há algo a ser pesquisado. Espero que no futuro outro pesquisador seja capaz de 

encontrar as respostas que eu não consegui perceber neste momento.    

Trago comigo uma desconfiança. Mas uma hipótese sem comprovação não é 

o melhor que se pode apresentar em uma pesquisa científica, principalmente se 

tratando de uma tese. Ainda assim, prefiro arriscar e expor o meu ponto de vista. 

Tenho a impressão, os historiadores que perdoem a minha ousadia, de que foi em um 

desses pogroms, provavelmente o de outubro, que o pai de Sioma sofreu algum tipo 

de violência e que talvez tenha sido isso que fez com que a família migrasse de 

Olgopol meses depois. Maurício Breitman fala que o pai teve a perna amputada 

semanas depois da guerra, mas quem sabe teria sido num desses conflitos. 

Como pude debater até aqui, Sioma fala de como os pogroms colocaram fim à 

trégua que existia entre os judeus e seus vizinhos no povoado, e também que nos 

anos seguintes à Guerra Civil Ucraniana houve um período de fome devastador 

naquela área. Mas em nenhum momento Sioma diz que foram esses exatamente os 

motivos que levaram a família a abandonar a Ucrânia exatamente em 1920.  

Ele não comenta sobre a renda de seu pai com a fotografia ter diminuído nem 

nada que possa ter quebrado a rotina dos Breitman. Aliás, Sioma não fala 

absolutamente nada sobre os parentes que ficaram por lá, nenhuma menção aos avós 

ou outros familiares. A passagem que chega mais perto disso em todo o livro é a que 

foi narrada acima, sobre um de seus tios ter sido procurado por um dos bandos 

durante o pogrom de maio.  
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Ampliando um pouco as questões sobre o pai de Sioma, não encontrei 

nenhuma informação que houvesse outro fotógrafo no povoado. E a narrativa de 

Sioma sobre como ele era procurado para os retratos nos domingos reforça um pouco 

a suposição de que ele pudesse ter o único estúdio de Olgopol, afinal o povoado não 

era muito grande. Sendo assim, é impossível olhar para uma das 219 imagens 

presentes no livro Evreiskie Pogrimy (1918-1921), resultado de uma exposição do 

Comitê Judaico de Vítimas de Pogroms, realizada em Moscou em 1923, sem ao 

menos imagina se ela foi feita por Nissin Breitman. Por enquanto, não há resposta 

para essa dúvida.  

O livro, editado em 1926, conta com imagens doadas por famílias judaicas, 

entre elas a fotografia da próxima página (figura 20), que mostra o recolhimento de 

cerca de 20 pessoas que foram assassinadas em Olgopol, provavelmente no pogrom 

de maio de 1919. Ao lado dos corpos, já envolvidos para sepultamento, se encontra a 

população local que observa a cena. A imagem também está disponível no site da 

Ghetto Fighters House56 de Israel.  

 

Figura 20 – Sepultamento de judeus vítimas de um pogrom em Olgopol em 1919 

 

Fonte: Evreiskie Pogrimy (1918-1921). 

 

 
56 O museu conta a história do Holocausto a partir da visão dos sobreviventes, enfatizando a bravura 
deles em reconstruírem suas vidas no Estado de Israel. A imagem está disponível em: 
<https://www.infocenters.co.il/gfh/notebook_ext.asp?book=124094&lang=eng>. Acesso em 08 ag. 
2020. 
 

https://www.gfh.org.il/eng/Archive
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Saindo do campo das suposições e voltando à pesquisa científica, que afinal 

de contas é o propósito deste estudo, preciso retomar Svetlana Aleksiévitch, quando 

a autora conta que “antes da Revolução Russa de 1917, o romancista russo Aleksandr 

Grin escreveu que ‘o futuro parece ter deixado de estar no seu lugar’. Passaram cem 

anos, e de novo o futuro não está no seu lugar. Chegou um tempo em segunda mão” 

(ALEKSIÉVITCH, 2016, p.11). Pois, ao narrar o momento em que deixam para trás a 

casa onde viviam e tudo aquilo que acumularam ao longo da vida, Sioma parece 

mergulhado no sentimento de que fala Grin, o de alguém cujo futuro deixa de “estar 

no seu lugar”.  

A escrita de Grin veio muito ao pensamento à medida que Sioma narra a saída 

da família de Olgopol, em cima de uma carroça de camponeses, a qual andava 

vagarosamente por ter sete pessoas sobre ela – Sioma, o pai, a mãe, os quatro irmãos 

e um casal de camponeses – e ir “devagar, atravessando a nossa cidadezinha; na 

passagem, em certos lugares, vimos, pela última vez; a escola e o ginásio no qual eu 

e meu irmão mais jovem estudamos em uma viagem que durou um dia inteiro” 

(SIOMA, 1976, p.). É possível perceber na narrativa do autor, que quando ele revisita 

essas lembranças, existe esse sentimento de ruptura com o mundo que conhecia e 

com o futuro que os Breitman planejavam para si. 

É como “fuga para a Bessarábia” que Sioma se refere ao dia no qual deixaram 

tudo o que tinham para trás em direção à cidade de Raskov, nas margens do rio 

Dnester, fronteira natural com a Bessarábia. A esperança da família, segundo conta o 

fotógrafo, era ir para a casa de parentes, planejando voltar um ano mais tarde, o que 

acabou nunca acontecendo.  

Aquela partida marcou tão profundamente Sioma a ponto de aos 72 anos, 

quando escreveu seu livro, ainda conseguir relatar a sensação de medo e tristeza que 

tomou conta dele, dos irmãos e dos pais usando termos como “receios não faltavam, 

“o perigo rondava em toda parte”, e “era uma viagem clandestina”.   

Entre a expectativa da família, a de deixar Raskov, e chegar à cidade de Orhei, 

onde moravam seus parentes, havia, geograficamente, apenas o Rio Dniestre, que 

nasce na Ucrânia, próximo da fronteira com a Polônia, e flui em direção ao mar Negro. 

A travessia, no entanto, era proibida: 

 
A travessia do Dnester, fazia-se a noite, noite sem lua. Assim evitava-se o 
perigo de sermos vistos pelos guardas bolcheviques de um lado e romenos 
de outro lado. A travessia e lugar exato constituía uma operação “bélica” e, 
era organizada por “empresários” contrabandistas de gente, tinha-se que 
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aguardar semanas até que chegasse o turno da gente, por este motivo 
tivemos que ficar em Rashkov esperando (SIOMA, 1976, p.6, grifos do autor). 

 

O jovem Sioma, que sonhava em estudar desenho e ainda tinha esperança de 

voltar para casa, acabou morando com a família em um alojamento, na verdade uma 

peça cedida em uma casa particular, e trabalhando na colheita de fumo durante um 

mês para que tivessem condições de juntar dinheiro e poder pagar pela travessia e 

pelo suborno aos que ele chama de “contrabandistas de gente”.  

De acordo com Sioma, esses homens “tomavam mil e umas precauções, além 

de extorquir a cada momento dinheiro, justificando-o com a necessidade de ‘lubrificar’ 

guardas e contratar barqueiros” (SIOMA, 1976, p.6). O dinheiro supostamente era 

pago por essas pessoas aos soldados romenos e bolcheviques para que fizessem 

vista grossa à passagem do grupo pelo rio. Sioma em nenhum momento reclama do 

trabalho braçal, mas a certa altura lembra que até então todos acreditavam que 

seguiria um caminho intelectual, e assinala em seu livro, deixando marcado em sua 

história: “primeira profissão: colhedor de fumo” e contando que no final do dia suas 

mãos ficavam cobertas da gosma da planta (SIOMA, 1976, p.6).  

Sioma também traz detalhes sobre a viagem pelo rio que, como planejado, 

ocorreu em uma noite de Lua Nova e durou cerca de meia hora. Ao chegar na margem 

romena, eles ficaram escondidos em um vinhedo e, depois, foram transportados em 

carroças até Orhei, cidade que atualmente pertence à Moldávia: 

 

Finalmente chegou a noite misteriosa, cheia de perigos e completo silêncio 
de todos os candidatos de “navegadores”, usavam-se canoas pequenas e 
rasas, basta dizer que vinha ajoelhado e segurando as mãos, nas bordas, 
sentia nos dedos a água do rio. A escuridão era completa, não se vislumbrava 
nem os companheiros da “nave”. Os remos eram movidos sem fazer o mínimo 
ruído em contato com a água. Felizmente, depois de mais ou menos meia 
hora, chegamos à outra margem (romena), sempre sem ruído e sem falar. Os 
guardas não estavam no lugar, subornados e não ignorando a hora da 
“operação” retiravam-se para mais longe (SIOMA, 1976, p.6, grifos do autor). 

 

Sobre os meses que passou na casa dos parentes em Orhei, Sioma conta 

apenas que serviu para que pudesse aprender romeno. Depois, mudaram para 

Kishinau, em 1921, “em busca de novos horizontes”, e ele e um dos irmãos 

começaram a trabalhar entregando pães:  

 

Trabalho era um problema. Nós engrossamos o contingente dos sem 
trabalho. Como a época era próxima à Páscoa judia, era a época de 
fabricação dos mazots, pão ázimo usados pelos judeus durante a semana 
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festiva. Conseguimos, eu e meu irmão, trabalho de carregadores de cestos 
de mazots. Este trabalho foi compensador, permitiu comprar (pela primeira 
vez) roupas de homem, até então usávamos os uniformes colegiais. 
Passando a Páscoa, o problema do “ganha pão continuava” (SIOMA, 1976, 
p.6-7, grifos do autor). 
 

Segundo os escritos de Sioma, a situação da família só começou a melhorar 

devido a um programa que existia para ajudar os refugiados a conseguirem emprego, 

ainda que temporário. Esta parte do relato é importante, porque é uma das raras vezes 

que Sioma fala sobre a profissão de seu pai.  

Sioma escreveu em Respingos de revelador e rabiscos que o comitê 

encarregado dos refugiados, ao saber que Nissin era fotógrafo, contratou seus 

serviços para fotografar todos os refugiados que viviam em Kishinau, e como ressalta 

Sioma “não eram poucos” (SIOMA, 1976, p. 7). Já Sioma, depois de um tempo, 

conseguiu trabalho como ajudante de pedreiro: “a distribuição do serviço para os 

refugiados obedecia a uma norma: cada um obtinha trabalho de acordo com a idade 

e situação familiar. Era uma espécie de rodízio, para cada um, um pouco. Terminada 

a minha cota de trabalho, fiquei novamente ‘no ar’” (SIOMA, 1976, p.7).  

Como agora a família vivia em uma capital, justamente em uma época em que 

a fotografia começava a se desenvolver mais, o pai de Sioma o incentivou a buscar 

trabalho em um estúdio fotográfico. A ideia, inicialmente, não era que ele trabalhasse 

como fotógrafo, e sim, que, por gostar de desenho, pudesse se aperfeiçoar no retoque 

de negativos, que era algo que não dependeria, por exemplo, de ele ter recursos para 

comprar uma câmera: “Fui aceito por um profissional e comecei a ganhar cinquenta 

‘leis’, moeda romena. Este salário não era muito brilhante, porém foi um bom começo. 

Progredi rapidamente, e em menos de um ano estava na altura de ganhar um salário 

compensador” (SIOMA, 1976, p.7).  

Porém, quando parecia que a família iria se estabilizar, a situação na 

Bessarábia se agravou, principalmente em relação à fome e aos problemas sociais: 

 
A situação dos refugiados, em dezenas de milhares, tornava-se insustentável, 
agravando-se ainda mais com a intenção do governo de obrigar os refugiados 
a abandonar o país dentro de seis meses. Atravessávamos o ano de 1922, e 
o comitê judaico de auxílio aos refugiados proporcionava auxílio aos que 
desejavam procurar outros países, nos quais imaginavam encontrar um clima 
melhor. Jovem, com menos de 18 anos, sonhava conhecer o mundo e fugir 
as perspectivas, cada vez mais difíceis, iniciei a “maturar” como fazê-lo. 
Pretendia ir longe da Romenia e, mais tarde, fazer vir a família toda. Para 
onde? A coisa não era fácil. As exigências e a burocracia em toda parte, 
barreiras intransponíveis para a gente sem ou com poucos recursos. 
Infelizmente, eu me achava entre estes (SIOMA, 1976, p.8).  
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Antes de conseguir uma cópia do livro de Sioma, procurei muito nos arquivos 

oficiais de entrada de imigrantes pelos portos brasileiros, sobre algo que pudesse 

sinalizar sua chegada ao país. Depois, quando soube que, na verdade, ele primeiro 

foi para Buenos Aires, na Argentina, procurei seguir seus passos por lá, mas também 

tive insucesso na empreitada de encontrar registros sobre a chegada de Sioma 

Breitman. Durante a leitura de seu livro, encontrei um dos motivos para que isso tenha 

acontecido. Como não tinha dinheiro suficiente para fazer a viagem, Sioma não pode 

emitir um passaporte individual e, concordou em ser incluído como mais um membro 

de uma família que iria imigrar, “assim, o passaporte era um só para vários. No meu 

caso, fiz parte de uma família: uma viúva com seis filhos (todos desconhecidos entre 

si) que seguia para a Argentina” (SIOMA, 1976, p. 8).  

Assim como o Brasil, naquela época, a Argentina e outros países sul-

americanos investiam na sua divulgação junto aos países da Europa, na busca de 

pessoas que pudessem imigrar, servindo de força de trabalho em diferentes áreas. 

Como a preferência de quem migrava era pelos Estados Unidos e Canadá, iniciaram 

os programas de outros países que tinham interesse em receber esses refugiados.  

Conforme Burko (1963, p. 51) as pessoas que migravam fugiam das 

“perseguições religiosas e políticas, da guerra, da dominação de estrangeiros, da 

miséria e, algumas vezes, da própria fome”, o que caminha também no sentido do que 

nos traz Andreazza (1999, p.15), para quem os deslocamentos aconteciam motivados 

pela construção de uma nova realidade, por melhor qualidade de vida, afinal, 

“ninguém migra longa distância sem que exista um impulso, muito subjetivo, da esfera 

da esperança, chamado por alguns de ilusão migratória”. Como vimos acima, o próprio 

Sioma fala em “fugir as perspectivas, cada vez mais difíceis” nas quais vivia.  

O Brasil, a partir de 1890, teve uma política de incentivo à vinda de imigrantes 

ucranianos e de outros grupos, propondo que saíssem de seus países de origem. A 

princípio, esses imigrantes tinham interesse em chegar até a América do Norte e o 

Canadá, somente mais tarde o Brasil foi considerado um destino viável, por ser 

transmitida a imagem do “Paraíso das Delícias” (ANDREAZZA, 1999, p. 6).  

O governo brasileiro iniciou uma intensa propaganda, “a arregimentação 

brasileira de imigrantes foi confiada às companhias de navegação marítima 

responsáveis pelo transporte dos imigrantes, pagando um preço elevado na época, 

por cada pessoa que desembarcasse no Rio de Janeiro” (OLIVEIRA, 2008, p.59).  
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A vinda dos ucranianos para o Brasil, conforme estudos da historiadora Oksana 

Boruszenko (2017), ocorreu em três grandes etapas. A primeira, no final do século 

XIX, sendo uma das maiores levas em 1895, quando camponeses da Galícia57 e da 

Bukovina, devido à superpopulação e a autocracia do regime czarista, deixam o seu 

país. Uma segunda etapa, na qual vieram os familiares de Sioma para o Brasil, 

ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. Trouxe ao país pessoas mais 

intelectualizadas, mais politizadas, alguns envolvidos na luta pela independência da 

Ucrânia, que para não serem perseguidos na Europa, foram para outros países. E, 

finalmente, a terceira etapa ocorreu após a Segunda Guerra, quando mais de 

duzentos mil ucranianos se deslocaram para vários países e parte deles veio para o 

Brasil. Eram operários, prisioneiros de guerra, refugiados políticos, soldados que 

lutaram contra os russos (BORUSZENKO, 2017). 

Calcula Boruszenko que, até o final da Primeira Grande Guerra, o número de 

imigrantes ucranianos no Brasil era de quarenta e cinco mil pessoas. Já entre as duas 

grandes guerras, ingressaram no Brasil aproximadamente nove mil imigrantes 

ucranianos. E, após a Segunda Guerra, aproximadamente sete mil ucranianos.  

A ideia da ida para a Argentina, principalmente para Buenos Aires, onde tinha 

um parente morando, agradou Sioma. Tratava-se de uma capital, havia boas 

informações sobre o local e sua ideia era conseguir trabalho rapidamente e, assim 

que possível, buscar seus pais e irmãos: “naquela época, a Argentina era o país sul-

americano mais divulgado entre os habitantes da Europa e, também, entre os 

refugiados” (SIOMA, 1976, p. 8).  

Para vir para a América do Sul, primeiro, Sioma e sua “nova família” 

embarcaram em um trem no final de dezembro de 1922, seguindo para Hamburgo, 

onde tomariam um navio com destino à Buenos Aires. A viagem de trem até Hamburgo 

durou vários dias, depois, os imigrantes foram para um alojamento onde aguardaram 

duas semanas até que fossem verificados seus documentos e condições de saúde. 

Depois, partiram na viagem de navio:  

 

Embarcamos em um navio da Cia de Navegação Francesa, que de maneira 
nenhuma podia ser considerado adequado para transporte de pessoas. Num 
detalhe pode ilustrar o quadro, alimentação era péssima, ao ponto que os 
viajantes foram forçados a fazer greve de fome para conseguir melhorá-la. 
Num porto espanhol, embarcou um numeroso número de imigrantes 
espanhóis. Foram alojados em condições ainda piores. Eram alegres, 

 
57 A região da Galícia à qual nos referimos é situada a oeste da Ucrânia e ao sul da Polônia. 
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cantavam, dançavam e tocavam músicas populares de sua terra. Assim, após 
31 dias de uma viagem péssima, chegamos a Buenos Aires. Depois das 
formalidades aduaneiras cada um era livre de ir para onde queria, os que não 
tinham possibilidade e recurso de alojar-se na casa de parentes ou num hotel, 
podia gozar da hospitalidade do tal chamado “Hotel dos Imigrantes”. Era um 
prédio bastante grande, que oferecia para os recém chegados uma cama por 
noite. As camas eram beliches, com lastros de molas e só, nada de colchoes 
e muito menos de roupas de cama. Tive que aceitar esse “luxo” (SIOMA, 
1976, p. 8, grifos do autor). 

 

Antes de Sioma partir, foi feita uma fotografia de Sioma com seus irmãos (figura 

21/página 6 do álbum Anexo A).  

 

Figura 21 – Antes de partir da Europa, Sioma posou para foto com os irmãos 

 

Fonte: Respingos de revelador e rabiscos. 

 

 

Sioma também registrou os companheiros de viagem de navio (figura 22). A 

imagem datada de 12 de abril de 1923, foi encaminhada para seu pai, na Romênia, a 

partir do Correio do Rio de Janeiro, por onde a embarcação na qual estava o fotógrafo 

passou antes de ir para a Argentina. Não há nenhuma informação sobre de quem era 

a câmera com a qual foi feito o registro, afinal naquela época Sioma ainda não tinha 

equipamento fotográfico.  
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Figura 22 – Fotografia feita por Sioma dos companheiros de navio em 1923 

 

Fonte: Arquivo Fotográfico do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. 

 

Tudo o que Sioma tinha quando chegou à Argentina era uma pequena maleta 

com uma muda de roupas e uma quantia em dinheiro de um dólar americano, o que 

seria suficiente para apenas um dia de alimentação. Por isso, assim que saiu do Hotel 

dos Imigrantes foi direto para a casa de um familiar, em Villa Crespo. Sobre o parente 

Sioma só conta que era um norte-americano e que vivia em condições bem mais 

simples do que até então se imagina e que por isso precisou arrumar logo um emprego 

para poder ajudar nas despesas da casa.  

Depois de algumas tentativas frustradas de conseguir trabalho em ateliês de 

fotografia, Sioma foi contratado em um grande estúdio, o do italiano Dom Pablo 

Apugllese, especializado em cartes de visite. No local Sioma fazia o retoque de 

negativos. Algo que era bastante comum naquela época. Além de corrigir 

imperfeições, com o retoque era possível acrescentar elementos na fotografia, como 

gravatas, bigodes, chapéus.  

Mas a felicidade com a nova vida durou pouco tempo. Sioma foi surpreendido 

com uma carta da família. Em seu livro, ele não conta como recebeu o documento, 

mas em sua entrevista58, que faz parte do acervo do Instituto Cultural Marc Chagall, 

Maurício Breitman conta que levou pessoalmente a carta ao irmão. Ao contrário do 

 
58 A entrevista de história oral foi realizada em janeiro de 1991, e faz parte de um projeto sobre os 
judeus que moraram em Porto Alegre e integra o acervo do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall que 
tem sede em Porto Alegre.  
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que esperava, que era saber quando a família chegaria a Argentina, Sioma teve uma 

“surpresa desagradável” porque “pelo fato de meu pai ser um inválido (sem a perna 

direita), não lhes foi concedido o visto para poder seguir até Buenos Aires” (SIOMA, 

1976, p. 11). Na verdade, a própria entrada no Brasil, pelo porto do Rio de Janeiro, 

teria sido bastante difícil, como lembra o fotógrafo: 

 

Com a interferência do Comitê de Auxílio aos Imigrantes e outras pessoas, 
conseguiram pisar em terra brasileira. O pensamento deles era, de vagar, 
chegar até a fronteira argentina, atravessá-la e seguir assim até Buenos 
Aires, onde eu me encontrava. Tudo eram planos, não se deram conta do 
empreendimento difícil para aquela época, uma família com seis pessoas e 
com recursos minguados, praticamente “derretendo-se”, seria difícil chegar 
até lá. Finalmente, chegaram até Porto Alegre. Na realidade, foi o fim da 
tentativa, pois tiveram noção da realidade, grandes distâncias, grandes 
despesas e grandes dificuldades, e pouquíssima probabilidade de êxito 
(SIOMA, 1976, p.11, grifo do autor). 
 
 

Com a família passando por dificuldades e a sua mãe doente, a esperança 

recaiu sobre Sioma, o filho mais velho e que era o único naquele momento com 

profissão. Ele teve de pedir demissão e ir se juntar à família em Porto Alegre. Saiu da 

Argentina com uma recomendação de seu patrão (figura 23), dando conta de que seu 

trabalho com retoques era de boa qualidade.  

 

Figura 23 – Documento de Dom Pablo indicando o trabalho de Sioma  

 

Fonte: Respingos de revelador e rabiscos. 
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Sioma chegou de trem a Porto Alegre em janeiro de 1924. Os pais já lhe 

esperavam na estação. Com a frase “vindo de uma grande capital estrangeira, não 

podia sentir emoções novas, além das de encontrar-me com meus pais e irmãos” 

(SIOMA, 1976, p. 14), o fotógrafo deixa evidente seu descontentamento em não seguir 

com os planos em Buenos Aires.  

No ano seguinte, a família abriu o primeiro atelier fotográfico, no bairro Bom 

Fim. Ali começava não mais só uma história dos Breitman, mas também o da 

Fotografia Aurora, que depois teve outros estúdios na capital, em Cachoeira do Sul e 

também em Santa Maria na região central do Rio Grande do Sul, como veremos no 

próximo capítulo. 
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2 POR TRÁS DA MÁQUINA: AFETOS REVELADOS 

 

“A memória tem uma força de gravidade, ela sempre nos atrai. Os que têm 

memória são capazes de viver no frágil tempo presente, os que não a têm não vivem 

em nenhuma parte”. Desde que ouvi essa afirmação pela primeira vez, no 

documentário poético Nostalgia da Luz (2010), do cineasta chileno Patrício Guzmán, 

não a esqueci e não foram poucas as vezes que voltei a refletir sobre ela em diferentes 

momentos desta tese, em especial ao escrever esta seção. 

No filme de Guzmán, é em meio ao deserto do Atacama, considerado o local mais 

seco do planeta, que astrônomos, arqueólogos e mulheres procuram, 

respectivamente, rastros de estrelas mortas, vestígios do passado e restos de 

pessoas assassinadas pelo governo Pinochet59. Em determinado ponto, a pergunta 

“quem somos?” acaba vindo à tona de uma forma muito natural, e a dúvida pertence 

tanto ao âmbito cósmico quanto ao social. É ao colocar em jogo as percepções de 

tempo e de memória que o diretor nos encaminha para possíveis repostas, as quais 

acabam passando pela construção que fazemos de nós mesmos e do mundo.  

Foi impossível não lembrar do documentário quando assisti ao premiado drama 

Meu Pai (2020), de Florian Zeller. Eu já trabalhava a escrita final da tese, em março 

de 2021, quando o filme começou a arrancar elogios da crítica e seis indicações ao 

Oscar que se converteram em duas estatuetas60. Quando o The Times escreveu que 

era um filme “de cortar o coração”, devido a sua temática, resisti um pouco a assistir.  

Escrever uma tese em meio a uma pandemia não é algo que traga o melhor 

equilíbrio emocional para alguém. Por isso, preferia não mexer naquele momento em 

feridas que podiam trazer à tona dores pessoais como a de ter visto a minha avó 

perder a memória em função do Alzheimer ou ter acompanhado um homem como o 

meu próprio pai, que se orgulhava de sua “boa” memória, mal recordar quem eu era 

no fim da sua vida. Mas, como não assistir a um filme que fala sobre uma questão 

como a demência em um momento em que escrevia sobre afetos e memórias?  A 

urgência do filme me venceu.  

 
59 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte foi um general do exército chileno e ditador do seu país de 
1973 a 1990. Seu governo foi autoritário e caracterizado pela perseguição a seus opositores. Estima-
se que pelo menos três mil pessoas foram mortas e mais de quarenta mil torturadas enquanto Pinochet 
esteve no poder. O documentário Nostalgia de Luz mostra, entre outros personagens, um grupo de 
mulheres que busca por restos mortais de entes queridos que, depois de mortos, teriam sido jogados 
de helicóptero no deserto do Atacama. 
60 Anthony Hopkins recebeu a estatueta de melhor ator e Florian Zeller a de melhor roteiro adaptado.  
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Minha intenção ao trazer os dois exemplos acima, um documentário e uma ficção, 

não tem o propósito apenas de expor as minhas impressões sobre os filmes. No meu 

entendimento eles oferecem pontos de vista únicos sobre a permanência da memória 

e sua relação com questões como os traumas e as doenças capazes de colocar em 

xeque as nossas próprias identidades a partir da perda das nossas lembranças. Com 

certeza, trago essas duas produções porque elas me afetam e assim interferem nas 

observações que faço nesta tese, mas também porque elas mostram como a memória 

é um tema importante e atual.  

Isso se liga ao que Huyssen chama de cultura da memória, um interesse por essa 

temática, principalmente a partir dos anos de 1980, quando começa o acesso, por 

exemplo, a testemunhos de vítimas do Holocausto e das ditaduras na América Latina. 

Podemos ainda somar à “descoberta” dos filmes domésticos pelos documentaristas 

na construção de narrativas que privilegiam as memórias.  

Huyssen direciona o nosso olhar para o fato de como é importante refletir sobre 

como a memória tem ganhado espaço nas pesquisas e nos faz pensar que “quanto 

mais armazenamos o passado em bancos de dados, mais ele é sugado para a órbita 

do presente e, assim, pronto para ser acessado na tela” (HUYSSEN, 2000, p.74). Ou 

seja, por mais que se remeta ao passado, a memória tem sido cada vez mais um tema 

do presente, e isso acontece até mesmo para que se possa compreender questões 

que envolvem as identidades de determinadas pessoas, grupos e nações.   

Se no documentário chileno a pergunta que nos consome é “quem somos nós?”, 

no filme de Zeller, em determinado ponto da narrativa, o personagem principal da 

trama, já devastado pelo Alzheimer questiona: “quem sou eu, exatamente?”, 

justificando que sentia como se estivesse perdendo todas as suas folhas e galhos, 

numa espécie de metáfora com uma árvore prestes a tombar. 

Esses momentos em especial me colocaram a pensar não mais apenas sobre a 

vida dos meus familiares e as minhas memórias afetivas com eles, mas também sobre 

Irineu Breitman, que pretendia entrevistar quando elaborei o projeto desta pesquisa, 

mas que, em 2018, devido a um processo de demência, não tinha mais condições 

cognitivas de falar sobre o seu pai, Sioma Breitman.  

Em um intervalo relativamente curto de tempo, entre as gravações do 

documentário de Eneida Serrano sobre Sioma Breitman, em 2014, e a minha primeira 

tentativa de entrevista com Irineu em 2018, a demência avançou de uma forma tão 

devastadora que lhe decepou todos os galhos, até, me apropriando da metáfora de 
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Meu pai, a sua árvore tombar em 2020. É por meio do depoimento de Irineu ao 

documentário e de uma entrevista de história oral dele que faz parte do acervo do 

Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, datada de 1991, que recupero algumas de 

suas falas sobre seu pai.  

Não é à toa que o conceito de memória com o qual trabalho nesta pesquisa a 

traz como um processo ativo que ao mesmo tempo influencia e é influenciado por 

nossas identidades e cultura. Para isso, trago como autores basilares Iván Izquierdo 

(2011), Jöel Candäu (2014), Aleida Assmann (2011), Le Goff (1995) e o próprio 

Andreas Huyssen (2000) de quem falava há pouco.  Aos conceitos desses autores, 

ainda somo os das arqueologias das mídias, que nos convidam a pensar que:  

 

confiamos na memória para nosso senso de identidade. No entanto, a 
memória é orientada para trás e, além disso, é não linear, intermitente, 
traumática, compulsiva, passível de repetição, além de depender do lugar e 
do espaço. Porém, os desafios à narrativa também derivam de fatores menos 
antropológicos e refletem nosso ambiente e as tecnologias que utilizamos 
para nos comunicarmos e nos orientarmos no espaço e no tempo 
(ELSAESSER, 2018, p. 57). 

 

Passando a falar sobre Sioma, imagine por um momento um homem que 

nasceu no ano de 1903. Quando ele tinha 11 anos, começou a Primeira Guerra 

Mundial, a qual só terminou quando ele já contava 15 anos. E nesse meio tempo o 

seu povo ainda precisou enfrentar a Revolução Russa. Um pouco depois, surgiu uma 

pandemia mundial, a Gripe Espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. 

Nesta época, ele tinha 17 anos. Aos 19 anos, esse jovem migrou para outro continente 

na busca de uma vida mais digna. Um ano depois, trocou novamente de país, foi para 

o Brasil encontrar a sua família que migrou para lá.  

Vamos além, aos 21 anos, esse homem montou seu primeiro estúdio 

fotográfico, com o seu pai, e menos de seis anos depois, o mundo passou a enfrentar 

a sua maior crise econômica, a queda da Bolsa de Nova Iorque. No mesmo ano, o 

país onde esse homem e sua família foram buscar por paz viveu a Revolução de 1930, 

que culminou em um Golpe de Estado e, dois anos depois, o presidente impôs um 

regime ditatorial. Quando ele tinha 30 anos, o Nazismo chegou ao poder e começou 

uma perseguição ao seu povo e, aos 37 anos se viu diante da Segunda Guerra 

Mundial, que só terminou quando ele já tinha 42 anos. Em 1954, ele soube do suicídio 

de uma das pessoas que mais tinha orgulho de ter fotografado, o presidente do país, 
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Getúlio Vargas. Antes de morrer, ele ainda acompanhou a Guerra da Coreia e a 

Guerra do Vietnã. 

E se, agora, eu perguntasse que memórias guardava esse homem? O que 

poderíamos responder? E, se eu mudasse a pergunta, e passasse a questionar como 

todas essas experiências interfeririam na forma deste homem ver o mundo e 

enquadrá-lo a partir das lentes de sua câmera? O que poderia ser dito sobre Sioma? 

Nesse momento de escrita não consigo pensar em outra resposta se não no 

trecho do poema de Manoel de Barros em que ele diz que a força de um artista vem 

das suas derrotas porque só a alma atormentada “pode trazer para a voz um formato 

de pássaro” e também que “o olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É 

preciso transver o mundo” (DE BARROS, 2016, p. 75).  

A fala de Manoel de Barros transpira poesia, e diante de uma pesquisa científica 

precisamos de um pouco mais de pés no chão, mas se pensarmos esse transver no 

sentido de ver além do que está explicito em uma primeira camada de imagem, seja 

ela um filme ou uma fotografia ou mesmo de ir além do que já é conhecido sobre a 

trajetória de um personagem, acredito que isso se aplica ao meu objeto. Penso ser 

essa o dever desta pesquisa em relação a Sioma e sua obra, afinal imaginação não 

faltou a esse homem da imagem, seja ao fotografar ou traçar estratégias para divulgar 

o seu trabalho.  

Essa fala de Manoel de Barros sobre a dor do artista também ajuda a refletir no 

mesmo caminho que propõe Susan Sontag, que em seus estudos nos provoca, 

revelando que “por trás da câmera fotográfica há um agente que, ao acionar o botão 

disparador, deixa aflorar toda uma bagagem cultural, seja ela em tom de denúncia, de 

agressividade e até mesmo de ingenuidade” (SONTAG, 1986, p. 87). 

Na autobiografia de Sioma é possível encontrar essa busca pelo sentimento e 

também a confissão da dor. Isso está presente quando ele diz “aprendi a ver, compor 

e sentir, quando um retrato ou outro motivo fotografado transmitia através do branco 

e preto do papel o seu conteúdo com efeito, o qual fazia esquecer que se tratava 

apenas de papel” (SIOMA, 1976, p. 101) e também quando afirma que: 

 

Duas guerras mundiais, afora uma dúzia de “guerrinhas” seifaram perto de 
cem milhões de seres humanos, sem preocupação de idade e sexo das 
vítimas do genocídio. Cada grupo defendendo seus altíssimos fins. “O fim 
justifica os meios”, o maior procura “engolir” o menor. Estas são as 
características do ambiente do planeta “exemplo”. Com grandes lutas e 
vítimas sem fim, o nosso mundo marcha. Os homens iludindo a si próprios, 
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promovem as reuniões de classes, de profissões, de nações. Tudo, porém, é 
efêmero e mortal como o próprio homem (SIOMA, 1976, p.109, grifos do 
autor).  
 

Quando buscamos a etimologia da palavra fotografia, encontramos seu 

significado associado à palavra grega phosgraphein61 que significa registrar ou 

escrever com a luz. Nada mais coerente, afinal de contas, o aparelho fotográfico 

consiste essencialmente em um artefato que é capaz de registrar imagens a partir da 

captação e controle adequados da luz.  

Um fotógrafo profissional, como era Sioma, domina os códigos desse aparelho, 

os quais envolvem não apenas questões estéticas, mas também noções de outras 

áreas, como química, física e matemática. Por conhecer essas operações, ele 

consegue ajustar adequadamente velocidade, abertura do obturador e outras 

configurações a ponto de, ao final do processo, as imagens estarem registradas na 

memória da câmera, do celular ou da película.   

Mas, da mesma forma que se equivoca quem diz que para registrar uma 

fotografia basta apertar o botão – ou hoje em dia clicar sobre a tela –, também se 

engana aquele que acredita que basta conhecer o equipamento ou códigos da 

linguagem fotográfica. Registrar uma imagem envolve uma forma de enquadrar o 

mundo e, com isso, uma teia de afetos e intenções.  

Sobre esse tema, Sioma escreveu que “o homem que está atrás da máquina 

a maneja para conseguir a fotografia que será a interpretação do seu sentir, da sua 

arte e da sua competência” e defendeu ainda que: 

 

o aparelho, mesmo de altíssima classe, não é mais do que “ferramenta”, a 
qual sem gosto artístico e competência técnica, continua sendo “apenas uma 
ótima máquina” e nada mais. Os retratos e as fotografias que chamam a 
atenção e detém o transeunte frente às vitrines dos fotógrafos e nos salões 
de arte fotográfica, não são mais do que os resultados da reunião das 
capacidades do “homem que está atrás da máquina”, antes, durante e depois 
de utilizar-se da mesma (SIOMA, 1952, p. 12).  
 

Dessa forma, podemos afirmar que assim como dizemos que as películas 

fotográficas e fílmicas são superfícies sensíveis62 em que um químico afeta esse 

material de forma a sensibilizá-lo, quem opera uma câmera também traz consigo as 

 
61 DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO. Disponível em: < https://www.dicionarioetimologico.com.br>. Acesso 
em 05 mai. 2021. 
62 Em relação às fotografias, é necessário levar em conta também como esse tipo de arte passou por 
diferentes superfícies sensíveis ao longo da sua história: betume, metal, papel, vidro, acetato (filme), e 
finalmente a digital. 
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suas sensibilidades e tudo aquilo que o afeta. A imagem traz consigo essas diferentes 

cargas de sensibilidades e de afetos, tenham sido elas produzidas para se 

perpetuarem no tempo, como é o caso das fotografias e filmes de Sioma, ou apenas 

algumas horas, como algumas imagens atualmente publicadas nas redes sociais. 

Se existe uma relação entre imagem e emoções, ela também existe entre 

memória e afeto. Essa associação é tão próxima que para muitas pessoas, "colecionar 

fotos é colecionar o mundo” (SONTAG, 2004, p.13).  Não é difícil perceber como, ao 

evocar o passado, as memórias são capazes de despertar emoções. É por conta disso 

que Izquierdo (1989) afirma que: 

 

[...] memória são as ruínas de Roma e as ruínas de nosso passado; memória 
tem o sistema imunológico, uma mola e um computador. Memória é nosso 
senso histórico e nosso senso de identidade pessoal (sou quem sou porque 
me lembro quem sou). Há algo em comum entre todas essas memórias: a 
conservação do passado através de imagens ou representações que podem 
ser evocadas. Representações, mas não realidades: as ruínas de Roma não 
são a Roma imperial; um disco da Nona Sinfonia gravado por Toscanini, 
Karayan ou Kleiber não equivale à sua execução, nem à Nona Sinfonia que 
Beethoven concebeu. Certamente não à que Beethoven tinha em mente 
quando, já totalmente surdo, a regeu pela primeira vez em Viena, em março 
de 1824: a orquestra já tinha concluído, há vários compassos, e o compositor, 
de olhos fechados, continuava regendo (IZQUIERDO, 1989, p.89).  

 

Além disso, o autor chama a atenção para o fato de que as memórias envolvem 

processos químicos, psicológicos, neurológicos e fisiológicos, e retoma Aristóteles 

para dizer que “nada há no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos” 

(IZQUIERDO, 1989, p.89). Há explicações neurológicas para isso, pois em estado de 

alerta e em momentos que envolvem cargas afetivas e emocionais existe a liberação 

de hormônios periféricos e neurotransmissores centrais e algumas dessas 

substâncias afetam a memória. 

É possível dizer que Izquierdo encaminha à compreensão de que não há 

memória sem aprendizado, muito menos aprendizado sem experiências e, assim, as 

memórias são fruto do que alguma vez percebemos ou sentimos. O pesquisador 

afirma que os mecanismos do armazenamento das memórias ainda são misteriosos, 

mas que é fato que quando elas são adquiridas em estado de alerta ou com certa 

carga emocional ou afetiva são melhor lembradas. É claro que, em relação a isso, 

uma série de fatores precisará ser considerada, os traumas, por exemplo, podem 

mudar esse tipo de recordação.  
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Quando li a autobiografia de Sioma, pude perceber isso em diferentes 

momentos. Há questões que talvez não pareçam tão importantes para outras pessoas 

diante do todo que ele produziu, mas para Sioma eram significativas a ponto de serem 

contadas devido à forma como o afetaram.  

O que fui capaz de observar em Sioma e nas pessoas com as quais realizei as 

entrevistas sobre ele dialoga com as observações, a partir da neurologia, trazidas por 

Izquierdo e com o que propõe a autora Aleida Assmann, quando ela afirma que 

“afetos, motivações e intenções atuais são os vigias do recordar e esquecer” 

(ASSMANN, 2011, p. 284).  

Segundo Assmann, uma memória afetiva pode se desenvolver a partir de 

diferentes sentidos, como um odor, um som, uma cor, enfim, algo que esteja ligado a 

um momento afetivamente importante. Diante dessa afirmação da autora, não posso 

deixar de lembrar também de Beatriz Sarlo quando ela afirma que “propor-se não 

lembrar é como se propor não perceber um cheiro, porque a lembrança, assim como 

o cheiro, acomete, até mesmo quando não é convocada (SARLO, 2007, p.10). 

Ao longo da pesquisa sobre Sioma, pude perceber em sua família essa relação 

muito presente com os objetos e com as imagens. Em uma das entrevistas com Miriam 

Breitman, quando ela encontrou a sua fotografia, feita pelo avô, quando ela tinha nove 

anos, foi possível perceber uma mudança em seu tom de voz, seguida de um silêncio 

no qual contemplou por alguns minutos a fotografia. Logo em seguida, ela passou a 

narrar como o avô gostava de fotografá-la e, ao olhar para uma caixa com inúmeras 

correspondências de Sioma, perguntou se eu podia ajudar a organizá-las, como se de 

repente essa vontade de indexar a coleção de materiais que guarda sobre Sioma 

ganhasse mais urgência. Organizarmos as correspondências lendo cada uma delas.  

Entre as tantas perguntas que gostaria de ter feito a Sioma, uma ele respondeu 

em dois artigos sobre o papel da fotografia que escreveu para o Correo Fotográfico 

Sudametricano, jornal de Buenos Aires com o qual colaborou nos anos de 1950, e 

para o boletim da Associação dos Fotógrafos Profissionais do Rio Grande do Sul, para 

o qual escreveu na década de 1940. Afinal, para alguém que viveu nesse mundo em 

completa transformação, tanto tecnológica quanto humana, qual acreditava ser o 

papel do fotógrafo? Sioma escreveu:  

 
O trabalho do fotógrafo é o trabalho de um missionário. Independentemente 
de cores, de climas, de credos, somos todos iguais, em todas as partes do 
mundo. Nossas dores e nossas alegrias sãos as dores e as alegrias de todos. 
Para mim, a missão principal do fotógrafo é documentar rostos e gestos, 
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divulgar em nível universal nossa identidade comum. Quando descobrimos 
que somos iguais, nossos medos e nossas desconfianças desaparecem. E 
esse é o caminho – da eliminação da desconfiança e do desconhecido – que 
mais rapidamente entrelaça os povos (SIOMA, 1959, p.20).  
 

Ao defender a profissionalização dos fotógrafos, lamentando que em outros 

países a classe estivesse mais organizada e, assim, o trabalho deles fosse mais 

reconhecido, Sioma diz ainda que:  

 
o fotógrafo, sem distinção do sector no qual desempenha a sua função é um 
elemento imprescindível na sociedade de hoje, visto que a fotografia há muito 
deixou de ser curiosidade de interesse restrito, e ao contrário tornou-se uma 
atividade de tamanho proveito e necessidade que nem se pode cogitar a 
possibilidade de o mundo prosseguir na senda do progresso, na ciência, na 
indústria, na imprensa, na vida, nas artes e, enfim, em qualquer sentido, sem 
que se tenha que recorrer ao profissional da câmera fotográfica (SIOMA, 
1946, p.1).  

 

Quando trabalhou na edição do documentário Sioma, o papel da fotografia 

(2015), a fotógrafa Eneida Serrano decidiu incluir no filme uma foto do escritor Álvaro 

Moreira feita por Sioma, e o motivo vai ao encontro do tema que estamos debatendo:  

 

No retrato dele, o dramaturgo fez uma dedicatória para o Sioma, e escreveu, 
“ao artista que vai mais longe que a sua máquina fotográfica”. Era justamente 
aquilo que eu buscava, o artista que já não estava mais ali, mas que por meio 
de suas fotos se mantinha presente. Sim, ele ultrapassou o tempo e isso é a 
realização de qualquer artista (SERRANO, 2018, entrevista à autora).   

 

Voltando àquela pergunta sobre que memórias guardava Sioma, talvez a única 

resposta possível seja dizer que elas eram a soma de suas experiências individuais 

com uma memória cultural daquela época. E o melhor seria falar em memórias, no 

plural, porque, como apontam os autores que citei há pouco, a memória não é estática 

e todos aqueles eventos históricos que mencionei no início deste texto podem ter 

interferido no processo de recordação de Sioma.  

Se pensarmos as memórias dessa forma, podemos dizer que, ao mesmo tempo 

em que constrói sua trajetória, Sioma caminha numa busca identitária. Joël Candau, 

professor de Antropologia da Memória da Universidade de Nice Sophia Antipolis 

(França), chega ao ponto de afirmar que não há busca identitária sem que haja 

memória e, da mesma forma, a busca por memória está sempre acompanhada de um 

sentimento identitário (CANDAU, 2014, p. 19).  

Quando li o recorte de jornal do qual falo acima, em que Sioma expõe que os 

fotógrafos acabam por se tornar iguais em todas as partes do mundo, pude perceber 
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uma busca por parte dele por encontrar um caminho onde já não era o ucraniano, o 

judeu, o imigrante, ele se tornava o fotógrafo, independentemente do lugar do mundo 

onde ele estivesse. 

Ainda no debate sobre memórias, quero trazer para a discussão algo exposto 

por Assman (2011), que afirma que a memória se organiza a partir dos espaços de 

recordação que formam a história e estão circunscritas na memória cultural. Para a 

autora, o processo de recordação é individual, se apresenta em três dimensões, que 

são a recordação e a identidade pessoal, recordação e história e recordação e nação; 

e “diferentemente do ato de decorar, o ato de lembrar não é deliberado: ou se recorda 

ou não se recorda” (ASSMANN, 2011, p.33).  

A partir disso, a pesquisadora divide a memória como ars e vis, ou “arte-técnica” 

e “potência”, e conclui que não existe ingenuidade ao rememorar, pois há sempre 

interesses políticos e sociais que envolvem desde a questão da conservação até a 

rememoração propriamente dita e ainda afirma que “o que se seleciona para a 

recordação sempre está delineado por contornos de esquecimento” (ASSMANN, 

2011, p. 437). 

Quando trata da questão da memória dentro das arqueologias das mídias, 

Elsaesser (2018) também vai nesse caminho, e explica que a Arte da Memória (a ars 

memoria, ou mnemotécnica), possivelmente foi criada por sacerdotes chineses, foi 

sistematizada pelos gregos (Simônides de Ceos) e transformada em instrumento 

político pelos romanos (Cicero e Quintiliano): 

 

antes de ser revivida pelos monges cristãos - todas elas com base na 
visualização como orientação espacial, nos loci (lugares) e nos testes 
(testemunhos); a lembrança advém ao longo dos caminhos e na 
perambulação por espaços imaginados, mas altamente ordenados e 
organizados  (ELSAESSER, 2018, p.53).  

 

Seria bastante ingênuo imaginar a memória humana como um pendrive que ao 

você conectar ao computador todos os arquivos estão ali à disposição. Quando 

falamos da memória das pessoas, toda a recordação implica em um deslocamento, 

uma distorção, uma deformação do que foi lembrado. “O ato de armazenamento 

acontece contra o tempo e o esquecimento, cujos efeitos são superados com a ajuda 

de certas técnicas. O ato da recordação, por sua vez, acontece dentro do tempo, que 

participa ativamente do processo” (ASSMANN, 2011, p. 34).  
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Enquanto os processos de recordação ocorrem de uma forma que segue 

mecanismos psíquicos no indivíduo, quando falamos da memória cultural, há outros 

fatores a serem levados em consideração: “O salto entre memória individual e viva 

para a memória cultural e artificial é certamente problemático, pois traz consigo o risco 

da deformação, da redução e da instrumentalização da recordação” (ASSMANN, 

2011, p. 19). 

Isso é bem importante para essa pesquisa porque ao mesmo tempo em que 

trabalho com as “mídias de memória” criadas por Sioma, estou relacionando as 

mesmas com outros documentos, principalmente a sua autobiografia, e também com 

as entrevistas de história oral sobre ele. Desta forma estou acionando diferentes 

memórias nesta busca pela construção de sua trajetória e da compreensão sobre o 

que as suas “mídias de memória” têm a nos contar.  

Poder acessar esses materiais, mas não conseguir extrair deles tudo porque 

eles estão armazenados em diferentes camadas, cujo acesso se modifica de pessoa 

para pessoa, de acordo com as memórias que cada uma é capaz de acessar, me faz 

compreender a memória como a traz Assmann. Para a pesquisadora alemã, a 

memória é como uma arca ou arquivo, um espaço onde se guardam as recordações 

para que esses registros possam ser evocados novamente.  

Em uma relação entre arquivo e lixo, aquilo que não é “guardado”, é descartado. 

E esses espaços da recordação agem de forma ativa nas formas e transformações 

pelas quais passam a memória cultural. Dessa forma, fariam parte da memória 

diferentes camadas de recordação nas quais as lembranças estariam arquivadas ou 

na metáfora usada pela autora, “soterradas”, seguras em seu esconderijo até que algo 

ou alguém as desperte ou “desencave”.  

Quando falo nesse desencavar, é importante que se tenha em mente que será 

preciso acionar essas lembranças, usando, algum tipo de gatilho, foi o que fiz durante 

a pesquisa quando mostrei a Samuel Breitman uma foto que havia feito dele cerca de 

um ano antes, com uma câmera fotográfica que ele gostava muito, aumentando seu 

engajamento com as rememorações sobre o pai.  

Foi também o que aconteceu durante a entrevista de Elisabete Breitman, 

quando ao falar sobre o dia em que Sioma a fotografou vestida de noiva, começou a 

segurar o quadro que existe na sala de sua casa e tocar a fotografia, quase como se 

pudesse atravessar o tempo e voltar àquele dia.  
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Esses gatilhos foram fundamentais uma vez que o processo de recordação 

envolve não apenas o lembrar, mas também o esquecer e, para que determinadas 

lembranças venham à tona é necessário que algo desperte a vontade de recordar.   

Recordar e esquecer é um duelo que as pessoas enfrentam diariamente, pois 

falar em memórias, como mostrei anteriormente, é também tratar de sentimentos e, 

quando abordamos isso estou tratando daquilo que nos afeta e que pode passar por 

questões complexas, como os traumas. Algo que se torna extremamente importante 

já que também estou falando em vontade de memória e daquilo que Sioma quis deixar 

lembrado e do que selecionou, voluntariamente ou não, para ser esquecido.  

Assmann (2011) fala em estabilizadores que são usados pela recordação. Eles 

podem ser tanto internos, envolvendo os diferentes mecanismos da memória e até 

mesmo as emoções, ou externos, como as diferentes mídias. São esses diferentes 

mecanismos internos que quando são afetados fazem com que não tenhamos mais 

acesso a essas memórias, algo que aconteceu com Irineu Breitman em seu processo 

de demência. Isso também pode acontecer, por exemplo, com uma pessoa vítima de 

um trauma que para sua proteção acaba destinando a um esconderijo da memória 

essa sua recordação, pois ao revelá-la, traz à tona novamente a sua dor.  

Já quando chegamos a questão dos mecanismos externos, estamos diante das 

“mídias de memória”. A partir do que nos traz a autora, podemos dizer que os 

diferentes documentos que uso nessa pesquisa, como a autobiografia, os artigos de 

jornal, as fotografias, os álbuns e os filmes de Sioma são “mídias de memória”.  

O conceito de “mídia de memória” de Assmann leva em conta o fato de que a 

memória pode ser armazenada em diferentes suportes, para isso temos variadas 

possibilidades, como a escrita, os monumentos, a música, a poesia, narrações e 

discursos públicos ou mesmo artefatos que vão dos livros aos equipamentos 

eletrônicos em que essas diferentes formas de memórias podem ser armazenadas. 

Mas, quando pensamos nesses diferentes documentos, mais do que suportes de 

armazenamento, essas mídias ou “médiuns de memória” são dotados de potência não 

apenas informativa, mas de evocação de memórias em diferentes camadas.  

Assim, as mídias de memória compreendem meios por onde há a 

potencialidade de evocação da memória. E se pode falar em potência porque, ao 

contrário de um suporte digital, como uma pendrive, que basta você conectar para ter 

acesso ao conteúdo, uma “mídia de memória” se inter-relaciona com uma série de 

fatores, por exemplo com as memórias coletivas e individuais. As mídias de memória 
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assim se constituem em espaços dotados de informação que possibilitam a 

construção de memórias pois “fundamentam e flanqueiam a memória cultural como 

suportes materiais dela, e que interagem com a memória individual de cada um” 

(ASSMANN, 2011, p.24).  

Ao definir a memória como potência, a autora sinaliza a necessidade de 

compreendê-la para além de um “recipiente protetor”, para além de sua capacidade 

de armazenar uma informação, pois essa potência, essa força, está sujeita às leis 

próprias da recordação: “o ato de armazenamento acontece contra o tempo e o 

esquecimento, cujos efeitos são superados com a ajuda de certas técnicas. O ato da 

recordação, por sua vez, acontece dentro do tempo, que participa ativamente do 

processo” (ASSMAN, 2011, p.34). 

Ainda que em nenhum momento aborde a questão dos registros fílmicos, 

Assmann ajuda a compreender como as imagens, sejam elas as fotografias ou os 

filmes de Sioma podem constituir também “mídias de memória”. No meu 

entendimento, esses materiais deixados por ele, são dotados de uma potência, a qual 

venho buscando evocar ao longo deste estudo.  

Isso vai ao encontro do que propõe a professora da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (ESPM) Eliza Casadei que questiona se “podem as imagens 

estáticas contar histórias?” (CASADEI, 2015, p. 28). A própria pesquisadora acaba 

por dar a resposta, que é afirmativa desde que se leve em consideração que em geral 

as teorias tradicionais ligadas ao domínio do visível expulsam a temporalidade da 

narrativa e que para que de fato elas possam contar histórias “é necessário devolver 

o tempo à imagem” (CASADEI, 2015, p. 28). Posso afirmar que para compreender 

Sioma é fundamental devolver tempo e contexto às imagens. Mas essa busca é 

consciente de que:  

 

[...] a memória experiencial das testemunhas da época, caso não se deva 
perder no futuro, deve traduzir-se em uma memória cultural da posteridade. 
Dessa forma, a memória viva implica uma memória suportada em mídias que 
é protegida por portadores materiais como monumentos, memoriais, museus 
e arquivos. Enquanto os processos de recordação ocorrem espontaneamente 
no indivíduo e seguem regras gerais dos mecanismos psíquicos, no nível 
coletivo e institucional esses processos são guiados por uma política 
específica de recordação e esquecimento. Já que não há auto-organização 
da memória cultural, ela depende de mídias e de políticas [...] Tais restrições 
e enrijecimentos só podem ser tratados se acompanhados de crítica, reflexão 
e discussão abertas. (ASSMANN, 2011, p. 19). 
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Para construir a trajetória sobre Sioma, busco tanto essas “mídias de memória” 

por ele construídas quando a própria memória cultural já existente sobre esse 

personagem. Ao analisar a produção de Sioma Breitman é importante buscar seu 

contexto histórico, cultural, temporal, político e também conhecer a história de vida de 

Sioma, pois de forma isolada essas imagens acabam não dizendo tudo aquilo que têm 

potência para comunicar. 

Assim, quando afirmo que as imagens feitas por Sioma que analiso nesta tese 

são “mídias de memória” e as assumo como um suporte privilegiado sobre a sua 

produção e o seu tempo, estou também admitindo que elas são dotadas de elementos 

que se encontram ocultos. Eles não são claros como a luz do dia, e que precisam ser 

examinados a partir de seus vestígios para que se possa buscar decifrar o enigma: o 

que, afinal, nos dizem essas imagens e o que elas podem nos dizer sobre seu autor?   

Desde o início da pesquisa tive, a partir de Assmann, a consciência de que as 

imagens podem fechar-se em si ou serem mais eloquentes que qualquer texto 

dependendo de como são acionadas (2011, p.237). Por isso, tive a preocupação de 

buscar provocar a mim, aos entrevistados e às próprias imagens, para tentar encontrar 

esses elementos que me possibilitassem dialogar com as mesmas e para que elas 

não se fechassem em suas camadas mais superficiais.  

É importante destacar ainda que, quando digo que uma “mídia de memória” 

tem potência e assumo as imagens de Sioma como “mídia de memória”, considero, 

como Assmann, que a imagem deve ser entendida 

 

não apenas como analogia da recordação, ela também se torna o medium 
mais importante da recordação, pois é considerada o indício mais seguro de 
um passado que não existe mais, como estampa remanescente de um 
momento passado. (...) a fotografia supera todos os demais media da 
memória: por seu caráter indexador ela proporciona uma comprovação (...) 
da existência de determinado passado. Esse auxílio à recordação pode ter 
contornos de granulação fina e foco excelente, mas não fala. Eis por que a 
memória das fotografias, excelente e inesgotável, assume vida própria como 
recordação fantasmagórica, tão logo se suspensa o texto narrativo e 
comunicativo que as emoldura. Só esse texto logra retraduzir as imagens 
externas da memória em recordação viva (ASSMANN, 2011, p. 238). 
 

Entendo que todo o trabalho de construção de memória sobre Sioma e suas 

“mídias de memória” que faço nesta tese, realizando entrevistas, buscando analisar 

as imagens, criando gatilhos de memória para fazer os entrevistados recordarem, 

procurando fazer diferentes documentos dialogarem, caminham nesse sentido de 
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ativar a recordação. Sendo assim, considero que o pesquisador tem um papel ativo e 

importante em relação às “mídias de memória”. 

Ao longo desta pesquisa, as imagens que foram registradas por Sioma tanto 

por meio da fotografia quanto em filmes são fundamentais para propor e discutir a 

questão que remete às memórias. A imagem, em suas diferentes formas: fotografias, 

filmes, artes para jornal, consiste, assim, “em mídias de memória”. Como sugere 

Assmann (2011, p. 327), as imagens são um meio de intensa fertilidade para a 

imaginação e interpretação que supera até a potencialidade da escrita.   

Associando as entrevistas, o relato autobiográfico de Sioma, os registros 

fílmicos e as fotografias selecionadas, acredito que é possível caminhar no sentido de 

explorar o que nos propõe Boris Kossoy (2002), e não ficar apenas no que a primeira 

camada das imagens nos mostra, mas tecer uma série de inter-relações que vão 

desde o contexto social da época em que foram registradas até as próprias intenções 

e bagagens culturais do realizador.   

Ao me aproximar do campo da fotografia, posso, inclusive, me remeter a 

afirmação de que “fotografia é memória e com ela se confunde” (KOSSOY, 2002, 

p.132). Mas ocorre que essas imagens pouco ou nada informam ou emocionam 

aqueles que nada sabem do contexto histórico particular em que tais documentos se 

originaram (KOSSOY, 2001, p. 152). Ou seja, a fotografia fixa determinadas 

memórias, mas para que elas venham à tona com o passar do tempo, é preciso uma 

retomada do movimento, por meio do ato rememorativo, o que depende de um “recorte 

espacial” e uma “interrupção temporal”. É o mesmo exercício que pretendo fazer com 

os filmes de Sioma neste capítulo. 

Minha intenção, agora, é mostrar como Sioma além de um pioneirismo em sua 

área, desenvolveu diferentes estratégias que vão criar uma identidade do seu trabalho 

e da própria Casa Aurora, o seu estúdio fotográfico. No tempo de Sioma, uma palavra 

muito comum hoje em dia no mundo do Marketing ainda não era usada, o branding, 

mas é preciso dizer que o que a família faz com a Casa Aurora, ao criar um negócio, 

reforçar esse nome da marca em diferentes cidades, traçar estratégias para crescer 

mostrando a sua capacidade e desenvolvendo produtos modernos e com criatividade, 

está muito próximo das características relacionadas ao conceito de branding 
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atualmente. No caso de Sioma, podemos falar também em personal branding63, o 

marketing pessoal, uma estratégia usada para criar presença e autoridade.  

Nessa cadeia de estratégias, Sioma e seus irmãos abriram estúdios 

fotográficos no Estado, sempre com o nome Aurora – ainda que com pequenas 

variações como Foto Aurora e Casa Aurora –, ele publicou álbuns fotográficos, como 

o que traz a história de Santa Maria, em 1935, realizou exposições de fotógrafos 

amadores em Cachoeira do Sul, promoveu concursos que tinham equipamentos 

fotográficos como prêmio, em Santa Maria, transformou a vitrine de seu estúdio em 

um ponto de atração, primeiro, ao exibir nela o que chamou de Cine Jornal Aurora, e 

mais tarde, em Porto Alegre, ao exibir fotografias de noivas tanto na vitrine quanto em 

jornais da época.  

Enfim, Sioma mobilizou todos os seus esforços no sentido de que o seu 

trabalho se tornasse conhecido e reconhecido a ponto de garantir o sustento de sua 

família, como o que faz ao exibir seus filmes em Santa Maria, ou de mostrar o 

ineditismo de sua obra, como busca ao exibir uma série de retratos em um navio no 

qual se dirigia à Europa.  

Posso dizer que se não faltou a Sioma domínio técnico do aparelho, vontade 

de memória e um apurado senso estético para a fotografia, também sobrou espírito 

empreendedor a ponto de ser um artista multimídia. Ele fotografava, filmava, escrevia 

para jornais, e usou todas as múltiplas telas que tinha à disposição no seu tempo, 

desde a dos salões de exposição fotográfica até a sua vitrine fotográfica, que 

transformou em tela de cinema.  

 

2.1 FOTOGRAFIA COMO ARTE, FOTÓGRAFO COMO PROFISSIONAL 

 

“Uma verdadeira proeza de bandeirantes”. Foi assim que Sioma (1976, p. 33) 

classificou uma das viagens que ele e um dos irmãos fizeram ao longo de vinte dias, 

para entregar uma encomenda em Santa Catarina em 1929. Essa definição ajuda a 

 
63 O conceito foi introduzido pelo especialista em gestão Tom Peters na revista Fast Company, em 
1997como um método que propõe o uso de técnicas de comunicação e marketing para reforçar a 
identidade pessoal e estimular percepções específicas e significativas sobre essa pessoa e o trabalho 
que desenvolve. Em outras palavras, é buscar influenciar a maneira como as outras pessoas nos veem 
para nos promovermos perante os outros. 
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entender não apenas a experiência vivida pelos dois, mas aquilo que passavam 

muitos dos fotógrafos itinerantes da época.  

Os irmãos Breitman não montavam estúdios fotográficos móveis por onde 

passavam. Eles procuravam por família que não tinham acesso aos estúdios. Como 

recorda Sioma em sua autobiografia: 

 
Nos anos 20 e 30 deste século, estava muito em moda adornar as paredes 
das residências, principalmente as salas de estar, com retratos ampliados dos 
casais, chefes de família, bem como dos ancestrais falecidos ou outros. Havia 
muitos viajantes pelo interior, nos mais recônditos lugares, oferecendo esse 
tipo de trabalho. Eram chamados de angariadores (SIOMA, 1976, p. 31). 

 

Em alguns casos, eles fotografavam as famílias, mas o objetivo principal não 

era o de fazer novos retratos e, sim, angariar fotos já feitas para as futuras ampliações 

e, depois, entregá-las com os retoques solicitados pelos clientes.  

Não importava as roupas que as pessoas usavam, se estavam ou não de 

chapéus ou gravatas, os casais poderiam estar inclusive em retratos separados. 

Como conta Sioma, quando faziam as ampliações “apareciam com colares e brincos, 

as senhoras; os homens com correntes de ouro e medalhas, enfim, toda a espécie de 

‘milagres’ eram possíveis. Até fotografias de falecidos, fotografados no caixão, elas 

serviam como originais” (SIOMA, 1976, p. 31). 

No estúdio de Nissin e de Sioma os angariadores, inicialmente, eram pessoas 

de fora da família que passavam de casa em casa oferecendo o serviço de fotografia, 

revelavam os negativos na Photographia Aurora e, quando era o caso, 

encomendavam também retoques nos negativos, e depois os entregavam a seus 

clientes. Dessa forma, os angariadores funcionavam como mediadores entre o estúdio 

e os clientes finais. Mas não demorou para que um dos irmãos de Sioma, Maurício 

Breitman, passasse a atuar nessa função, como relembrou o fotógrafo: 

  

Meu irmão, o segundo na ordem cronológica, depois do devido treino sobre 
o assunto; tamanho, preços, tipos de serviço e, ainda manejar o aparelho, 
atirou-se nesta atividade. Andava nas localidades mais próximas e ia 
adquirindo prática no aceite, como entrega e cobrança. Eu e meu pai, 
fazíamos as reproduções, enquanto o retoque, e o acabamento estavam 
exclusivamente ao meu cargo. O meu irmão, já mais traquejado no trabalho 
de angariação, estendia as suas viagens por mais dias e maiores distancias. 
Sempre voltava com encomendas, com originais ou chapas tiradas 
diretamente por ele. Isto era um arrimo no ganha pão de cada dia (SIOMA, 
1976, p. 31). 
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Há duas questões que pretendo debater aqui a respeito desse tipo de trabalho. 

A primeira se remete à estratégia de percorrer lugares onde não havia outros 

fotógrafos em atuação (figura 24).  

 

Figura 24 – Sioma e o irmão entregavam os quadros a cavalo 

 

Fonte: Respingos de revelador e rabiscos. 

 

Na viagem a Santa Catarina, Sioma e Maurício Breitman levaram vinte dias 

entre Porto Alegre e São Joaquim, no estado vizinho. Os dois foram de trem até 

Caxias do Sul, depois de caminhão até Bom Jesus e lá passaram os quadros 

emoldurados que carregavam para o lombo de burros cargueiros, onde cada burro 

carregava duas caixas. Os irmãos e mais um rapaz, que alugou os animais e serviu 

de guia, seguiram o restante do caminho a cavalo, com as caixas tapadas de lona 

para não danificar os quadros caso chovesse.  

Com essas viagens, eles conseguiam clientela que não tinha condições de ir 

até os estúdios fotográficos e também levavam além dos limites do Rio Grande do Sul 

o nome de seu estúdio. “Muitas e muitas milhares de ampliações de vários tamanhos, 
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passaram pelas minhas mãos; muitas vezes chegava-se a gastar a pele dos dedos e 

a parte mais grossa das mãos” (SIOMA, 1976, p. 32) contou o fotógrafo em seu livro. 

A afirmação faz refletir sobre quantas famílias podem ter quadros de seus 

antepassados que foram retocados por Sioma e sequer imaginam que o valor histórico 

e artístico deles vai além do espaço familiar.  

 

Figura 25 – Nissin Breitman, pai de Sioma, manipulando fotografias 

 
Fonte: Arquivo Fotográfico do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. 

 

A segunda questão sobre a qual quero colocar os holofotes é o retoque de 

negativos. Como comentei no primeiro capítulo, Sioma gostava de desenho e quando 

ele e a família moraram na Bessarábia, conseguiu trabalho como retocador de 

negativos pela primeira vez, começando a aprender essa técnica com um profissional 

local. Depois, já em Buenos Aires, trabalhou com retoques no ateliê do fotógrafo 

italiano Dom Pablo Apugllese, especializado em cartes de visite. Essa história está 

em Respingos de revelador e rabiscos (1976) mas também era um assunto presente 

nas conversas com a família, como recorda a nora Elisabete:  

 

Ele contava que, quando morou em Buenos Aires, não trabalhou tanto com 
fotografia, era mais com retoques. Porque foi essa a oportunidade de trabalho 
que conseguiu por lá e, como ele estava começando e precisava de trabalho, 
se agarrou na oportunidade que conseguiu. Então, por mais que ele tenha 
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aprendido a fazer retoques ainda na Europa, foi lá em Buenos Aires que ele 
aperfeiçoou essa arte (ELISABETE BREITMAN, 2018, entrevista à autora). 

 

Em uma época bem distante dos modernos programas de edição de fotografia, 

com os quais o usuário pode editar uma imagem na tela do seu próprio celular, esses 

profissionais faziam o que podemos apelidar de “Photoshop Vintage”. O retoque era 

uma técnica que consistia em uma modificação manual na fotografia ou nos próprios 

negativos. Por meio dele, poderiam ser eliminadas manchas, imperfeições, rasgos, 

fazendo modificações nas pessoas e também no cenário. Durante algum tempo, 

também foi comum esse tipo de técnica para acrescentar elementos pictóricos como 

luas e nuvens ou até mesmo, como revelou a fala de Sioma, adereços como chapéus, 

joias e gravatas aos personagens do retrato.  

Gisèle Freund explica que o retoque em negativos de vidro surgiu no século 

XIX para eliminar os detalhes “desagradáveis” ou “indesejáveis” do retrato, como 

rugas, manchas e imperfeições (FREUND, 2006, p. 63). Qualquer semelhança com 

as centenas de filtros que hoje em dia se tornaram moda nas redes sociais, não é 

mera coincidência, pois se trata justamente de eliminar aquilo que não é desejado na 

imagem pessoal antes de compartilhar uma fotografia.  

Segundo Philippe Dubois (2000, p.53), a técnica do retoque foi muito criticada 

porque alterava a imagem, e o conceito de fotografia que predominava no século XIX 

era de que esta era um espelho do real, uma prova dos acontecimentos do mundo. O 

retoque ameaçava a visão de pureza da fotografia, como revela o fragmento de um 

jornal de 1872: 

 

Retocar negativos! Bah! Que estratagema do inimigo da fotografia (...) 
Consiste em fazer mecanicamente o que deve ser feito fotograficamente (...) 
e quanto mais habilidoso o homem se torna em retocar seus negativos, mais 
desajeitado se tornará em suas manipulações fotográficas. O homem que não 
é capaz de produzir um negativo diante da câmera que gere um positivo do 
mesmo mérito daqueles “retocados artisticamente” não é digno de ser 
considerado fotógrafo (SNNELLING, 1872, p. 149).  
 

Já para “alguns fotógrafos que consideravam seu trabalho como uma arte, a 

técnica do retoque não consistia em algo que poderia alterar significativamente a 

essência da fotografia, ao contrário, consideravam essa técnica como uma arte” 

(CANABARRO, 2011, p.134). Sioma era um deles. Em seu livro, o fotógrafo explica 

sobre como esse tipo de técnica era útil para chegar aos resultados esperados pelos 

clientes e também para atingir o que o fotógrafo desejava: 
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Já há algumas décadas, temos a fotografia documentária, publicitária, oficial, 
aérea, policial, etc. O setor social divide-se em retrato e noivos. Para qualquer 
dessas subdivisões, o fotógrafo deveria ser competente em técnica, 
observação e conhecer um pouco de psicologia. Todo vivente que recorria ao 
trabalho do profissional para obter uma foto, dizia logo: não me presto para 
um retrato, mas desejava que o fotógrafo usasse até de “milagres”, mas devia 
fazer-lhe um retrato bonito, isto é, que apresentasse a sua “fachada” 
encantadora e perfeita. Para resolver estes problemas, o fotógrafo precisava, 
e ainda precisa, ser um bom e rápido observador, achando rapidamente os 
pontos indesejáveis. Às vezes achando uma posição adequada já melhorava, 
mas o elemento que mais importância tinha para essas operações era a 
iluminação. O resto, completava-se com o retoque do negativo (SIOMA, 1976, 

p. 146). 
  

Na figura 26, abaixo, vemos José, um dos irmãos de Sioma, fazendo um 

retoque em negativo, o que sugere que ele pode ter ensinado essa técnica aos irmãos, 

o que seria bastante natural já que todos foram fotógrafos.  

 
Figura 26 – José Breitman retocando negativos em 1940 

 

Fonte: Arquivo Fotográfico do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. 

 

Alguns dos estúdios fotográficos que ficaram conhecidos no interior do Rio 

Grande do Sul por esse tipo de trabalho com retoques de negativos foram o Estúdio 
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Foto Klos, do imigrante alemão Adam Wilhelm Klos, em Panambi64, e o Photographia 

Beck, do imigrante alemão Carlos Germano Beck & Filhos, em Ijuí65.  

De acordo com pesquisa realizada por Ivo Canabarro, na Photographia Beck, 

além dos retoques nos negativos, era realizada a fotopintura em que “pintavam roupas 

e criavam-se detalhes, no sentido de sofisticar roupas simples, criando uma imagem 

mais adequada à estética fotográfica do período” (CANABARRO, 2011, p. 135). 

Segundo o autor, o estúdio dispunha de uma equipe de trabalho com funções 

específicas, como o retocador. É possível notar muita semelhança com os relatos que 

Sioma traz sobre a divisão do trabalho e também sobre os retoques que eram feitos 

na Photographia Aurora.  

Sobre o trabalho com retoques no Estúdio Foto Klos, a pesquisadora Carmem 

Adriane Ribeiro (2012) afirma que a técnica foi trazida da Alemanha por Adam Wilhelm 

Klos e depois ensinada aos filhos dele. Os retoques eram feitos com lápis de grafite 

nas chapas de vidro após a revelação. O Estúdio Foto Klos também utilizava banhos 

clareadores, branqueadores, escurecedores e intensificadores para recuperar as fotos 

que apresentavam problemas no sentido da exposição.  

Como observou Cristina Strohschoen (2012), nos anos de 1920, os trabalhos 

com retoque e coloração nos negativos de vidro e também nas imagens já reveladas 

se intensificaram no Estúdio Foto Klos. Segundo ela, em parte isso aconteceu porque 

Alfredo Beck, fotógrafo e um dos filhos do fundador do estúdio, acreditava que “a 

técnica do retoque aproximava a fotografia da obra de arte” (STROHSCHOEN, 2012, 

p. 96). Em uma entrevista, o fotógrafo contou que:  

 

O retoque era feito em quase todos os negativos, até os 3X4, então 
preparava-se um líquido em cima da chapa, e o lápis tem uma ponta igual 
uma agulha, então ali tira as manchas pretas, tira rugas, as vezes tem uma 
sombra muito preta aqui embaixo, então suavizava ela, assim como um 
trabalho de arte (BECK, 1989, história oral). 
 

De acordo com Canabarro, “muitas dessas imagens eram enviadas para os 

parentes, os amigos ou namorados (as), criando uma representação perfeita do modo 

como gostariam de ser vistos pelo outro” (CANABARRO, 2011, p. 136).  

 
64A cidade fica a cerca de 175 quilômetros de Santa Maria, na região noroeste do Rio Grande do Sul e 
foi fundado em 27 de setembro de 1913.  
65A cidade fica a cerca de 173 quilômetros de Santa Maria, na região nor0este do Rio Grande do Sul. 
Carlos Germano Beck fotografou desde 1897 no Brasil. Ele abriu seu estúdio na cidade em 1916. 
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Havia também retoques em fotografias de pessoas mortas, lembrando que 

alguns retratos, inclusive, eram feitos a partir de fotos tiradas do morto no velório. 

Quando pensamos as imagens relacionadas a questões como a morte, a ausência e 

a lembrança vemos como esses temas se relacionam. O medo do esquecimento, o 

pesar do luto e todos os afetos que envolvem a separação daqueles a que se ama 

também fazem parte deste todo que tece o vulnerável fio entre vida e morte. É 

importante que se diga que, ao logo dessa tessitura, morte e memória não são pontas 

opostas desse fio, pelo contrário, elas andam às voltas.  

Essa importância das fotografias para as famílias se dá muito no sentido 

apontado por Susan Sontag quando diz que: “por meio de fotos, cada família constrói 

uma crônica visual de si mesma — um conjunto portátil de imagens que dá 

testemunho da sua coesão” e que, no fim das contas, “pouco importam as atividades 

fotografadas, contanto que as fotos sejam tiradas e estimadas. A fotografia se torna 

um rito da vida em família” (SONTAG, 2004, p.19). 

Também nesse sentido de interpretação caminha a fotógrafa argentina Lucila 

Quieto na exposição Arqueologia da ausência66, na qual aborda a questão dos 

desaparecidos durante a ditadura argentina, entre eles Carlos, o pai que nunca 

conheceu porque foi assassinado em 1976, meses antes de ela nascer. A artista 

mostrou através das imagens, e da falta delas, uma urgência em fazer presente 

através da fotografia aquele que é ausente e que faz parte de um passado que não 

pode mais ser acessado. É como se, de certa forma, uma imagem fosse capaz de 

prolongar o contato, fazer o vínculo persistir e evitar o adeus definitivo.  

Essa questão é muito próxima de um dos relatos que Sioma trouxe em sua 

autobiografia sobre quando foi fazer uma entrega de um quadro que tinha retocado, 

no interior de Santa Catarina. Tratava-se de uma família que não tinha nenhum retrato 

de seu parente, já falecido. Ao receberem o quadro, a reação da família o emocionou: 

“presenciei um fato que me deixou impressionado, pois o trabalho era de minha 

 
66 A exposição de Lucila Quieto contou com 35 fotografias, feitas entre 1999 e 2001, e que registram 
imagens dela e de outras pessoas num encontro “impossível” com seus pais, mortos durante a ditadura 
militar argentina. Carlos, o pai de Lucila, por exemplo, foi morto meses antes de ela nascer, em 1977. 
Ela pediu que cada um dos filhos selecionasse fotos de seus pais, reproduziu essas imagens em slides 
e os projetou em uma parede, colocando os filhos entre a câmera e a imagem projetada. Visitei a 
exposição no Centro Cultural Haroldo Conti, no Espaço Memória e Direitos Humanos, em Buenos Aires, 
em 2013. Algumas das imagens estão disponíveis em: https://cpm-aec3.kxcdn.com/wp-
content/uploads/sites/18/2017/05/arqueologia-img.pdf>. Acesso em 03 jul. 2021. 
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autoria. Os familiares ao receberem o quadro, olhavam-no e, comovidamente, 

beijaram cada um a imagem que aparecia através do vidro” (SIOMA, 1976, p.35).  

A recordação acima é um ponto de partida para que possamos falar dessas 

imagens que, como mostra a fala de Sioma, nos fazem voltar à questão do afeto. 

Afinal o que, se não a vontade de que a pessoa seja lembrada, que sua imagem seja 

perpetuada para além de sua existência física, levaria ao desejo da criação de uma 

representação do corpo, e principalmente do rosto, daquele que morreu? Esse desejo 

está tomado de afetos. Mas, é preciso dizer, essa recordação que se quer guardar 

não é uma imagem qualquer, é um retrato com retoques, desejo que tenciona inclusive 

a visão que se teve por muito tempo da fotografia como representação do real. 

 Ainda que não tenha a pretensão de ampliar o debate sobre a questão da 

representação, considero necessário relacionar essas imagens com retoque feitas por 

Sioma ao conceito de representação de Roger Chartier (2002, p. 165). Para Chartier, 

o efeito de representação tem um duplo sentido. Um deles é o da auto-representação, 

algo que já debatemos em um primeiro capítulo, quando mostramos como Sioma 

trabalhou a construção de sua própria imagem a partir de seus autorretratos.  

O outro sentido envolve a presentificação do ausente, algo que nesses retratos 

que eram feitos por Sioma ganha destaque no caso das imagens de mortos e de 

pessoas que estavam vivas mas que queriam ver sua imagem perpetuada com 

roupas, acessórios e até mesmo características físicas diferentes das suas.  

No debate das questões relacionadas às fotografias de pessoas mortas67, é 

importante destacar que essas imagens se transformam indiscutivelmente não apenas 

em “mídias de memória” das pessoas que elas representam, mas também em 

elementos culturais e sociais que dialogam com aquelas famílias, o momento por elas 

vivido, a sociedade e a cultura na qual estão inseridos. Caso contrário, elas não seriam 

“mídias de memória”, e sim apenas suportes materiais.  

Sobre o seu trabalho com esse tipo de encomenda, Sioma lembrou que: 

 

Usava-se pedra pome e pó de “sapato”, esfuminhos, lápis e raspadeiras. Era 
um trabalho, embora monótono e cansativo, bastante interessante, pois a 
maioria das vezes os originais davam ampliações deficientes nos detalhes e, 

 
67 Para quem se interessar pelo tema das fotografias mortuárias no Rio Grande do Sul, recomendo a 
leitura do Trabalho de Conclusão de Curso Representações do Inatingível: uma análise das fotografias 
post-mortem na cidade de Ijuí, no início do século XX, de Bárbara Juliana Lauxen defendida no curso 
de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016. Disponível em: < 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/156994/001016794.pdf?sequence=1>. Acesso em 
01 mai. 2020. 
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ainda, quase em cem por cento todas as roupas teriam de ser “novas”, 
desenhadas e acrescidas de joias. Acredite se quiser, até chapéus eram 
tirados e, o penteado desenhado de acordo com as indicações dadas pelos 
clientes. Aqui vem o caso chiste, que muitas vezes virava realidade. Ao 
perguntar ao “grosso” cliente como era o penteado do falecido que figurava 
no retrato, a resposta era: “quando você tirar o chapéu, verá”. Não vale rir 
(SIOMA, 1976, p.32, grifos do autor). 
 

Por mais que considere extremamente interessantes os estudos que envolvem 

a criação de rituais relacionados ao trabalho de luto68, não pretendo me deter aqui na 

história das imagens mortuárias ou na representação dos mortos ao longo dos 

séculos. Há um longo e rico caminho percorrido nesse sentido, que passa pelas 

efígies, as máscaras e as pinturas até chegar à fotografia.  

Essas imagens têm a função de representar o morto, mas também evocam 

uma presença material e visual que ocupam o espaço do ente querido que se foi. Ou, 

nas palavras de Chartier, como disse anteriormente, a presentificação do ausente. 

Isso interfere diretamente na forma como decidimos lembrar alguém, ou melhor, que 

imagem decidimos que será perpetuada sobre aquela pessoa.  

Como foi dito anteriormente, essas manipulações nem sempre foram bem-

vistas, devido ao papel que se atribuía à fotografia de espelho do real. Mas como fica 

evidente nas falas de Sioma e também na sua opção por fazer os retoques, ele via 

nesse tipo de trabalho uma ação artística e não percebia problemas para a fotografia.  

Aliás, uma das bandeiras de Sioma foi justamente a necessidade de 

profissionalização da atividade do fotógrafo. Tanto que, em 1946, juntamente com os 

também fotógrafos Olavo Dutra, Milton Kroeff e Conrado Wolf, fundou a Associação 

dos Fotógrafos Profissionais do Rio Grande do Sul (AFPRS), que reuniu a classe e 

ofereceu cursos, mostras internacionais de fotografia, e a partir da qual Sioma 

participou de exposições em mais de 40 países (o quadro do Anexo M traz suas 

mostras individuais).  

Em sua autobiografia, Sioma explicou porque ele e alguns colegas começaram 

a pensar na criação da associação: 

 

Em 1946, um ano após o término da maior calamidade mundial realizada pelo 
“bicho-homem”, a classe profissional a qual eu pertencia estava praticamente 

 
68 Para saber mais sobre o tema, recomendo a leitura dos estudos brasileiros  Retratos da morte: a 
fotografia na cidade de João Pessoa-PB (2001), de Mauro Guilherme Koury e Últimas lembranças: 
retratos da morte, no Cariri, região do Nordeste Brasileiro (2002) de Titus Riedl. Já Emmanuelle Heran 
e Joëlle Bolloch (2002) têm pesquisas que se dedicam a como isso se desenvolveu na Europa e Jay 
Ruby (2001) analisa os retratos mortuários produzidos nos Estados Unidos a partir de uma perspectiva 
da antropologia cultural.  
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desunida. Cada um via o seu colega como opositor, o qual estava sempre 
pronto a tirar-lhe o pão da sua boca, dificultando deste modo a possibilidade 
em sustentar a sua família. Uns poucos entendiam que a aproximação e 
consequente união poderiam facilitar a solução de múltiplos problemas 
profissionais que afligiam e prejudicavam os lutadores, os fotógrafos (SIOMA, 
1976, p. 110, grifos do autor).  

 

De acordo com Sioma, a ideia de criar a associação veio depois que começou 

a ter contato com o que estava acontecendo no cenário da fotografia de outros países 

onde os fotógrafos vinham se organizando e evoluindo como classe: 

 

Foi somente em 1946 que tomei contato com a vasta atividade no mundo das 
organizações nacionais e internacionais, as quais congregavam fotógrafos, 
profissionais e amadores e cujas atividades não eram de finalidade lucrativa, 
a finalidade dessas agremiações era o estudo e o desenvolvimento da arte 
na fotografia. Descobri publicações em espanhol e inglês sobre a arte 
fotográfica. Eram como “janelas” abertas para os “mistérios” [...] Comecei, 
com receios, a enviar trabalhos a salões de arte fotográfica nacionais e fora 
do país. Felizmente tive trabalhos aceitos e expostos. Comecei a receber 
convites de vários países, de todos os continentes. Cada vez que chegava 
um catálogo, com a referência a algum ou mais trabalhos, era como um 
resultado positivo da divulgação do Brasil, pois primeiro era mencionada a 
procedência (SIOMA, 1976, p. 101). 

 

Entre os anos de 1946 e meados de 1954, período em que funcionou a 

associação, foram realizados três salões de fotografia, sendo o último de abrangência 

internacional. Sioma conta que as exposições foram pensadas porque: 

 

Julgava ser esta promoção uma “alavanca” para o despertar do desejo de 
cada “artista”, no setor de fotografia, a confirmar que além do “ganha pão” 
o profissional encarava a sua atividade também como expressão, ou uma 
manifestação de arte e, com isso, consolidar o pensamento de ter direitos e 
reivindicações a exigir, tais como: escolas de aprendizagem de fotografia, 
cursos de aperfeiçoamento, remuneração condigna, etc. (SIOMA, 1976, p. 
111, grifos do autor). 
 

Sioma e Olavo Dutra também foram defensores de que se criasse uma escola 

de fotografia em Porto Alegre. Inspirados no Foto clube Bandeirante, de São Paulo, 

fundaram um cineclube, o Foto Cineclube Gaúcho, e em 1951 começaram uma 

campanha que ganhou espaço na mídia local em busca da construção da escola:  

 

Não se pode admitir que um rumo da atividade humana tão importante, como 
é o da fotografia, continue em nosso país como hoje o vemos, sem leis que 
regulem o exercício da profissão e protejam o trabalho e o direito autoral do 
fotógrafo, sem escolas que recebam os que desejam abraçar a carreira de 
fotógrafo e os transformem em profissionais competentes.  E para o êxito de 
nossa campanha, a Associação de Fotógrafos Profissionais do Rio Grande 
do Sul está solicitando, como o velho fotógrafo que pedia um sorriso ao 
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retratado, a boa vontade de todos os colegas e a compreensão de todos os 
que apreciam e se servem do nosso trabalho (SIOMA, 1951, p. 49). 
 

De certa forma, essa intenção inicial teve sucesso, pois a associação chegou a 

contar, em 1951, com cerca de duzentos sócios. Por outro lado, a legislação que o 

grupo pretendia ver criada, regulamentando a profissão de fotógrafo, não avançou: 

 

Para ter uma pequena ideia sobre a “marcha” da reivindicação dos “pinta-
monos”, basta dizer que um deputado nas mãos do qual veio parar a 
papelada, guardou ou engavetou durante mais de um ano todo papelório [...] 
Lentamente, passara a interessar outros deputados, no fim chegou nas mãos 
do infortunado, Fernando Ferrari. Com a morte do deputado gaúcho 
Fernando Ferrari, novamente caiu no esquecimento, no fim morreu de 
“inanição” (SIOMA, 1976, p. 113, grifos do autor).  

 

Como estou tratando nesta seção do empreendedorismo de Sioma e suas 

estratégias, preciso ressaltar duas questões. A primeira diz respeito a um periódico 

da associação, O fotógrafo. Sioma, que era o redator, queria tornar o veículo mais 

atrativo para os associados, afinal, como eram publicadas fotografias, a qualidade de 

impressão precisava ser adequada. Como conta em seu livro, ele e o fotógrafo Olavo 

Dutra buscaram apoio de empresas de Porto Alegre, mas não conseguiram o dinheiro 

que precisavam. Mas a companhia aérea Varig69 doou as passagens para o Rio de 

Janeiro, e eles foram negociar com empresas distribuidoras de material fotográfico e 

conseguiram o apoio em troca de anúncios: 

 

O boletim desempenhou uma tarefa muito grande e importante na divulgação 
da vida da associação e na congregação, embora lenta, da classe. Com o 
decorrer do tempo, o nosso “órgão” de seis páginas de papel de jornal 
transformou-se numa revistinha de melhor aspecto. Em 1952, o órgão da 
nossa associação chegou a aparecer em formato de uma revista de 15X28 
cm, impresso em bom papel e com farta ilustração e sempre sob a direção 
de Sioma Breitman, a edição do boletim e a sua transformação em revista 
exigia grande despesa, para a obtenção dos recursos, únicos conseguidos, 
eram os obtidos com anúncios das firmas distribuidoras e vendedoras de 
materiais fotográficos e cine (SIOMA, 1976, p. 110). 
 

Sioma também aproveitou momentos como o das entrevistas aos jornais para 

falar sobre a falta de apoio aos fotógrafos, como nesta declaração ao Correio do Povo: 

 
No setor da fotografia artística, nosso país ocupa lugar que o coloca entre os 
mais ativos. Isso é fácil de ser verificado, através das estatísticas da 
Photografic Society of America e pelas da Federation Internacional de L’ Art 

 
69 A Viação Aérea Rio-Grandense, mais conhecida como Varig, foi uma companhia aérea brasileira 
fundada em 1927, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e encerrou suas atividades em 
2006. 
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Photographica. Acrescentando que o nosso Rio Grande do Sul, com as 
atividades da Associação Rio-grandense de Fotógrafos Profissionais e do 
Foto-Cineclube Gaúcho têm contribuído para tal com destaque. 
Lamentavelmente, tudo o que se faz somente poderia ser multiplicado 
quando existir possibilidades para melhor aprendizado da arte fotográfica [...] 
Resumindo, direi que os nossos governantes criem no Brasil, ensino da arte 
fotográfica em todas as suas manifestações. Regulamentação da profissão 
de fotógrafo é outra reivindicação preciosa. Basta verificar como outros povos 
e governos se servem da fotografia (SIOMA, 1958). 
 

A segunda questão é tão importante que, quando Sioma faleceu, o Jornal do 

Brasil70 afirmou que ele “foi uma espécie de embaixador do Rio Grande do Sul na 

Europa e em Israel”. Em uma reportagem anterior, no Correio do Povo, ele chegou a 

ser questionado sobre esse título e respondeu que: 

 

ser chamado de embaixador, como brasileiro honorário, foi um orgulho pra 
mim. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa, contribuir pela terra da 
gente. Digo minha terra porque estou há mais de 55 anos aqui, a maior parte 
da minha vida foi passada em Porto Alegre. Minha vida familiar, meus filhos 
e netos são gaúchos. E eu também sou (SIOMA, 1979, p.6). 

 

Sioma, com certeza via nesses salões uma forma de divulgar o seu trabalho, 

mas ele criou também uma forma de levar as imagens de fotógrafos do Rio Grande 

do Sul que não tinham condições de pagar pelas viagens, como lembra Elisabete: 

“veja bem, ele sozinho aqui, um imigrante, fez intercâmbios com os salões, levando 

as fotografias deles e muitas vezes de colegas, para exposições que foram sendo 

organizadas, em vários lugares do mundo. Ele ia no peito na coragem” (ELISABETE 

BREITMAN, 2018, entrevista à autora). 

O intercâmbio sobre o qual fala a nora do fotógrafo diz respeito à troca de 

fotografias, por cartas, com fotógrafos de diversos países. Sioma se correspondia com 

os fotógrafos, que na maioria das vezes sequer conhecia pessoalmente, e enviava 

fotografias suas e de outros fotógrafos do Rio Grande do Sul, e em troca pedia 

imagens desses fotógrafos, as quais repassava aos colegas para que os mesmos 

tomassem conhecimento sobre a arte fotográfica no mundo. Ao mesmo tempo, fazia 

com que o trabalho feito no Estado se tornasse mais conhecido.  

Tive a oportunidade de ler algumas dessas cartas, as quais organizei para 

Miriam Breitman, e é muito interessante perceber como esses fotógrafos se diziam 

 
70 CAPORAL, Ângela. Sioma Breitman: não se pode dizer que somos um país sem rostos. Jornal do 
Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, 8 fev. 1980, p. 5. 
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surpresos ao receber a carta e, ao mesmo tempo, entusiasmados em fazer a troca de 

imagens com profissionais brasileiros.  

Alguns deles chegavam a comentar que desconheciam a arte fotográfica no 

Brasil. Miriam lembra que em 1958, Sioma foi convidado para expor em Nova Iorque, 

em Roma, em Telavive e “ficou uns três meses viajando, e ele expôs até no navio, 

mas não eram só fotos dele, eram também fotos de outros colegas, que não tinham 

condições de viajar para participar das exposições” (MIRIAM BREITMAN, 2018, 

entrevista à autora). 

Quando Miriam diz que o avô expôs até em um navio, se refere a uma 

exposição em especial, sobre o Rio Grande do Sul. Tudo começou quando Sioma foi 

convidado para palestrar sobre fotografia para integrantes do Círculo Fotográfico da 

Associação Cristã de Moços, em Buenos Aires. Em Respingos de revelador e rabiscos 

(1976), ele se mostrou descontente porque os alunos não sabiam onde era o Rio 

Grande do Sul: “Mas somos vizinhos de vocês, em três horas de avião chega-se a 

Porto Alegre” teria argumentado o fotógrafo, que se sentiu “ofendido pelo fato de os 

presentes ignorarem a capital do Rio Grande do Sul. Mentalmente, prometi para mim 

mesmo: na próxima vez, se fizer alguma viagem para o estrangeiro, hei de levar 

também fotografias sobre o estado gaúcho” (SIOMA, 1976, p. 102).   

De volta ao Rio Grande do Sul, Sioma passou dois meses registrando imagens 

que gostaria que fizessem parte de uma exposição internacional sobre o Estado, 

dividida em duas mostras Arte fotográfica, na qual inseriu imagens também de outros 

fotógrafos, e Homens e Coisas do Rio Grande do Sul. A exposição contava com 

duzentas fotografias sobre folclore, agricultura, indústria, estradas, curiosidades e 

geografia, além de mapas. As informações sobre as imagens e sobre o estado foram 

disponibilizadas em quatro idiomas.  

Em 1958, pouco antes de ele e dona Rosa embarcarem para a viagem que 

passou por Lisboa, Madrid, Paris, Bonn, Roma e Telavive, o fotógrafo disse ao Correio 

do Povo o motivo da mostra: “Somos pouco conhecidos no estrangeiro. Esta 

observação, que vem sendo repetida por muitos, não é só minha. Amigos que tem 

estado na Europa, recentemente, espantaram-se com esse desconhecimento do que 

somos e fazemos”71. Para o Diário de Notícias, também afirmou que:  

 

 
71 XAVIER, Roberto Eduardo. Sioma levará o Rio Grande à Europa. Correio do Povo, Porto Alegre, 16 
fev. 1958. 
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Dedico minha atividade atual a exposição, que levarei a vários países da 
Europa e em Israel. Terei ensejo então de mostrar, através da fotografia, o 
Rio Grande do Sul, sua terra, seu povo e sua ânsia de progresso. Confio 
preencher, não totalmente, mas em parte, uma lacuna que grande número de 
gaúchos tem observado em suas andanças pelo mundo: o total 
desconhecimento do extremo Sul do Brasil. Confio que conseguirei algo pois 
conto com o apoio do governo da Associação Riograndense de imprensa, 
das classes conservadoras, do Touring Club do Brasil, bem como de meus 
colegas profissionais e amadores (SIOMA, 1958, p.8).  
 

Antes mesmo de chegar à Europa, Sioma deu início ao seu plano. Ele e a 

esposa embarcaram no navio Frederico C. no Rio de Janeiro em 14 de abril de 1958. 

No dia seguinte, ele já montou o que chamou de uma “première” de sua exposição no 

próprio navio, afinal, como percebeu, ele tinha um público que por vários dias poderia 

acompanhar o seu trabalho. Além das imagens e informações impressas, Sioma 

também usou discos com músicas do Estado para “conseguir um duplo impacto 

audiovisual sobre o frequentador, fazendo com que ele sinta a mensagem do Rio 

Grande do Sul”72. Quando o casal retornou da Europa, fez o mesmo no navio Anna C.  

Tanto nos navios quanto nas cidades por onde a mostra passou, Sioma 

registrou uma série de imagens, que depois expôs em Porto Alegre, buscando que as 

pessoas do Estado também pudessem conhecer mais sobre a Europa. Uma dessas 

imagens (página 17 do álbum Anexo A), feita com sua Rolleiflex 6X6 na Itália foi 

batizada de Contrastes. Ela mostra dois homens que leem o jornal. Um está na 

sombra, veste roupa escura, lê uma notícia séria e tem a fisionomia “carrancuda” como 

classificou Sioma. O outro, está no sol, lê uma boa notícia e aparece sorrindo.  

Sioma também registrou as impressões do público que visitou a exposição na 

Europa, em Isarel e nos navios, em um livro de presenças que mostra tanto a surpresa 

de brasileiros quanto dos estrangeiros com o que viam nas imagens. No ano seguinte, 

a convite da Varig e dos governos do Brasil e de Porto Alegre, ele levou a exposição 

para Nova Iorque. Depois, esses depoimentos foram transformados em um álbum o 

qual tive a oportunidade de ler porque ele foi guardado por Miriam Breitman.  

Um dos passageiros do navio Frederico C, cuja assinatura é ilegível, avaliou: 

“sou do parecer que essa exposição fotográfica está prestando um esplêndido serviço 

de divulgação da realidade brasileira. Creio que poucas embaixadas prestam tão 

eficiente propaganda do nosso Brasil no exterior. É digna dos maiores aplausos tão 

patriótica exposição”. Já outra passageira, uma gaúcha, Rita Fontoura Friedrisch, 

 
72 XAVIER, Roberto Eduardo. Sioma levará o Rio Grande à Europa. Correio do Povo, Porto Alegre, 16 
fev. 1958. 
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escreveu “como gaúcha que sou, ouvindo neste momento canções gaúchas, e vendo 

suas belas e artísticas fotografias a bordo do Frederico C., somente posso lhe felicitar 

e lhe agradecer mil vezes por esses momentos felizes que estou sentindo como 

brasileira”.  

Em Lisboa, o então secretário da Embaixada do Brasil na capital portuguesa, 

João Baema Soares, deixou registrado que Sioma “prestou um serviço de alta valia 

na divulgação das coisas brasileiras”. Em Bonn, na Alemanha, um grupo de 

brasileiros, entre eles o político José Loureiro da Silva, que chegou a ser prefeito de 

Porto Alegre, visitou a exposição e deixou uma mensagem na qual afirma que “um 

grupo de gaúchos, saudosos de seus pagos, viveu aqui nesta Europa distante a 

emoção de rever o Rio Grande transportado para o Velho Mundo pela arte mágica do 

amigo Sioma. Deixam aqui o seu muito obrigada ao homem que vem mostrando ao 

continente europeu que o nosso estado existe e vive”.  

O livro de assinaturas também registrou a impressão de quem não conhecia o 

Brasil, como Maurice Politi, que visitou a exposição em Telavive em agosto de 1958 e 

escreveu: “Sioma me revelou aspectos de um Brasil que eu não ousava evocar 

mesmo nos meus sonhos de viagem mais fantásticos”.  

Essas estratégias de Sioma de transformar os navios em locais de exposição, 

aproveitando que as pessoas teriam de passar vários dias em alto mar, e de criar uma 

mostra sobre o Estado por conta da sensação de desconhecimento dele em outros 

países é importante. Mas também chama a atenção ele buscar recursos como aliar a 

música às imagens, para despertar a atenção do público.  

Outra questão sobre a qual precisamos pensar é: afinal, qual foi o Rio Grande 

do Sul que Sioma decidiu enquadrar e levar para o restante do mundo ver? Para essa 

exposição, as escolhidas não foram imagens como Negrinho José, Beleza Cigana ou 

João Ninguém. As imagens têm uma visão mais tradicional do Estado.  

O tradicionalista Paixão Côrtes73, um dos fundadores do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho posou para uma série desses retratos. Quando isso 

aconteceu, ele já tinha servido de modelo para o monumento “O Laçador”, obra que 

foi criada em gesso, em 1954, como resultado de um concurso vencido pelo escultor 

 
73 João Carlos D'Ávila Paixão Côrtes (1927-2018) foi um folclorista, compositor, cantor, radialista e 
pesquisador rio-grandense. Ele ganhou grande relevância no Rio Grande do Sul por ser um dos 
fundadores do Movimento Tradicionalista Gaúcho e por ter servido de modelo para a estátua do 
Laçador, que fica em Porto Alegre.  
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Antônio Caringi para executar uma escultura que identificasse o homem riograndense 

na Exposição do IV Centenário de Fundação de São Paulo. A ideia de Sioma foi poder 

mostrar no Exterior aquela que seria a figura do gaúcho, ainda que uma imagem 

estereotipada, com lenço, chapéu e chimarrão. Segundo contou Sioma ao jornal 

Correo Fotográfico Sudamericano, na imagem Gaúcho do Século XX, figura 22 da 

página seguinte (página 11 do álbum Anexo A), ele procurou: 

 

Combinar valores documentais com um pouco de preocupação 
artística.  Trata-se, na verdade, de uma fotografia história e que tem como 
principal objetivo demonstrar a maneira como se vestiam esses pitorescos 
personagens de outrora, os gaúchos que, no século passado, foram vistos 
em nossas extensas planícies Rio-grandense (SIOMA, 1957, p.22). 

 

Paixão Côrtes foi um dos entrevistados do documentário Sioma o papel da 

fotografia (2014). Em seu depoimento, apareceu trajado com sua indumentária 

característica: lenço, camisa, bota, bombacha, e lembrou que o ensaio de forografias 

aconteceu por convite de Sioma. Segundo Paixão Côrtes, nas sessões de fotos das 

quais participou, Sioma demonstrava uma grande preocupação com as pessoas que 

fotografava, não apenas no que diz respeito às questões técnicas, como retratar o 

modelo a partir de uma iluminação adequada, mas também em relação aos aspectos 

psicológicos de quem fica em frente à Câmera. De acordo com ele, Sioma “ia 

delicadamente puxando aqui, arrumando ali, não feria a sensibilidade de ninguém, 

então depois ele ia lá e fotografava”.  

Já sobre a indumentária que usou durante as sessões fotográficas (figura 27), 

o tradicionalista garantiu que não era nenhum tipo de fantasia, e sim, uma 

representação fiel da figura do gaúcho do interior: “me criei na campanha, então tinha 

naturalidade no vestir, não era fantasia, não era criado. Era o homem rural, como até 

hoje naturalmente vive, não os fantasiados de palco” afirmou no documentário.   
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Figura 27 – Retrato Gaúcho do Século XX 

 

Fonte: Acervo de Samuel Breitman. 

 

Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o então deputado Heitor 

Campos, da bancada do PTB, fez uma homenagem ao fotógrafo. Em seu discurso, 

ele afirmaou que “Sioma desbravou o campo fecundo das Relações Públicas de um 

Estado que tanto necessita de uma política bem orientada de public relations74.  

Tive a oportunidade de ler algumas das reportagens que foram publicadas 

quando Sioma Retornou ao Brasil. O tom dos registros é sempre ufanista, exaltando 

o feito de ter divulgado em vários países a fotografia e o povo do Rio Grande do Sul, 

ou, como escreveu um dos jornalistas, as imagens de “homens e mulheres que, por 

uma coisa ou outra se destacaram do imenso rebanho humano de sua época” 

(GOIDANICH, 1979, p.18).  

 
74 DIÁRIO da assembleia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 4 de fev. de 1959, Nº 1939 ano XII p. 
161,162, 16, anais. 
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Essa intenção de tornar o Rio Grande do Sul mais conhecido fora do Brasil se 

relaciona com as estratégias que Sioma tinha para divulgar o seu trabalho. Para ele, 

ao fazer com que outros países aprendessem sobre o Estado, seus costumes e sua 

gente, se abriam caminhos para que os fotógrafos que atuavam por aqui também 

tivessem as suas atividades reconhecidas. Era mais uma das tantas estratégias que 

fizeram parte do universo de Sioma, como passaremos a ver a partir de agora.  

 

2.2 ESTRATÉGIAS QUE VÃO ALÉM DO “CLIC” 

 

Se a partir da metade dos anos de 1940 ninguém tinha dúvidas sobre quem era 

Sioma Breitman em Porto Alegre, nos oito anos em que passou pelo interior do Rio 

Grande do Sul a situação foi outra. Nos registros que encontrei sobre o seu trabalho 

em Santa Maria e em Cachoeira do Sul, cidades onde morou, ele chegou a ser 

chamado de Simão, seu nome aportuguesado. O mesmo aconteceu com os seus 

irmãos: Jasha passou a ser chamado de Jackob, Yussi virou José, Moscia ganhou o 

nome de Maurício e Ryca transformou-se em Jaime. Mas havia quem achasse que 

eram todos um só: o seu Aurora.  

A confusão também acontecia porque, ao todo, a família teve quatro estúdios 

com o nome de Aurora: a Photographia Aurora, de Nissin Breitman, e a Foto Aurora, 

de Sioma Breitman, ambos em Porto Alegre; a Foto Aurora de Cachoeira do Sul, e a 

Casa Aurora, em Santa Maria. Não há comprovação sobre a origem do nome, mas a 

família acredita que ela esteja ligada à mitologia romana, pois em uma viagem que 

fizeram à Itália Sioma e Rosa trouxeram para uma das noras um camafeu com a figura 

da deusa Aurora, que é a equivalente à deusa Eos da mitologia grega e à deusa hindu 

Ushas, e que representa o amanhecer.  

Entre os irmãos, se criou a tradição de quando Sioma deixava de trabalhar em 

um estúdio, um deles assumia o cargo de fotógrafo: “não se impressionem, nós somos 

cinco irmãos, e todos da mesma profissão. Na falta de profissão cada um ia 

aprendendo a que estava à mão, isto é, a fotografia” (SIOMA, 1976, p.41). Sioma 

conta que isso confundia as pessoas a ponto de ser conhecido como Seu Aurora: 

 

Como todos os outros negócios que passaram às mãos dos meus irmãos, 
também este novo passou a se chamar Aurora, foi por isto, desde Cachoeira, 
e depois em Santa Maria, que eu passei a ser chamado de “Seu Aurora”, e a 
minha esposa de “Dona Aurora”. A ordem dos fatores não altera o produto, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ushas&action=edit&redlink=1
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consta no ensino de aritmética. Não sendo nome pejorativo ou aviltante, 
recebi a alcunha com toda a naturalidade (SIOMA, 1976, p.44). 
 

À medida que avancei na pesquisa sobre a trajetória de vida de Sioma, comecei 

a sentir a necessidade de conhecer a organização genealógica da família até para 

que pudesse pensar em formas de encontrar outros materiais sobre ele. Com a ajuda 

da família, elaborei um quadro que me ajudou a compreender a estrutura familiar 

(figura 28). O resultado foi positivo porque ao identificar a figura de Abraão Soltz, 

posteriormente localizei as entrevistas que fazem parte do acervo do Instituto Cultural 

Judaico Marc Chagall. Abraão era pai de Rosa Soltz Breitman, a esposa de Sioma. 

Ele e sua esposa, Fany Axelrud Soltz fizeram parte das levas de imigrantes judeus 

que foram morar na colônia de Phillipson em Itaara, cidade vizinha a Santa Maria. Por 

conta disso, ele foi entrevistado em um projeto de história oral da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. Sua entrevista me ajudou a compreender a rotina da 

comunidade onde Sioma filmou uma das edições do Cine Jornal Aurora.  

 

Figura 28 – A família de Sioma e Rosa Breitman 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir das entrevistas da família. 
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Para não cometer o mesmo erro dos clientes que acabavam chamando a todos 

os irmãos de “Seu Aurora”, elaborei um gráfico (figura 24), buscando compreender 

como os Breitman se distribuíram nos estúdios e no Estado. 

 

Figura 29 – Os estúdios mantidos pela família Breitman 

 

Fonte: elaboração da autora. 
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Na época em que residiram em Cachoeira do Sul, a família de Sioma Brietman 

enfrentou enormes dificuldades, a pequena cidade da região central do Rio Grande 

Sul tinha sua economia voltada para as plantações de arroz que, por sua vez, não 

estava passando pelo seu melhor momento de produção. Para piorar a situação, a 

crise econômica de 1929 dificultou a situação da cidade. Mas foi em Cachoeira do Sul 

que Sioma vivenciou uma de suas principais aventuras ao ter um primeiro encontro 

com o então governador do Estado, Getúlio Vargas. Encontro que resultou em 

fotografias do político antes de assumir o cargo de presidente do Brasil em 1930. 

Aspecto que irei abordar no próximo capítulo.  

Mesmo ficando apenas dois anos por lá, de 1929 a 1931, Sioma deixou uma 

importante contribuição à fotografia da região. Ele tinha se tornado representante da 

marca de materiais fotográficos Mimosa e de aparelhos fotográficos Nagel. Com as 

empresas conseguiu prêmios e organizou o 1º Concurso Photographico Aurora, do 

qual participaram fotógrafos amadores de várias cidades do interior. Havia duas 

categorias, uma para quem fotografava e revelava e outra para quem só fotografava. 

Houve um grande número de imagens participando do concurso, nas duas categorias. 

A forma como ele dispôs essas imagens estrategicamente dentro do estúdio (figura 

30/página 21 do álbum Anexo A) deu destaque aos patrocinadores e também aos 

equipamentos que vendia. 

 
Figura 30 – Concurso realizado em Cachoeira do Sul 

Fonte: Arquivo Fotográfico do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. 
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Sobre a exposição, o fotógrafo contou em Respingos de revelador e rabiscos 

(1976) que estimulou muitas pessoas a participarem mas que os “resultados 

econômicos não justificaram a trabalheira e a conversa que se dispensara” (SIOMA, 

1976, p. 42).   

Em 1929, Sioma esteve em Santa Maria e aproveitou para saber como estava 

a atividade fotográfica na cidade e acabou descobrindo que era um campo onde havia 

oportunidades. “A cidade me atraiu, bem maior que Cachoeira e de uma população 

bastante grande, colégios, institutos, escolas, abrigando mais ou menos uns dez mil 

alunos, dois quarteis do Exército e um da Brigada Militar, vários estabelecimentos 

bancários, clubes e sociedades” (SIOMA, 1976, p. 41).  

Maurício Breitman, que ficou com o estúdio de Cachoeira do Sul e só fechou o 

mesmo em 1962, lembra que “um dia aconteceu um desastre com um judeu, num dia 

de chuva, tocou num fio e morreu eletrocutado. Então levaram ele para Santa Maria 

para enterro. Aí o Sioma gostou de Santa Maria que era uma cidade maior e foi para 

Santa Maria, vendeu pra mim a de Cachoeira”75. 

A impressão de Sioma não era equivocada, na década de 1930, a cidade 

estava em pleno desenvolvimento. A presença da Viação Férrea, que dava ligação 

por trem a cidades maiores, como Porto Alegre, ajudou a impulsionar o comércio. Para 

um fotógrafo, a cidade oferecia um vasto campo a ser explorado, afinal:  

 

Além de centro ferroviário do Rio Grande o Sul, era já bem povoada; vários e 
grandes estabelecimentos escolares conferiram-lhe o título de ‘Capital do 
Ensino’. Três quartéis, dois do Exército e um da Brigada Militar, grande 
cooperativa e Escola de Artes e Ofício, ligada a cooperativa dos ferroviários. 
Várias e grandes instituições e sociedades. Templos de vários credos e 
religiões, e óbvio, grande gare ferroviária e respectivas oficinas (SIOMA, 
1976, p.43). 

 

O local escolhido para o estúdio não poderia ter sido melhor localizado, Rua 

Doutor Bozano 1.223, uma das principais ruas da cidade, onde estavam concentrados 

os maiores e mais tradicionais estabelecimentos do comércio de Santa Maria. Preciso 

contar aqui uma curiosidade, quando soube o endereço exato da Casa Aurora, fiquei 

bastante surpresa pois a maioria dos dias ao longo dos cinco anos em que pesquiso 

sobre Sioma passei em frente ao local que é caminho para o meu trabalho. O prédio 

 
75 A entrevista de história oral foi realizada em janeiro de 1991, sendo que Maurício morreu em 
dezembro daquele ano. Ela faz parte de um projeto sobre os judeus que moraram em Porto Alegre e 
integra o acervo do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall que tem sede em Porto Alegre.  
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já não é mais o mesmo, mas o endereço fica no Calçadão Salvador Isaia, o ponto 

central do comércio da cidade até hoje, o que revela a dimensão da importância da 

localização do estúdio naquela época. Atualmente, funciona no local o Supermercado 

Índia (figura 31).  

 

Figura 31 – Endereço onde antigamente funcionava a Casa Aurora 

Fonte: fotografia feita pela autora em 2020. 

 

Como o próprio fotógrafo destacou, Santa Maria era uma cidade de grande 

contingente militar, e de olho nessa possibilidade, Sioma acabou procurando os 

quartéis e oferecendo o seu serviço. O estúdio passou a receber muitos militares que 

precisavam fazer fotos para sua documentação, o que, como conta em sua 

autobiografia, movimentou o caixa do estabelecimento. Aos poucos, Sioma se tornou 

mais conhecido pelos militares e surgiram alguns laços de amizade. Em uma 

passagem de seu livro, ele chega a contar que os comandantes emprestavam cavalos 

para que ele pudesse ir aos finais de semana com a família para a cidade vizinha, 

Itaara, onde existiam balneários.  

Suponho que foram esses laços formados ainda em Santa Maria que 

oportunizaram em 1940 que Sioma fosse um dos únicos fotógrafos convidados para 

participar de uma manobra militar que contou com a presença do presidente Getúlio 

Vargas e que resultou em um álbum sobre o qual falarei no próximo capítulo. 

O seu trabalho era procurado por uma clientela variada, como os próprios 

militares, noivas, mas ele também fotografava formaturas e desfiles escolares, bailes 
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em clubes sociais e competições esportivas como tênis, vôlei, basquete e futebol. De 

olho nos artistas que chegavam de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo à cidade 

para espetáculos, ele começou a oferecer desconto para as companhias teatrais, e o 

contato não era difícil já que seus pais e irmãos estavam em Porto Alegre, por onde 

geralmente passavam essas companhias. 

 Sioma, que era um estrategista em relação à divulgação de seu trabalho, sabia 

que fotografar artistas trazia reconhecimento para a Casa Aurora, tanto que conta que: 

 

[...] muitos elementos femininos e masculinos do grande elenco nacional 
enriqueciam o nossos arquivo de negócio. Levando as suas encomendas, 
satisfeitos, tornavam-se divulgadores do nosso modesto estúdio. Para citar 
só alguns lembráveis: Jayme Costa, em Deus lhe pague, Os irmãos 
Celestino, com suas operetas, e muitos outros (mais tarde, já em Porto Alegre 
eu tornara-me quase imprescindível para as companhias de teatro) (SIOMA, 
1976, p.45). 

 

Mas, pelo que pude perceber, a vinda para Santa Maria não só trouxe 

oportunidades de trabalho, mas também inspirou ainda mais a criatividade do 

fotógrafo. No estúdio, que também servia de moradia para o casal e os dois filhos, 

havia uma seção de aparelhos e material fotográfico, porta-retratos, álbuns para fotos. 

Sioma começou a fazer parcerias com marcas desses equipamentos e a realizar os 

mais diversos concursos entre os clientes, desde sorteios até caça-palavras onde os 

prêmios eram chamativos, como câmeras fotográficas: 

 

Organizei vários concursos, entre o público, patinação em recinto fechado e 
em circuito formado com cartazes, em papel, que uma firma do ramo 
fotográfico me enviara, concurso de formação de palavras, as letras, as que 
formavam eram distribuídas em folhetos, dentro do texto explicativo e 
publicitário. Cada concorrente que formava a palavra, recebia um número o 
qual o habilitava para o sorteio de um valioso prêmio. Na maioria, os prêmios 
eram aparelhos fotográficos. Estes concursos conquistavam a cidade pela 
curiosidade e originalidade (SIOMA, 1976, p.45).  

  

Quando se lê a autobiografia de Sioma e mesmo em algumas das entrevistas 

que o fotógrafo cedeu, é possível reconhecer um sentimento de orgulho em relação a 

essas atividades variadas que criou e que ajudaram a tornar o seu nome mais 

conhecido. Em meio aos jornais locais que circulavam na época, a variedade das 

ofertas para atrair clientes para a Casa Aurora pode ser comprovada, por exemplo, 

por meio dos anúncios publicitários (figura 32).   
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Figura 32 – Anúncio de uma promoção da Casa Aurora em jornal local 

 

Fonte: A RAZÃO, 19 nov. 1936, ano 2, p.4. 

 
Como veremos na seção seguinte em relação aos filmes de Sioma, ele 

procurava usar a linguagem nas suas produções para ressaltar as qualidades do seu 

trabalho, para mostrar a importância de fazer filmes e fotografias sobre as famílias e, 

para vender equipamentos, procurando criar a cultura de que a fotografia poderia ser 

acessível a todos. Com os anúncios da Casa Aurora não era diferente. O fotógrafo 

usava a linguagem publicitária para criar apelos junto ao seu público.  

No anúncio acima, em parceria com seus fornecedores de câmeras 

fotográficas, ele conseguiu equipamentos que foram distribuídos gratuitamente para 

os seus cem primeiros clientes como brinde de Ano Novo. Nesse anúncio, também 

chama a atenção o slogan “fotografia para todos – tudo para fotografia” que tenta 

mostrar que seu trabalho não se destinava apenas para a elite e que qualquer um 

poderia contratá-lo ou mesmo encontrar em seu estabelecimento tudo aquilo que 

procurava, desde as câmeras até a revelação dos filmes. 

Além disso, como mostra a figura 33 a seguir, em que usa novamente o slogan 

“fotografia para todos. Tudo para fotografias”, Sioma buscava atingir um público que 

ia desde os profissionais até os amadores.  
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Figura 33 – Anúncio da Casa Aurora no ano de 1935 

 

Fonte: Álbum ilustrado da Cidade de Santa Maria (1935). 

 

Entre os poucos trabalhos realizados em Santa Maria dos quais o fotógrafo 

manteve cópia consigo está o Álbum Ilustrado da Cidade de Santa Maria (1935). 

Sobre essa iniciativa, Sioma conta que:  

 

Trabalhava-se não só esperando o cliente no atelier; procurava-se em todos 
os setores tudo o que proporcionasse atividade profissional. Surgiu a ideia de 
confeccionar um álbum da cidade de Santa Maria. Para isto, obviamente, 
precisava fotografias de todos e tudo. Com o velho professor Belém, obtive a 
sua valorosa colaboração sobre a parte histórica. A parte fotográfica, 
naturalmente, ficou a meu cargo (SIOMA, 1976, p46). 

 

A exemplo do que profissionais faziam em outras cidades, a ideia do fotógrafo 

foi vender espaços publicitários no álbum para as empresas locais: 

 

Não ignorava que um empreendimento destes exigia, além de trabalho 
também muita despesa, assim, paralelo a tiragem das fotografias, eu 
desenvolvia o papel de publicitário, no melhor estilo, isto é, em toda parte 



163 
 

onde isto era possível, oferecia a publicidade nas páginas do futuro álbum. 
Ufa! Não era brincadeira de “arrancar” as autorizações. Mesmo que não 
conseguia-se os anúncios, cobrir a despesa total com a edição, aspirava-se 
com a venda avulsa, obter a recompensa aspirada e também um lucro 
merecido [...] Coube-me a “honrosa” tarefa da distribuição dos exemplares 
com a parte publicitária, pois angariava-se na mesma ocasião o pagamento. 
A cobrança é difícil, marcha que nem cágado. Cansaço das idas e voltas; 
controle em não chamar de verdadeiro nome os maus pagantes. Enfim, um 
buquet de contrariedades. A segunda parte: tornar público, através de jornal, 
o surgimento de tão esperada obra e a consequente venda avulsa. Enfim, foi 
a satisfação de realizar o projeto, do que os resultados financeiros. Paciência, 
vivendo vai se aprendendo. O positivo da coisa foi, não ter abandonado o 
trabalho no meio. Sentia que não era do meu feitio, levou bastante tempo até 
que consegui liquidar as contas com a clicherie e a tipografia. No fim o 
minguado lucro afugentou o prejuízo que se vislumbrava (SIOMA, 1976, p.46-
47).  
  

 

O álbum é bem tradicional em relação ao que se via naquele período. Não traz 

nenhuma grande inovação artística, tinha finalidade financeira, mas hoje se tornou 

uma importante “mídia de memória” sobre a cidade, trazendo imagens que não se 

encontram em outras fontes. Infelizmente, só tenho conhecimento sobre dois álbuns 

desses que foram preservados. Um deles está com Samuel Breitman, a partir do qual 

realizei a pesquisa, tomando o cuidado de fazer também uma cópia digitalizada para 

que pudéssemos oferecer acesso a outros pesquisadores na Fundação Eny76, onde 

trabalho; o segundo faz parte do acervo da Casa de Memória Edmundo Cardoso, um 

espaço dedicado à memória de Santa Maria, mantido pela família do teatrólogo. 

Quando realizei a pesquisa no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria, 

onde pesquisei todos os jornais dos anos de 1930 e de 1940, em busca de 

informações que pudessem acrescentar algo sobre a trajetória de Sioma, um dos 

momentos bem especiais foi quando em fevereiro de 2018 localizei o anúncio da que 

mostra a comercialização do álbum para os leitores (figura 34).  

Até então, não tinha certeza sobre a data de publicação do álbum, já que não 

há data impressa nele. Apenas, sabia que o mesmo tinha sido publicado durante a 

gestão do Major João Antônio Edler, que é citado no álbum e que governou a cidade 

de 1932 a 1935. No anúncio, além de usar novamente o slogan “tudo para fotografia, 

fotografia para todos”, Sioma convida “santa-mariense ou forasteiro, compra ainda 

 
76 A Fundação Eny é uma organização sem fins lucrativos, mantida pela empresa calçadista Eny 
Calçados desde 1994. Ela trabalha com projetos sociais, esportivos e culturais. Um de seus pilares é a 
preservação da memória de Santa Maria. Fazem parte do seu acervo mais de vinte e duas mil 
fotografias da cidade, além de livros, filmes e outros documentos que são usados para a consulta de 
pesquisadores interessados pela história de Santa Maria.  
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hoje o Álbum Iustrado da Cidade de Santa Maria”. O anúncio explica que o álbum 

contém resumo histórico, vistas da cidade, esporte, vida social, comércio e indústria.  

 

Figura 34 – Recordação de quando encontrei o anúncio sobre o álbum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A RAZÃO, 20 set. 1935, ano 1, p. 5.  

 

O álbum registra um momento importante do crescimento de Santa Maria, 

como uma vista panorâmica da cidade registrando um dos pontos de maior 

crescimento habitacional daquele período (figura 35/ página 23 do álbum Anexo A). 

 

Figura 35 – Vista panorâmica da cidade mostrando o seu núcleo urbano 
 

 

Fonte: Álbum ilustrado da Cidade de Santa Maria (1935). 

 

Uma passagem de Respingos de revelador e rabiscos (1976) me deixou 

inquieta por muito tempo. Nela, Sioma comentou que fez uma arte para o jornal A 
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Razão na passagem do aniversário do periódico. Por isso, quando fiz a pesquisa nos 

jornais, tinha a esperança de encontrar o material que me interessava, principalmente 

pela temática que era relacionada à comunicação, mais especificamente ao 

funcionamento de um jornal diário. Não sabia em qual ano tinha sido feita a arte, mas 

tinha conhecimento que o jornal tinha sido criado no dia nove de outubro de 1935, por 

isso para mim essa era uma data de referência. Sobre essa arte, Sioma escreveu que:  

 

Já existia na cidade, naquela época, um novo periódico: A Razão, diário 
dirigido pelo senhor Clarimundo Flores. Travamos relações e tornamo-nos 
amigos. Numa oportunidade o Clarimundo desejando editar um número 
especial, dedicado a um aniversário, incumbiu-me de obter uma série de 
fotografias, refletindo a atividade de um jornal. Redação, maquinaria, 
funcionamento, etc. resolvi, a contento o problema e, mais ainda, desenhei 
fora de “negócio” uma alegoria sobre a escrita e posterior impressão, como 
já fora utilizada. A ideia e o desenho agradaram e, no dia do aniversário, o 
jornal publicara todos os meus trabalhos, Senti-me feliz, embora o 
“porquinho” (cofrezinho) não recebeu moeda (SIOMA, 1976, p. 47).  

 

Depois de muita pesquisa, finalmente encontrei a edição que traria a arte de 

Sioma, mas essa parecia mais uma das “peças” que o fotógrafo me pregou ao longo 

desta pesquisa: a capa do jornal tinha sido arrancada. Somente meses depois, 

quando visitei a casa de Irineu Breitman, que encontrei na entrada da residência a 

arte emoldurada e pendurada na parede.  

A legenda da imagem explica que “a arte expressiva de Simão Breitman 

gravou na harmonia do conjunto acima os traços fortes do labor interno e externo de 

um jornal moderno. Ali estão os linotipos e a roto-plana por cujas incríveis 

engrenagens passa o jornal antes de chegar ao público”77. O texto elogia o trabalho 

de Sioma como artista da imagem e destaca “os privilégios que podem servir à fina 

arte fotográfica quando manejada pelas mãos e pela inteligência de um artista como 

Simão Breitman”.  

Dessa forma, por mais que não tenha lucrado com o trabalho, como lamentou 

em seu livro, Sioma teve sua arte estampada na capa do principal jornal local (figura 

36/ página 24 do álbum Anexo A) e com direito a elogio por seu trabalho com a imagem 

na legenda do periódico. Para quem busca por reconhecimento, isso era algo e tanto. 

Na imagem, Sioma ilustrou o que seria a história da imprensa desde a invenção da 

escrita, passando pela prensa de Gutemberg, até o início de A Razão. 

 

 
77 A RAZÃO, 2ª Seção, 9 out. 1936, ano 2, p.1. 
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Figura 36 – Arte de Sioma publicada no jornal A Razão 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A RAZÃO, 09 out. 1936, ano 2, 2ª Seção, p. 1.  

 

Enquanto a capa do jornal naquela edição foi feita com uma fotomontagem, a 

segunda seção do jornal foi ilustrada com um desenho de Sioma em bico de pena 

(figura 37/ página 24 do álbum Anexo A).  
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Figura 37 – Arte de Sioma publicada no jornal A Razão 

Fonte: A RAZÃO, 09 out. 1936, ano 2, p. 1. 

 
Como é possível perceber, além de ter muitas estratégias de divulgação de 

seu trabalho, Sioma também era um artista múltiplo. Desenhava a lápis e a cranyon, 

produzia “bicos de pena” a nanquim, pintava telas a óleo, produzia fotografias para 

salões. Entre suas técnicas prediletas estavam os “table-tops” que se tratavam de 

arranjos de objetos (pequenas esculturas, flores, luvas, etc.) com desenhos seus em 

cima de tabuleiros. Como homem da imagem, Sioma também se interessou pelo 

cinema. O Cine Jornal Aurora, sobre o qual pretendo abordar a partir de agora é mais 
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um exemplo sobre como Sioma buscava explorar as novas tecnologias e de como 

deixou diferentes mídias de memória sobre seu tempo.  

 

2.3 PARA VER NA VITRINE: O CINE JORNAL AURORA 

 
Ao longo de toda esta pesquisa, a forma empreendedora que Sioma teve para 

vender seus produtos, o seu trabalho e divulgar seus estúdios se mostraram 

importantes. Mas entre todas as estratégias, a mais surpreendente foi a que passei a 

chamar de “Cinema de Vitrine”. Sioma criou um circuito exibidor que começava pelas 

filmagens em 16 milímetros e ia até a exibição na vitrine de seu estúdio fotográfico em 

Santa Maria, o que ao mesmo tempo servia como entretenimento para a população e 

como propaganda para a Casa Aurora.  

Não encontrei bibliografia que se refira ao uso de vitrines pelo cinema, mas 

ao abordar a questão do uso das vitrines pelo comércio em geral, Sylvia Demetresco 

(1985, p. 16) lembra que “mostrar, expor, comunicar visualmente, enfim, foram e ainda 

são formas de atrair, criando assim um primeiro vínculo entre vendedor e comprador 

em potencial. Aquilo que entendemos hoje por vitrina nasceu dessa necessidade, a 

atração”. Ainda sobre esse tipo de local de exposição e seu uso estratégico, a autora 

diz que “uma vitrina é uma visão que nos tira temporariamente do dia-a-dia, do tédio, 

da rotina, e nos transporta magicamente para outro mundo, onde nossa imaginação, 

com seus sentidos mais apurados, nos leva a sonhar e simbolizar nossos desejos” 

(DEMETRESCO, 1985, p. 32).  

Pensando a partir dessas afirmações de Dentresco, o “Cinema de Vitrine” de 

Sioma cumpre muito bem o seu papel, tanto no sentido de mostrar o trabalho do 

realizador, quanto ao fazer esse transporte a um tempo outro. Afinal, essa tarefa de 

aguçar os sentidos e nos transportar a um outro lugar sempre foi uma característica 

muito marcante do cinema.  

Outra autora que debate a questão do uso das vitrines é Solange Bigal, para 

quem “muito mais do que produtos, marcas e serviços, a vitrine expõe um intricado 

jogo estratégico do olhar, cujas regras de combinação pressupõem uma 

fenomenalidade imagética rigorosa” (BIGAL, 2001, p.7). 

O que as duas autoras nos trazem a respeito das vitrines comerciais se 

encaixa muito bem com a proposta de Sioma. Com a exibição dos filmes ele conseguia 

atrair o público e, assim, apresentar a propaganda do seu trabalho, dos equipamentos 
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que vendia e da Casa Aurora como um todo. Sobre essas exibições, ele escreveu 

que: 

Tínhamos uma regular seção de aparelhos e material fotográfico, porta-
retratos, álbuns para fotos. Nenhuma manifestação coletiva da cidade fora 
deixada sem registro fotográfico e, futuramente, criei um ‘Jornal 
Cinematográfico’. Fazia as apresentações sobre tela, dentro da vitrine; 
intercaladas com filmes, quais mandava vir. Em noites calmas e bonitas, as 
projeções atraíam grande número de espectadores (SIOMA, 1976, p.44).  

 

Para começar a pensar sobre os filmes de Sioma é importante saber que, na 

mesma época em que ele realizou o que batizou como Cine Jornal Aurora, a cidade 

já contava com salas de cinema. O cinema foi apresentado ao mundo pelos irmãos 

Lumiére na França em 1895, e não demorou para chegar a Santa Maria, cidade que 

foi a segunda do Rio Grande do Sul a receber iluminação elétrica, em 1897, e passou 

a contar com espaços de exibição cinematográfica um ano depois (BELTRÃO, 2013).  

Na época em que Sioma realizou o Cine Jornal Aurora, Santa Maria tinha aaté 

mesmo um grande cineteatro, o Cine-Theatro Coliseu Santamariense, inaugurado em 

1911, onde, de acordo com Schilling (2005, p. 87), aos domingos, a procura era 

tamanha que “era preciso ir-se uma hora antes da função, para se achar lugar”. Além 

daquele espaço, existiam outros três dedicados ao cinema: uma sala anexa à 

confeitaria Ponto Chique, que exibia filmes esporadicamente; o Cine Universal, que 

era um bar-cinema, ao ar livre, e o Cine Theatro Independência, fundado em 1922 

(CORRÊA, 2005, p. 29).  

Ir às sessões era um hábito arraigado entre a elite que costumava frequentar 

os cafés e assistir às principais companhias de dramaturgia que passavam pelos 

cineteatros e aos filmes, majoritariamente europeus. Porém, para ter acesso ao 

espetáculo, era preciso ter desde o dinheiro para o bilhete até as condições de ter os 

trajes que a ocasião exigia na época.  

Se muitos não tinham sequer acesso às exibições dos filmes, o que dizer da 

possibilidade de ser um realizador? Mesmo criada como uma película amadora, sem 

ser projetada para a realização cinematográfica, a bitola 16mm foi apropriada por 

pessoas que tinham intenções de fazer filmes, como Sioma. Com isso, ajudou a 

democratizar o fazer cinematográfico em muitos locais onde até então isso não era 

possível, como é o caso de Santa Maria nos anos de 1930. 

Sobre os filmes de Sioma, seu filho Samuel Breitman recorda que o pai adquiriu 

em 1931 uma câmera Agfa Movex e um projetor Agfa Movector e passou a registrar 
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diferentes situações do cotidiano da família e da cidade. Percebendo que algumas 

dessas filmagens poderiam ter interesse para a comunidade, ele teria começado a 

planejar as exibições na vitrine de sua loja. As películas eram reveladas no Rio de 

Janeiro onde recebiam as cartelas com propaganda da Casa Aurora e do trabalho de 

Sioma. Segundo Samuel, a ideia de dar o nome às produções de Cine Jornal Aurora 

foi para reforçar o nome do estabelecimento comercial da família. Sobre esses filmes, 

o filho de Sioma conta que: 

 

Ele gostava de fazer cinema amador. Filmava os eventos da cidade, como 
desfiles de Sete de Setembro, depois ele passava na vitrine com um 
projetor para dentro da loja, em uma tela que ficava na vitrine e a 
prefeitura fechava a quadra porque enchia de gente para ver o Cinejornal 
Aurora. Ele tinha as ideias dele. Era muito dedicado à arte fotográfica, 
mas não sei de onde tirou essa ideia de usar a vitrine para a exibição 
(BREITMAN, 2018, entrevista concedida à autora). 

 

As informações sobre o Cine Jornal Aurora e, principalmente, sobre sua 

exibição na vitrine são escassas. Não encontrei informações que me ajudassem a 

saber, por exemplo, como era feita a projeção. Mesmo com toda a pesquisa que 

realizei, tenho consciência que muitas perguntas ficaram em aberto. Ainda assim, é 

inegável a dimensão dessa faceta de Sioma como realizador cinematográfico, o que 

só ocorreu em Santa Maria com as filmagens entre 1931 e 1932. 

Uma das questões importantes é quanto à nomenclatura “cinejornal”. Por mais 

que a temática dos cinejornais seja variada, esse tipo de produção audiovisual tem 

características próprias. As produções de Sioma fogem à própria definição de 

cinejornal que o traz como “noticiário produzido especialmente para apresentação em 

cinemas. É geralmente um curta-metragem periódico, exibido como complemento de 

filmes em circuito comercial. Diz-se também atualidades ou jornal da tela” (BARBOSA; 

RABAÇA, 2001, p. 133).  

Por Sioma ter nomeado suas produções como Cine Jornal Aurora, optei por 

tratar suas produções dessa forma. Sobre os motivos pelos quais ele decidiu usar 

essa nomenclatura, possivelmente existam dois. Na década de 1930 o cinejornal já 

era popular nas salas exibidoras de cinema, denominar suas produções como tal daria 

credibilidade ao trabalho que apresentava em sua vitrine. O segundo motivo pode 

estar associado a uma ideia do fotógrafo em atribuir um tom de veracidade e realidade 

às suas produções, tal qual ocorria com os cinejornais exibidos no cinema.  
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Na verdade os cinejornais nesse período eram, inclusive, obrigatórios. Em 

1932, o governo decretou, a lei da obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais no 

cinema, o Estado passou a investir na produção de cinejornais, com temas voltados 

para promoção e valorização do governo e em 1938, foi determinado a 

obrigatoriedade da exibição dos cinejornais institucionais antes da programação 

comercial dos cinemas. 

Em linhas gerais, os cinejornais tiveram como características principais se 

tratarem de filmes de curtíssima duração e serem veiculados nas sessões de cinema 

antes dos filmes de longa-metragem. O surgimento dos cinejornais aconteceu em um 

período no qual as telas e salas de cinema eram o principal recurso audiovisual de 

transmissão em massa das informações. A primeira experiência desse tipo foiu em 

Paris com o Pathé Journal, que tinha como proposta levar notícias para as telas antes 

da exibição dos longas-metragens. 

No Brasil, o primeiro jornal cinematográfico, uma versão brasileira do Pathé 

Journal, surgiu em 1912. Esse tipo de filme cresceu tanto que, até 1935, o país 

contava com pelo menos cinquenta cinejornais em circulação. 

Desde sua origem, os cinejornais foram marcados por uma capacidade 

persuasiva. Por isso, não é de se estranhar que o contexto europeu dos anos 1930 e 

1940, marcado pela emergência dos Estados totalitários, tenha acompanhado um 

crescimento acelerado dos cinejornais, até mesmo porque essa foi uma época de 

auge da produção cinematográfica de propaganda. 

Se foi assim na Europa, no Brasil não foi tão diferente. Autores como Paulo 

Roberto de Azevedo Maia (2005), José Inácio de Melo Souza (2003), Anita Simis 

(1996) e Cássio Tomaim, que têm se dedicado a compreender a produção brasileira 

em cinejornais, observaram que durante o Estado Novo esses informativos ganharam 

força com a obrigatoriedade de sua exibição. Naquele período, surgiu o Cine Jornal 

Brasileiro, que foi um instrumento de culto à imagem do presidente Getúlio Vargas. 

Segundo Anita Simis, desde 1920 houve plena consciência das potencialidades 

pedagógicas dos cinejornais e, assim, esse tipo de produção acabou sendo usado 

com finalidade política: "a contribuição do cinema na 'formação' da nação, a par de 

suas vantagens pedagógicas, teria ressonância junto ao poder" (SIMIS, 1996, p.28).  

Maia (2005) afirma que os cinejornais se dedicavam ao registro de dois temas, 

particularmente, o “ritual do poder” e o “berço esplêndido”. O primeiro é uma referência 

às filmagens dos eventos políticos, das paradas militares e das inaugurações; e o 
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segundo é a glorificação da imagem do Brasil maravilha, contemplando as belezas 

naturais e reverenciando o espírito ufanista. 

José Inácio de Melo Souza (2003) ao analisar a representação de Vargas no 

Cine Jornal Brasileiro, primeiro cine noticiário oficial do país, produzido pelo 

Departamento de Imprensa e Propaganda, percebeu que não era apenas a figura do 

presidente que se destacava como protagonista das imagens, ainda que tenha sido o 

maior beneficiário da propaganda. Nos cinejornais também ganhava espaço as Forças 

Armadas e as classes sociais menos favorecidas. Assim, se estabelecia uma tríade 

nesse espaço: Vargas, na figura de o “pai dos pobres”, as Forças Armadas, que 

seriam uma fonte de regeneração da nação e os carentes de benefícios sociais, 

representando o proletariado urbano (SOUZA, 2003, p.50). 

Tomaim, por sua vez, investigou a relação entre os cinejornais e o Estado novo 

sob a perspectiva de um discurso totalitário, mostrando como o cinema foi usado no 

sentido de criar imagens capazes de legitimar o governo e seu projeto de nação. Para 

o autor, naquela época, o formato documental tornou-se um instrumento de coerção 

uma vez que os filmes produzidos pelo Departamento de Imprensa e Propaganda 

tinham o objetivo de promover a legitimação do Estado Novo. Segundo Tomaim, os 

filmes-propaganda de Getúlio Vargas são perpassados pela ideia de que era preciso 

a nação se manter unida e combater os inimigos: internamente, o comunismo e, 

externamente, a ameaça nazista. Segundo autor: 

 

As câmeras do regime optaram por traduzir em imagens a importância que, 
naquele momento, dava-se ao desenvolvimento industrial do país. As 
imagens do ambiente fabril incorporavam o sentido da superação do Brasil 
atrasado, das oligarquias, e o mesmo se projetava para o interior do país. A 
câmera percorria as benfeitorias realizadas pelo Estado Novo, fazendo 
alusão a uma modernidade que somente chegava a estas localidades, antes 
abandonadas e desprovidas, pelas mãos do chefe da nação. Assim, o projeto 
nacional-desenvolvimentista de Getúlio Vargas quando posto nas telas do 
país tratava de circunscrever as imagens a um imaginário que confrontava a 
moderna industrialização urbana e o atraso rural; logo, a construção 
discursiva dos cinejornais pretendia convencer que o Estado Novo, 
personificado na figura de seu líder, era o autor de uma “modernização 
conquistada” (TOMAIM, 2006, p. 194).  

 

É interessante esclarecer que o trabalho que Sioma fez com seus filmes, 

apesar de seus temas, não é o mesmo que o dos realizadores do cinema de cavação. 

Enquanto na cavação os cinegrafistas faziam filmes sobre lojas, pessoas, fazendas e 

depois ofereciam as filmagens aos interessados, recebendo dinheiro em troca, não há 

qualquer comprovação que Sioma tenha sido pago para fazer seus cinejornais. Pelo 
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que ele conta em seu livro, a sua finalidade era fazer a propaganda da Casa Aurora e 

do seu trabalho.  

Outra questão importante é observar que nas cartelas dos filmes, Sioma trazia 

mensagens publicitárias que não só enunciavam qual era a câmera e o projetor 

usados, mas também convidavam as pessoas a também terem registros de sua vida 

e a contratar tal serviço na Casa Aurora (figura 38).  

 

Figura 38 – Cartela de um de um dos cinejornais de 1932 

+  
Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora. 

 

Na figura acima, é possível observar a cartela de um Cine Jornal Aurora que 

registra um passeio da família Breitman que diz: “tire um film de sua vida! Não recorda 

assim apenas esses momentos, mas revive-os a cada passagem do film”. Ao inserir 

uma cartela como esse em um cinejornal que tinha como temática um passeio familiar, 

Sioma procurava mostrar que, ao contratar seus serviços, qualquer família poderia 

preservar recordações de momentos como esse, ou melhor, para usar a linguagem 

do fotógrafo qualquer um poderia ter um filme de sua vida.  

 Já na figura 39, que apresento na próxima página, vemos uma cartela 

inserida em um cinejornal que trata de um treinamento militar, a mensagem é 

“apreciando um film V. S. reviverá momentos de alegria e felicidade por vós 

experimentados. Tire pois um film da sua vida! Informações na Casa Aurora”. Como 

é possível perceber, o fotógrafo utilizava a linguagem para fazer um apelo às 
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memórias afetivas dos espectadores, convidando os mesmos a registrar para 

posteriormente poder reviver esses momentos especiais.  

Existem ainda outras cartelas onde Sioma fazia propaganda dos 

equipamentos que usava em suas filmagens e dos projetores dos quais era 

representante e que usava para exibir seus filmes.  

 

Figura 39 – Cartela de um de um dos cinejornais de 1932 

+  
Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora. 

 

O primeiro registro de uma imagem em movimento em Santa Maria sobre o 

qual se tem notícia é Cerimônias e festa da igreja em S. Maria - Estado RS78. Ele 

mostra uma saída de missa da Catedral da cidade datada de 1909 e foi filmado pelo 

cinegrafista alemão Eduardo Hirtz, pioneiro do cinema no Rio Grande do Sul. Depois, 

só voltaremos a ter filmagens na cidade na década de 1930, quando Sioma lançou o 

que batizou de Cine jornal Aurora. Por isso, os filmes feitos por ele podem ter sido a 

primeira oportunidade de algumas pessoas verem Santa Maria sendo projetada em 

movimento. Não há registros dessas exibições na cidade, mas Samuel Breitman 

 
78 O fragmento também é o mais antigo preservado no Rio Grande do Sul e foi feito com uma câmera 
35 milímetros. Hirtz percorreu o Estado em busca de imagens de “atualidades” para exibir nos cinemas 
tradicionais. 
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lembra que a rua ficava lotada de curiosos, então é possível imaginar a importância 

que tais projeções tinham na cidade: 

 

Ele sempre queria que os filmes tivessem o letreiro “Cine Jornal Aurora” assim 
servia de propaganda para o estúdio. Imagina, aquele monte de gente 
assistindo as cenas e ele fazia a propaganda ao mesmo tempo. Quer dizer, 
era um interesse dele pelo cinema amador, ele se interessava mesmo por 
essas coisas, mas também era para atrair clientela. Imagina, em 1932, 
alguém que fotografava e filmava, o pessoal achava o máximo. Eu era 
pequeno, mas lembro que muita gente ia ver, quando as pessoas se 
reconheciam na tela, nos desfiles, nos passeios, iam à loucura (BREITMAN, 
2018, entrevista concedida à autora). 

   

Nos últimos anos, busquei encontrar outros realizadores que tivessem feito o 

mesmo: transformado a vitrine de seus estúdios em tela para exibições 

cinematográficas. Nem mesmo Sioma repetiu o feito em Porto Alegre. Por mais que 

na capital tenha usado a vitrine de seu estúdio como um espaço privilegiado de 

publicidade de seu trabalho de fotografias de noivas e debutantes, ele não exibiu 

filmes por lá, e o motivo é desconhecido.  Sobre as vitrines de Porto Alegre, Samuel 

Breitman lembra que: 

 

O meu pai, ele era muito esforçado. Tinha o baile das debutantes do 
Clube do Comércio, que era o baile mais importante da sociedade da 
época, em Porto Alegre, ele ia no baile, tirava fotografia das debutantes 
uma a uma, vinha para casa, tratava as fotos uma a uma na madrugada 
e na manhã seguinte as fotos estavam na vitrine. Assim que ele foi se 
fazendo. O baile terminava, algumas horas depois as fotos estavam na 
vitrine (BREITMAN, 2018, entrevista concedida à autora). 

 

O único realizador que encontrei que também projetou seus filmes em vitrine 

foi José Feijó Caneda (1925-2004), também em Santa Maria, nos anos de 1960. Mas 

não é possível afirmar que não houve outros realizadores que fizeram o mesmo, afinal 

a memória do audiovisual brasileiro ainda carece de muitas pesquisas e ainda faltam 

muitas respostas sobre as produções e seus realizadores.  

Os filmes de Caneda não tiveram a mesma sorte dos de Sioma. A maioria dos 

registros fílmicos não passou por nenhum processo de recuperação e se perdeu. 

Também não existem muitas informações sobre as exibições de Caneda. O realizador 

foi um daqueles sobre os quais pesquisei na minha dissertação de mestrado sobre o 

cinema 16 milímetros em Santa Maria. Na época, em 2016, entrevistei seu filho, Jorge 

Omar Caneda, que não sabia de onde tinha surgido a ideia do pai em exibir seus 
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filmes na vitrine de seu estúdio fotográfico, a Foto Irís, que ficava localizada na região 

central de Santa Maria.  

Jorge Omar não achava difícil que o pai tivesse se inspirado em Sioma e 

acredita que o mesmo pudesse, quando era criança, ter assistido alguma das 

exibições do Cine Jornal Aurora. Caneda também filmou em 16 milímetros e exibiu na 

vitrine películas sobre o cotidiano da cidade. Mas, ao contrário de Sioma, ele também 

realizou um filme de ficção intitulado A ilha misteriosa (1962).  

Os filmes feitos por Sioma Breitman, após sua exibição em Santa Maria, foram 

guardados pelo realizador, e após sua morte, em 1980, ficaram no acervo da família. 

Eles permaneceram desconhecidos por mais de setenta anos, e a pesquisa sobre eles 

só se tornou viável após a digitalização dos materiais pelo programa de restauro da 

Cinemateca Brasileira, realizado em 2007. 

Sobre a conservação desses filmes, mesmo supostamente tendo ocorrido um 

incêndio na Casa Aurora de Santa Maria, Samuel Breitman disse que “esses filmes 

são uma recordação importante. Eles não queimaram porque meu pai guardava eles 

em casa. Por isso, tivemos a ideia de recuperá-los, e procuramos pela Cinemateca 

Brasileira para fazer esse trabalho” (BREITMAN, 2018, entrevista concedida à autora). 

Já Elisabete Breitman comentou que “a preocupação dele em preservar os filmes de 

Santa Maria era muito porque tinha memórias da família e também porque Santa 

Maria teve um peso para ele por fazer parte dessa trajetória inicial” (ELISABETE 

BREITMAN, 2018, entrevista à autora).  

Outras experiências com alguma proximidade do que fez Sioma que encontrei 

foram as do mineiro João Gonçalves Carriço (1886-11959) e do paulista Alfredo Fomm 

de Vasconcellos (1908-1987). Carriço trabalhou como cenógrafo e desenhista para 

companhias de cinema no Rio de Janeiro. Depois, voltou para sua cidade natal, Juiz 

de Fora, e em 1927, abriu o Cine Teatro Popular onde exibia filmes, e mais tarde, em 

1934 a Carriço Film, que passou a produzir filmes na cidade. O lema da sua empresa 

era “filme que passa para um, passa para cem”. Mesmo quem não tinha condições de 

pagar o bilhete podia entrar para ver as sessões do cinema popular de Carriço 

(SIRIMARCO, 2005, p.44). Mas, de acordo com a pesquisadora Martha Sirimarco 

(2005), isso tinha um propósito, ele queria atingir os trabalhadores de Juiz de Fora. 

A Carriço Film foi pioneira na produção de cinejornais em Minas Gerais. Os 

cinejornais Atualidades, como eram chamados, mostravam diversos aspectos da 

cidade Juiz de Fora e eram exibidos na sala de cinema da empresa antes das seções 
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de filmes nacionais e estrangeiros. Infelizmente, as produções não foram preservadas. 

Depois de anos de abandono, o que ocasionou a deterioração do material, os 

cinejornais foram jogados no Rio Paraibuna em Minas Gerais, na década de 1970.  

Em comum com Sioma, Carriço tem o fato de ter criado um circuito completo 

de exibição, desde a produção até a projeção. Porém, por mais que se trate de um 

cinema popular, a tela da Carriço Film era tradicional, não se tratava de cinema de 

vitrine como ocorreu em Santa Maria. Sirimarco aponta outra característica que tem 

afinidade com Sioma, Carriço não foi financiado nem pelo poder púbico nem pela elite 

da cidade, mas inúmeras autoridades foram focalizadas por suas lentes. 

Já Alfredo Fomm de Vasconcellos79 foi dono da Vascotécnica Filmes e criou 

o primeiro laboratório sul-americano que podia revelar filmes 16 milímetros coloridos. 

O feito foi possível porque criou as máquinas que eram caras demais para importar. 

Vasconcellos fez seu primeiro filme doméstico, que depois se transformou em uma 

série em 1937. Recordar é viver registra um acampamento de amigos às margens de 

um rio em São Paulo. Algumas exibições foram feitas no laboratório de Vasconcellos, 

mas, segundo a família, ele não usou a vitrine do local para esse fim. 

Ainda que haja uma carência de informações a respeito do circuito exibidor 

criado por Sioma, que vai da realização dos filmes à projeção dos mesmos na vitrine 

da Casa Aurora, as entrevistas realizadas e a própria existência desses materiais, 

sinaliza para uma prática até então desconhecida: o Cinema de Vitrine. A partir de 

agora, passo a olhar para esses materiais com a intenção de compreender o que é 

possível despertar a partir da potência que trazem essas mídias de memória.  

 

2.3.1  Cine Jornal Aurora: A cidade na tela da vitrine 

  

Quando vi os filmes de Sioma pela primeira vez na Cinemateca Brasileira, em 

2016, fiquei muito surpreendida porque os temas que ele tratou de registrar deram 

imagem e movimento a algumas questões do passado de Santa Maria sobre as quais 

eu tinha escrito reportagens enquanto trabalhava em jornais locais, acontecimentos 

que tiveram relevância para a história da cidade. A carência de imagens sobre esses 

assuntos era algo que tinha me marcado quando buscava contar aquelas histórias. 

 
79 A escritora Isabel Fomm de Vasconcellos, filha de Alfredo Fomm de Vasconcellos, mantém um blog 
onde traz uma série de informações sobre o trabalho pioneiro do pai. Disponível em: 
<http://www.isabelvasconcellos.com.br/MEMORIA.htm>. Acesso em 01 mar. 2021. 
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Sioma me deu uma nova perspectiva de olhar para esses temas ao enquadrar o 

cotidiano da cidade com sua câmera. 

Por isso, um primeiro aspecto para o qual gostaria de chamar a atenção é de 

que, ao contrário do que acompanhamos na contemporaneidade, em que a maioria 

dos filmes está disponível na Internet e se torna mais acessível ao grande público, é 

preciso destacar que estou abordando um tipo de produção que não contou na época 

e não conta hoje com uma intensa exposição. As realizações fílmicas de Sioma são 

pouco conhecidas e até hoje não podem ser acessadas na web, tão pouco foram 

usadas como imagens de arquivo por outros filmes.   

Na verdade, o simples fato de essas realizações terem sobrevivido é uma 

grande vitória em termos de pesquisa e de respeito à memória do audiovisual do país, 

afinal, “para quem se debruça sobre a história do cinema silencioso brasileiro80, uma 

constatação pesarosa: neste período, menos de 10% dos filmes produzidos 

sobreviveu” (MORETTIN, 2014, p.55).  

Para fazer o mesmo que propus em relação às fotografias feitas por Sioma, e 

olhar além das camadas superficiais que essas imagens oferecem, despertando 

assim suas potências de informação, precisei decidir de que forma se daria o meu 

olhar diante dos registros fílmicos de Sioma. Minha intenção, dede o início, foi não só 

ver os filmes mas compreender as práticas sociais envolvidas nos ambientes em que 

tais imagens transitaram. 

Concordo com Morettin quando o professor e pesquisador do cinema brasileiro 

diz que “a ‘história do cinema brasileiro’ é, em si, um campo, não um dado bruto, 

escondidos os seus componentes aqui e ali em um passado remoto, à espera do 

historiador para restituí-los em sua plenitude e transparência, retirando-os das 

profundezas em que estariam soterrados” (MORETTIN, 2014, p. 59). Por isso, é 

preciso buscar acionar as potências das imagens, mas não tendo a falsa pretensão 

de acreditar que o pesquisador é capaz ou mesmo tem a função de tornar essas 

imagens transparentes. 

É preciso dizer que apesar de ter passado tanto tempo desde que iniciaram os 

estudos a respeito das filmagens amadoras, ainda é difícil encontrar uma metodologia 

 
80 O período do cinema silencioso brasileiro engloba os filmes produzidos desde o final do século XIX 

até aproximadamente 1930, quando os equipamentos sonoros causaram mudanças na produção de 
cinema do país.   
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que ajude a olhar para esse tipo de registros fílmicos. Não tenho dúvida de que as 

metodologias de análise fílmica são diversas e importantes. Da mesma forma, é 

inegável que perceber as opções estéticas dos realizadores contribui muito para que 

se compreenda esse tipo de imagem.  

Mas, no caso dos filmes produzidos por Sioma, por se tratarem de filmes curtos, 

silenciosos, exibidos como cinejornais exclusivamente na vitrine de um estúdio 

fotográfico tivemos dificuldades para encontrar caminhos de análise. Principalmente, 

quando se pretende que eles sejam protagonistas de uma história, e não uma mera 

ilustração da trajetória que estamos buscando (re)construir. 

Quando olhamos para os filmes a partir das arqueologias das mídias, unidas a 

análise fílmica, percebemos que isoladamente, os fragmentos fílmicos, no presente, 

são capazes de dizer pouco sobre o passado, sobre seus realizadores e o contexto 

em que foram produzidos. Querer que esse tipo de filme nos diga mais do que isso 

apenas fazendo a sua decomposição em planos e cenas seria como um arqueólogo 

encontrar uma pisada no solo e acreditar que por si só teria muitas informações sobre 

o animal que a produziu,   

Dessa forma, notas de produção, críticas, imagens de making of, cartas, e 

qualquer outro material que possa ajudar a compreender o que um filme e seu diretor 

têm a dizer ou, ao menos, o que pretendia dizer se tornam importantes. Sobre isso, 

Thomas Elsaesser (2018, p. 50) afirma que para a arqueologia das mídias, “o centro 

é ausente”, tamanha é a importância de tudo o que cerca essa mídia. Dessa forma, é 

preciso olhar para o que gira ao redor dos filmes, o seu entorno, ou seja não apenas 

a película propriamente dita, mas tudo o que perpassa o contexto de produção e a 

cultura do realizador e da obra realizada.  

Também é necessário observar o que existe dentro dos filmes, buscando 

objetos cinematográficos, locações e outros elementos. Um modelo específico de 

carro ou vestimenta, por exemplo, pode oferecer pistas sobre quando uma obra foi 

realizada. Indo em frente, é importante não apenas descrever as opções estéticas, 

mas procurar compreender os aspectos da tecnologia que podem ter influenciado 

nessas escolhas. No caso dos filmes de Sioma, por exemplo, a tecnologia usada foi a 

película 16 milímetros e a explicação está no tipo de câmera a que se tinha acesso 

para a realização cinematográfica naquele período.  

Não pode ficar de fora das observações os questionamentos do próprio 

pesquisador. Posso trazer como exemplo disso em minha pesquisa os diferentes 
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momentos em que olhei para os registros de Sioma e perguntei “e se ele foi pago para 

filmar esse político”; “e se ele filmou outros acontecimentos que não foram 

preservados?”; “e se ele falou sobre essas realizações em outros documentos que 

ainda não encontrei?”; “e se ele filmou dessa forma com um objetivo específico?”. 

Dentro do acervo de Sioma Breitman na Cinemateca Brasileira existem 19 

fragmentos que passaram por restauro em 2007. Deles, 11 são edições do Cine Jornal 

Aurora, seis são registros familiares diversos como casamentos, viagens de família, 

as bodas de Sioma e Rosa Breitman, entre outros, e dois são filmagens de Samuel 

Breitman, uma delas enquanto estudou nos Estados Unidos e a outra um 

documentário que o filho de Sioma fez em 16 milímetros registrando a instalação de 

seu instituto de radiologia em Cachoeira do Sul, quando foi morar na cidade.  

O objetivo desta tese é olhar para os filmes que foram exibidos em vitrine, por 

isso irei me deter nas edições do Cine Jornal Aurora. Mas não posso deixar de dizer 

que os filmes domésticos da família Breitman recuperados pela Cinemateca contêm 

imagens importantes. Entre elas, há registros que ajudam a compreender esse 

personagem tão complexo a partir de seu cotidiano familiar, como a imagem de 1952, 

segurando sua câmera predileta, em suas bodas com dona Rosa (figura 40) e um 

encontro dos cinco irmãos Breitman em um casamento (figura 41).  

 

Figura 40 – Sioma fotografa arranjo de flores com sua Rolleiflex em 1952 

 

Fonte: Frame de filme doméstico da coleção de Sioma Breitman. 
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Figura 41 – Encontro dos cinco irmãos Breitman em um casamento 

 

Fonte: Frame de filme doméstico da coleção de Sioma Breitman. 

 

Passando para os cinejornais, quanto aos temas, podemos encontrar seis 

principais: religiosos, militares, políticos, econômicos, esportivos e familiares. Três 

cinejornais estão dedicados a manobras e exercícios militares que ocorreram entre 

1931 e 1932 em Santa Maria: um juramento à bandeira, uma marcha militar e um 

treinamento. Três edições dos cinejornais acompanham festividades religiosas, todas 

ocorridas em 1932: a festa de Santo Antão, em São Martinho da Serra; a procissão 

de Corpus Christi, em Santa Maria; e uma saída de missa em São Pedro do Sul. Um 

cinejornal tem a temática política, registrando uma homenagem a Serafim Valandro81. 

Uma das edições do cinejornal também registra um jogo de futebol de times amadores 

 
81 Serafim Valandro nasceu em Santa Maria em 1883, morou na cidade até 1909, dedicando-se ao 
comércio, ao jornalismo e à política, tendo sido membro destacado do Partido Federalista. Depois, foi 
morar no Rio de Janeiro onde, em 1922, foi designado representante da Associação Comercial de 
Santa Maria e, mais tarde também de Cachoeira do Sul, junto à Federação das Associações Comerciais 
do Brasil (FACB). Em 1929, foi eleito diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). 
Identificada com a situação deposta pela Revolução de 1930, a diretoria da ACRJ entrou em crise e 
quase todos os seus membros renunciaram. Serafim Valandro, considerado “correligionário histórico” 
dos principais líderes gaúchos do movimento vitorioso virou presidente da ACRJ e da FACB. Em 1932, 
teve destaque durante a Revolução Constitucionalista mobilizando associações comerciais, industriais, 
agrícolas e culturais pelo fim do conflito e, no mesmo ano, foi um dos fundadores do Partido Economista 
do Brasil, do se tornou um dos presidentes. Em 1933, não permitiu a apresentação de sua candidatura 
à Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Economista do Distrito Federal, mesmo assim foi eleito 
deputado, porém morreu antes de tomar posse, em 1933, vítima de um aneurisma. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/valandro-serafim>. Acesso em 01 fev. 
2021. 



182 
 

de Santa Maria, uma edição tem motivo econômico, registrando uma feira na cidade 

de Júlio de Castilhos. Finalmente, dois cinejornais registram passeios familiares. 

Primeiramente, para que se possa perceber a importância dos registros fílmicos 

de Sioma que têm como tema o Exército, e começar a acionar as potências de suas 

diferentes camadas, é necessário compreender a relação da cidade com as 

instituições militares. Hoje, Santa Maria é reconhecida como o segundo maior 

contingente militar do Brasil e isso nos remete a todo um processo histórico82.  

Até mesmo o surgimento oficial da cidade remonta a 1784, quando um 

acampamento militar passou por ela para fazer a demarcação dos limites de terras 

entre Portugal e Espanha. Por isso, não é de se estranhar que ao longo dos anos as 

diferentes instituições militares que se estabeleceram na cidade tenham participado 

dos maiores combates que envolveram o país.  

Um momento histórico ligado ao contingente militar interessa mais 

especificamente neste momento, pois observá-lo ajuda a compreender como a cidade 

se relacionava com o Exército na época em que Sioma morou em Santa Maria e exibiu 

seus filmes na vitrine da Casa Aurora.  

Em meados de 1926, foram interceptadas pelo setor de inteligência da Brigada 

Militar cartas que davam a entender que haveria um levante militar na cidade, algo 

que já ocorria em outros locais do Rio Grande do Sul, como São Gabriel e Bagé. 

Segundo Wagner Santos (2016), esses movimentos conspiratórios ligavam-se ao 

tenentismo e queriam impedir a posse do presidente Whashington Luis, buscando dar 

fim à política e aos governos da “República Velha”. “No caso de Santa Maria, a batalha 

de 1926 terminou com a vitória da Brigada Militar, auxiliada por militares do Exército 

que não aderiram à revolta, além de voluntários civis” (SANTOS, 2016, p. 20). 

Menos de cinco anos antes da chegada de Sioma, a cidade viveu um dos 

episódios mais trágicos de sua história. Houve a sublevação de militares que 

pertenciam aos dois quartéis do Exército que tinham sede na cidade, o 5º Regimento 

de Artilharia Montada (atual 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado 

 
82 Para aprofundar as leituras sobre o tema, sugiro a leitura da dissertação A presença do exército e da 
aeronáutica na organização espacial de Santa Maria-RS (2008), de Márcia Kaipers Machado. 
Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/9279>. Acesso em 29 mar. 2020.  
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Regimento Mallet)83 e o 7º Regimento de Infantaria (atual 7º Batalhão de Infantaria 

Blindado Regimento Gomes Carneiro)84.  

Unindo forças, rebeldes dos dois grupos militares atacaram as forças do 1º 

Regimento de Cavalaria da Brigada Militar (atual 1º Regimento de Polícia Montada 

Regimento Coronel Pillar)85. De acordo com a pesquisa de Santos (2016)86, o 

resultado foi dois dias de bombardeio de tiros de canhão sobre a região central da 

cidade. O saldo foi um cenário de destruição, além de um saldo de mortos e feridos.  

Em seu livro de memórias sobre a cidade, o pesquisador da história de Santa 

Maria João Belém contabiliza que, no total, a Brigada Militar teve três mortos e 

quatorze feridos, e que entre os rebeldes foram seis mortos e vinte e dois feridos 

(BELÉM, 2000, p.284). 

Outro pesquisador da história da cidade, Romeu Beltrão registrou que a morte 

de populares gerou comoção. Entre eles estava o menino José Horwath, oito anos, 

que morreu esmagado por um muro derrubado por granada na Rua Floriano Peixoto, 

bem no Centro da cidade. Na mesma quadra onde mais tarde Sioma instalou a Casa 

Aurora, o mecânico Carlos Bartolomeu foi morto ao tentar chegar à sua residência e 

perto dali um tiro partiu a mamadeira com a qual uma senhora alimentava uma criança. 

Como se não bastasse, a menina Maria da Conceição Oliveira teria morrido de 

comoção ao ver o pai ferido (BELTRÃO, 2013, p.634). 

 
83 O 5º R.A.M entrou para história pela participação de seus militares na Segunda Guerra Mundial, na 
Itália. O quartel fica na Rua Marechal Hermes, em Santa Maria. Disponível em: 
<www.7bib.eb.mil.br/index.php/resumo-historico>. Acesso em: 09 fev. 2019. 
84 O 7º R.I era reconhecido em todo o Brasil por sua participação na Revolução de 1924, quando por 
quase um ano cuidou da segurança da malha ferroviária de São Paulo e no eixo rodoviário entre São 
Paulo e Paraná. Batalhões do 7º R.I também participaram de combates da Revolução de 1930 e da 
Revolução Constitucionalista de 1932. O quartel ficava em Santa Maria, na Avenida Borges de 
Medeiros e mais recentemente, já com outro nome, 7º Batalhão de Infantaria Blindado, foi transferido 
para a cidade de Santa Cruz do Sul, também no Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<www.7bib.eb.mil.br/index.php/resumo-historico>. Acesso em: 09 fev. 2019. 
85 O 1º R.C tem sua história marcada pela participação na Revolução Federalista de 1894, pela sua 
atuação no combate à Coluna Prestes no Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia, além de ter 
atuado na Revolução de 1930, e em especial pela participação no assalto final da Revolução 
Constitucionalista de 1932O 1º R.C, hoje 1º RPMON, se localiza na Rua Pinto Bandeira. Disponível 
em: https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/1rpmon. Acesso em 09 fev. 2019. 
86 Para saber mais sobre a revolta militar em Santa Maria, em novembro de 1926 recomendo a leitura 
da dissertação de mestrado Exposição fotográfica sobre a revolta militar de 1926 em Santa Maria, RS, 
Brasil (2016), de Wagner Serafini dos Santos disponível, no Programa de Pós-Graduação Profissional 
em Patrimônio cultural da UFSM, disponível em:  
<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/11060/SANTOS%2c%20WAGNER%20SERAFINI%20
DOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y> acesso em 05 mai. 2020.  
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Esse cenário de guerra contrastava absurdamente com o que a cidade tinha 

vivido apenas dois dias antes, quando devido ao feriado da Proclamação da 

República, como era costume na cidade, ocorreu um desfile de comemoração. 

Estudantes, escoteiros, um destacamento do 7º R.I. e uma bateria do 5º R.A.M., além 

de um destacamento da Brigada Militar participaram do desfile que também contou 

com um exercício de tiro de guerra. Depois, a banda do 7º R.I. fez uma apresentação 

na praça e houve homenagem para o Exército em um cinema.  

Esse desfile começou na Praça Saldanha Marinho, a principal de Santa Maria, 

percorreu toda a Avenida Rio Branco, principal via da cidade, e voltou até a praça, 

terminando na Rua Doutor Bozano, mesma rua onde Sioma cinco anos depois 

instalou a Casa Aurora.  

Foi nesse mesmo espaço da cidade que ocorreram os principais conflitos e 

mortes nos dias 16 e 17 de novembro daquele ano. Segundo conta Santos, tudo 

começou pouco depois da meia noite de 15 para 16 de novembro de 1926, quando 

ao som de clarins de guerra, uma tropa do exército tomou conta das ruas. Santa Maria 

que foi dormir aos embalos das homenagens aos militares, foi despertada por tiros de 

canhão das forças rebeladas entre 5h30min, segundo Lopes Sobrinho (2000, p. 74), 

e 5h45min, segundo Beltrão (2013, p. 629). 

Por mais que o conflito tenha encerrado rápido e com a vitória da Brigada 

Militar, a tensão que ele causou perpassou os anos na memória da cidade. A falta de 

luz que tomou conta de parte da cidade nos dias seguintes causou roubos 

generalizados, como registra a edição do dia 21 de novembro do jornal Correio da 

Serra, a qual noticia que “a Delegacia de Polícia tem recebido inúmeras queixas de 

pessoas que têm sido vítimas de roubos praticados durante as noites em que a cidade 

esteve às escuras”.  

O julgamento dos militares envolvidos se estendeu até 1927, ao todo, houve 

mais de oitenta réus de deserção. Mais de trinta tiveram suas praças anuladas, por 

terem ingressado no exército sem atenderem às exigências mínimas da organização 

militar, muitos deles eram menores de 17 anos (SANTOS, 2016, p. 128).  

Toda essa retrospectiva histórica é essencial para que se perceba o que faz 

Sioma Breitman ao levar, seis anos depois de todo esse combate que estava vivo na 

memória dos santa-marienses, a temática dos militares para a vitrine de seu estúdio 

fotográfico. Sioma mostra aquele que seria o cotidiano dos militares em seu 

treinamento, fazendo uma espécie de aproximação com a população, afinal, nos 
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filmes, eles não apenas usam armas e marcham, mas também cantam, fazem 

churrasco e desfilam pelas principais ruas de Santa Maria.  

Do material preservado, a produção mais antiga de Sioma data de dezembro 

de 1931. Trata-se de um filme de três minutos e cinquenta e três segundos, num plano 

geral, o enquadramento centraliza um fotógrafo (figura 42) para, logo em seguida, num 

plano médio mostrar esse mesmo fotógrafo enquadrando a solenidade. Podemos 

perceber uma sugestão de que o ponto de vista tivesse mudado para a outra câmera. 

Vemos esse fotógrafo em cena quatro vezes, além dos momentos que acabei de citar, 

ele aparece novamente com seu tripé passando diante da câmera e, depois, parado 

perto do equipamento, junto com homens, mulheres e crianças que olham para a 

filmadora.  

 

Figura 42 – Um fotógrafo rouba a cena no juramento à bandeira 

 

Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora S. Maria Dez. 1931. 

 

No Cine Jornal Aurora S. Maria 23-2-932, Sioma constrói uma narrativa que 

mostra diversos aspectos de um treinamento dos dois principais grupos militares de 

Santa Maria, justamente o 7º R.I. e o 5º R.A.M dos quais falei logo acima. Em cena, é 

possível ver em planos gerais, desde a fila de soldados que carregam equipamentos 

pelo terreno descampado, até a montagem dos materiais de artilharia, o 



186 
 

abastecimento de água com cantis e um churrasco de confraternização. Uma 

panorâmica mostra o pelotão e a interação dos militares com o equipamento.  

Chama a atenção quando, aos dois minutos e nove segundos (figura 43), três 

oficiais caminham em direção à câmera em plano médio, numa ação aparentemente 

combinada com o realizador. É possível que isso tenha acontecido justamente para 

destacar esses militares quando o filme fosse exibido na vitrine.  

 

Figura 43 – Militares caminham em direção à câmera 

 

Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora S. Maria 23-2-932. 

 

Nesta mesma edição do Cine Jornal Aurora, também merece destaque a cena 

final (figura 44), que mostra o desfile dos soldados no centro de Santa Maria. Sioma 

filmou o desfile a cavalo passando em frente ao seu estúdio, registrando aquela que 

até onde consegui investigar, é a única imagem que resistiu da Casa Aurora. Nesta 

cena também é preciso destacar que a gravação se encerra em frente ao estúdio. 

Assim, o filme colocava o público no mesmo cenário onde anteriormente passavam 

os cavaleiros.  
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Figura 44 – Sioma filmou os militares desfilando em frente à Casa Aurora 

 

Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora S. Maria 23-2-932. 

 

 O terceiro filme com temática militar é o Cinejornal Aurora S. Maria fev. 1932.  

Ele é mais solene e faz uma incursão em um exame dos candidatos a reservista do 

Exército. As cenas iniciais mostram a hierarquia militar e questões pontuais como o 

manejo de rifles, as continências, as evoluções de pelotão e as marchas. Pode-se ver 

em cena os diversos exercícios, inclusive com provas de tiros. Numa narrativa linear 

o espectador acompanha uma solenidade militar.  

Quero destacar nesta edição do cinejornal uma das cenas em que numa 

estação de trem militares e civis acenam para a câmera enquanto o trem se afasta. É 

possível perceber que a câmera está no vagão. Isso pode indicar que esse 

treinamento não aconteceu em Santa Maria e os reservistas tenham se deslocado de 

trem para a cidade após seu treinamento (figura 45).  

O plano seguinte mostra justamente o desfile dos reservistas pelas ruas de 

Santa Maria, seguido da condecoração dos mesmos o que pode ser identificado por 

alguns dos estabelecimentos antigos da cidade e também por um busto do Coronel 

Niederauer, que aparece em uma das imagens e fica na área central da cidade. 
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Figura 45 – Cena que mostra a partida do trem 

 

Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora S. Maria 23-2-932. 

 

Sobre o único filme com temática esportiva, o Cine Jornal Aurora Foot-Ball em 

S. Maria Botafogo X Brasil 24.4.1932, como o nome indica, mostra um jogo de futebol 

de campo entre duas equipes locais, o Botafogo e o Brasil. Quando procurei 

pesquisadores da história do futebol de Santa Maria para buscar informações sobre o 

tema, eles desconheciam a existência dos dois times. Somente encontrei informações 

sobre eles no Álbum Ilustrado da Cidade de Santa Maria (1935), de autoria do próprio 

Sioma. No álbum, Sioma traz fotografias dos quatro times de Santa Maria na época, 

O Gremio Sportivo 7º R.I., o Sport Club Sete de Setembro, o Riograndense Foot-ball 

Club, O Botafogo Foot-Ball Club e o Brasil Foot-Ball Club.  

Esse é um dos registros que mostra uma diferença marcante entre o trabalho 

de Sioma como fotógrafo e o como realizador fílmico. Enquanto em seu estúdio 

fotográfico Sioma tinha absoluto controle de elementos como luz, cenário e 

personagens, em seus filmes não era assim. Por mais que se note ações ensaiadas, 

em alguns momentos, como o cinejornal que registra a partida de futebol, o que está 

em quadro foge ao seu controle. Nesta edição, é possível perceber como Sioma é 

driblado pelo cinema quando ao filmar pessoas muito bem trajadas, provavelmente de 

destaque na sociedade santa-mariense, entre elas um menino vestido 
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impecavelmente, de repente um menino negro, com vestes modetas, toma conta da 

tela. É perceptível que Sioma não estava preparado para aquele menino em tela, 

muito menos com o olhar fixo para a sua lente. Teriam essas intervenções dos 

personagens das quais ele não tinha controle interferido na sua decisão de deixar de 

filmar o cinejornal? Não é possível afirmar, mas é importante refletir sobre isso como 

uma possibilidade, afinal, Sioma gostava de ter controle completo do que fazia. Na 

Figura 46, a seguir, vemos um detalhe da partida. 

 

Figura 46 – partida de futebol entre dois times de 1932 

 

Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora S. Maria 23-2-932. 

 

Quanto ao registro com temática política, Cine Jornal Aurora Festa oferecida 

ao Snr. S. Valandro no Campo do Jockey Club Santa Maria 10-04-1932, trata de uma 

homenagem ao santa-mariense que estava em ascensão entre as associações 

econômicas no Rio de Janeiro naquela época. Serafim Valandro foi empresário e, na 

política, como destacou o Jornal do Comércio87 na edição de homenagem à sua 

morte, criou fama de, diante de qualquer proposta de louvor a atos políticos dos 

governantes, pedir que constasse em ata o seu voto contrário.  

No cinejornal temos planos gerais, planos médios e americanos, sempre 

colocando o homenageado em destaque. As cenas revelam conversas entre políticos, 

 
87 SERAFIM Vallandro – Faleceu o grande presidente da Associação Commercial. Jornal do 

Commercio, Rio de Janeiro, ano 106, n. 225, 22 set. 1933. Gazetilha, p. 4.  
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a recepção de Valandro, a preparação do churrasco com costelões sendo assados e, 

depois o almoço seguido de discursos. Um dos destaques é o personagem central, 

sempre com seu charuto, do qual só abre mão no almoço e na cena final, na qual 

Sioma faz uma panorâmica revelando homens de terno e chapéu, provavelmente os 

organizadores da homenagem. 

 

Figura 47 – A chegada de Serafim Valandro ao Jockey Club 

 

Fonte: Frame do Cine Jornal Aurora. 

 

O primeiro registro com temática religiosa sobre o qual quero tratar é o Cine 

Jornal Aurora, Santa Maria Janeiro de 1932. Festa Campestre do Sto. Antão (1932). 

No material de quatro minutos e quarenta segundos de duração, Sioma filmou a 82ª 

edição da Festa de Santo Antão, considerada pelo historiador Alexandre Karsburg 

(2007) como a romaria católica mais antiga do Rio Grande do Sul. A festa popular 

ocorre há 173 anos e mistura tradição religiosa e crença popular. 

Conheci Karsburg em 2011, quando ele pesquisava para sua tese de doutorado 

sobre o monge italiano Giovanni Maria de Agostini, um eremita italiano que viveu no 
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distrito de Santo Antão88 de 1846 a 1849 e que foi quem introduziu a fé em Santo 

Antão Abade no Brasil. Na época, entrevistei Alexandre sobre o tema para uma 

reportagem especial sobre os 163 anos do evento religioso.  

Ao fazer a cobertura da romaria, chamava a atenção como ela mistura tradições 

que unem elementos religiosos, como a devoção ao Santo Antão Abade e crenças 

populares, como a de que o monge vivia no alto do morro com uma cobra e uma 

aranha e que por isso esse tipo de animal não pode ser morto pelos fiéis.  

Em mais de seis anos de pesquisa envolvendo a festa popular e o monge, que 

se dizia um enviado de Deus e que garantia que a água que existia no Cerro do 

Campestre era milagrosa, Karsburg fez descobertas sobre as quais não vou me 

estender muito porque já foram amplamente exploradas pelo historiador89, mas sobre 

as quais preciso ressaltar alguns elementos que se relacionam aos filmes de Sioma.  

O primeiro deles é a importância da romaria que não é só a mais antiga do Rio 

Grande do Sul, mas tem relevância internacional, uma vez que o monge italiano que 

deu início à tradição percorreu países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, 

México e Estados Unidos. De acordo com Kasburg (2012), o monge cruzou o Atlântico 

em 1838, e iniciou uma verdadeira “odisseia” pelo Novo Mundo. João Maria de 

Agostini90, como ficou conhecido, atuou como missionário religioso pelos sertões 

brasileiros entre 1844 e 1852 e depois: 

 
ganhou repercussão por conta da crença popular que lhe atribuiu o dom de 
tornar “milagrosa” uma fonte de água, passando esta a ter poderes curativos. 
Deixou o Brasil e continuou sua peregrinação por outros países do continente, 
vivendo entre cavernas, grutas e montanhas. Chegou aos Estados Unidos 
em 1863, mantendo seus ofícios de eremita, missionário e curandeiro. Morreu 
violentamente em circunstâncias não esclarecidas, deixando como legado 
inúmeras devoções, histórias e lendas espalhadas em vários países da 
América, principalmente no sul do Brasil e no sudoeste dos Estados Unidos 
(KARSBURG, 2012, p. 5). 

 
88 O distrito de Santo Antão fica em Santa Maria, em meio a ERS-516 e a cerca de 15 quilômetros do 
centro da cidade, no caminho para o município de São Martinho da Serra. Quando surgiu a Festa de 
Santo Antão, o local era conhecido somente como Cerro do Campestre e a estrada, que até hoje sequer 
foi asfaltada, era o principal ponto de ligação de Porto Alegre com as províncias do norte da Argentina 
e com o Paraguai. Depois, o local passou a ser conhecido como Campestre de Santo Antão. Para quem 
quiser conhecer mais sobre o distrito recomento o documentário Santo Antão (2017) realizado pela TV 
OVO e disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=6SNln3Bz2tc>.  
89 Recomendo a leitura da tese de Alexandre Karsburg O Eremita do Novo Mundo: a trajetória de um 
peregrino italiano na América do século XIX (1838-1869), defendida em 2012 na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, e o livro Sobre as ruínas da velha matriz: religião e política em tempos de ferrovia 
(1880-1900), publicado pelo autor em 2007, pela editora da UFSM.  
90 Apesar de não ser reconhecido como santo pela Igreja, há dezenas de oratórios espalhados do 
Paraná ao Rio Grande do Sul, principalmente no planalto catarinense, dedicados ao monge João Maria 
como um santo milagreiro popular (KARSBURG, 2012, p. 12). 
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O autor conta ainda que a tradição religiosa iniciou pela ação do monge João 

Maria de Agostini, em 1848, quando este colocou uma imagem de Santo Antão, 

trazida da região das Missões, no alto do Cerro, como forma de tentar organizar a 

aglomeração que existia por causa das chamadas águas santas. E aí chegamos ao 

segundo aspecto que quero ressaltar: o descontentamento das autoridades com o 

monge estrangeiro que foi visto como um enganador do povo. 

Segundo Karsburg, na época em que João Maria esteve no morro, Santa Maria 

era uma vila com pouco mais de dois mil moradores, mas estima-se que mais de nove 

mil pessoas tenham passado pelas “águas santas” entre janeiro e março de 1848. Não 

demorou para as autoridades ficarem apreensivas, pois pouco importava se o monge 

tinha fins pacíficos, “a questão era o potencial político insurrecional que um 

ajuntamento daqueles suscitava em um tempo onde ameaças variadas rondavam o 

Rio Grande do Sul” (KARSBURG, 2012, p. 60). O monge acabou preso e enviado para 

Santa Catarina e depois para o Rio de Janeiro, mas isso só aumentou as lendas sobre 

ele e os poderes das águas do morro, tanto que o povo passou a aclamar nas festas: 

“preste ou não preste, viva a festa do Campestre” (DAUDT FILHO, 2003, p.203).  

Essas informações são importantes para que se possa compreender que 

quando Sioma chegou ao local para fazer seu registro fílmico, quase 80 anos depois, 

aquele era um espaço visto como mágico e cheio de mistérios. A romaria havia 

crescido e o tema se tornou naturalmente atrativo para que Sioma exibisse na vitrine. 

Dois autores contemporâneos de Sioma, e que eram seus amigos e parceiros 

em alguns trabalhos que envolviam a história da cidade, tinham interesse especial na 

figura de João Maria, e podem ter incentivado o fotógrafo a registrar a romaria. João 

Belém e Romeu Beltrão escreveram sobre a festa do Campestre em suas cronologias, 

que são as principais referências sobre o passado de Santa Maria.  

Fazendo um elo entre esses dois tempos, o do monge João Maria e aquele em 

que Sioma fez seu registro fílmico, posso falar sobre um documento91 no qual o criador 

da festa de Santo Antão especificava como deveria ser o seu ritual, o qual é seguido 

até hoje. João Maria, em uma alusão ao que fez Jesus, também nomeou 12 ajudantes, 

 
91 O documento do monge João Maria foi transcrito na Revista commemorativa do primeiro centenário 

da fundação da cidade de Santa Maria (1914) publicação que fez partes às homenagens do que hoje 
é chamado de falso centenário, pois os organizadores tomaram como data de fundação um registro de 
criação de uma capela, e não o acampamento que de fato deu origem a Santa Maria.  
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os seus zeladores, os quais deveriam tomar conta do local, organizar o evento e 

garantir as doações aos mais pobres.  

Além disso, ele estipula que para possibilitar a participação de mais pessoas, o 

evento devia se estender por uma semana, de 8 a 17 de janeiro de cada ano. No 

domingo que antecede as festividades, populares vão em romaria buscar a imagem 

de Santo Antão na ermida no alto do morro, carregando a mesma nos ombros até 

uma igreja que fica no sopé do local. No dia principal da festa, 17 de janeiro, deve 

ocorrer uma missa, procissão do santo e “se carneará bastante à custa das esmolas 

para os pobres do lugar e concurrentes e devotos empregados do mesmo santo”92. 

De acordo com o padre Vicente Pillon, em Lendas da Boca do Monte (2005), 

os moradores mais antigos da comunidade de Santo Antão garantiam que quando o 

santo era levado morro abaixo, a imagem sorria e que, quando o santo era levado 

morro à cima, era possível ver lágrimas escorrerem nos olhos da imagem.  

As fotografias seguintes são as poucas que restaram sobre a história da Festa 

de Santo Antão. Elas mostram (figura 48) a primeira igreja que foi construída no sopé 

do morro, em 1848, a qual, mais tarde deu lugar a uma nova igreja, que foi inaugurada 

em 1898 (figura 49). Entre as duas imagens, percebemos como apesar de se tratar 

de um distrito de população humilde, a igreja se modernizou. 

 

Figura 48 – A primeira igreja dedicada a Santo Antão, construída em 1848 

 

Fonte: Revista Commemorativa do primeiro centenário da fundação da cidade de Santa Maria. 

 
92 AGOSTINI, João Maria. Aos do campestre. In Revista commemorativa do primeiro centenário da fundação 

da cidade de Santa Maria. Porto Alegre: Globo, 1914.  
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Figura 49 – Em 1898 foi inaugurada a nova igreja no local 

 

Fonte: Revista Commemorativa do primeiro centenário da fundação da cidade de Santa Maria. 

 

Outra imagem que selecionei para me ajudar no percurso de análise do registro 

feito por Sioma foi uma fotografia da Festa do Campestre realizada em 1914 (figura 

50), a qual mostra o padre Caetano Pagliuca, uma figura importante da Igreja Católica 

da época, presente no local. Ao fundo, vemos a imagem original de Santo Antão, à 

esquerda, o estandarte do Divino Espírito Santo, e é possível observar entre os 

romeiros pessoas de diferentes idades, são crianças, jovens e idosos de ambos os 

sexos. Na direita do padre Caetano Pagliuca, o homem com lenço no pescoço, de 

acordo com a tradição da festa, seria o eleito entre os doze zeladores de Santo Antão 

Abade para coordenar as festividades, possivelmente, um fazendeiro que tenha doado 

animais para o abate para a festa, em troca da proteção do santo para a sua família, 

como era comum de acontecer naquela época.  
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Figura 50 – A Festa do Campestre realizada em 1914 

 

Fonte: Revista Commemorativa do primeiro centenário da cidade de Santa Maria (1914). 

 

Não foi apenas a igreja do sopé do morro que passou por uma transformação. 

A ermida onde a imagem de Santo Antão fica durante todo o período que não ocorre 

a romaria também foi reconstruída em 1850. Mesmo que nunca tenha perdido as 

características de ser um ambiente simples, que abriga apenas a imagem do santo, 

placas que identificam a fé em Santo Antão Abade e onde os fiéis podem deixar seus 

pedidos e os presentes por graças alcançadas.  

Não localizei nenhuma fotografia que mostre a primeira ermida. Na imagem a 

seguir vemos a capela construída em 1850 (figura 51) e que foi destruída em um 

incêndio em 1951, mesmo acidente que teria consumido a imagem original de Santo 

Antão que teria sido levada ao local pelo monge João Maria.  
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Figura 51 – A primeira ermida do morro deu lugar a essa, que incendiou em 1951 

 

Fonte: Revista Commemorativa do primeiro centenário da cidade de Santa Maria (1914). 

 

Finalmente, selecionei uma fotografia que mostra uma procissão realizada em 

2019 (figura 52). Ela evidencia a continuidade do hábito de carregar a imagem e revela 

as diferenças da imagem atual do santo daquela que vemos nas fotografias anteriores, 

como o material com o qual a imagem foi construída, a altura do santo, que é um 

pouco mais baixo em relação ao original, a barba, que não tem mais fios brancos, e o 

santo também não carrega mais uma cruz no seu ombro direito. 

 

Figura 52 – Procissão de Santo Antão em 2019 

/  

Fonte: Charles Guerra/ Diário de Santa Maria/Ag.RBS. 
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 A edição do Cine Jornal Aurora dedicada à Festa de Santo Antão, como os 

demais filmes do realizador, é silenciosa e usa cartelas para dar a orientação narrativa 

ao espectador. O filme está dividido em três partes, indicadas por suas respectivas 

cartelas. A primeira é a ascensão do morro, que ele chama de Serra de Santo Antão, 

com deslocamento dos devotos até a capela. A segunda é a chegada do bispo Dom 

Antônio Reis e a terceira são os aspectos gerais da festa.  

Na primeira parte, as três tomadas iniciais são panorâmicas, da esquerda para 

a direita, que mostram o relevo e a vegetação do morro, buscando localizar o 

espectador sobre onde ocorre a festa. Logo a seguir, no que aparentemente é uma 

nova panorâmica, a imagem fica bastante escura, provavelmente pela dificuldade de 

filmagem no local o que pode ter sido piorado pelo desgaste da película ao longo dos 

anos e até mesmo pelas condições de armazenamento da mesma. Mas é possível 

perceber que as condições de iluminação não são boas e a região ao redor é de mata 

mais fechada. Pelas vezes que visitei o morro durante peregrinações, também posso 

sugerir que como a peregrinação começava muito cedo, houvesse neblina, o que é 

bem comum naquele local, e que ela tenha prejudicado a filmagem.  

Para um filme curto, de pouco mais de quatro minutos, o espaço dado para 

essas imagens iniciais é de destaque porque essas cenas se alongam por mais de 

um minuto em que praticamente só se vê os morros, ainda sem casas ao redor.  

Em seguida, Sioma começa a mostrar a peregrinação. Em primeiro plano 

aparecem as cruzes da via sacra, as mesmas que anteriormente fizemos referência. 

A câmera acompanha um homem de terno, aparentemente jovem, que carrega um 

galho em uma das mãos. Inicialmente pensei que ele usasse esse galho para se 

apoiar na caminhada, o que é bem comum nas romarias do local hoje em dia. Mas, 

ele caminha até a capela, tocando com o amadeirado na parede da capela onde há 

várias palavras escritas sem que se possa afirmar do de que se trata, mas 

aparentemente, são nomes. Ao que parece, o galho que o rapaz carrega tinha um 

carvão ou algo semelhante na ponta e servia para que pudesse escrever na parede 

branca da capela. Como o registro é de 1931, e uma nova capela só foi construída em 

1951, a imagem se torna um raro registro da igreja que foi consumida pelo fogo e da 

imagem original de Santo Antão Abade. 
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Figura 53 – Imagem da capela com vários rabiscos que, aparentemente são nomes 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de janeiro de 1931. 

 

O segundo momento assinalado por uma cartela e que ganha destaque no 

fragmento é a chegada do bispo de Santa Maria, dom Antônio Reis93 (figura 54) ao 

local. Ele é recebido pelo padre Caetano Pagliuca. A imagem em movimento do bispo 

e também de Pagliuca são significativas para a história do catolicismo em Santa Maria 

pois, até esse momento só se tinha notícia de fotos dos dois religiosos que tiveram 

uma participação política importante. Pagliuca, por exemplo, foi o responsável pela 

construção da Catedral da cidade.  

Uma curiosidade é que dom Antônio Reis só foi nomeado bispo em julho de 

1931 e sagrado bispo em dezembro de 193194, não havendo qualquer menção a 

trabalhos dele em Santa Maria antes desta data. Por isso é possível que o religioso, 

que na época era pároco na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, 

ou estivesse em Santo Antão representando seu superior, ou já soubesse de sua 

futura ordenação e por isso tenha vindo à cidade visitar seu principal evento religioso. 

 
93 Dom Antônio Reis nasceu em Santa Cruz do Sul em 1885 e morreu em Santa Maria em 1960.Ele foi 
o terceiro bispo de Santa Maria e ficou conhecido como o Bispo da Medianeira, por ter aumentado a 
devoção em Nossa Senhora Medianeira, na cidade. Hoje, a romaria da Medianeira é o principal evento 
católico de Santa Maria e um dos maiores do Estado.  
94 SERAFINI NETO, Serafim. Breve relato da vida de D. Antônio Reis. Santa Maria, Pallotti: 2007.  
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Como não há indícios sobre quando esta edição do cinejornal ficou pronta, muito 

menos quando foi exibida, não podemos precisar quando a cartela indicativa da 

chegada de Dom Antonio Reis, já apresentado como bispo, foi colocada.  

 
 

Figura 54 – A chegada de Dom Antônio Reis às festividades 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de janeiro de 1931. 

 

A cena final da participação do bispo tem um enquadramento e um 

direcionamento que se repete em outros fragmentos de Sioma. Dom Antônio Reis, 

mais dois homens, um deles de terno claro, e um menino caminham num plano um 

pouco mais aberto que revela como cenário a igreja do sopé do morro. Os três 

conversam enquanto caminham em direção à câmera. Veremos isso se repetir em 

outras edições do cinejornal em que aparecem políticos e religiosos, como uma forma 

de evidenciar algumas pessoas no cenário em que ocorre o fato “noticiado”.  

Finalmente, a terceira e última parte da edição do cinejornal, como a cartela 

indica, trata de aspectos diversos da festividade. Aparece em cena o pátio da igreja 

decorado com bandeirinhas, a execução de músicas pela Banda do 7º Regimento de 

Infantaria, a confraternização entre os jovens, que fazem graça para a câmera. O filme 

também mostra que, tal qual orientava o monge João Maria, um boi foi abatido para a 

festa. O filme mostra o animal sendo laçado e carneado e, em seguida, corta para 

uma cena de almoço e quermesse.  
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A penúltima cena do cinejornal chama a atenção porque mostra a romaria com 

a imagem de Santo Antão (figura 55). Porém já não é a mesma imagem que aparece 

na foto de 1914, nem tão pouco a atual. A imagem do santo segue uma Nossa 

Senhora, o que não costuma acontecer na romaria dedicada ao santo.  

 

Figura 55 – A romaria com a imagem de Santo Antão 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de janeiro de 1931. 

  

Não pude deixar de perceber que, ao longo dos mais de quatro minutos de 

cinejornal, essa é a única aparição da imagem de Santo Antão, o que é curioso já que 

se trata de uma festividade relacionada a ele. Isso pode ter acontecido por diferentes 

motivos, mas como a finalidade de Sioma era exibir o filme na vitrine de seu estúdio, 

arrisco a dizer que pode ter sido porque ele estava muito mais interessado nas 

curiosidades do evento e nas autoridades do que no santo.  

A última imagem do cinejornal mostra uma medalha religiosa com a inscrição 

“Lembrança dos festejos Lydia C. Barros e Julio dos Santos”, provavelmente uma 

lembrança dos festeiros organizadores da festa daquele ano aos seus convidados.  

Ainda dentro da temática religiosa, existe outra edição do cinejornal a qual 

mostra uma procissão de Corpus Christi. Em 2018, quando trabalhei no restauro de 

um filme da família Isaia95, o qual registrou uma procissão de Corpus Christi em Santa 

Maria em 1952, chamou a atenção a forma como o evento religioso tomava conta da 

 
95 Guido e Salvador Isaia realizaram uma série de filmagens em 16mm em Santa Maria desde 1949. 

Essas imagens mostram desde cenas da família até o dia a dia da cidade. Um dos filmes, A Pandorga, 
se destaca por ser um filme doméstico com roteiro.  
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Avenida Rio Branco, chegando na Catedral da Cidade. Cada escola se posicionava 

em um lugar demarcado, com os alunos organizados em filas que se movimentavam 

pela via de uma forma tão minuciosa que parecia coreografada. 

Ao assistir Cine Jornal Aurora, procissão de Corpus Christi em Santa Maria, 26-

5-1932, percebi que duas décadas antes, o evento religioso já tinha a mesma 

estrutura. Sempre, à frente de cada instituição, era conduzido o estandarte do Santo 

ou Santa de devoção e que, geralmente, dava nome à instituição. Na procissão 

filmada por Sioma há uma imagem que merece destaque entre as demais dada a sua 

importância para a fé católica em Santa Maria, trata-se da imagem de Nossa Senhora 

Medianeira de Todas as Graças. 

Desde que se tornou um evento estadual, a romaria ocorre no segundo 

domingo de novembro. Porém, no início, o evento religioso, que teve sua primeira 

edição em 1930, tomava as ruas da cidade no final de maio. Por isso, em 26 de maio 

de 1932, quando Sioma registrou em seu cinejornal a procissão de Corpus Christi, 

pode também ter feito o registro da terceira romaria da Medianeira. Como mostra a 

figura 50, alunos do Seminário São José, carregaram pela procissão a imagem da 

Medianeira. E, no registro fílmico, é possível perceber (figura 56), o destaque recebido 

pela imagem, que ocupa o centro da procissão. 

 

Figura 56 – Imagem da Medianeira levada dor alunos do Seminário São José 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de maio de 1932.  
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Figura 57 – Imagem da Medianeira teve destaque em meio à procissão 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de maio de 1932. 

 

A ideia de dar início à devoção à Medianeira em Santa Maria partiu de Ignácio 

Rafael Valle, que foi reitor do Seminário São José, e tinha tomado conhecimento da 

fé na Medianeira quando esteve na Bélgica e teve um grave problema de saúde, 

atribuindo sua recuperação à Nossa Senhora. Segundo a pesquisadora da tradição 

da romaria Dinara Xavier da Paixão (2003), a devoção na cidade começou em 1928, 

no seminário, a primeira festa dedicada à Medianeira foi autorizada pelo Vaticano em 

1929 e ocorreu em 31 de maio de 1930 (PAIXÃO, 2003, p. 36). 

O que trouxe anteriormente sobre os conflitos entre Exército e Brigada Militar 

em 1926 estão muito relacionados ao que fomentou a fé na Medianeira na cidade. Em 

1930, em função da revolução que ocorreu no Rio Grande do Sul, existia um grande 

temor de um novo conflito entre as tropas estaduais e federais na cidade: 

 

o prenúncio de que haveria uma revolução, a qual de fato aconteceu em 1930, 
suscitou temores na coletividade santa-mariense, visto a cidade de Santa 
Maria ser um considerável núcleo militar, bem assim um centro geográfico 
estratégico, determinou que um grupo de 23 senhoras se dirigisse à capela 
do Seminário Diocesano São José afim de implorar bênçãos da Medianeira, 
e poucos dias após, em 14 de setembro de 1930, conduzida por Monsenhor 
Luis Scortegagna, aconteceu uma exteriorização da fé, ocasião em que os 
devotos caminharam desde a igreja Catedral até o Seminário Diocesano a 
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fim de orar e rogar a intercessão de Nossa Senhora Medianeira de Todas as 
Graças (SANTOS, 1985, p. 72). 
 

Como não ocorreu um novo conflito em Santa Maria, muitas pessoas passaram 

a atribuir o “milagre” à Medianeira que é vista como uma protetora da cidade.  

Paixão chama a atenção para um fato que é muito importante quando olhamos 

para o registro feito por Sioma. Quando voltou da Bélgica, tudo o que o padre Valle 

tinha de Nossa Senhora Medianeira era um pequeno santinho em preto e branco. Por 

isso, quando recebeu autorização para a primeira procissão, encomendou a Ida 

Stefani, que mais tarde recebeu o nome religioso de Angelita, um quadro da 

Medianeira. O quadro pintado pela irmã chegou à cidade de trem, poucos dias antes 

da primeira romaria e até hoje é usado nas procissões dedicadas a essa Nossa 

Senhora em Santa Maria (PAIXÃO, 2003, p. 36). 

Ainda sobre essa edição do Cine Jornal Aurora é preciso destacar o olhar 

escolhido por Sioma para o registro da celebração. A maior parte do registro, que tem 

dois minutos e vinte segundos de duração, é feita do alto do prédio da Sociedade 

União dos Caixeiros Viajantes (SUCV), na Rua Venâncio Aires. Obviamente essa 

posição da câmera é escolhida para dar uma maior dimensão do conjunto 

representado pela celebração. Em outras palavras aquela posição permitia um 

enquadramento mais amplo da procissão.   

Mas, ao fazer isso, Sioma também enquadra o olhar que somente a elite da 

cidade tinha acesso. Afinal, eram as pessoas mais abastadas que moravam nos 

poucos edifícios construídos na principal avenida de Santa Maria na época. Ao levar 

essa imagem para a “tela” da sua vitrine, Sioma fez com que aqueles que não tinham 

acesso a esses espaços privilegiados pudessem descobrir o que se via lá do alto 

quando ocorria o evento religioso. Essa perspectiva do olhar se destaca no 

enquadramento de dois homens que observam a procissão da sacada (figura 51). 

O terceiro evento religioso que o Cine Jornal Aurora acompanha é uma saída 

de missa na cidade de São Pedro do Sul96 em sete de fevereiro de 1932. É um dos 

registros de menor duração, com apenas cinquenta e quatro segundos.  

Como anunciado na cartela inicial, o Cine Jornal Aurora S. Pedro 7-2-1932, 

mostra uma saída de uma missa na igreja católica de São Pedro do Sul naquela data. 

O personagem central do registro é o prefeito da época, Eduardo Lima Filho do Partido 

 
96 São Pedro do Sul fica a cerca de quarenta quilômetros de Santa Maria. A cidade era um povoado de 

Santa Maria e se emancipou em 1926 por meio do decreto Estadual nº3624. 
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Social Democrático (PSD). Sioma não deixou nenhuma informação sobre se fez as 

filmagens contratado pelo prefeito ou somente para a exibição em seu cinejornal, ao 

contrário das fotografias feitas para o prefeito da cidade em 1935, que ele deixa claro 

que foi pago para fazer: 

 

Fui a São Pedro e demonstrei ao senhor prefeito a grande vantagem de 
divulgação de seu município na Exposição Agropecuária a realizar-se em 
Porto Alegre. O senhor prefeito concordou com os meus argumentos e 
encarregou-se a executar um grande quadro contendo uma grande coleção 
de imagens de São Pedro. Foi exposto em Porto Alegre, o cliente ficou 
satisfeito (SIOMA, 1976, p. 48) 

 

A edição que mostra a saída da igreja em São Pedro do Sul (figura 58) traz 

uma das sequências mais interessantes de serem decompostas em planos pela 

narrativa a que conduz o espectador. Primeiro, em um plano geral, Sioma mostra a 

saída da missa. Podemos ver os frequentadores da missa, que entre as cerca de 

cinquenta pessoas há crianças, mulheres e homens em trajes sociais. Chama atenção 

as crianças, aparentemente cinco meninos que, curiosos, olham para a câmera. 

 

Figura 58 – Crianças observam a câmera na saída da missa 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de fevereiro de 1932. 

 

Depois, em um plano conjunto, a câmera revela a igreja, delimitando o espaço 

onde a cena acontece. Nesse plano já podemos ver que existe um grupo conversando 
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à direita da imagem. Em seguida, um plano americano, com um movimento de câmera 

da esquerda para a direita mostra cada um dos homens que compõem o grupo que 

conversa na saída da missa. O prefeito Lima Filho aparece ao centro da figura 59, 

abaixo, num plano americano. À sua esquerda, está o coronel Eugênio Bandes97 que 

foi intendente da cidade.  

A identificação de Bandes se tornou possível graças às imagens da história de 

São Pedro do Sul e de seus personagens históricos, trazidas pelo escritor José 

Candido Rodrigues Leal em seu livro São Pedro do Sul Antigo: registros históricos 

(1626-1965). Já a identificação de Lima Filho foi feita devido a um quadro na galeria 

dos ex-prefeitos da cidade que fica na prefeitura municipal. Não há elementos 

suficientes para afirmar quem são as demais pessoas que aparecem em cena.  

Também não existem informações a respeito de que evento religioso mereceu 

tanto destaque a ponto de ser filmado. Mas, conforme indica a cartela do Cine Jornal 

Aurora, a filmagem foi feita em sete de fevereiro de 1932, mesmo mês e ano em que 

chegou a São Pedro do Sul o presbítero espanhol Damasceno Conde, o que pode ter 

motivado a ida de Sioma até o evento religioso. 

 

Figura 59 – Homens que são destacados na filmagem 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de fevereiro de 1932. 

 
97 Bendes foi intendente da cidade, cargo que corresponde atualmente ao de prefeito.  
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Como tratei anteriormente em relação à importância desses registros de Sioma 

como mídias de memória desta época, não posso deixar de falar sobre a igreja que 

aparece nas imagens. Trata-se da antiga igreja católica dedicada a São Pedro, que 

segundo Leal (1996, p. 77) foi construída em 1906 e teve sua torre erguida entre 1924 

e 1928. Mas a mesma foi demolida no final da década de 1950.  

A igreja ficava no centro da cidade, na Rua Silva Jardim, esquina com a Sete 

de Setembro. A nova matriz da cidade foi construída na Rua Sete de Setembro.  Antes 

da localização do cinejornal de Sioma, o único registro que havia da igreja (figura 60) 

faz parte da obra publicada por Leal (1996). 

 

Figura 60 – A igreja construída em 1906 e destruída na década de 1950 

 

Fonte: LEAL, José Candido Rodrigues, 1996, p. 77. 
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No cinejornal de Sioma é possível identificar que a igreja em que ocorre a missa 

é a mesma da fotografia acima e que a torre a qual se refere Leal já estava construída. 

Logo, para a comunidade católica e para a história de São Pedro do Sul, a imagem 

em movimento da saída da missa (figura 61) é um documento histórico interessante 

e, melhor do que isso, é uma “mídia de memória” importante.  

 

Figura 61 – A igreja que aparece no registro fílmico feito por Sioma 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de fevereiro de 1932. 

 

Além de São Pedro do Sul, Sioma contou em sua autobiografia que fotografou 

em outras cidades da região, como Tupanciretã, Júlio de Castilhos e Dilermando de 

Aguiar. Em Tupanciretã, foi contratado pela prefeitura para viajar pelo interior, em 

companhia do subprefeito, Julio Santos, fotografando todos os futuros eleitores para 

um cadastro eleitoral. Sobre esse trabalho, ele recorda que “tudo que era rincão era 

por nos visitado. Eu entrava eu em ‘cena’ com as minhas armas: um aparelho 

18X24cm, em cada chapa adaptando uma engenhoca, eu fotografava quatro filas de 

oito pessoas. As copias em papel eram depois recortadas, separando as fotos de cada 

um” (SIOMA, 1976, p.48).  
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Não é possível precisar se houve outras edições do Cine Jornal Aurora além 

das restauradas pela Cinemateca. Se os filmes que lá se encontram forem os únicos 

de Sioma, então, além de Santa Maria, as únicas duas cidades da região onde ele 

registrou imagens para exibir em sua vitrine foram São Pedro do Sul, sobre a qual 

escrevi acima, e a 2ª Exposição Agropecuária e Industrial que aconteceu em Júlio de 

Castilhos em março de 1932. Classifiquei a exposição como um tema econômico. 

Ao longo dos quatro minutos e doze segundos de cinejornal, como anuncia a 

cartela inicial, são mostrados diversos aspectos da feira. O cinejornal começa com um 

plano geral que insere o espectador na feira. A imagem é feita do alto e seguida de 

uma panorâmica que mostra os estandes com o gado, os carros de época e o público 

frequentador da feira.  

Na sequência de imagens é possível perceber um espaço decorado com 

bandeirinhas onde os casais dançam, visitantes que observam animais nas baias, 

desfiles de animais e manobras dos cavaleiros levantando poeira em meio ao público, 

possivelmente durante provas das premiações da exposição (figura 62).  

 

Figura 62 – Uma das cenas que mostram as competições a cavalo 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de março de 1932. 
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Segundo o pesquisador da história de Júlio de Castilhos Firmino Costa (1991, 

p. 208), nesta época a prefeitura da cidade vinha estimulando tanto a produção 

agrícola, com a distribuição de milho para os interessados em plantar lavouras, quanto 

de gado. “A fim de melhorar os rebanhos, a prefeitura que já possuía três reprodutores 

de raça holandesa, suíça e normanda, conseguiu do governo do estado dois 

reprodutores puros de pedigree da raça Hereford que foram adquiridos do Posto 

Zootecnico de Uruguaiana. Eram todos emprestados aos produtores interessados” 

(COSTA, 1991, p. 208). Animais dessas raças estão entre os que aparecem no desfile 

acompanhado pela câmera de Sioma.  

A última das seis temáticas que identifiquei nas edições do Cine Jornal Aurora 

é a doméstica. Será necessário refletir sobre como Sioma fez na década de 1930 algo 

comum hoje em dia, que é a apropriação de filmes característicos da esfera privada, 

para a esfera pública. 

Hoje, quando pensamos nos registros familiares, temos à disposição uma série 

de aparatos técnicos como câmeras digitais e celulares que são capazes de registrar 

tais momentos. No entanto, os primeiros equipamentos domésticos só começaram a 

ser comercializados a partir da década de 1920. As chamadas bitolas amadoras, com 

destaque para o suporte 16mm o qual Sioma utilizava, eram mais acessíveis tanto em 

termos de preço quanto de operacionalização, do que a bitola de 35mm na época 

considerada profissional. 

Sem terem seu valor reconhecido, por muito tempo os filmes caseiros não 

encontraram espaços de preservação, o que mudou radicalmente com a guinada 

subjetiva e seu uso como imagens de arquivo. Com a valorização dos testemunhos, 

principalmente a partir de seu uso em documentários, os acervos domésticos 

mostraram seu potencial como arquivo. Abrir espaço para esses testemunhos visuais 

significou criar a possibilidade de usar arquivos das câmeras amadoras. O professor 

da universidade de Navarra Efrén Cuevas Álvarez (2010, p.121) classifica esse uso 

como uma reciclagem contemporânea do cinema doméstico.  

Mas o que são, afinal, os filmes domésticos? Ao debaterem o tema, as 

pesquisadoras Consuelo Lins e Thais Blanck (2012) se referem a esses materiais 

como rolos de película desprovidos de uma narrativa contínua e nos quais é possível 

encontrar uma festa de aniversário, depois de uma viagem de navio, e uma parada 

militar — sem que se possa identificar as relações entre esses acontecimentos, a 

menos que tenhamos informações “extraimagem” (LINS; BLANCK, 2012, p.54).  
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Já o pesquisador francês Roger Odin (2010), uma das principais referências 

mundiais nos estudos sobre filmes domésticos, é ainda mais específico e os define 

como uma película (ou um vídeo) realizado por um membro de uma família a propósito 

de personagens, acontecimentos ou objetos ligados de uma ou outra maneira à 

história dessa família e de uso preferente pelos membros dessa mesma família” 

(ODIN, 2010, p. 39, tradução nossa).  

Se pensarmos nos dois filmes com tema doméstico feitos por Sioma, um 

passeio da família à Piscina Gauer, um balneário bastante frequentado na época em 

Santa Maria, e um passeio a Pinhal, nome que recebia a hoje cidade de Itaara, vizinha 

a Santa Maria, percebemos essa descontinuidade e esse valor muito mais familiar do 

que público dos filmes. Como destaca Cuevas Álvarez “não há quase nada mais 

pessoal que os filmes caseiros. E poucas coisas tão surpreendentes quanto a 

capacidade que esses filmes têm de adquirir novo significado e significantes com sua 

projeção” (CUEVAS ÁLVAREZ, 2010, p. 14, tradução nossa). 

O inusitado é que Sioma adiciona outros elementos a essas películas, como 

letreiros, e os exibe na vitrine de seu estúdio como se fosse um cinejornal, ou seja, 

atribuindo a eles o mesmo valor de notícia dos filmes de atualidades feitos por 

profissionais para circularem nas salas de cinema. 

Quando passamos a pensar em que imagens interessaram a Sioma Breitman 

preservar em seus filmes não podemos perder de vista duas questões. A primeira 

delas diz respeito ao fato de tratar-se de uma família reconhecida localmente, que 

participava das atividades da alta sociedade e que tinha relações próximas com as 

famílias mais abastadas. Ao mesmo tempo, trata-se dos anos de 1930, e de uma 

família imigrante, ucraniana, formada por judeus. Por isso, ao registrar os passeios de 

sua família, um deles ao Pinhal, onde existia uma comunidade judaica, Sioma não 

está sendo ingênuo em suas construções memorialísticas. Ele está decidindo 

preservar os hábitos daquele núcleo, está “salvando” aquelas particularidades do local 

do esquecimento. Além disso, não podemos esquecer que tais registros foram 

projetados na vitrine da loja, em área central da cidade, para quem quisesse assistir. 

Ou seja, na vitrine de Sioma, havia espaço para os judeus.  

A segunda questão é o domínio que o mesmo tinha da câmera. Por mais que 

fosse um cineasta amador, ele era um fotógrafo profissional, e por isso dominava a 

linguagem do dispositivo técnico. Como escreveu em seu livro, Sioma vislumbrava a 

figura de quem usava a câmera como a de um caçador que precisava ficar atento para 
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capturar a presa que nesse caso era o instante fotográfico. Conseguiu assim, ser 

aquele tipo de cinegrafista que a pesquisadora Lila Foster (2017) aponta como sendo 

capaz de, ao mesmo tempo, dominar os códigos da câmera e manter um grau íntimo 

com os personagens que estão sendo filmados. 

No caso dos dois registros fílmicos domésticos transformados por Sioma em 

edições do Cine Jornal Aurora é possível perceber que, mesmo se tratando de uma 

filmagem caseira, doméstica, os filmes passaram por um tratamento que lhe garantiu 

um novo olhar, permitindo uma compreensão por parte do espectador. Ao registrar 

sua família, Sioma acompanhou passeios que ele, a mulher e os dois filhos fizeram 

com amigos a dois locais do passado de Santa Maria. Um deles é um balneário, a 

piscina Gauer, que já não existe mais. O outro é uma viagem de trem até uma 

localidade um pouco mais afastada do centro de Santa Maria. 

Em Cinejornal Aurora. 1 de janeiro de 1932. Passeio a Pinhal, com um minuto 

e vinte e dois segundos de duração, Sioma registrou homens e mulheres, entre eles 

sua família, desembarcando de um vagão de trem que saiu da Estação Férrea de 

Santa Maria em direção a estação férrea que ficava na colônia judaica de 

Phillippson98, numa viagem com extensão de cerca de vinte e três quilômetros.  

Não posso deixar de contar que durante muitos anos morei a menos de seis 

quilômetros de Phillippson, onde hoje só existe preservado um cemitério de judeus e 

um monumento a esse povo. Não foram poucas as vezes que caminhei pelos trilhos 

entra a casa onde eu morava e locais que passavam por Phillippson, por isso, ver a 

imagem do trem de cuja família desembarca na estação férrea daquela colônia mexeu 

com questões afetivas também da pesquisadora.  

Demorei para descobrir que Rosa Breitman havia morado na colônia. Ela tinha 

três anos quando o pai, Abraão Soltz, e a mãe, Fany Axelrud Soltz, decidiram se 

mudar com os cinco filhos para o Brasil. Eles fizeram parte da segunda leva de 

imigrantes que chegou a Phillippson.  

Entre 1928 a 1940 havia de 60 a 70 famílias judias em Santa Maria. A maioria 

vinda de Philippson. Contudo, nas décadas que se seguiram o número de judeus 

 
98 A colônia estava localizada no atual municipio de Itaara, que na época era distrito de Santa Maria. 
Ela foi fundada em 1903 pela companhia judaica Jewish Colonisation Association com 80 famílias judias 
russas e foi a primeira colônia de judeus no Brasil. A maioria dos judeus acabou abandonando a colônia, 
onde tinham uma vida muito difícil e enfrentaram problemas como uma praga de gafanhotos, indo para 
a cidade de Santa Maria trabalhar no comércio. (BELÉM, 2000, p. 191).  
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tornou-se menos expressivo no município de Santa Maria, pois muitos se deslocaram 

a outros centros urbanos (EIZIRIK, 1984). Por isso, o registro de Sioma, por mais que 

tenha sido feito com um caráter familiar, ganha uma importância cultural de grande 

relevância.  

Autora de um dos principais livros sobre Phillippson, Frida Alexandr, que viveu 

na colônia judaica, conta que as estações ferroviárias “principalmente, no sábado à 

tarde serviam como ponto de encontro. Nestas podia-se dialogar com os conhecidos 

e ouvir as últimas notícias. Tornara-se um hábito entre os colonos jovens e idosos 

reunirem-se nos sábados à tarde, na estação. Os mais velhos trocavam ideias sobre 

política e lavoura” (ALEXANDR, 1967, p. 72). Por isso, o registro feito por Sioma 

(figura 63) também se torna especial.  

 

Figura 63 – A chegada da família a Phillipson 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de janeiro de 1932. 

 

Chama a atenção a intimidade de alguns desses personagens com a câmera. 

Alguns deles chegam a acenar para ela. Diferentemente dos tempos atuais, quando 

as câmeras, selfies e celulares fazem parte do cotidiano, naquela época a presença 

das câmeras ainda era incipiente, a desinibição dos personagens filmados se destaca. 

Além de acenar, eles participam de rodas de danças que reúnem adultos e crianças 
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diante da câmera. Finalmente, percebe-se em determinado pontos que todos posam 

para a câmera, como se um retrato fosse ser registrado.  

Essa forma de se comportar em frente ao dispositivo técnico também pode 

estar ligada a imagem que passamos no dia a dia, aquela que queremos ter 

preservada sobre nós mesmos, nos diferentes campos sociais e nos diferentes papéis 

sociais que ocupamos. Finalmente, teríamos a auto-mise en scène que seria a 

combinação do habitus, um movimento que passa pelo corpo (o inconsciente) a 

colocação do corpo no espaço e no tempo definidos pelo olhar do outro, ou seja, a 

cena (COMOLLI, 2001, p.115).  

É importante chamar a atenção para mais uma curiosidade em relação a esse 

registro, que é a questão da presença do trem, especialmente porque esse fragmento 

foi exibido na vitrine da Casa Aurora. A chegada do trem é um clássico da história do 

cinema, afinal, o icônico filme L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (A chegada do 

trem na estação, em português) é considerado um documento histórico por ter sido o 

primeiro a ser exibido em uma sessão pública em Paris em 1895 por Auguste e Louis 

Lumière, os irmãos Lumière, considerados os pais do cinema. O filme, de pouco mais 

de sessenta segundos, mostra a movimentação na estação francesa de La Ciotat e a 

chegada de um trem ao local. Ele consta apenas de um plano em perspectiva diagonal 

a partir da estação de La Ciotat, com alguns passageiros à espera na estação. 

A relação do filme com os registros cinematográficos feitos em Santa Maria se 

dá pela presença do trem e desse imaginário ligado à ferrovia. Santa Maria foi uma 

cidade ferroviária e, inclusive, o fragmento fílmico mais antigo preservado do cinema 

no Rio Grande do Sul, Cerimônia e festa da Igreja em S. Maria – Estado RS (HIRTZ, 

1910) foi feito na cidade e mostra uma saída da missa e a partida de um trem da 

Estação Férrea da cidade. Ao contrário da filmagem dos irmãos Lumiére, o filme é 

feito com a câmera paralela ao trem, possibilitando que se observe os rostos das 

pessoas que aparecem pelas frestas do vagão, quando o trem parte da estação.  

Como foi mencionado acima, em Cine Jornal Aurora. 1 de janeiro de 1932. 

Passeio a Pinhal, Sioma coloca em cena, mais uma vez, agora sob a sua perspectiva, 

o tema mítico do trem. Desta vez, não é o trem que chega, como em L’Arrivée d’un 

train en gare de La Ciotat , nem o trem que parte, como na filmagem de Hirtz, e sim o 

trem que passa. Sendo que, a passagem do trem, como lembra |Alexandr (1967, p. 

72) era um dos momentos mais esperados em Phillippson. 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/o-nascimento-do-cinema-124-anos-da-primeira-exibicao-de-um-cinematografo.phtml
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No outro registro fílmico, Cine jornal Aurora. Santa Maria. Passeio a Piscina 

Gauer. 10-1-1932, temos a imagem de uma mulher, dona Rosa, esposa de Sioma, 

que acena para a câmera, de cima de um pontilhão madeira (figura 64). Ao mesmo 

tempo em que é filmada, ela usa uma câmera para fotografar Sioma, o que é um 

registro interessante tanto por Sioma mostrar uma mulher no papel de fotógrafa, o que 

não era comum na época, quanto pelo fato de que, se a fotografia que Rosa fez tivesse 

sido preservada, teríamos uma inédita foto de Sioma filmando, o que não consegui 

encontrar ao longo desta pesquisa.  

 

Figura 64 – Dona Rosa tomando uma fotografia enquanto é filmada 

 

Fonte: frame do Cine Jornal Aurora de janeiro de 1932. 

 

Nesta edição do Cine Jornal Aurora as imagens já não priorizam tanto os 

personagens, como no filme anterior. Desta vez, o que temos em cena são as 

brincadeiras e a diversão no balneário. 

Penso que essa intimidade representada interessou a Sioma como recurso 

para transformar essas memórias de sua família em documentos que interessassem 

coletivamente a ponto de tais registros serem exibidos na vitrine de seu estúdio 

fotográfico. Com essa exibição pública, Sioma conseguia tanto atingir seu objetivo de 
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produzir memórias sobre o seu universo familiar quanto apresentar espaços de Santa 

Maria que não eram do cotidiano de todos, como as viagens de trem e o lazer. 

Um olhar mais atento a esses dois registros fílmicos revela sorrisos 

envergonhados, olhares que parecem enxergar o fundo da lente, imagens que 

invadem o cotidiano familiar em que outras câmeras ainda não haviam chegado.  

Não posso concluir esse capítulo sem chamar a atenção para um fato. É em 

Santa Maria que ocorre a única situação de preconceito no Brasil que envolve a família 

Breitman, conforme narrada por Sioma em seu livro. O fotógrafo contou que seu filho 

Samuel frequentava o jardim de infância de um clube da cidade, o Club Alemão, junto 

com um amigo que era vizinho de porta do casal. Segundo Sioma, Samuel foi aceito 

no clube mas “a alegria não durou”:  

 

apareceu um novo elemento na direção do Club, vindo de Porto Alegre, 
elemento nazista, que foi enviado para Santa Maria para nazificar os 
brasileiros de origem alemã e alguns que continuavam alemãos. A primeira 
atitude foi afastar todos os elementos: alunos e outros, do convívio com os 
representantes do “Heren-folk”, “povo de senhores” os arianos e nazistas. Foi 
a primeira “pisada” da nota tedesca no meio calmo e do convívio amigo da 
gente de Santa Maria e pertencentes a todas as crenças. Sendo o meu filho 
de descendência judaica, logo foi mandado para casa sem maiores 
explicações. A minha esposa procurou, indo até o jardim, saber o que houve. 
Com explicações pouco aceitáveis, mal encobrindo o racismo nazista, fizeram 
ver que o nosso filho não era desejável para os que preparavam o domínio 
do mundo em geral, e particularmente os estados cuja população era 
germânica ou de mesma origem (SIOMA, 1976, p. 46).  

 

Dessa forma, não há como negar que Sioma estava a par do preconceito que 

existia na cidade com os judeus e, mesmo assim, resolveu filmar a colônia judaica, 

seus costumes, como a dança e a música, e exibir na tela de seu estúdio que ficava 

nada mais nada menos do que na principal rua da cidade. Seria exagero afirmar que 

ele usou o ‘Cinema de Vitrine”, nesse caso, como um gesto de protesto, mas não há 

como negar que seu olhar foi sempre intencionado, fazendo a cidade olhar para aquilo 

que, nem sempre, ela gostaria de ver.  
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3 PREPARAR, APONTAR: FOTO! A CAÇADA, O CAÇADOR E A PRESA 

 

Nos capítulos anteriores, procurei construir a trajetória de vida de Sioma 

Breitman e mostrar como começou o seu envolvimento com a imagem, mais 

especialmente com a fotografia e os registros fílmicos. Assim, busquei revelar como 

ele tinha uma preocupação com a preservação das memórias sobre si, sobre os 

lugares e seus personagens e como essas mídias de memória por ele deixadas hoje 

são dotadas de potências imagéticas.  

Essa busca por Sioma e por suas mídias de memória a partir das arqueologias 

das mídias é praticamente um convite a compreender o passado, presente e futuro 

das práticas midiáticas integrados com outras tecnologias e com diversos usos sociais, 

formas de entretenimento e disciplinas. Isso é fundamental para o entendimento que 

tenho nesta tese sobre cultura, identidades, memórias, história e comunicação. Penso 

nelas sempre em movimento e transformação. 

Em seus escritos e nas entrevistas que deu ao longo da vida, Sioma deixou 

evidente um objetivo pessoal: a busca de que as pessoas entendessem a fotografia 

para além da estética e compreendessem que ela tem a potência de fazer com que 

os povos se conheçam mais e os preconceitos pelo “desconhecido” diminuam. 

Dessa forma, é possível perceber como estão manifestadas em sua fala as 

dificuldades que ele e a família passaram antes de virem para o Brasil, as quais narrei 

mais detalhadamente no primeiro capítulo, e situações que viveu no país em tempos 

em que os judeus não eram bem-vindos por aqui. Exemplo disso é a situação que 

mencionei no capítulo anterior, quando um dos seus filhos não pôde mais frequentar 

um clube de Santa Maria porque “o nosso filho não era desejável para os que 

preparavam o domínio do mundo” (SIOMA, 1976, p. 46). 

Ao longo de sua autobiografia, o fotógrafo relata outros momentos em que se 

sentiu desrespeitado por sua origem. Um deles foi quando ao realizar o pagamento de 

alguns equipamentos fotográficos ouviu o vendedor dizer que tinha tido sorte por estar 

recebendo o valor e não ter “caído nas mãos de um judeu”. Sioma fez questão de 

esclarecer: “de fato meu amigo, o senhor teve sorte de justamente ter caído nas mãos 

de judeu. Não se apoquente, nós judeus estamos acostumados com semelhantes 

agradecimentos. O senhor é vítima da educação ‘certa’ que recebeu em casa de seus 

pais e fora dela” (SIOMA, 1976, p.84).  
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Ser um requisitado fotógrafo de casamentos não livrou Sioma dos 

comentários preconceito por parte de alguns religiosos. Em um casamento em uma 

família de “grande relevo social” em Porto Alegre, cuja cerimônia religiosa aconteceu 

na capela na casa dos pais da noiva, o monsenhor responsável pela celebração teria 

perguntado ao fotógrafo por qual motivo não o via mais em sua igreja. Sioma não 

perdeu tempo em explicar que o arcebispo Dom João Batista Becker o tinha “proibido 

de fotografar os casamentos nos interiores das igrejas tendo o altar como fundo. Esta 

é a razão da minha ausência nos templos católicos” (SIOMA, 1976, p. 63).  

O assunto não se encerrou por ali. O religioso quis saber por que Sioma não 

ia até a sua igreja para rezar, ao que Sioma respondeu “mas Monsenhor, sabe que 

não sou católico, sou judeu, quando vou rezar, faço-o na sinagoga”. O sacerdote não 

se deu por vencido e se ofereceu para converter e batizar o fotógrafo. Notando que 

muitas pessoas já acompanhavam a discussão dos dois e tentando evitar um conflito 

maior em meio a muitos de seus clientes da alta sociedade porto-alegrense, Sioma 

teria encerrado o assunto dizendo: 

 

Existe o ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, e eu direi que 
todas as religiões, como caminhos, levam ao Padre Eterno. O senhor segue 
por um caminho, e eu por outro, sendo que todos têm o mesmo fim. Permita 
que eu siga o meu caminho, tenho certeza quando chegar a hora 
encontraremo-nos lá, nos domínios do Padre Eterno (SIOMA, 1976, p. 64). 

 

Outra situação em que o preconceito veio à tona foi em uma viagem que 

Sioma e dona Rosa fizeram em 1968. Uma das integrantes do grupo de turistas do 

qual faziam parte perguntou sua origem e ele explicou da seguinte forma: “sou judeu 

de nascença, nasci na Ucrânia, agora sou, desde 1945, cidadão brasileiro”. Diante da 

resposta, a turista afirmou que “eu poderia imaginar que o senhor fosse tudo, até 

vigarista, menos judeu” (SIOMA, 1976, p.78). Sioma conta que a atenção de todos 

voltou-se para ele na expectativa de qual seria a sua resposta, então ele respondeu: 

 

Minha prezada senhora, peço desculpas pela decepção que lhe causei por 
descobrir que o judeu não é portador de chifres, rabo e patas de bode. Nós 
judeus há muito tempo estamos acostumados a conhecimentos que outros 
têm a nosso respeito. A senhora é fruto da educação recebida desde a tenra 
idade, provavelmente, pelos seus familiares e os orientadores das coisas 
deste mundo de Deus. No entanto, já vivemos numa época a qual permite e 
põe à disposição dos que se interessam em conhecer um pouco mais este 
mundo “maravilhoso”. Existem, hoje, inúmeros livros em português nas 
livrarias, naturalmente em São Paulo, onde a senhora reside. Estes livros lhe 
contarão muitas coisas sobre os “malditos e excomungados judeus”, como 
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por exemplo a participação dos mesmos no surgimento deste país desde a 
descoberta da terra de Santa Cruz (SIOMA, 1976, p. 78).  

 

Ele concluiu dizendo que “mais uma vez, pensei com os meus botões, ‘o 

preconceito mais uma vez veio à tona’. Só Deus sabe quando a humanidade 

compreenderá e aprenderá que o ser humano é igual, mesmo tendo nascido de várias 

cores e rezando à sua maneira ao seu Criador” (SIOMA, 1976, p.79).  

Sioma acreditava que pelo “interesse que a fotografia desperta, a força 

magnética de atração que possui” aqueles que se dedicam a ela, seja de forma 

amadora ou profissional poderiam usá-la como meio de divulgação, de ensino e como 

um importante canal para conseguirem tocar as pessoas. Na visão do fotógrafo, 

mesmo aqueles que não conseguem fazer uma viagem para conhecer outro país são 

capazes de aprender algo sobre as diferentes culturas e romperem preconceitos a 

partir da fotografia: 

 

É assim que hoje existem, em muitos países avançados, verdadeiros 
colossos da imprensa que utilizam a fotografia quase mais do que a palavra 
escrita, dedicando à imagem, registrada fotograficamente, um espaço cada 
vez maior em suas publicações e mantém um grande número de fotógrafos 
para esse fim, ou adquirem o trabalho de fotógrafos freelance (SIOMA, 1959, 
p.20).    

 

Para Sioma, o fotógrafo era um artista da imagem. Isso de forma alguma 

significa que ele pensava a fotografia como algo que deve ocupar apenas os grandes 

salões e galerias ou outros espaços mais tradicionais de arte ou mesmo se destinar a 

um público elitizado. Como abordei no capítulo anterior, o que ele defendia era a 

profissionalização do fotógrafo e a sua valorização.  

Sobre isso, ele escreveu que os fotógrafos eram muitas vezes conhecidos 

apenas pelas imagens de paisagens que faziam, mas que “cartões postais não podem 

exibir mais do que o que deveria ser chamado de aspectos ‘duros’, em que não se vê 

nem se sente a humanidade, o indivíduo nas suas atividades quotidianas”  (SIOMA, 

1959, p.20). Ele considerava o poder da fotografia bem maior:  

 

depois de ter participado durante vários anos de inúmeros salões de arte 
fotográfica, com a satisfação de ver meus trabalhos aceitos e exibidos em 
quase todas as partes do mundo, pude fazer observações e tirar minhas 
próprias conclusões sobre o assunto.  Embora os salões sejam um meio de 
despertar o interesse pela fotografia em geral, e em particular pelos valores 
artísticos e técnicos de cada obra apresentada, são, no entanto, enormes, a 
possibilidade de uma penetração maior e mais eficaz de maior divulgação e 
aproximação entre os povos do mundo (SIOMA, 1959, p. 21). 
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Dessa forma, nos depoimentos à imprensa, nos relatos orais da família, nos 

artigos que escreveu e em seu livro, é evidente como suas vivências, o seu repertório 

cultural e suas identidades colaboraram para que tivesse uma visão constituída sobre 

o papel do fotógrafo e da própria fotografia. Como escreveu, existia diferentes campos 

a explorar, mas quando o fotógrafo consegue “conciliar o fato jornalístico ou 

documental a uma expressão da arte, tem nas mãos um trabalho muito valorizado, 

com maiores possibilidades de interesse, não só para os conhecedores, mas também 

para o observador comum” (SIOMA, 1959, p.21-22).  

É possível dizer que Sioma estava consciente de que seu olhar enquadrava o 

mundo a partir de uma lente especial: o olhar e a bagagem cultural do fotógrafo, e que 

isso era algo único, por isso podia não trazer os mesmos resultados que outros tantos 

fotógrafos teriam. Ou seja, que além do equipamento e da técnica, existia uma 

sensibilidade nas opções do fotógrafo a qual começava desde a escolha do tema, 

passava pelo registro da imagem e chegava ao tratamento que esse profissional dava 

à fotografia depois de pronta. Sioma defendia que: 

 

Antes de tudo precisamos nós mesmos ter a consciência do que somos. 
Analisando o assunto veremos que na luta pela vida, precisamos, paralelo ao 
bater e revelar a chapa e fazer a cópia, levantar cada vez mais os nossos 
conhecimentos técnicos e artísticos e em conjunto com os outros colegas ir 
desenvolvendo o espírito de união e camaradagem para que desta forma 
possamos concretizar tudo aquilo que o fotógrafo, como elemento útil à 
sociedade, aspira. E assim tornar a realidade para a nossa classe a grande 
verdade que não só de pão deve viver o fotógrafo (SIOMA, 1946, p.1).  

 

A partir dessas reflexões, podemos dizer que Sioma tinha percebido que cada 

imagem registrada seria capaz não apenas de mostrar um local, pessoa ou objeto 

fotografado, mas também de contar uma história. Quero ir além e dizer que essa 

história não é apenas a trazida diretamente pela fotografia, mas também a do homem 

por trás da câmera.  

É a uma dessas histórias que quero me dedicar neste último capítulo. Em 

Respingos de revelador e rabiscos (1976), ao falar das imagens, Sioma faz uma 

analogia que é bem importante na estruturação deste momento da pesquisa, mas 

também para que se possa compreender o olhar que ele tinha sobre o seu trabalho 

como um todo. Considero que ela sintetiza muito do que foi dito sobre Sioma até aqui 

e sobre as memórias que busco construir sobre ele, pois é algo que no livro e em suas 
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entrevistas para jornais perpassa seu trabalho desde os primeiros retoques até os 

últimos anos de vida.   

Para Sioma, a fotografia era como uma caça. Nesse processo, o retratado 

seria o “alvo”, a câmera seria a “arma” e o clique representaria o “tiro”. Essas analogias 

estão presentes em diferentes momentos do seu livro e parecem um fio que acaba 

unindo as diversas histórias que ele escolheu contar na obra.  Consegui encontrar a 

comparação desde os seus primeiros textos, no livro, até uma das últimas entrevistas, 

ao Correio do Povo, em 1978, quando aconselhou aos jovens fotógrafos que “andem 

sempre com a máquina engatilhada, mas com cuidado para não afugentar a caça” 

(SIOMA, 1978, p.6).   

Segundo ele, era justamente de um conjunto de fatores que surgia o melhor 

retrato: o caçador, o alvo, a arma e o tiro. Mas não bastava atirar, era preciso fazer o 

alvo no momento certo e com a mira minuciosamente ajustada.  

Diferentes autores já trabalharam essa mesma analogia entre as armas e os 

dispositivos óticos sob diferentes perspectivas. O pensamento comum entre eles é o 

de que a qualidade dos equipamentos, a habilidade dos usuários, e a velocidade da 

ação, são responsáveis tanto pelo êxito da caça quanto pela obtenção da imagem. 

Especialista em fotografar sem ser notado, com o uso de uma câmera mais 

discreta do que se usava até então, o fotógrafo judeu alemão Erich Salomon, que foi 

assassinado no campo nazista de Auschwitz em 1944, afirmava que “a atividade de 

um fotógrafo de imprensa que queira ser mais que um artesão é uma luta contínua 

pela imagem. Do mesmo modo que o caçador vive obcecado por sua paixão pela 

caça, o fotógrafo vive a obsessão pela foto única que deseja obter” (SOLOMON apud 

SOUSA, 2004, p. 78).  

Essa foto única depende do que o fotojornalista francês Henri Cartier-Bresson 

chama de instante decisivo na fotografia. Cartier-Bresson foi na origem léxica para 

mostrar que até mesmo palavras como “mirar”, “disparar”, “carregar” são comuns aos 

vocabulários tanto do caçador quanto do fotógrafo (CARTIER-BRESSON, 2004, 

p.221-236). A palavra inglesa shoot, que traduzimos por “disparo”, inclusive pode ser 

usada tanto para a captura de fotografias quanto para o tiro efetuado por armas. Para 

o autor, o “tiro fotográfico” depende da capacidade de apreender o instante decisivo e 

é um ato voluntário e intencional.  

Na literatura também é possível encontrar obras que exploram essa analogia 

entre as câmeras e as armas. Um autor que trabalha bem isso é o jornalista espanhol 
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Arturo Pérez-Reverte em seu romance El Pintor de Batallas (2005). Na obra, um 

fotógrafo de guerra que ganhou o Prêmio Pulitzer com uma fotografia feita na guerra 

da Bósnia tem um encontro com o soldado franco-atirador que fotografou na imagem 

premiada. Os diálogos que se estabelecem entre eles e a forma como é explorada a 

narração das ações gestuais de ambos traçam não só um debate sobre as memórias, 

a vida e a sobrevivência, mas também sobre a imagem. O autor mostra como ambos, 

o atirador e o fotógrafo, têm preocupações, ações e pensamentos semelhantes. 

Voltando ao campo dos estudos das imagens, Vilém Flusser também trata o 

fotógrafo a partir da perspectiva de um “movimento de caça”. Segundo ele: 

 

quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho (ou de 
um aparelho munido de fotógrafo) estará observando movimento de caça. O 
antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que persegue a caça na tundra. 
Com a diferença de que o fotógrafo não se movimenta em pradaria aberta, 
mas na floresta densa da cultura. Seu gesto é, pois, estruturado por essa 
taiga artificial, e toda fenomenologia do gesto fotográfico deve levar em 
consideração os obstáculos contra os quais o gesto se choca: reconstituir a 
condição do gesto. A selva consiste de objetos culturais, portanto de objetos 
que contém intenções determinadas. Tais objetos intencionalmente 
produzidos vedam ao fotógrafo a visão da caça. E cada fotógrafo é vedado à 
sua maneira. Os caminhos tortuosos do fotógrafo visam driblar as intenções 
escondidas nos objetos. Ao fotografar, avança contra as intenções da sua 
cultura. Por isto, fotografar é gesto diferente, conforme ocorra em selva de 
cidade ocidental ou cidade subdesenvolvida, em sala de estar ou campo 
cultivado. Decifrar fotografias implicaria, entre outras coisas, o deciframento 
das condições culturais dribladas (FLUSSER, 2011, p.18).  

 

Enquanto Flusser fala dessa relação entre fotógrafo e equipamento durante o 

movimento de caça, a pesquisadora da imagem Susan Sontag (1986, p.13-14) pensa 

sob um outro ponto de vista. Para ela, esta relação entre a câmera fotográfica e a 

arma de fogo com as pessoas que são alvo das mesmas é predatória, pois “quando 

temos medo, atiramos, mas quando ficamos nostálgicos, tiramos fotos.” Na 

perspectiva de Sontag, o fotógrafo transforma a pessoa em objeto, passa a possuí-la 

simbolicamente e acaba por violentá-la. Assim, para a autora, “fotografar alguém é um 

assassinato sublimado – um assassinato brando, adequado a uma época triste e 

assustada. No fim, as pessoas talvez aprendam a encenar suas agressões mais com 

câmeras do que com armas, porém o preço disso será um mundo afogado por 

imagens” (SONTAG, 1986, p. 25).   

Como expliquei anteriormente, essa analogia entre a câmera e a arma de fogo 

ou entre a câmera e a caça aparece em diferentes estudos. Um dos mais 

desconcertantes, com certeza, foi realizado pelo filósofo e ensaísta francês Paul Virilio, 
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que abordou a questão a partir de um ponto de vista que mostra uma verdadeira 

logística militar. 

 Segundo o autor, a guerra de 1914 inaugurou um novo “sistema de armas” 

formado pela combinação de um veículo de combate e de uma câmera. Desde então, 

os governos instrumentalizam-se pelas objetivas das câmeras e “ao lado da ‘máquina 

de guerra’ existe desde sempre uma máquina de espiar (ocular, ótica e depois eletro-

ótica), capaz de dar aos combatentes, mas sobretudo aos comandantes, uma visão 

perspectiva da ação militar em curso (VIRILIO, 2005, p.18-19). Assim, para o autor, já 

“não existe, portanto, guerra sem representação ou arma sofisticada sem mistificação 

psicológica, pois, antes de serem instrumentos de destruição, as armas são 

instrumentos de percepção” (VIRILIO, 2005, p.18).  

É interessante observar como essas diferentes formas de relacionar a 

fotografia e a caça, levando a comparações entre armas e a objetiva da câmera, 

podem ser sintetizadas em um acontecimento que ganhou a mídia em janeiro de 2015. 

Na época, a internet viralizou uma imagem feita um ano antes pelo fotógrafo turco 

Osman Sağırlı no campo de refugiados de Atmeh, na Síria. Ele registrou o momento 

em que uma menina de quatro anos levantou instintivamente os braços, se rendendo 

para a câmera, assustada ao pensar que a máquina fotográfica que ele apontava para 

ela era um rifle. Ao mesmo tempo em que Sontag nos faria ver a ferida da dor do outro 

presente nesta cena, e dos traumas nessa imagem, as semelhanças até mesmo 

físicas entre uma teleobjetiva e uma arma moderna não podem passar despercebidas. 

Cada vez mais, ambas – a arma de fogo e a câmera fotográfica – são vendidas o mais 

automatizadas possível, “prontas para dispararem” (SONTAG, 1986, p. 13-14). 

Também é importante pensar como a maioria desses pesquisadores sobre os 

quais falei acima estudam essa questão do ponto de vista teórico, enquanto Sioma 

traz uma análise a partir de sua experiência diária, de seu trabalho prático. Com isso, 

ele consegue fazer um link entre aquilo que trazem esses teóricos e aquilo que 

observava em suas rotinas.  

Em um determinado momento de sua autobiografia, Sioma conta sobre um 

evento do qual participou em que ele, com seu “canhão de grosso calibre”, pedia 

licença a cada um dos fotografados antes de retratá-los. Enquanto isso, com câmeras 

muito mais leves e modernas, outros fotógrafos, ao entrar no salão de festas 

“metralhavam” e “fuzilavam os presentes”, algo que lhe causou um certo incômodo, 

pois compreendia o “ritual” da fotografia de outro modo:  
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O meu jeito de trabalhar era diferente, não me apurava e só batia as chapas 
quando os visados por mim aprovavam o seu desejo de ser ‘perpetuado o 
feliz encontro’. Eu conseguia, desta maneira três coisas: tinha maior certeza 
de obter a futura encomenda, economia de material, e sem ter a aprovação 
dos ‘modelos’, tornar-se-ia antipático pela arbitrariedade em fotografar sem 
consulta prévia (SIOMA, 1976, p. 153).  

 

Sobre a câmera, que ele chama de arma, reconhecia que os equipamentos 

mais modernos e portáteis eram mais leves e, com isso, “facilitavam a caçada”. Mas, 

nem por isso deixou de destacar, como no episódio acima, que a câmera não é 

suficiente para se ter boas fotos. O papel do fotógrafo era fundamental. 

O desfecho dessa história narrada por ele é que todas as fotos de um colega, 

fotógrafo do Jornal do Estado, um daqueles que “metralhavam” os convidados do 

evento, foram perdidas. Sioma trabalhou apenas com o ajuste de lente, filme 

ultrassensível e aproveitando o ambiente bem iluminado. Ao contrário dele, o outro 

fotógrafo tinha usado todo um aparato de iluminação, com luzes e flashes, porém não 

sincronizou bem o aparelho com o flash e não foi possível aproveitar nenhuma 

imagem. Para Sioma, aquela foi a prova de que até mesmo a caçada fotográfica tem 

suas particularidades, e que não basta a “melhor arma”.  

Como fotógrafo, Sioma procurou firmar seu lugar na sociedade local tanto 

quando esteve em Cachoeira do Sul quanto em Santa Maria e, mais tarde em Porto 

Alegre. Conhecedor de arte, com boas relações com as famílias mais tradicionais e 

até mesmo com o Exército, não foi difícil que ele obtivesse sucesso em tal empreitada. 

Por outro lado, com sua câmera sempre “engatilhada” foi uma testemunha silenciosa, 

imagem mais próxima de um caçador.  

Depois de todos esses anos de pesquisa sobre o personagem central desta 

tese, arrisco a dizer que Sioma teve uma caça predileta, e era um grande alvo, daquele 

tipo que os grandes caçadores do passado tinham o costume de deixar a cabeça 

exposta na parede para provar a qualquer um que duvidasse da sua proeza. De 1928 

a 1952, o político Getúlio Vargas esteve na mira atenta e precisa de Sioma.  

O fotógrafo colecionou cinco autógrafos de Vargas em um mesmo retrato. 

Esses autógrafos acompanham o político desde que o mesmo era presidente de 

estado no Rio Grande do Sul, cargo que hoje corresponde ao de governador, mas 

também perpassa diferentes momentos dos quinze anos da Era Vargas e chega ao 

período do chamado Segundo Governo Vargas, após sua eleição para presidente, em 
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1950. Ao caçar o homem político Getúlio Vargas, Sioma acabou por transformar o 

retrato que ele mesmo fez em um documento histórico.  

O retrato acabou se tornando o rastro de uma curiosa relação entre um 

fotógrafo imigrante e um presidente ditador, em cujo governo, inclusive, os judeus não 

eram bem-vistos, muito menos bem-quistos.  

 

3.1 UM RETRATO, CINCO AUTÓGRAFOS E MUITAS INQUIETAÇÕES 

 

Ao escrever que “a memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de 

mim mais do que eu; e ela não perde o que merece ser salvo”, Eduardo Galeano 

(1977, P.9) abordou da memória humana e daquilo que a acomete com tal importância 

que ela é capaz de preservar em meio a tantas outras lembranças que acabam não 

tendo a mesma sorte. A palavra “salvo” também não está ali à toa, afinal, o que não 

encontra essa possibilidade de ser preservado é descartado. Mais uma vez, entra em 

cena o “lixo da história” a que se refere Assmann (2011). A autora faz uma relação 

direta entre arquivo e lixo, por meio da qual o que não é guardado ou, nas palavras de 

Galeano o que não é “salvo”, é descartado.  

Ao observar o que Sioma selecionou para ser “salvo” sobre si e as suas 

realizações, uma história ganha destaque. Pode-se dizer que o homem público Getúlio 

Vargas teria sido a maior caçada do fotógrafo entre todos os seus anos de atividade. 

Essa caçada costura a carreira de Sioma desde 1928, quando ainda fotógrafo 

iniciante, ele fotografou Getúlio Vargas pela primeira vez, até 1952, quando o fotógrafo 

já quase cinquentenário coletou o último autógrafo do presidente na primeira imagem 

que registrou dele.  

Mas, por mais que seja uma história contada com alguns requintes de 

detalhes em sua autobiografia e lembrada pela família com entusiasmo, ao contrário 

de outras que foram descartadas ou mereceram menos destaque, nem tudo sobre ela 

é transparente. Por exemplo, Sioma relata os diferentes momentos em que encontrou 

com Getúlio Vargas mas praticamente não esboça opiniões sobre o político, o que 

seria importante para compreender a relação que os dois acabaram tecendo ao longo 

dos anos. Nesse caso, talvez seja necessário levar em conta que o silêncio também 

é um rastro.  

Quando me vi diante do retrato assinado cinco vezes, percebi que estava 

frente à frente com uma ruína, a visão da imagem antiga proposta por Didi-Huberman 
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(2020) onde tudo está destruído, mas resta algo. O desafio era o de me inquietar o 

suficiente a ponto de não ver apenas os destroços.  

Analisar algumas das imagens de Sioma, como o retrato do presidente, de 

forma mais ampla, foi um processo de inquietude constante. Mesmo relacionando as 

mesmas com as histórias que ouvi de seus familiares, com a sua autobiografia, com 

o que está registrado sobre ele em livros, enfim com os mais diversos documentos e 

arquivos aos quais tive acesso, restaram muitas dúvidas sem resposta.  

É surpreendente, por exemplo, que no livro onde conta as suas proezas, 

Sioma tenha falado tão pouco sobre Getúlio Vargas. Ele narra seu feito de ter 

conseguido cinco autógrafos do presidente em um mesmo retrato como uma epopeia 

heroica. Demonstra a sua satisfação por ter sido atendido por Vargas desde a 

execução do retrato até a última assinatura na imagem. Mas afinal o que Sioma 

pensava sobre Vargas e seu governo? Não podemos perder de vista que foram 

tempos de intolerâncias, violências e perseguições no Brasil, e Sioma e a família já 

haviam vivenciado experiências semelhantes no seu país de origem. 

Ao falar sobre Getúlio Vargas é importante saber, em primeiro lugar, que 

estamos tratando de um governo autoritário e centralizador. Gomes (2014) afirma que 

o então presidente possibilitou a construção de um projeto de país em que a criação 

e a conservação da unidade nacional decorriam da centralização do Estado na figura 

dele como líder político. Esse projeto sustentou-se no exercício de regulação do 

Estado que se vinculava à identidade do líder populista: “trata-se de entender o 

populismo como um mito político” (GOMES, 2014, p. 21).  

A Era Vargas é conhecida como o período de quinze anos que vai de 1930 a 

1945, no qual, ininterruptamente, Vargas esteve à frente do poder Executivo.  Primeiro, 

como chefe do Governo Provisório (1930- 1934), depois veio o Governo Constitucional 

(1934-1937) e, finalmente, o Estado Novo (1937-1945). Em 1950, começou o que é 

conhecido como Segundo Governo Vargas, quando o presidente foi eleito para o 

cargo. Essa nova etapa se estende até 1954, quando Vargas cometeu suicídio.  

A relação que acabou se estabelecendo entre Vargas e Sioma é no mínimo 

curiosa. Não se deve de forma alguma fechar os olhos para o fato de que na ditadura 

varguista havia um caráter antissemita em muitas das políticas do presidente. Um 

exemplo disso é que a judia Olga Benário, mulher do líder comunista Carlos Prestes 

e ela mesma uma militante do partido, tornou-se símbolo da perseguição ao ser 

deportada, grávida, para Alemanha nazista, onde foi executada.  
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Porém, ao contrário do que aconteceu com alemães e poloneses, que tiveram 

suas associações proibidas, o mesmo não ocorreu com os judeus. Segundo o 

pesquisador Geraldo Endrica (2007), alguns judeus que viviam no país, inclusive, 

tiveram razoável liberdade nessa época. Para o autor, isso acontecia porque, ao 

contrário dos alemães, os judeus não eram vistos como uma ameaça política. Mas, 

como destaca Endrica, essa não era uma liberdade desfrutada por todos, os judeus 

mais abastados, por exemplo, usufruíam de mais privilégios do governo, no que ele 

classificou como um racismo seletivo (ENDRICA, 2007, p. 4).  

O autor mostra como os imigrantes judeus que chegaram a ficar praticamente 

excluídos das discussões da Constituinte de 1934, que tratou especificamente da 

questão das migrações, de repente passaram a ser vistos como um problema 

migratório pelo governo Vargas. Mas o que causou essa mudança abrupta de 

pensamento? Possivelmente, isso esteja relacionado ao fato de que essas migrações 

começaram a aumentar devido às perseguições nazistas na Europa e devido aos 

judeus terem começado a serem identificados como um povo indesejável por diversas 

nações na época. O autor explica que:  

 
A imigração de origem judaica, que desde o início do século XX já havia 
formado áreas de colonização consideradas bem sucedidas no sul do país, 
passou a chamar a atenção dos políticos e intelectuais brasileiros como uma 
etnia internacionalmente identificada como “não-branca” e, também, não 
como imigrantes empobrecidos em busca de trabalho, mas de “expulsos”, 
“renegados”, “perseguidos”, “degenerados” e “fugidos” da Europa (ENDRICA, 
2007, p.4). 

 

Alguns estudiosos desta época, como Maria Luiza Tucci Carneiro, chegam a 

interpretar esse processo de combate à imigração judaica no Brasil durante o governo 

de Getúlio Vargas como um antissemitismo oficial e de um racismo camuflado. Para 

a autora, o caráter racista do governo Vargas havia sido mascarado pelo conceito do 

trabalho: 

 
A partir de 1937, após a instauração do Estado Novo, o governo brasileiro – 
sob o slogan ufanista ‘promover o homem trabalhador e defender o 
desenvolvimento e a paz social do país’ – encontrou uma fórmula para 
acobertar uma série de práticas autoritárias e racistas. O conceito político de 
trabalho – empregado desde as primeiras décadas do século XX pelas 
autoridades higienistas e eugenistas – foi (re) habilitado pelas autoridades 
estado-novistas como medida de avaliação social e racial (CARNEIRO, 2003, 
p. 265). 
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Ao pesquisar sobre a trajetória dos judeus que fugiram para terras brasileiras 

para escapar do nazi-fascismo europeu, Carneiro descobriu que à medida que a 

imprensa internacional e a brasileira noticiaram a chegada desses refugiados como 

uma “avalanche humana rumo às Américas”, o governo brasileiro passou a impor o 

regime de cotas, limitando a entrada de imigrantes por nacionalidade e estabelecendo 

uma rígida política imigratória a partir de 1934.  

Segundo Carneiro, ao contrário do que durante muito tempo contou a história 

oficial, o governo não recebeu esses refugiados “com os braços tão abertos” e, ainda, 

os manteve sob constante vigilância. De acordo com as pesquisas da autora, “o 

refugiado judeu foi estigmatizado como praga social, incapaz de promover o 

fortalecimento da raça brasileira e o progresso, avaliado como tendo uma “índole 

parasitária” e “incapacidade atávica para o trabalho” (CARNEIRO, 2003, p. 265). 

Vargas e seus ministros construíram uma forma institucional que excluía os 

judeus, apontados como “‘errantes, parasitas, exploradores, capitalistas e 

subversivos, por tradição’”. Essa exclusão estava baseada nas teorias racistas 

europeias e nos “relatórios antissemitas encaminhados pelos diplomatas brasileiros 

em missão no exterior”. Para Carneiro, as autoridades do primeiro e do segundo 

escalão do governo conseguiram executar “uma nova ordem social e racial: nova 

ordem que excluía hindus, ciganos, negros, japoneses e judeus (entre os quais os 

alemães, austríacos, tchecos, poloneses e russos)” (CARNEIRO, 2003, p. 259). 

Em uma correspondência secreta para a presidência do Brasil99, o então 

embaixador brasileiro em Washington, Oswaldo Aranha, chegou a escrever, em 1937, 

sobre os judeus que “a verdade é que ninguém os quer, em parte alguma”. Segundo 

ele, isso acontecia por serem indivíduos desprovidos do sentimento de pátria e se 

revelarem “elementos de desagregação social” (ARANHA, 1937).  

Na época, o governo brasileiro transformou a imigração judaica em um 

assunto de decisões e ofícios secretos, dessa forma, conseguiu centralizar seus 

planos quanto à política imigratória e evitar maiores debates públicos sobre suas 

decisões (ENDRICA, 2007, p.197).  

Não é possível afirmar o que fez com que Sioma tivesse um tratamento que 

pode ser considerado privilegiado em relação a outros judeus daquela época. 

 
99 Documento nº 18.506, Fundo: Gabinete Civil da Presidência da República, Série: Ministério das 
Relações Exteriores, lata 120, Arquivo Nacional/RJ.  
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Pesquisadores como Jeffrey Lesser (2003) mostram que, apesar dos judeus serem 

definidos sempre como minoria étnica, refugiados, excluídos e discriminados, as 

restrições impostas aos judeus não impediram a ascensão social deles no Brasil. 

Sioma está entre os que conseguiram ascender socialmente e profissionalmente. 

Esse pode ser um dos motivos pelos quais ele conseguiu alguns desses “privilégios” 

como estar tão perto do presidente. Além disso, desde a época em que morou em 

Santa Maria, ele era muito bem relacionado com os militares e, sobre isso, quero 

destacar uma passagem em especial do seu livro.  

Sioma dedica um subcapítulo para contar um elogio que recebeu do general 

Leitão de Carvalho, que comandou a manobra que ele fotografou em 1940, e sobre a 

qual falarei em seguida. O espaço dado por ele para contar o caso demonstra a 

importância que tinha para o fotógrafo e a boa relação com o Exército Nacional:  

 

num certo momento o general me fez a seguinte pergunta: ‘Sioma, de 
município de estado é você?’ – Desculpe general, respondi, o senhor está 
enganado a meu respeito, eu não sou brasileiro, nasci na Ucrânia e estou no 
Brasil desde meados de 1924. Ainda não recebi o meu título de cidadão 
brasileiro’. O general olhou-me surpreso com a minha resposta, e logo 
perguntou: ‘Então como explica-se o seu modo de falar o português, cheguei 
a não perceber que era estrangeiro?’ ‘É bondade sua, general, não creio que 
fale bem o português, mas o que sei e aprendi na língua nacional, é resultado 
do seguinte: ao vir ao Brasil, decidi aqui me radicar, compreendi que o meio 
de comunicação com o povo, sem o que não poderia imaginar a possibilidade 
de aproximação e consequentemente de trabalhar. Além disso, a noção de 
gratidão para com o país que me acolheu, e deu-me quase todas as 
possibilidades iguais aos nacionais, fez-me reconhecer que conhecendo 
melhor a língua do povo brasileiro, seria um agradecimento (SIOMA, 1976, p. 
69).   

  

Em seu livro, Sioma afirma que no momento em que recebeu tal elogio sentiu 

que estava “completada a integração no seio da nação brasileira” e que na Ucrânia, 

quando um comandante queria fazer uma grande distinção a um soldado de qualquer 

patente, distribuía a ele beijos na face. O fotógrafo diz que os elogios do comandante 

tinham feito com que se sentisse como um soldado “distinguido pelo seu comandante” 

(SIOMA, 1976, p.69).   

Mas a verdadeira “distinção” pela qual Sioma esperava veio alguns anos 

depois, em 1945: a cidadania brasileira. Foi pouco tempo depois que recebeu tais 

elogios que Sioma finalmente conseguiu dar andamento na documentação para 

conseguir a cidadania. A figura 59, abaixo, mostra um documento assinado pelo 

coronel chefe do Estado Maior João Pereira de Oliveira. Trata-se de uma declaração 
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da 3ª Região Militar, datada de 1940 (figura 65), mesmo ano que aconteceu a conversa 

acima, dando conta de que Sioma, “Simão”, no nome aportuguesado que consta no 

documento, é uma pessoa idônea. Entre os motivos que atestam essa idoneidade está 

o fato de ter fotografado as manobras militares de 1940.  

 

Figura 65 – Declaração do Exército atestando a idoneidade de Sioma Breitman 

 

Fonte: Acervo de Irineu Breitman. 

 

O documento ainda diz que foi durante o evento militar que Sioma tratou de 

sua naturalização “junto as altas autoridades da República”. Não consegui descobrir 

qual foi o motivo pelo qual Sioma solicitou tal documentação ao Exército, mas cabe 

lembrar, mais uma vez que ele era um imigrante no contexto de um governo ditatorial. 

Além disso, encontrei várias cópias desse documento, impressas em papel fotográfico 

e suponho que ele poderia fazer essas reproduções para carregar consigo, como 

segurança, caso fosse abordado ou a ser perseguido no Brasil. Por isso, de certa 

forma, o retrato e as assinaturas acabaram sendo uma armadilha ao presidente, que 

lhe garantiu um pouco mais de tranquilidade em meio a um país repressor. Como 

comprova a declaração acima.  

Considerei importante fazer essa contextualização antes de passar para a 

questão do retrato propriamente dito, pois é válido dizer que, muito mais do que uma 
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simples fotografia de um presidente, Sioma passou a ter uma espécie de passaporte 

que lhe garantia entrada onde quisesse e ainda, o reconhecimento para uma série de 

projetos que vinha planejando. Quem ousaria duvidar de um homem que não só 

fotografou mas deixou registrado ao menos cinco encontros pessoais com Vargas?   

Encontrei uma menção em uma matéria do Correio do Povo sobre a morte de 

Sioma Breitman, em 1980, que comenta que o fotógrafo e Getúlio Vargas tornaram-

se tão amigos que sempre que o presidente passava por Porto Alegre tratava de visitar 

Sioma e sua família (figura 66). No entanto, não obtive essa mesma informação com 

nenhum dos familiares do fotógrafo, nem encontrei qualquer outro registro que 

comprovasse tal afirmação. Não há dúvida de que se construiu uma relação de 

intimidade entre Vargas e o fotógrafo que tantas vezes o fotografou e solicitou seu 

autógrafo. Mas não tive sucesso em encontrar qualquer rastro que indique que houve 

uma relação que ultrapassasse a trincheira entre caça e caçador. 

 

Figura 66 – Jornal falou sobre a relação ente Sioma e Vargas 

 

Fonte: Correio do Povo 01 fev. 1980. 
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O fotógrafo teve seu primeiro encontro com Getúlio Vargas em 26 dezembro 

de 1928, enquanto ainda morava em Porto Alegre, onde a família abriu o primeiro 

estúdio Aurora. Naquela época, Sioma precisou confeccionar um quadro de 

formaturas para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e para isso tinha de 

colocar no mesmo uma fotografia do presidente do Estado do Rio Grande do Sul, 

cargo que era ocupado por Getúlio Vargas na época.  

Sobre esse primeiro encontro, Sioma conta em seu livro que “não o tinha 

fotografado ainda. Resolvi ir até o Palácio numa quinta-feira, que era o dia de 

audiência popular, na qual todos os interessados ficavam na sala de espera 

aguardando o aparecimento do Presidente” (SIOMA, 1976, p. 26). O fotógrafo lembra 

também que quando chegou sua vez explicou que precisava fazer um retrato do 

presidente e que Vargas agendou a fotografia para o sábado seguinte. Depois de 

quase três horas de espera, Sioma pôde entrar e fez o registro:  

 

Solicitei que senta-se (sic) junto a sua mesa de trabalho, numa atitude não 
protocolar. O meu aparelho já estava preparado, no tripé, falei umas palavras 
e ‘bati’ a primeira chapa. Depois desta, fiz-o posar mais uma vez e, terminei 
a tiragem. O homem ficou satisfeito. De fato, as duas tiragens não levaram 
nem dez minutos (SIOMA, 1976, p. 27).   

  

Diante da revelação da fotografia, e por ter gostado do resultado, Sioma conta 

que teve então a ideia de presentear o presidente. Fez uma ampliação do retrato, 

colocou-o em uma cartolina, formando uma borda de paspatur, como era moda na 

época, e comprou uma moldura. Com o quadro empacotado, “no dia 31 de dezembro, 

às 15 horas me toquei para o palácio. Transmiti por um oficial do gabinete a finalidade 

da minha presença (...) em dois minutos o homem estava de volta, convidando-me 

para entrar no gabinete do presidente” (SIOMA, 1976, p. 28). Sobre esse encontro 

Sioma conta pouco, mas comenta que Vargas se surpreendeu com a rapidez com a 

qual o retrato havia ficado pronto.  

No ano seguinte, Sioma resolveu incluir o retrato em um anúncio de seu ateliê, 

mas para isso decidiu que era preciso que “a fotografia tivesse o autógrafo dele”. Foi 

assim que voltou a procurar por Getúlio Vargas e em, 30 de abril de 1929, conseguiu 

o primeiro autógrafo na imagem com a dedicatória “ao Atelier Aurora Oferece Getúlio 

Vargas”. Pode-se dizer que nos anos que se seguiram ao primeiro autógrafo na 

fotografia a relação entre Sioma e Getúlio Vargas foi marcada por essa relação entre 

caçador e presa. 
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A oportunidade para o segundo autógrafo (figura 67/ página 27 do álbum 

Anexo A) surgiu em 17 de março de 1940, durante a manobra militar sobre a qual 

pretendo debater mais amplamente na seção seguinte. 

 

Figura 67 – Vargas autografando o retrato para Sioma 

 

Fonte: Respingos de revelador e rabiscos. 

 
Sobre esse novo encontro, que acredito ter sido a principal motivação para 

Sioma estar na manobra militar, o fotógrafo escreveu que:  

 

Quando em 1940 estive, como fotógrafo nas manobras do IIII Exército em 
Saicão (sic), levei comigo a mesma foto com o autografo presidencial. Já 
estávamos no 10° ano, depois da revolução de 1930. Tive certeza que o Dr. 
Getulio Vargas, agora Presidente da República, viria assistir as manobras. 
Efetivamente, chegou antes do término das mesmas. Durante um almoço, no 
qual tomavam parte todos os comandantes, autoridades militares e, 
naturalmente o chefe do governo; no término do ‘ágape’, cheguei perto do 
Presidente e, mostrei sua fotografia tirada em 1928. Ao mesmo tempo, 
solicitei um novo autografo. O presidente achou interessante e, sem qualquer 
objeção autografou, agora em meu nome, ‘SIOMA’ (SIOMA, 1976, p. 29).    

 

Como revela a fala de Sioma, já há uma diferença, o retrato não é mais 

oferecido ao estúdio, e sim ao fotógrafo, que por sinal, em sua autobiografia deixa 

evidente o orgulho disso. Também é interessante destacar que esse autógrafo ocorreu 

logo após um almoço para autoridades e convidados. Só havia três fotógrafos entre 
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todos os profissionais do país autorizados a estar no evento: Sioma, Milton Kroeff 

(Jornal do Estado) e Santos Vidarte (Correio do Povo). Isso é relevante para mostrar 

como Sioma cada vez mais se tornava conhecido pelo presidente.   

O terceiro autógrafo demorou mais três anos. Em 13 de outubro de 1943, 

Vargas estava em Porto Alegre para uma homenagem, no Clube do Comércio, quando 

Sioma, que estava fotografando o evento, não perdeu a chance:  

 

Trouxe comigo o já histórico retrato, para ver se conseguia o terceiro 
autógrafo do Senhor Presidente. Procurei me aproximar do presidente, 
apesar da turma dos guarda-costas, chefiados pelo “tenente Gregório”. 
Quando já estava perto do Dr. Getúlio, ele me reconheceu e, como que 
adivinhando a minha intenção, sorriu para mim, como que encorajando-me. 
Eu, logo alcancei-lhe o retrato e a caneta. Ele sem demora autografou o 
terceiro canto (SIOMA, 1976, p. 29).  

 

A partir deste terceiro autógrafo, Vargas já não fazia dedicatória, apenas 

assinava o retrato. Foi o que aconteceu em 1950, em um evento na Associação dos 

Empregados do Comércio, quando Vagas resolveu assinar o centro da imagem – 

todas as outras vezes ele tinha assinado os cantos. Finalmente, “dois anos antes de 

sua morte, o Dr. Getúlio vem novamente ao Sul. E numa recepção a ele oferecida no 

Clube do Comércio, surge para mim mais uma oportunidade de ‘lotar’ com mais um 

autógrafo a sua fotografia” (SIOMA, 1976, p. 29). 

É importante pensar também sobre o papel que uma imagem como essa, com 

cinco autógrafos do presidente significava para um fotógrafo imigrante, durante um 

governo ditatorial e em que houve uma perseguição tão forte aos estrangeiros. Apesar 

de viver no Brasil desde 1924, foi somente em 1945 que Sioma conquistou a cidadania 

brasileira. O retrato do presidente era praticamente um passaporte em meio à 

repressão. 

Ao mesmo tempo que o fotógrafo conta que, em seu primeiro encontro com 

Vargas, “quando chegou perto de mim, senti uma sensação estranha. Era a primeira 

vez que me encontrava frente a frente com um presidente de Estado” (SIOMA, 1976, 

p.30), revela que, em 1952, quando o presidente autografou pela última vez a foto, 

figura 61 abaixo (página 25 do álbum Anexo A), a relação entre eles era outra:   

 

como se fosse um ritual que se cumpria ao longo dos anos, desde 1929 a 
1952, o Presidente após o seu autografo sobre a foto que eu lhe estendia. 
Obtendo mais este autografo, olhei a foto a qual daquela noite em diante, 
virou algo curioso, raro e extraordinário. E, pensando bem, é efetivamente, a 
foto representava, através das cinco assinaturas, autografadas pelo mesmo 
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homem, quantas lutas, quantos problemas foram enfrentados, alguns 
facilmente resolvidos, outros enfrentados com tato com a política. O 
‘baixinho’, que por muitos anos era assim chamado carinhosamente, 
continuava na chefia do Governo da República. (SIOMA, 1976, p. 30).  

  
 

Quando falei sobre o pai de Sioma no primeiro capítulo, o fotógrafo Nissin 

Breitman, procurei mostrar como a sua profissão e o seu posicionamento político mais 

neutro de Nissin Breitman ajudaram a família a sobreviver nos tempos mais difíceis na 

Rússia. No que diz respeito a Sioma, por mais que não tenha encontrado elementos 

nas entrevistas, documentos, cartas ou na autobiografia que demonstrem qualquer 

posicionamento político, como a fala acima demonstra, existia certa admiração do 

fotógrafo pelo chefe de Estado. Ao falar do suicídio de Vargas, Sioma diz que “no ano 

de 1954, numa manhã fria de agosto, as rádios anunciavam para todo o país a 

repentina morte do chefe do país. Sinceramente, fiquei chocado com esse fim tão 

dramático do homem que por muitos anos dirigia os destinos da nossa nação” 

(SIOMA, 1976, p.30). 

 

Figura 68 – Retrato de Getúlio Vargas autografado cinco vezes 

 
 Fonte: Reprodução feita pela autora de fotografia do acervo da família Breitman. 

 

Os cinco autógrafos no retrato não são a única curiosidade que une as 

trajetórias de Getúlio Vargas e de Sioma Breitman. Em uma pequena passagem na 

autobiografia, o fotógrafo conta como fotografou Vargas quando ele passou pela 
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cidade de Cachoeira do Sul em 1930, fazendo o trajeto até a capital do país durante 

o movimento político que ficou conhecido como “Revolução de 1930”. 

Foi justamente durante a revolução que a carreira política de Vargas foi 

elevada a um novo patamar. Nesse período da República Velha, o político concorreu 

ao Executivo pela chapa que ficou conhecida como Aliança Liberal, após um 

desentendimento entre as oligarquias paulista e mineira, que se revezavam no poder 

desde a década de 1920. Vargas acabou sendo derrotado por Júlio Prestes, candidato 

da oligarquia paulista. Porém, houve uma revolta que acabou destituindo o presidente 

Washington Luís e impedindo a posse de Júlio Prestes. Uma junta militar governou o 

Brasil durante 10 dias e, em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a 

presidência.  

De acordo com Lira Neto (2012), principal biógrafo de Vargas, a articulação 

da candidatura de Getúlio Vargas, inclusive, se deu a partir da fazenda Irapuazinho, 

de Borges de Medeiros, que ficava a setenta e seis quilômetros do centro de 

Cachoeira do Sul, cidade onde na época vivia Sioma.  

Foi no segundo volume da biografia de Vargas escrita por Lira Neto que 

compreendi a importância do registro de Sioma. A fotografia, que inclusive foi incluída 

no livro, é uma das poucas que restaram sobre a comitiva da Aliança Liberal que 

percorreu o Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, pouco antes de Vargas 

ocupar o cargo de presidente do Brasil pela primeira vez.  

A passagem de Vargas pela cidade, poucos dias antes de sair vitorioso da 

revolução, foi anunciado na véspera, como convite à população para que os seus 

apoiadores fossem até a estação ferroviária da cidade onde a comitiva de militares 

conduzindo o futuro presidente pararia. Sioma não perdeu tempo e foi registrar o 

evento. Segundo conta o fotógrafo foi difícil dar conta do trabalho:  

 

Naquele tempo, usava-se uma câmera fotográfica de madeira, tamanho 
18X24 (hoje: “tamanho família) e, obrigatoriamente montada sobre um forte 
tripé de madeira. Para o material negativo, usavam-se grandes “caixilhos”, 
cada um para duas chapas.  “Paramentado” com o meu “armamento” fui, 
também, a estação ferroviária aguardar a chegada do comboio. O local já 
estava superlotado de gente “revolucionária”, ansiada para ver e 
cumprimentar o Dr. Getúlio. Naturalmente, uns por curiosidade e, outros, 
partidários sinceros. Finalmente, chegou o trem. O vagão do chefe e a sua 
comitiva foi o último. Pode-se imaginar um verdadeiro “estouro de boiada”, o 
que se observou. Ninguém se importava com o seu semelhante. Cada um 
desejava de qualquer maneira chegar perto dos ídolos do momento. Agora 
imaginem a minha situação; carregando o aparelho, grande e pesado, 
caixilhos, tendo o cuidado para não os quebrar. Mas, as vezes os milagres 
surgem, foi pois, como por milagre, comprimiam-se e iam-me carregando, 
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fiquei inerte, não reagi, assim, quando menos esperava, estava em frente do 
chefe, seus generais e políticos, já desembarcados (SIOMA, 1976, p. 39).  

 

Em frente à Sioma estavam importantes figuras da Aliança Liberal, como João 

Neves da Fontoura, José Antônio Flores da Cunha e o próprio Getúlio Vargas de traje 

militar e lenço bicolor branco e vermelho no pescoço. Segundo Sioma, logo que 

conseguiu ficar frente à frente com Vargas, as pessoas começaram a abrir espaço, 

pois “naquele tempo, o fotógrafo com o seu ‘canhão de grosso calibre’ impunha 

respeito (ou talvez isto)”. Sioma que já tinha tido quatro encontros com Vargas no 

gabinete do então presidente do Estado, conta sobre o encontro dos dois em 

Cachoeira do Sul: 

 

Não perdi tempo, solicitando ao Dr. Getúlio de posar para a tiragem de uma 
foto, junto com os companheiros presentes. Fui atendido [...]. Dentro de um 
espaço aberto pela multidão e formando uma corrente humana de 
isolamento, pude agir rapidamente, bati várias chapas e, agradecendo deixei 
que os outros pudessem chegar para abraçar o chefe da Aliança Liberal. 
Senti-me como o “herói do dia”. Fui atendido e obedecido pelo Dr. Getúlio, 
aliás, já meu conhecido desde o ano de 1928. Sai da estação correndo, com 
o carregamento que levava (SIOMA, 1976, p. 39-40).  

 

Na figura 69 (página 26 do álbum anexo A) percebemos que já há uma certa 

intimidade entre o fotógrafo e o presidente, que sorri para a foto.  

 

Figura 69 – Vargas sorri para a foto, dias antes de se tornar presidente  
 

 
Fonte: Respingos de revelador e rabiscos (1976). 

 

Já na figura 70 abaixo (página 26 do álbum Anexo A) é possível perceber o 

autógrafo do presidente, feito com caneta à esquerda da imagem.  
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Figura 70 – Retrato de Vargas feito em Cachoeira do Sul e autografado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Respingos de revelador e rabiscos (1976). 

 

Mais abaixo, nessa mesma figura 70, também à esquerda, é possível ver a 

assinatura de Sioma, que fez questão de não deixar dúvidas sobre a autoria do retrato. 

Ela faz pensar quando esse autógrafo aconteceu. Teria Sioma se encontrado com o 

futuro presidente mais uma vez em Cachoeira do Sul? O motivo pelo qual ele não 

falou sobre esse autógrafo permanece um mistério. Mais uma prova de que por mais 

que se realize um exercício de escavação das camadas fotográficas nem sempre é 

possível revelar tudo sobre elas.  

Lira Neto nos traz uma pista sobre onde poderia ter ocorrido esse reencontro 

entre Vargas e Sioma, porém não há nenhuma evidência sobre quando ele ocorreu. 

Quando foi à Cachoeira do Sul, Vargas e os seus companheiros de partido 

participaram de uma reunião na fazenda de Borges de Medeiros e segundo o autor: 
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Chegar à fazenda Irapuazinho, de Borges de Medeiros, exigia algum 
sacrifício. Do centro de Cachoeira, rodava-se por 76 quilômetros de estrada 
ruim até se avistar o portal retangular, feito de pedras brutas. De longe, já se 
distinguia a casa de estilo barroco e paredes brancas, situada 
convenientemente no alto de uma verde coxilha, como era comum às 
estâncias, que assim desfrutavam de uma visão privilegiada em caso de 
ataques inimigos. Getúlio deixara a comodidade do palácio do governo e 
enfrentara o pó da rodovia para uma conferência reservada, que poderia 
decidir a sorte do Rio Grande e, no limite, o futuro do país (LIRA NETO, 2012, 
p.58).  

 

A passagem de Vargas por Cachoeira do Sul foi o último encontro entre o 

fotógrafo e o presidente antes da manobra de Saicã sobre a qual passo a debater na 

próxima seção. Como o próprio Sioma contou sobre os cinco autógrafos de Vargas no 

retrato que fez, ele tinha grande expectativa de reencontrar o presidente na manobra 

militar para a qual foi convidado em 1940. Diante da vontade de Sioma de ter o retrato 

assinado mais uma vez, essa parece ter sido justamente a principal motivação que fez 

com que saísse de Porto Alegre e voltasse ao interior do Estado de caneta na mão e 

“de gatilho pronto” para receber seu segundo autógrafo na fotografia que mais tarde 

se tornaria, nas palavras do fotógrafo, “rara” e “extraordinária”.   

 

3.2 REVELAR O ÁLBUM: GRANDE MANOBRA DA 3ª REGIÃO MILITAR 1940 

  

Quando me encontrei pela primeira vez com o médico Samuel Breitman, em 

outubro de 2016, aos seus 88 anos, na época ainda durante a pesquisa de Mestrado 

em Comunicação, eu não conhecia a maioria das realizações ou mesmo da trajetória 

de vida de seu pai. Na verdade, Sioma Breitman (1903-1980) não era meu objeto de 

pesquisa naquele momento, mas localizar seu nome como a única referência ao 

cinema amador em Santa Maria em meio a dados Filmografia Brasileira100 da 

Cinemateca Brasileira havia acendido um sinal de alerta. Queria saber quem era 

aquele homem e, principalmente, se era verdade que tinha exibido seus filmes na 

vitrine de seu estúdio fotográfico, a Casa Aurora, como constava em um dos registros 

sobre seus filmes.   

 
100 A Filmografia Brasileira é uma base de dados organizada pela Cinemateca Brasileira sobre a 

produção audiovisual no país. Ela começou a ser organizada em 1950 e passou a ser disponibilizada 

na internet em 2001. Atualmente a base de dados contém informações de cerca de 40 mil títulos de 

diferentes períodos do cinema nacional. Um detalhe importante é que fazer parte da lista não pressupõe 

que o filme tenha sido preservado ou faça parte do catálogo de filmes da Cinemateca.   
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Já havia ligado há algumas semanas para deixar tudo agendado, pois Samuel 

mora em Porto Alegre e diante de sua idade avançada sabia que seria preciso 

respeitar o seu próprio tempo. Na saída do elevador do hall do prédio onde ele morava, 

um senhor grisalho me recebeu vestindo um tricô marrom enquanto caminhava 

vagarosamente, porém com passos firmes. Samuel apertou minha mão e pediu, com 

ar de desconfiança, para ali mesmo explicar o que estava pensando em estudar sobre 

seu pai.  

Não posso culpá-lo pelo olhar que me examinava de alto a baixo. Já havia se 

passado 36 anos desde o falecimento de Sioma Breitman, era natural que fosse no 

mínimo, inusitado, o fato de alguém bater à sua porta quase quatro décadas depois 

da morte do fotógrafo dizendo estar realizando uma pesquisa e precisar de 

informações sobre Sioma e sua obra. Poucas vezes isso tinha acontecido antes. 

Contatos com os familiares de Sioma com essa finalidade só tinham sido feitos por 

Eneida Serrano quando dirigiu seu documentário, em 2009, pelo pesquisador Gênio 

Póvoas ao encaminhar os filmes de Sioma para restauro, e por Renata dos Santos 

Nascimento na ocasião da escrita do seu trabalho de conclusão de curso em 2003.  

 Expliquei minha pesquisa como quem está diante de uma banca 

examinadora que não fazia intervenções e se mostrava atenta a cada detalhe.  Em 

dado momento da conversa percebi que Samuel tinha nas mãos as reproduções de 

alguns livros que falavam sobre a importância de Sioma para a fotografia do Rio 

Grande do Sul, e deduzi que ele pensava em encerrar nossa conversa ali mesmo, 

sem dar chance de muita interação. Se isso acontecesse, iria por água abaixo minha 

intenção de realizar com ele uma entrevista de história oral.  

Me empenhei ao máximo na explicação sobre o que buscava e minutos depois 

estávamos em seu escritório. Falar sobre o trabalho de seu pai diante de alguém 

disposto a escutá-lo fez com que Samuel começasse a agir diferente. Foi o gatilho de 

memória que eu precisava para dar início a uma conversa mais produtiva.  

Ele passou a sorrir, o ar de tensão deu lugar a um olhar de admiração por um 

passado ainda muito presente nas vivências familiares. Quanto mais falava sobre 

Sioma, mais Samuel queria mostrar, desde a câmera fotográfica e a filmadora que seu 

pai usava até algumas fotografias, o álbum de casamento feito por seu pai para ele e 

sua esposa, Solita Breitman, recortes de jornal e, finalmente, os álbuns históricos 

impressos. Um deles sobre a cidade de Santa Maria e o outro tratando de uma 

manobra militar.   
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Quando Samuel colocou sobre a mesa o álbum Grande Manobra da 3ª Região 

Militar 1940 percebi que tinha diante de meus olhos um material fabuloso para 

pesquisa. Reproduzi com a minha câmera fotográfica as suas páginas, busquei 

algumas informações sobre o material com Samuel, folheei com cuidado o álbum em 

busca de detalhes. À certa altura, precisei me concentrar mais no assunto que havia 

me levado até ali, os filmes de Sioma Breitman. Por mais que o álbum encantasse 

meus olhos de pesquisadora, ele não parecia ter relação com o que eu estudava 

naquele momento, e era preciso aproveitar ao máximo a entrevista com Samuel já que 

os gatilhos de memória tinham funcionado a ponto de ele não lembrar mais o homem 

receoso que tinha me recebido pouco antes.   

Como trabalho com memórias é fundamental contextualizar esse primeiro 

contato que foi tanto um encontro com Samuel Breitman quanto com o álbum que é 

objeto de estudo deste capítulo e que narra a manobra militar ocorrida em um campo 

de instruções chamado Saicã, na cidade de Rosário do Sul, na fronteira oeste do Rio 

Grande do Sul, em 1940. O exercício militar foi fotografado por Sioma ao longo de 

quase uma semana, e segundo relato do próprio fotógrafo em seu livro de memórias 

resultou em mais de setecentas fotografias.   

Isso é importante porque, dois anos depois, quando retornei à casa dos 

Breitman, a memória de Samuel já não era a mesma. Ele me recebeu com um longo 

abraço, já no apartamento, ao lado da esposa e de uma das filhas, Miriam. No seu 

aperto de mão, muito mais leve, e no andar, com bengala, ficava claro o avanço da 

idade. Nas falas, estava evidente que as memórias começavam a se perder.  

Levei para Samuel uma cópia de uma fotografia que fiz dele a primeira vez 

que nos vimos (figura 71). No retrato, que hoje decora o apartamento de Samuel e 

Solita Breitman, ele olha através da câmera 16 milímetros que um dia foi usada por 

seu pai em Santa Maria. Sua reação diante do modesto presente foi de emoção e 

estabeleceu, mais uma vez, um gatilho para suas memórias, as quais já se mostravam 

mais difíceis de serem acessadas. Desta vez, a batalha foi diferente da primeira, 

estava diante de um homem cheio de vontade de memória, mas que travava um duelo 

constante entre lembranças e esquecimentos.   
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Figura 71 – Foto presenteada a Samuel Breitman 

 
Fonte: Fotografia feita pela autora. 

  

Por mais que Samuel tenha trazido contribuições preciosas em suas novas 

entrevistas, e tenha se entregado ao processo de busca de informações sobre a 

trajetória de seu pai, sua memória já não era mais a mesma e muitas perguntas 

passaram a ficar sem resposta. Uma delas foi o destino do álbum da manobra. A cópia 

que a família tinha em seu escritório não foi mais encontrada, restando para a 

pesquisadora o alívio em ter reproduzido o álbum na primeira vez que teve contato 

com ele, porém, foi preciso recorrer ao Museu do Comando Militar do Sul101 para poder 

manuseá-lo novamente.   

No museu, existem dois álbuns. Um deles é o que contém as fotos originais, 

com 154 imagens. O outro, é igual ao que conheci por meio de Samuel, o que foi 

impresso pela Editora do Globo, de Porto Alegre, por meio de uma parceria entre 

Sioma Breitman e um publicitário da cidade, de sobrenome Andrade, cujo nome 

completo não foi possível identificar.  

Quando folheamos um álbum antigo de nossa família, um daqueles que ficou 

por anos no fundo de um armário, não são apenas os retratos em si que têm algo a 

 
101 O Museu Militar do Comando Militar do Sul, também conhecido como Museu do Exército, localizase 
em Porto Alegre. Ele foi criado em 1999, no antigo prédio do anexo do Arsenal de Guerra da Província. 
Seu acervo conta com mais de quatro mil peças que buscam preservar a história do do Exército 
Brasileiro e do Comando Militar do Sul, que compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.  
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nos dizer. A escolha das fotografias, a forma como elas foram dispostas e a narrativa 

por elas construídas, os personagens que aparecem em destaque ou não, as roupas, 

os cenários, as cores, o tipo de papel, todas essas características visíveis nos 

oferecem pistas importantes para compreender o que essas imagens têm a revelar. 

Assim como a montagem de um filme, a montagem de um álbum não é inocente, ela 

é carregada de intenções. Um álbum envolve memórias, é uma forma de organizar o 

passado, o olhar de alguém que decide o que será lembrado e o que será esquecido.  

Contextualizar a manobra militar que ocorreu entre 11 e 17 de março em Saicã 

ajuda a caminhar tanto para buscar o assunto do álbum publicado por Sioma Breitman, 

indo na direção proposta da pesquisa narrativa ao procurar identificar os contextos de 

continuidade (a presença das perspectivas de passado, presente e futuro) e situação 

(os arranjos que remetem a lugar e contexto) e também do que propõem as 

arqueologias das mídias.  

A manobra gerou interesse nos jornais da época e, posteriormente, em livros 

que envolvem o próprio ambiente militar. Ela também foi abordada com maior ou 

menor destaque em biografias, principalmente em pesquisas de militares ou ex-

militares que trataram da história do Exército, e mais especificamente do período em 

que a missão francesa esteve no país. O álbum de Sioma é uma das raras publicações 

sobre esse tema que não foram feitas por militares. Porém, é preciso levar em conta 

que a publicação do álbum teve o apoio do Comando da 3ª Região Militar102 e que o 

convite para que Sioma fotografasse o evento partiu do próprio comando militar, com 

o qual o fotógrafo tinha estreita relação.   

Os termos com que os autores se referem à manobra realizada em Saicã nos 

anos de 1940 sempre dão grandiosidade ao exercício militar. Ela é tratada como “a 

mãe de todas as manobras regionais” (BENTO; GIORGIS, 2014, p. 9). Além disso, os 

autores também destacam o volume de profissionais envolvidos, afinal, foram mais de 

30 mil homens, e a presença de autoridades que prestigiaram a manobra, como o 

então presidente Getúlio Vargas, os generais Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, 

Pedro Aurélio Góes Monteiro, chefe do Estado Maior do Exército, e Estevão Leitão de 

Carvalho, comandante da 3ª Região Militar. 

 
102 A 3ª Região Militar, que faz parte do Comando Militar do Sul, é uma das doze divisões administrativas 

do Exército Brasileiro. Ela realizou as manobras em Saicã em 1940. Sua sede fica em Porto Alegre.  
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É importante observar, ainda, que ela ocorre na fronteira oeste do Rio Grande 

do Sul, em época que não se sabia qual seria a posição da Argentina diante da 

Segunda Guerra Mundial e que, portanto, mostrar o poderio do Exército Brasileiro 

também tinha um significado importante em relação à preservação da fronteira. 

Principalmente em uma época em que o país vivia sob o regime do Estado Novo, 

quando a soberania nacional era tratada com grande importância.   

Mas olhar para a manobra de forma isolada nos faz perder parte do seu 

contexto, afinal, ela adquire também uma outra relevância com o passar do tempo: foi 

uma das últimas manobras realizadas com as técnicas da missão francesa. Por isso, 

se faz importante conhecer um pouco mais sobre essa missão para que, ao olhar para 

as fotos feitas por Sioma e para a montagem que ele faz do álbum não se perca 

elementos que estejam relacionados a esse momento histórico.  

Logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), países latino-americanos 

como Argentina, Chile e Brasil começaram a planejar a questão da modernização de 

seus exércitos. Essas mudanças que começaram a ser pensadas envolviam não 

apenas a questão bélica, mas também as bases do ensino militar. Era uma época em 

que a tendência era pela modernização e profissionalização das forças armadas. 

Enquanto alguns países, como é o caso da Argentina e do Chile, buscaram apoio de 

missões alemãs para essa tarefa, o Brasil optou por uma missão francesa103.   

A vitória francesa obtida na Primeira Guerra Mundial foi o argumento de maior 

peso para a escolha do exército francês para instruir a força terrestre no Brasil. Essa 

escolha foi ao encontro da política nacionalista que se instalaria no país nos anos 

seguintes, pois como destaca a historiadora Adriana Iop Bellintani (2009, p. 126) 

dentro da tradição militar francesa a “instituição armada serve para assegurar o 

governo constituído e defender a nação das ameaças externas, não lhe sendo 

facultado intervir ou questionar o rumo da política nacional”. É preciso lembrar  que 

essas missões militares ocorreram justamente entre os anos 1920 e 1940, em um 

período bastante peculiar da nossa história, “pois comporta os anos finais da Primeira 

 
103 Para aqueles que desejarem aprofundar as leituras sobre o tema, recomendo a leitura da tese de 
Adriana Iop Bellintani intitulada O Exército brasileiro e a missão militar francesa: instrução, doutrina, 
organização, modernidade e profissionalismo (19 
20-1940), defendida em 2009, em seu doutorado em história na Universidade de brasília. Disponível 
em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/811/ 
2009_AdrianaIopBellintani >. Acesso em 30 nov. 2018.  
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República e dois terços da era Vargas, época em que há um recuo dos interesses da 

França em relação à América Latina” (BELLINTANI, 2009, p. 21).  

O contrato com a missão francesa foi negociado em Paris, entre o adido militar 

brasileiro na França, coronel Malan d’Angrogne, e o ministro da Guerra francês, 

Georges Clemenceau. Inicialmente, seria um trabalho por quatro anos, a partir de 

setembro de 1919, mas a parceria foi renovada seis vezes e se estendeu por duas 

décadas, ou seja, só foi rompida quando a França saiu enfraquecida da Segunda 

Guerra Mundial com a invasão da Alemanha a Paris, em junho de 1940.  

Por mais que sua ação se concentrasse no Distrito Federal, a missão teve 

impacto nacional. Os franceses reorganizam os cursos regulares de carreira no Brasil, 

incentivaram a construção de novas instalações e unidades, ajudaram a elaborar 

novos regulamentos. Além disso, foram enviados oficiais brasileiros à França para 

realizarem cursos de aperfeiçoamento. Tudo isso combinava muito bem com a política 

de valorização do Exército desenvolvida por Getúlio Vargas, a qual foi marcada pela 

ampliação das importações de armamentos, aumento do efetivo militar e elevação do 

salário dos militares.  

Como observa Bellintani, foi devido à modernização e à reestruturação do 

Exército Brasileiro, com a ação da missão francesa, que “a instituição encontra-se, 

nos anos 30, bem mais equipada e em melhores condições técnico-culturais”, além 

disso, o efetivo aumentou de 30 mil homens em 1920 para 50 mil homens em 1930 e 

93 mil homens em 1940. Além disso, o Exército  

  

está melhor capacitado, o que permite ao governante do Brasil, Getúlio 
Vargas, contar com um Exército forte e unificado. Esse fato contribuiu para o 
esvaziamento gradual do poder militar das brigadas estaduais, ao longo dos 
sete anos restantes da década de 30. Como, conta com o apoio desse 
Exército modernizado para implementar medidas autoritárias, Getúlio Vargas 
pode, com o auxílio do Comando Maior do Exército, dar o golpe de estado 
que instaura, no país, a ditadura, entre os anos 1937 a 1945. (BELLINTANI, 
2009, p. 30).   

  

Mas essa escolha de uma missão francesa também influenciou toda a forma 

como foi pensado o poder do exército e o seu papel para a nação. Historicamente, 

para o Exército Francês, é importante “a mobilização de todos os recursos nacionais, 

de toda força que emana do povo, e a utilização, com toda intensidade, do valor moral 

nos discursos dirigidos à população” (BELLINTANI, 2009, p. 128) e, “o Exército é a 

mão forte, destinada a auxiliar os outros poderes nacionais, quando for necessário. 
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Apenas os três poderes constituídos não bastam a um Estado: é preciso usar a força 

ao lado da lei”.   

Além disso, a opção por uma missão francesa também interviu na forma de o 

Exército Brasileiro definir suas estratégias, os meios a serem empregados, a forma de 

organizar seu efetivo, e a tática.  Assim, a adoção dessa forma de organização definiu 

a forma como foram planejadas e executadas as manobras militares a exemplo das 

que foram registradas por Sioma em Saicã, em Rosário do Sul, próximo a uma região 

de fronteira com a Argentina, em 1940 e que foram tema do álbum Grande Manobra 

da 3ª Região Militar 1940.   

As manobras da Região em Saicã eram uma tradição desde 1866, época em 

que aconteceu a Guerra do Paraguai. Mais de cinco décadas depois, em 1922, pela 

primeira vez as manobras naquela área passaram ter a orientação da Missão Militar 

Francesa. Como revelam os relatórios da Divisão de Inteligência Militar do 

Departamento de Guerra do Brasil, estudados por Bellintani (2009), a região 

estratégica com a qual o Brasil precisava se preocupar era o Sul do país, onde havia 

mais facilidade de invasão tanto pelas estradas terrestres quanto pelos rios Uruguai e 

Paraná. Cacequi, cidade próxima a Rosário do Sul, concentrava na década de 1920 

cinco linhas ferroviárias estratégicas e se tornou o foco de exercícios do Exército 

Brasileiro que contava com destacamentos em cidades próximas como Santa Maria, 

Cruz Alta e Passo Fundo.  

Sob a orientação da Missão Militar Francesa, a 3ª Região Militar realizou 

durante 21 dias, de 20 de março a 11 de abril de 1922, a primeira grande manobra 

francesa em Saicã, contando com cerca de 5 a 7 mil homens. De acordo com 

pesquisadores, como Bellintani (2009) e Bento e Giorgis (2014), tanto essa manobra 

realizada em 1922 quando a que ocorreu dois anos mais tarde, no Mato Grosso, 

serviram para apontar uma série de problemas e desgastes pelos quais passava o 

exército no país, como inadequação dos serviços auxiliares, tais como transporte, 

engenharia, condições sanitárias e hospitalização. Bento e Giorgis chegam a trazer 

um depoimento de um general, Francisco de Paula Cidade, no qual ele lamenta que:  

  

As manobras de Saicã de 1922 mostraram o triste estado em que estava o 
Exército e a necessidade de trabalhar-se muito para sair-se da situação 
perigosa em que ele se achava em relação aos Exércitos de outras nações 
mais previdentes, que 20 anos antes, haviam contratado missões 
estrangeiras para instruir seus exércitos (CIDADE, apud BENTO; GIORGIS, 
2014, p. 277).   
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 A manobra de 1940 não ocorreu por acaso. Ela teve objetivo estratégico, e 

não é à toa que reúne autoridades tão importantes como o próprio presidente Getúlio 

Vargas. Depois dos problemas apontados em 1922, e da derrota do Exército em 1930, 

quando os revolucionários conseguiram sair vitoriosos com o apoio das forças 

estaduais, era preciso mostrar que o Exército tinha se reorganizado. 

Conforme Castro Celso (2000, p. 104), “mais do que a ‘reorganização’ de uma 

instituição fragmentada [...] o que ocorreu foi a invenção do Exército como uma 

instituição nacional, herdeira de uma tradição específica e com um papel a 

desempenhar na construção da Nação brasileira”.   

Algumas fotografias foram veiculadas em jornais estaduais e nacionais, além 

da Revista do Globo, porém não há crédito para os autores das imagens, apenas a 

informação de que teriam sido feitas por um correspondente. Os periódicos falam da 

manobra com euforia, dedicam espaço para tratar da visita do presidente Getúlio 

Vargas e falam da promessa de manobras ainda maiores nos anos seguintes.   

O Diário de Notícias104, um dos mais importantes periódicos da época no Rio 

Grande do Sul dedicou espaço em suas edições dos dias 16,17, 18 e 19 de março de 

1940 para falar sobre a manobra militar. Na edição do dia 16, chama a atenção um 

artigo do Capitão do Exército Severino Sombra em que o mesmo afirma que “as 

manobras são um símbolo dos novos tempos” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 16/3/1940, 

p.16).  O militar aproveita o espaço para caracterizar a manobra da 3ª Região Militar 

como a maior já realizada no país e conclui que ela “vem demonstrar eloquentemente, 

primeiro, a capacidade profissional dos quadros do Exército, depois os benefícios da 

paz política que desfruta o Brasil”.  

Já na edição do dia 19, o Diário de Notícias traz fotos dos exercícios militares, 

afirma que se tratou da “maior parada de cavalaria realizada na América do Sul” e 

ainda tratou de reproduzir, na íntegra, o discurso do presidente, Getúlio Vargas, no 

qual o político afirma, após acompanhar as manobras, que “o que vemos é a nação 

brasileira mobilizar-se no sentido de atingir o ideal de paz e segurança” (DIÁRIO DE 

NOTÍCIAS, 19/3/1940, p.18).   

 
104 O Diário de Notícias foi um dos mais importantes jornais do Rio Grande do Sul. Funcionou de março 
de 1925 a dezembro de 1979. Na década de 1930, ele foi comprado por Assis Chateaubriand e passou 
a fazer parte dos Diários Associados. Tinha formato standard, uma diagramação considerada moderna 
para a época, e competiu diretamente com o jornal Correio do Povo (tido como mais conservador). Sua 
ligação com a Agência Meridional de Notícias garantia mais agilidade às suas reportagens (GRANDI, 
2005, p.32).  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_Chateaubriand
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rios_Associados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rios_Associados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_do_Povo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_do_Povo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Correio_do_Povo
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Figura 72 – Diário de Notícias deu destaque ao encerramento das manobras 

 

Fonte: Diário de Notícias, 19/3/1940, p. 18.  

 

Figura 73 – Jornal A Noite do Rio de Janeiro registrou a manobra 

 

Fonte: A Noite, 19 mar. 1940, p.8. 
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Na figura 73, na página anterior, vemos uma das reportagens do jornal A 

Noite105, um periódico popular do Rio de Janeiro, que dedicou parte de sua capa, na 

qual fala sobre o entusiasmo de Getúlio Vargas com a manobra, e uma página inteira 

da edição de 19 de março, dois dias depois de encerrado o exercício militar, para tratar 

do tema. São mostradas as armas usadas, a organização do Exército e as interações 

das autoridades como Vargas e Eurico Gaspar Dutra com os exercícios militares.  

Em nenhum momento os jornais localizados sobre a manobra tecem algum 

tipo de crítica aos exercícios militares ou mesmo relacionam sua execução com a 

possibilidade de um ataque à Argentina ou mesmo preparação para a participação do 

Brasil na Segunda Guerra Mundial.  Não há críticas ao transporte de trem, ao estado 

das estradas, nem a nada que tenha feito parte daqueles dias de cobertura dos 

exercícios. O tom das reportagens e artigos publicados é sempre ufanista e vai ao 

encontro dos ideais do Estado Novo, de mostrar a soberania nacional, inclusive por 

meio do poderio de suas armas.  

Um detalhe interessante contado por Sioma em seu livro de memórias é que 

enquanto duraram os exercícios, os militares ficaram acampados em barracas, já a 

imprensa foi acomodada em um confortável prédio, que permanecia sobre constante 

vigilância dos militares.   

Não foram somente os jornais que dedicaram espaço à manobra. A Revista 

O Globo106, que tinha grande prestígio no Estado, dedicou oito páginas de sua edição 

de 27 de abril de 1940 para detalhar o exercício militar. Na reportagem Ainda as 

memoráveis manobras da 3ª Região, o periódico destacou que a Brigada Militar teve 

uma atuação “louvada pelo chefe da Nação, pelo chefe do Estado Maior e pelo 

comando da Região”.   

O ponto de vista da reportagem (figura 74) traz a Brigada Militar com um papel 

de extrema relevância para o Rio Grande do Sul e para o país e chega a citar entre os 

momentos em que sua atuação teria sido decisiva a Revolução de 1930. Para compor 

seu discurso sobre as manobras, a revista utiliza um conjunto de treze fotografias que 

 
105 O jornal A Noite foi fundado em 1911 e circulou até 1964, tendo passado por diferentes fases. É 
considerado um dos primeiros jornais populares cariocas e tratava principalmente de assuntos como 
política nacional e o cotidiano do Rio de Janeiro. Na década de 1930, o jornal chegou a ser incendiado 
por ter se posicionado contra a candidatura de Getúlio Vargas. Brasil (2014), disponível em 
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-noite>. Acesso em 02 jul. 2019.  
106 A revista O Globo foi editada pela Livraria Do Globo, de Porto Alegre, de 1929 a 1967. Sua criação 
se deu por sugestão de Getúlio Vargas. Ela trazia reportagens sobre temas de destaque no Estado, no 
país e no mundo. Entre seus principais destaques estão, suas ilustrações, em especial em suas 
primeiras décadas de vida, quando teve características ligadas principalmente ao jornalismo literário.  

https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-noite
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-noite
https://bndigital.bn.gov.br/artigos/a-noite
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registram as instruções militares, além de trechos das falas dos principais líderes 

militares e políticos que estiveram em Saicã.  

 

Figura 74 - Reportagem da revista O Globo 

 

Fonte: Revista do Globo, 27 abr. 1940, p.40. 
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Figura 75 – Reportagem da Revista do Globo 

 

Fonte: Revista do Globo, 27 abr. 1940, p.41. 

  
Por mais que a manobra tenha aparecido com ares de sucesso nos jornais 

brasileiros da época, para os franceses a visão foi outra. O chefe da Missão Francesa, 

Chabedec de Lavalade, participou da Manobra de 1940, e em um documento, sobre 
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sua viagem ao Rio Grande do Sul, comenta que pretendia verificar as vias de 

comunicação do Estado para utilizá-las em caso de operação militar, mas concluiu 

que suas condições eram péssimas: “para aumentar as possibilidades militares do 

Brasil é preciso estradas, vias férreas, aviação, minas de carvão, equipamentos e 

industrializar o país”107. O militar francês afirma ainda que: “(...) O Rio Grande 

apresenta um interesse histórico e militar sem igual. É o teatro de lutas históricas, onde 

cada ponto tem uma lembrança. (...) cada ponto deve ser conhecido. (...) as tropas 

devem estar em constante treinamento”.  

Em um dos raros estudos que aborda o álbum Grande manobra da 3º Região 

Militar -1940, o doutor em História e encarregado do Setor de Pesquisa e História do 

Museu Militar do Comando Militar do Sul, Ianko Bett, trata do imaginário de 

modernização do Exército Brasileiro no álbum de Saicã. Para isso, leva em conta as 

imagens feitas por Sioma mostrando um exército mais moderno, coeso e organizado 

(figura 76/ página 41 do álbum anexo A), com a tropa de Artilharia equipada com 

canhões Krupp 75, usando uniformes e equipamento individual, entre eles máscaras 

de gás de influência francesa.   

 

Figura 76 – Fotomontagem sobre a infantaria 

 

 Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 

 
107  Chabedec de Lavalade, chefe da Missão Militar Francesa. Documento. Brasília: Centro de 
Documentação do Exército.  
 



252 
 

 

No artigo, escrito em 2015, Bett toma como ponto de partida o fato de que o 

contexto em que ocorreu a manobra é marcado por um processo político que faz parte 

do Estado Novo (1937) e do autoritarismo que o envolve.  

 O pesquisador olha para o álbum e, a partir da descrição de algumas de suas 

fotos, defende que um conjunto de fatores possibilitou mobilizar as engrenagens 

necessárias para a construção/difusão do imaginário de modernização do Exército na 

publicação. Para Bett, o álbum da manobra de Saicã possibilita compreendermos 

melhor a necessidade de legitimação de um imaginário do Exército Brasileiro no 

contexto político e social da época.   

Essa legitimação se dá, na visão de Bett, quando as fotos de Sioma mostram, 

por exemplo, um corpo militar coeso, homogêneo, em profunda simbiose com aquelas 

que seriam suas novas atribuições e exigências, no tocante às questões bélicas e 

ações políticas.  

O historiador questiona quais motivos teriam levado Sioma “renomado 

fotógrafo na época, a registrar uma manobra militar e, mais do que isso, montar e 

difundir o álbum” (BETT, 2015, p. 90). O motivo de estranhamento pode ter se 

manifestado porque, em Porto Alegre, o fotógrafo ganhou destaque principalmente 

pelos retratos artísticos e de noivas.   

Bett compreende que Sioma tinha trânsito entre as maiores personalidades 

da capital do Estado na época “já que em seu estúdio foram produzidos os retratos de 

personalidades políticas”108 e que “aceitar o convite para fotografar a Grande Manobra 

da 3ª Região Militar, portanto, constituiu em mais um trabalho perfeitamente inserido 

na prática do seu ofício” (BETT, 2015, p. 91). Porém, o historiador deixa escapar o 

fato de que Sioma não foi contratado pelo Exército e, sim, convidado a acompanhar a 

manobra, ou seja, poderia nem mesmo ter sido remunerado pelo trabalho. Portanto, 

não se tratava de uma sessão de fotos comum.   

Tentei compreender o que levou Sioma a se deslocar de Porto Alegre até o 

campo de instrução Barão de São Borja, conhecido como Saicã, nos municípios de 

Rosário do Sul e Cacequi, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Em um exercício 

 
108 Na verdade, ao contrário do que traz Bett (2015), de acordo com os relatos autobiográficos de Sioma 

Breitman boa parte dos retratos feitos por ele, inclusive os de Getúlio Vargas, não foram feitos em 

estúdio (SIOMA, 1976).   
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de mergulho temporal nas quatro direções (introspectiva, extrospectiva, retrospectiva 

e prospectiva) propostos pela pesquisa narrativa, não posso deixar de observar mais 

uma vez que, nos anos de 1940, o Brasil ainda vivia a Era Vargas. Assim, em março 

de1940, época em que acontece a manobra militar registrada no álbum, o país vivia 

um período de estrema valorização de tudo o que é nacional, desde seus símbolos, 

até a sua economia, e durante o qual o presidente assumiu o papel de um ditador 

(NETO, 2013). O álbum, que só foi idealizado após a manobra militar, mas que 

dependeu de autorização dos militares para ser publicado, se insere nesse contexto.   

Nos anos de 1940, uma viagem entre Porto Alegre e o campo de instrução 

Barão de São Borja não era nada cômoda. Era preciso viajar de trem, por pelo menos 

doze horas. Para um fotógrafo, era ainda mais complicado, afinal, era preciso levar 

uma série de equipamentos pesados, ainda mais se o desejo fosse revelar fora do 

estúdio as fotografias que seriam feitas, como fez Sioma. Por isso, compreender o que 

levou o fotógrafo a aceitar o convite do Exército para registrar uma manobra realizada 

no local, saindo do seu confortável estúdio no centro de Porto Alegre, deixando de 

receber pelo seu ofício durante os dez dias da manobra, é primordial para que 

possamos começar a refletir sobre o que envolve os contextos de interação e situação 

da obra publicada.   

Outro pesquisador, Rodrigo de Souza Massia (2008, p. 77) em dissertação 

sobre os fotógrafos, seus espaços de produção e os usos sociais da fotografia em 

Porto Alegre em 1940 e 1950, ao falar de Sioma, aborda a existência do álbum e diz 

que “trata-se de um regime visual das figuras políticas que teve forte uso durante o 

Estado Novo, como pode ser percebido na recorrência das fotografias de Getúlio 

Vargas, que obedeciam a um cânone oficial, do retrato clássico”.  

Ambos os pesquisadores acima destacam que Sioma foi um fotógrafo que 

transitou entre as maiores personalidades daquela época e que no seu estúdio foram 

produzidos “os retratos oficiais de personalidades políticas como Getúlio Vargas, 

Flores da Cunha, Cordeiro de Farias, do escritor Érico Verissimo, além de diversas 

personalidades da alta sociedade porto-alegrense” (MASSIA, 2008). Por isso, para 

Bett (2015) e Massia (2008), o fato de Sioma aceitar o convite para fotografar a 

“Grande manobra da 3º Região Militar”, consistiu em mais um trabalho perfeitamente 

inserido na prática do seu ofício.   

Porém, a partir da análise que desenvolvi, penso diferente. Acredito que 

Sioma tenha visto outro tipo de possibilidade na manobra. Já que não tinha a 
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obrigação de produzir fotografias que fossem publicadas em nenhum veículo, esta 

poderia ser uma oportunidade de planejar um trabalho mais criativo, já que gostava 

de experimentar em sua arte. Além disso, como ele mesmo deixou escrito em seu 

livro, acreditava que iria encontrar no local o presidente Getúlio Vargas, personagem 

que Sioma “caçava” fotograficamente desde 1928.  

O próprio Sioma conta com orgulho em sua autobiografia que “como fotógrafo, 

já era conhecido no quartel general, inclusive do próprio comandante” pois fazia tempo 

que fazia os retratos para a galeria dos ex-comandantes (SIOMA, 1976, p.67). Ele 

narra assim o convite que recebeu:  

 

Ao ser marcada a data para seguir para Saicão (sic), zona onde ia ser 
realizada a Grande Manobra, tive honroso convite do comando em participar 
como fotógrafo, em acompanhar o desenrolar da atividade militar, registrando 
fotograficamente os fatos.  Senti-me lisonjeado com o convite, isto 
demonstrava confiança do comandante para comigo (SIOMA, 1976, p.67).   

 

Outra evidência que leva a acreditar que as fotos feitas em Saicã não eram 

só mais um trabalho para Sioma é o fato de que, em seu estúdio, na capital do Estado, 

ele lucraria bem mais do que na manobra militar. Em Porto Alegre, tinha sempre 

trabalho certo e seus horários eram disputados entre as noivas. Porém, mesmo sem 

perspectiva de receber pelas fotos que fizesse em Saicã, Sioma foi para lá e enfrentou 

uma viagem difícil, como relatou: “seguimos de trem na hora marcada, levando comigo 

aparelhos fotográficos, filmes, e uma série de apetrechos necessários, pois 

pretendíamos revelar no local o que fora registrado durante o dia (SIOMA, 1976, p.67).  

A partir das arqueologias das mídias, viso aqui realizar as quatro operações 

que essa metodologia propõe para que possamos conhecer a história de uma mídia, 

neste caso o álbum da manobra militar. Primeiro, fiz um exercício de descrever o que 

se conhecia sobre aquelas imagens e os pontos onde elas são transparentes, mas 

sem esquecer de buscar pontos de fissuras que pudessem levar o olhar para outras 

camadas. Depois, passei a escrever as minhas descobertas arqueológicas, resultado 

da escuta das entrevistas de história oral, das análises mais detalhadas das imagens 

e da relação entre os diferentes vestígios que encontrei, como os relatos de Sioma e 

outros documentos. Meu terceiro movimento foi o de descrever e compreender esses 

materiais e a sua montagem no álbum, de procurar conhecer as tecnologias 

envolvidas e como elas se relacionam com outras mídias daquele período. Finalmente, 

tratei de reescrever a história desse álbum e de como essa mídia de memória se 



255 
 

relaciona com o ambiente (tecno)cultural onde se encontra inserida e, principalmente, 

com o fotógrafo que registra essas imagens e depois monta o álbum, o comercializa 

e, ainda, trata de guardar as cópias das quais hoje temos conhecimento e que 

conseguiram “sobreviver” à passagem do tempo.  

Ao realizar esses quatro movimentos, percebi que eles tinham semelhanças 

com outras propostas metodológicas, como o da análise fílmica, que como propõem 

Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (2002) pressupõe que, ao analisar um filme é 

preciso “decompô-lo em seus elementos constituitivos. É despedaçar, descosturar, 

desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem 

isoladamente – a olho nu” para, depois, poder “estabelecer elos entre esses elementos 

isolados, em compreender como eles se associam e se tornam cúmplices para fazer 

surgir um todo significante: reconstruir o filme ou fragmento” (VANOYE e GOLIOT-

LÉTÉ, 2002, p.15). 

Mas, também compreendi que esse tipo de interação proposta pelas 

arqueologias das mídias se aproxima do que fez o pesquisador alemão Aby Warburg, 

(1826-1929) que jamais se apresentou como arqueólogo das mídias, mas que acabou 

buscando criar “a história com os próprios detritos da história”, como um dia estimulou 

Walter Benjamin em seu livro Passagens (2007).  

Entre o final do século XIX e o início do século XX, Aby Warburg propôs em 

seus estudos uma reconfiguração da disciplina da história da arte. Para ele, era 

necessária uma “ciência da cultura” (Kulturwissenschaft), a qual iria além da 

iconografia organizada em cronologia, períodos, hierarquias e tipologias. Ela seria 

marcada por uma história das imagens que privilegiasse a transversalidade do saber, 

a interdisciplinaridade, com aspectos da história, filosofia, psicologia, antropologia, 

arte e estética. 

O Atlas de Imagens Mnemosyne, desenvolvido pelo autor, pode ser entendido 

como instrumento de orientação, de escrita e de leitura das imagens, e é uma 

importante base para os estudos sobre a cultura visual contemporânea. No leque 

conceitual desenvolvido por Warburg aparecem noções importantes como o de 

pathosformel (fórmula de pathos ou fórmulas do patético), nachleben (sobrevivência 

ou vida póstuma) e dynamogramm (dinamograma, que se refere às forças contidas 

nas imagens). Para o autor, a partir da articulação das próprias imagens, quando elas 

são relacionadas, é possível ativar as forças contidas nessas imagens.  
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O atlas foi organizado por meio de 63 pranchas concluídas no projeto e uma 

última série inacabada (que ao todo deveria conter 79 pranchas), totalizando 971 

imagens entre fotografias, anúncios, notícias de jornal e outros materiais. Essas 

imagens eram reproduzidas fotograficamente, impressas e então distribuídas e 

fixadas por pinças em painéis pretos. Até mesmo a cor do painel tinha um significado, 

que era apresentar fragmentos visuais no que seria um fundo negro e abissal da 

memória. Com isso, “[...] a impressão das imagens dava asas à representação 

iconográfica, cuja linguagem era, além do mais, internacional; e do Norte ao Sul, esses 

pássaros de mau presságio semeavam por todo lugar a emoção [...]” (WARBURG, 

2009, p.129). 

No momento em que se percebe as pranchas de Mnemosyne como imagens, 

é possível compreender que elas mantêm as inquietações de seu próprio autor. Na 

obra de Warburg, as imagens são de tal forma guardiãs das forças energéticas do 

humano no mundo que nelas está o centro da produção de subjetividades e de 

possibilidades de transformações nas coletividades. 

Warburg mostrava que não bastava observar as imagens a partir dos 

fenômenos estéticos, ainda que eles não devessem ser esquecidos. Era preciso ir 

além e indagar a dinâmica em relação à técnica e aos meios de difusão das imagens, 

elaborando assim modos de observação, de montagem e de relatos os quais sejam 

capazes de relacionar essa construção híbrida das imagens e os seus cruzamentos 

mais expressivos. Dito de outra forma, assim como para um artista não bastava ter o 

bom gosto como critério de criação, para quem interpreta as imagens era necessário 

mais do que o domínio dos imperativos categóricos de beleza.  

Dessa forma, o historiador da cultura trazia à tona a importância do pathos, 

anteriormente rejeitado, e a existência humana nas imagens, sempre em movimento 

e tensão. Para o historiador da arte Georges Didi-Huberman, a partir dos escritos de 

Warburg era possível propor um “‘modelo cultural da história’, modelo fantasmal, 

psíquico e sintomal, que perturba a história da arte e que restaria por muito tempo 

recalcado no século XX” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 25).  

Esse processo levava em conta as sobras, os restos dos arquivos e envolvia 

uma inquirição das imagens para então “remendar no tecido de tudo aquilo que já 

sabe para produzir, se possível, uma história repensada” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 

130) em busca daquilo que Didi-Huberman vai batizar como “as imagens que restam”. 

Não é à toa que esse autor vai nos dizer que as “as imagens reclamam uma descrição, 
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uma construção discursiva, uma restituição de sentido”. (DIDI-HUBERMAN, 2020, 

p.18). Para tanto, é preciso “reconhecê-las, criticá-las, tentar conhecê-las tão 

precisamente quanto possível”. (DIDI-HUBERMAN, 2020, p.21). 

Por muito tempo, a obra de Walburg não ganhou tanta evidência, mas estudos 

das últimas duas décadas colocaram toda essa potência do que ele nos traz em jogo 

novamente. Inclusive, podemos dizer que foi Didi-Huberman um dos grandes 

responsáveis pela retomada da obra de Walburg. É possível perceber em Walburg um 

anseio em observar as imagens de uma forma mais atenciosa, atenta a sua 

historicidade e aos detalhes expressivos ao mesmo tempo em que se considera a 

inscrição delas e de seu autor dentro das situações socioculturais.  

Dessa forma, como busco compreender a forma como as arqueologias das 

mídias desenvolvem o seu trabalho, percebo que, por mais que o legado de Warburg 

para a teoria da imagem não esteja diretamente ligado com a questão das 

arqueologias das mídias, as proposições podem caminhar juntas para uma 

compreensão das imagens de Sioma Breitman e também da trajetória do fotógrafo.  

Ainda não conhecia a obra de Warburg quando comecei a organizar as 

imagens que reproduzi do álbum da manobra militar fotografada por Sioma em um 

painel. Mas, como elas me chamavam a atenção pela técnica de montagem, e 

conhecia os painéis semânticos109 que são usados na área de design, compreendia 

que essa organização visual poderia me ajudar ao longo da pesquisa. Ao longo do 

estudo que desenvolvi, em diferentes momentos senti necessidade de montar painéis 

onde procurava relacionar as descobertas sobre a trajetória do fotógrafo. Era uma 

urgência em olhar e explorar visualmente aquelas descobertas, quase como um 

detetive que busca relacionar as pistas de um caso que está investigando.  

A diferença é que sobre Sioma eu não buscava uma verdade, o que procurava 

era relacionar vestígios para tentar descobrir o que eles tinham a me dizer sobre 

aquele personagem, como eles me ajudavam a compreendê-lo em suas diferentes 

potencialidades a partir dos rastros das “imagens que restam”. 

 
109 O painel semântico é uma ferramenta em que são usadas referências visuais para orientação da 
equipe de projetos. As imagens dos painéis podem ser organizadas em diferentes configurações, não 
possuindo regras específicas. Enquanto alguns profissionais separam as referências no painel a partir 
dos aspectos a serem planejados (paleta de cores, acessórios, ambientes, referências), “outros 
procuram aproximá-las para facilitar a expressão de ideia, alguns projetistas trabalham com uma lógica 
de construção aparentemente indefinida” (PEREIRA, 2010, p.39). 
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Alguns desses materiais, depois, me ajudaram a montar figuras como as que 

ilustram o segundo capítulo, mostrando como os irmãos Breitman se distribuíram pelos 

estúdios da família no Rio Grande do sul. Outros foram importantes para compreender 

as diferentes relações estabelecidas pelo Cine Jornal Aurora, e ainda há os que me 

auxiliaram a olhar para as articulações entre Sioma e Vargas, chegando, finalmente 

ao álbum da manobra militar de Saicã.  

À primeira vista, pode até parecer estranho ao analisar um álbum de uma 

manobra militar buscar inspiração justamente em um historiador da arte e da imagem 

que demonstra a todo o instante um desejo latente de transgressão das fronteiras 

disciplinares, numa busca própria pela ciência da cultura. Mas o pensamento 

“warburguiano” leva a refletir sobre as diferentes formas como uma imagem expressa 

seus mais diversos sentidos em relação aos também múltiplos sentidos trazidos por 

outras imagens. 

Acredito que uma das riquezas do Atlas Mnemosyne desenvolvido por 

Warburg é encaminhar a uma reflexão que compreende as imagens em uma relação 

dinâmica, que estabelece movimentos e trajetórias próprios, mas que é criada a partir 

de um vetor: o fotógrafo, as suas intenções e a sua imaginação.  

Isso ajuda a pensar sobre Sioma. Entendo que a movimentação de suas 

imagens muitas vezes acompanha uma rota difusa. É o caso, por exemplo, da imagem 

de Vargas feita em Cachoeira do Sul, sobre a qual tratei na seção anterior. Por quantos 

outros espaços essa imagem pode ter transitado e por quantos outros transitou antes 

de estampar o livro? Muitos espaços que, certamente, não foram sequer sonhados e 

muitos que nem existiam no momento do ato fotográfico, mas que sem o seu vetor, 

sem o olhar fotográfico, jamais teria ganhado aquela forma. 

É importante dizer, ainda, que ao tratar da potência dessas imagens, de como 

essas mídias de memória são ricas em possibilidades, não se pode perder de vista 

algo que é muito bem abordado por Didi-Huberman, que é o fato de as imagens de 

arquivo serem “obscuras como hieróglifos”, ou seja, que elas dificilmente falam por si 

só. É ao realizar releituras, escavar camadas, procurar conhecer o que aparentemente 

está opaco que elas se tornam capazes de se abrir “brutalmente a um mundo 

desconhecido”, uma fissura no espaço-tempo que nos fornece “o ‘esboço vivo’ da 

interpretação a reconstruir” (Didi-Huberman 2020, 130). 

As imagens registradas por Sioma nos fazem pensar no sentido do que 

propõe Georges Didi-Huberman, sobre o que é de fato ver uma imagem. Para o autor, 
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o ato de ver não é o ato de uma máquina de perceber o real enquanto composto de 

evidências tautológicas. O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a 

pares de olhos que se apoderam unilateralmente do “dom visual” para se satisfazer 

unilateralmente com ele.   

O autor defende a possibilidade de que se possa, de fato, “inquietar o ver”, 

tanto no ato propriamente dito de ver, quanto em seu sujeito. Dessa forma, ver é 

sempre um processo de inter-relação entre aquele que olha e aquilo que é olhado 

(DIDIHUBERMAN, 1998, p. 77) e, se formos mais além, seguindo o raciocínio do 

próprio Didi-Huberman, as imagens de Sioma tomam posição, pois diante dos 

diferentes caminhos possíveis a partir da tensão entre estética e política, ele decide 

por uma partida em detrimento das outras (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 113). Dessa 

forma, Didi-Huberman conclui que aquilo que não pode ser visto deve ser mostrado, 

algo que temos buscado fazer com as imagens registradas por Sioma.  

No caminho de devolver às imagens o seu tempo narrativo, buscando s 

histórias que podiam elas contar, procuramos também desenvolver outras etapas da 

pesquisa, como as entrevistas de história oral, a busca por jornais da década de 1940 

que pudessem ter publicado matérias sobre a mesma manobra, e a leitura do livro de 

memória de Sioma.   

O interessante é que à medida que se avançava em cada uma dessas etapas, 

surgiam novos elementos que poderiam agregar à análise do álbum, como artigos e 

reportagens publicadas por periódicos do Estado e também nacionais sobre o 

exercício militar, todos eles colocando em primeiro plano a modernização do exército 

e trazendo a manobra como a “maior parada de cavalaria realizada na América do 

Sul” (Diário de Notícias, 19/3/1940, p.18), um exercício que teria “impressionado o 

presidente da República” (A Noite, 19/3/1940, p.1), ou mesmo como “um símbolo dos 

novos tempos” (Diário de Notícias, 16/3/1940, p.16).  

Quando se folheia pela primeira vez o álbum Grande Manobra da 3ª Região 

Militar 1940 impressiona a criatividade e o cuidado com que foi feito. A técnica usada 

para apresentar a narrativa da publicação é muito interessante uma vez que se trata 

de uma obra que foi lançada há quase oitenta anos, em uma época em que não 

existiam programas de edição e as fotomontagens eram criadas artesanalmente.   

Buscando informações sobre o registro, começam a aparecer algumas 

respostas sobre a falta de outras pesquisas sobre o tema. Não encontramos dados 

sobre qual foi a tiragem da obra publicada em 1940 pela Oficina Gráfica da Editora do 
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Globo. Sabe-se, no entanto, que ela foi vendida em Porto Alegre especialmente a 

militares que participaram do exercício.  

A dificuldade de acesso ao material fez com que ele tenha caído praticamente 

no esquecimento ao longo dos anos. Nem mesmo na Fototeca Sioma Breitman, que 

reúne parte do acervo do fotógrafo, em Porto Alegre, há exemplar do álbum ou 

informações sobre ele.   

Além desses álbuns, existe um terceiro sobre a manobra, que está no acervo 

do Museu Militar do Comando Militar do Sul.  Ele é artesanal e foi feito por Sioma com 

as fotografias originais como forma de “agradecimento a atenção e confiança para 

comigo, pelo general Leitão de Carvalho” (SIOMA, 1976, p. 68). Carvalho foi o diretor 

das manobras realizadas em uma fazenda que até hoje funciona como campo de 

instruções do Exército, na cidade de Rosário do Sul, na fronteira oeste do Estado. O 

local, conhecido como Saicã, na época também foi chamado pela imprensa como 

“Saican”. A diferença entre o álbum impresso e o presenteado ao general é de mais 

de 78 imagens. Creio que existe um motivo claro para que isso tenha acontecido.  

O álbum que ficou com Leitão de Carvalho era um presente de Sioma para 

que ele guardasse uma recordação da manobra. Por conta disso, as 154 fotografias 

eram mais do que suficientes. Já o álbum impresso foi vendido ao público em geral, 

especialmente militares. Dessa forma, quanto mais fotos o álbum tivesse, maior era a 

chance de registrar a imagem de algum militar que, posteriormente, viesse se 

interessar a comprá-lo. Assim, com 232 fotografias distribuídas em 34 páginas, eram 

maiores as possibilidades de fazer boas vendas, além de ilustrar, como pretendia 

Sioma, as diferentes forças que faziam parte do exercício militar e a forma como o 

evento se estruturou durante os seis dias em que as manobras ocorreram.  

O fotógrafo conta que “umas sete centenas de flagrantes foram por mim 

tirados. Ao regressar, depois de dez dias, imprimi uma coleção completa de provas as 

quais foram submetidas à análise e escolha definitiva” (SIOMA, 1976, p, 68). É 

importante que se diga que a manobra militar durou menos de uma semana, logo, 

quando Sioma se refere a dez dias, está incluindo o tempo de viagem até Saicã.   

De acordo com Sioma (1976), o comando do Exército selecionou para seu 

arquivo uma coleção de fotos. Depois disso, ele teve a ideia de “confeccionar um 

álbum de fotos da manobra e imprimir tipograficamente para facilitar aos interessados 

de adquirir uma lembrança de sua participação na manobra” (SIOMA, 1976, p. 68).  O 

álbum foi lançado sob autoria de Sioma, que fez o planejamento, as fotografias e a 
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ilustração, enquanto aquele que ele chama de “senhor Andrade” se encarregou da 

venda de anúncios e dos exemplares: “com as fotos originais, organizei um álbum 

especial e dediquei-o, como agradecimento a atenção e confiança para comigo, ao 

general Leitão de Carvalho” (SIOMA, 1976, p. 68).  

O laço de fita verde e amarela (figura 77) que prende as 34 páginas que 

formam o álbum não deixa dúvida sobre o espírito ufanista que envolve a publicação. 

Na capa, com destaque para as cores que representam o Brasil, a bandeira brasileira 

e um soldado, ao lado de um brasão que remete aos “Estados Unidos do Brasil”, nome 

oficial que vigorou no país de 1889 a 1967, reforçam o papel do Exército como 

guardião da segurança nacional.   

  
Figura 77 – Capa do álbum Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940 

 

Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo da família Breitman. 

 

  

Apesar de Sioma ter assinado a obra junto a Andrade, em seu livro 

autobiográfico, Respingos de revelador e rabiscos (1976), o fotógrafo toma para si a 

responsabilidade pelas escolhas feitas em relação ao álbum. O papel de Andrade na 

parceria teria sido vender as publicidades da obra para as empresas do Estado.   

Logo nas primeiras páginas da publicação, Sioma afirma que ela tem como 

objetivo “mostrar fotograficamente o elevado panorama de nossa força armada, 

responsável pela defesa nacional” e que o álbum funciona como “repositório onde os 

soldados do Brasil encontrarão, a todos os momentos, o espírito de camaradagem tão 
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indispensável para a colimação do alto objetivo de unidade da pátria”. Para sepultar 

qualquer dúvida sobre a ode ao papel dos militares que constitui o álbum, Sioma 

anuncia ainda que se trata de uma “homenagem ao glorioso Exército Nacional” e que 

pretendem prestar um serviço de “difusão da brasilidade”.   

Dessa forma, o fotógrafo deixa explícitos dois pontos relevantes. O primeiro é 

a vontade de construir memórias sobre o exercício militar, acontecimento que ele 

considerava importante de ser lembrado ao longo dos anos. O segundo é o ponto de 

vista pelo qual esses registros são feitos, que é o de um imigrante que se sente 

abraçado pelo governo brasileiro e que, portanto, não tem olhar ingênuo, e sim 

seletivo, para que as fotografias mostrem o exército como uma instituição moderna e 

capaz de garantir a soberania nacional, como ele considerava que merecia ser feito.   

A obra não se trata de um álbum comum de fotografias. Ela é composta por 

fotomontagens realizadas por Sioma Breitman a partir das imagens que registrou 

durante o exercício militar. Como conceitua Francisco Aszman (1961), a 

fotomontagem é uma técnica que visa a associação de várias fotografias para formar 

uma nova obra. Ou, como traz Carvalho (1999, p.44), pode ser interpretada como uma 

“síntese de ideias e conteúdos múltiplos que são trazidos para o nível da linguagem 

visual e se organizam plasticamente sobre um determinado suporte material, 

configurando um discurso sem palavras”.   

Da forma como a técnica foi usada no álbum, ela se aproxima muito da 

montagem cinematográfica, e ao se observar o conjunto geral da obra seria possível 

afirmar, inclusive que a forma como as imagens são distribuídas criam uma narrativa 

na qual o álbum serviria perfeitamente como storyboard caso o desejo fosse filmar as 

cenas ali fotografadas ou mesmo como um storytelling, na acepção do conceito que 

remete a contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores de 

forma a apresentar uma mensagem de forma inesquecível.   

Ainda sobre a questão da montagem, não há como não lembrar mais uma vez 

de Didi-Huberman, já que para o autor a montagem é um conceito chave, pois permite 

estabelecer uma relação crítica entre as imagens, ajudando a fugir dos clichês do 

olhar. Em seu artigo Quando as imagens tocam o real, ele afirma que na montagem 

as imagens tomam posição e isso ajuda a compreender como a “história não é, senão, 

todas as complexidades do tempo, todos os estratos da arqueologia, todos os 

pontilhados do destino” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 212). 
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É necessário dizer também que o álbum da manobra é completamente 

diferente tanto em conteúdo quanto em termos de imagens e diagramação em relação 

ao álbum publicado por Sioma sobre Santa Maria, em 1935. Enquanto o material feito 

para representar Santa Maria segue um diagrama clássico, buscando aliar texto e 

fotografias ao mostrar os estabelecimentos da cidade, pessoas públicas e lugares que 

marcam a história da cidade, numa linha bem tradicional e comum no período, o álbum 

da manobra militar chama a atenção pela montagem.  

Segundo o pesquisador Ricardo Mendes, a fotomontagem já era um recurso 

experimentado desde o início do século XX em capitais brasileiras como São Paulo. 

Artistas da imagem como Vicenzo Pastore e Giovanni Sarracino usavam essa técnica 

associada aos retratos, rompendo com a abordagem realista da figura humana, “o 

recurso coloca, até certo limite, em cheque o estatuto da fotografia como documento, 

torna-o em princípio ambíguo” (MENDES, 2006, p. 3).  

Embora não fosse algo comum de se ver em outros álbuns de fotografia 

publicados por fotógrafos no Brasil neste período, esse tipo de montagem escolhida 

por Sioma, a qual aproxima a linguagem do que era feito pelos filmes no cinema, 

inclusive passando uma ideia de movimento com as imagens, era uma prática comum 

nas maiores revistas publicadas naquela época.  

A revista S.Paulo, publicada a partir de 1936, pode ser considerada pioneira 

tanto no projeto gráfico (que privilegia a imagem) quanto na utilização da 

fotomontagem nas reportagens. Até então o domínio era da fotografia como mera 

ilustração dos textos. Segundo Benedito Junqueira Duarte, que foi fotógrafo da revista, 

o periódico reduziu os textos e passou a valorizar a imagem o que era uma quebra de 

padrões na época. Segundo ele, “frequentemente, imagens da revista tinham como 

referência as fotomontagens do construtivismo russo e do dadaísmo alemão” e era a 

primeira vez que, na imprensa brasileira, “se reconhecia o valor informativo e didático 

da imagem fotográfica” (DUARTE, 1982, p.72).  

Ao realizar um exercício de análise da fotografia nas revistas ilustradas 

cariocas, na primeira metade do século XX, a pesquisadora Ana Maria Mauad (2005) 

também apontou que as revistas ilustradas brasileiras tinham um padrão de 

refinamento e um toque artístico que valorizavam o produto e os retratados nelas 

impressos. Por conta disso, não é raro encontrar montagens em capas e reportagens 

de periódicos como Revista da Semana, Fon-Fon, Kosmos, Careta, O Cruzeiro e 
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Diretrizes. Mais tarde, Manchete e Realidade também trouxeram da Europa o que 

havia de mais moderno em termos de jornalismo, fotorreportagem e técnicas gráficas. 

Mauad avalia que, em sua primeira fase editorial, que se prolongaria até o 

final da década de 1930, O Cruzeiro tinha um caráter mais cosmopolita, ancorado nos 

serviços das agências de notícias internacionais. Mas, a partir da década de 1940, 

mesma época em que Sioma faz o álbum da manobra, passou a valorizar muito mais 

as imagens, nos moldes das famosas revistas internacionais Life, Look, Paris Match, 

entre outras. Foi neste período que em O Cruzeiro, uma das principais revistas que o 

país já teve, a imagem deixou de ser uma ilustração, e passou a ganhar maior 

destaque em muitas reportagens: 

 
O fato é literalmente construído, dessa forma as fotografias deixaram de ser 
apenas dispostas nas páginas das revistas para serem, com diferentes 
tamanhos e formas, deliberadamente arranjadas rompendo com o esquema 
ilustrativo tradicional. Com tais mudanças, a revista O Cruzeiro promoveria 
uma reformulação geral no padrão das publicações ilustradas, que tiveram 
de reordenar toda sua linha editorial para concorrer com o novo padrão 
estético imposto. Algumas publicações que tradicionalmente tinham uma boa 
entrada no mercado, como Careta, Fon-Fon e Revista da Semana, 
conseguiram se reformular e sobreviver (MAUAD, 2005, p. 155).  

   

Em relação à técnica escolhida para a publicação, Sioma, não deixou pistas 

sobre o motivo que o impeliu a realizar as fotomontagens. Como relatamos no capítulo 

anterior, enquanto estava em Santa Maria, Sioma já tinha feito algumas montagens 

com fotografias para um jornal local. Além disso, como era um leitor assíduo de 

grandes revistas brasileiras e mundiais, sabia que esse tipo de tratamento da imagem 

estava ganhando espaço naquela época.  

Sem explicitar sua escolha, o fotógrafo abre caminho para que se imagine 

algumas hipóteses. Como por exemplo, que ele queria aproximar a sua obra daquilo 

que as revistas mais importantes faziam na época. Também podemos dizer que por 

Sioma ser um sujeito bastante prático e por ter interesse na venda doa álbuns, 

buscasse conseguir uma opção mais lucrativa, já que com as fotomontagens 

conseguia mostrar mais rostos e, assim, aumentar as chances de ter seu álbum 

vendido já que essa era a finalidade da obra. Na verdade, uma opção não exclui a 

outra, afinal, como mostramos a respeito do empreendedorismo de Sioma, ele 

procurava aliar a sua arte das práticas que pudessem trazer lucro ao seu estúdio.  

A escolha de como Sioma apresenta os elementos que compõe o álbum 

também é algo interessante de ser observado. É preciso dizer que havia uma série de 
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autoridades presentes na manobra. Além do próprio presidente Getúlio Vargas, havia 

os Generais Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra; Pedro Aurélio Góes Monteiro, 

chefe do Estado Maior do Exército; e o comandante da 3ª Região Militar e do 8° 

Regimento de Infantaria de Passo Fundo, Estevão Leitão de Carvalho. Houve 

preocupação de Sioma em legendar algumas das imagens para identificar os 

personagens centrais (figura 78/ página 30 do álbum anexo A).  

 

Figura 78 – Identificação das autoridades militares na manobra 

.  
Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo da família Breitman. 

  

Chama a atenção, ainda, a forma como as autoridades são apresentadas, 

como mostra a Figura 79 da próxima página (página 29 do álbum anexo A). Ela faz 

lembrar a forma como eram trazidos o elenco de um filme ou seus personagens 

principais, logo na introdução do filme, para se tornarem conhecidos pelos 

espectadores. Aliás, a apresentação lembra também as cartelas que nos anos de 1930 

tinham sido usadas por Sioma em seu Cine Jornal Aurora, em Santa Maria.  
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Figura 79 – Apresentação das autoridades presentes à manobra 

 
Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 

 

Nas duas imagens seguintes, o general Dutra, na época Ministro do Exército, 

e o presidente Getúlio Vargas (figura 80/ página 33 do álbum anexo A) realizam a 

inspeção da tropa. Em ambas se percebe que na imagem central, há uma 

preocupação com a luz incidente sobre Dutra e Vargas, que as os coloca em evidência 

em relação aos demais.   

 
Figura 80 – Fotomontagem sobre a inspeção do Ministro Eurico Gaspar Dutra 

 

 

 Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 
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Figura 81 – Fotomontagem sobre a inspeção pelo presidente Getúlio Vargas 

 

 Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 

 

São apresentadas no álbum “todas as armas do exército, incluindo a Força 

Aérea e a Brigada Militar do Estado (RS)” (SIOMA, 1976, p. 67). Aqui é necessária 

uma contextualização histórica, pois o termo Forças Armadas, atualmente, comporta 

a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Mas, no período compreendido entre os anos 

1920 e 1940, ainda não existia o que se denomina atualmente como Força Aérea. Ela 

foi fundada em 1941, após a desvinculação entre os aviões do Exército e da Marinha, 

para a criação de uma nova força que teve mais tarde papel importante na Segunda 

Guerra Mundial. Entre 1927 e 1940, o que se tinha no Brasil era a chamada Arma de 

Aviação.   

De acordo com os militares Cláudio Moreira Bento e Luiz Caminha Giorgis, 

que escreveram um livro sobre a história da 3ª Região Militar, os aviões que 

participaram da manobra em Saicã faziam parte do 3º Regimento de Aviação, que 

tinha como sede a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul.  De acordo com os 

autores, um ano depois da manobra, o Regimento passou a integrar o recém-criado 

Ministério da Aeronáutica.   
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Em uma das imagens, a qual se refere à aviação (figura 82/ página 37 do 

álbum anexo A), chama a atenção a posição ufanista que aponta “ama a aeronáutica 

porque na sua eficiência e grandeza repousa o futuro da pátria” (SIOMA, 1940).   

 

Figura 82 – Fotomontagem sobre a arma Aviação 

 

Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 

 

É importante destacar como a aviação tinha destaque no país naquele cenário 

de Segunda Guerra Mundial, tanto que, em 1941 foi criado o Ministério da Aeronáutica 

e, em 1944, apenas quatro anos após a manobra, a Força Expedicionária Brasileira 

lutou ao lado dos Aliados, na frente italiana durante o conflito mundial. De acordo com 

Bento e Giorgis (2014), no exercício militar em Saicã, em 1940, foram registradas 150 

horas de voo. Por isso, por mais que a atenção maior tenha se voltado para a 

Cavalaria, que contava com algo entre cinco e sete mil cavalarianos, num volume 

incomparável no que diz respeito a volume de tropas em um treinamento, é inegável 

que os aviões, que chegavam a pesar 860 quilos, chamaram a atenção.  

À medida que se folheia o álbum e se observa as montagens, é possível 

perceber que a forma como as imagens estão distribuídas garante às páginas uma 

ideia de movimento. Por mais que uma série de autoridades militares e até o então 

presidente da República, Getúlio Vargas, tenha participado da manobra, Sioma não 

opta pelos retratos estáticos. Ele recorta, cola, desenha e cria uma nova composição 

com as imagens por ele registradas. Em uma fotomontagem que trata da arma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_Expedicion%C3%A1ria_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aliados
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
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Infantaria (figura 83/ página 36 do álbum Anexo A), chama atenção o destaque dado 

ao corneteiro, um homem negro, num sinal de que no Exército “moderno” haveria 

espaço para todos.  

 
Figura 83 – Fotomontagem sobre a arma Infantaria 

 

 Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 

  

Nesta mesma imagem, podemos observar que os soldados usam uniforme de 

campanha e equipamento de Infantaria, os quais, devido ao período histórico, tinham 

influência francesa. É interessante perceber que, naquela época, os militares usavam 

perneiras, uma proteção para as pernas para evitar picada de animais como cobras 

ou mesmo o chute de animais como os cavalos, pois os coturnos, mais comuns no 

exército norte-americano, onde eram chamados de combat boot, ou botas de combate, 

só foram implementados no exército brasileiro depois da Segunda Guerra Mundial.   

Também é interessante observar os ângulos escolhidos por Sioma para as 

fotografias. Em uma delas (figura 84), o fotógrafo, habilidoso em relação à composição 

de quadro na fotografia, se colocou numa posição um pouco mais abaixo da linha da 

cintura dos soldados, em um ângulo de câmera de contraplongée. Com a câmera em 

uma linha reta de baixo do ponto de interesse, a tropa, os soldados ganharam 

imponência na fotografia. 
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Figura 84 – Imagem que mostra as tropas em instrução 

 

 Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 

  

Classifiquei as fotografias do álbum para compreender de que forma elas se 

distribuem na publicação. Foi assim que percebi uma divisão entre imagens de 

autoridades gerais (15 fotografias), inspeções (15 fotografias), General Dutra (19 

fotografias), Getúlio Vargas (36 fotografias), Infantaria (nove fotografias), Cavalaria 

(oito fotografias), Artilharia (quatro fotografias), Aviação (cinco fotografias), 

Engenharia (15 fotografias), Serviço de Saúde (cinco fotografias), Veterinária (quatro 

fotografias), vista geral da manobra (cinco fotografias), rancho (oito fotografias), 

aspectos do Serviço (sete fotografias), grupos diversos (33 fotografias), visitas ao 

posto de comando da Brigada Militar (12 fotografias), oficiais da Brigada Militar (sete 

fotografias) e desfile e encerramento (31 fotografias).   

Apesar de ter recebido destaque pela imprensa na época, devido à grande 

quantidade de animais e de cavalarianos no exercício militar, a Cavalaria só aparece 

em oito imagens. As fotos mostram os cavalarianos percorrendo longos trajetos e 

dando de beber aos animais. Na fotomontagem a seguir, figura 85 (página 38 do álbum 

anexo A), todas as fotografias são posadas, exceto a última à direita.  
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 Figura 85 – Fotomontagem sobre a Cavalaria 

Fonte:  Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman.  

  

Vargas, que usa uma roupa e capacete de cores especiais, aparece sempre 

em posição privilegiada, geralmente ocupando o quadro central da fotografia (figura 

86/página 45 do álbum anexo A).  

 

Figura 86 – Vargas, ao centro da imagem, inspeciona um exercício militar 

 

 Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 
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As fotos também revelam as reações do presidente brasileiro. Em uma delas, 

numa trincheira, enquanto o militar à esquerda mostra ar de seriedade, preocupação, 

Vargas esboça uma certa tranquilidade, mesmo estando dentro de um ponto de 

observação e sujeito à ação do inimigo (figura 87, página 45 do álbum anexo A).   

  

Figura 87 –Getúlio Vargas e um militar num posto de observação 
 

 

  Fonte: Álbum “Grande Manobra da 3ª Região Militar 1940”. Acervo família Breitman. 

 

As poses em que aparece o presidente insinuam organização e coragem, 

como se quisesse, ele próprio, verificar todos os detalhes de cada operação, como o 

faz ao inspecionar metralhadoras, postos de observação, usando um binóculo, 

verificando mapas e em outros momentos táticos. O presidente está sempre vigilante, 

é quase que uma metáfora ao presidente como um zelador do futuro do país e 

garantidor da segurança nacional.   

Para que se possa compreender o resultado do trabalho de Sioma não basta 

olhar isoladamente para a camada visual que são as imagens presentes no álbum, o 

visível, como caracteriza Kossoy (2001). É preciso ir além, e mergulhar na análise da 

sua trajetória, sua formação cultural, sociabilidade e na própria criatividade que 

permeia o seu trabalho. Só assim iremos ao encontro do que propõe Kossoy (2001, p. 

42-43) sobre a importância de revelar o olhar do fotógrafo e colocá-lo como um 

personagem importante da construção da imagem.   

Isso nos permite dizer, sem sombra de dúvida, que “o estabelecimento do 

lugar que cada imagem deve ocupar no interior dos álbuns não é resultado de uma 
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escolha arbitrária, mas revela a preocupação de conduzir o receptor a uma 

determinada leitura” (SILVA, 2005, p. 2). No álbum publicado por Sioma em 1940, as 

intenções aparecem tanto em forma de indícios, como a capa verde amarela, quanto 

mais diretamente no texto de contracapa em que o autor afirma:   

  

Ama ao Brasil sobre todas as coisas do mundo, porque é a tua pátria. Lembra-
te que tua pátria é a mais bela, a mais nobre e a mais digna, e sua história, 
que deves conhecer, é brilhante. Ama ao exército em que tens a honra de 
servir, porque é o guardião do Território Nacional, e não te esqueças que ele 
soube escrever páginas de glória, imorredoura nos campos de batalha neste 
continente, e que si preciso, saberá escrever muitas outras mais (SIOMA, 
1940, p.34).  

  

 Além disso, nas mais de 40 publicidades vendidas, há frases como a da 

empresa Fernandes Costa: “Ser brasileiro é amparar, sobre todas as coisas, a ação 

patriótica, dinâmica e bem intencionada de Getúlio Vargas”.  

É interessante ressaltar que a França, na época da Segunda Guerra Mundial, 

na intenção de vigiar os movimentos oposicionistas concentrados no Brasil, tinha 

decidido instalar postos de adido militar em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Basicamente, a função desses adidos era a de vigiar os colonos estrangeiros. Os 

elementos a serem vigiados eram aqueles que representavam, na visão francesa, 

algum perigo para a França, 

   

por isso, não precisam ter cometido algum crime ou ter envolvimento com o 
partido nazista ou comunista. Todos os colonos estrangeiros são alvos de 
especulações, pois podem estar coligados a alguma conspiração contra os 
interesses da França: é a teoria da conspiração” (BELLINTANI, 2009, 
p.476).   

  

 Convém lembrar que Sioma era um imigrante ucraniano, judeu e que por isso 

poderia ser visto como um conspirador. Porém, a exemplo de seu pai, também 

fotógrafo, que em plena perseguição aos judeus no leste europeu nos anos 1910 

conseguiu manter boas relações com o Estado, Sioma parece ter mantido sempre 

uma relação harmoniosa com a elite luso-brasileira e teuto-brasileira e, em especial, 

com os militares.   

Em uma das entrevistas com Samuel Breitman, ele lembrou da passagem que 

relatei no início deste capítulo, que, certa vez, devido ao sotaque, um militar perguntou 

a Sioma de qual estado era, devido ao sotaque. “Então, ele contou que era ucraniano. 

E o comandante então disse: ‘- e será que tu não és um espião’. Meu pai falava 
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português perfeitamente, mas ficou aquela brincadeira ‘será que tu não estás infiltrado, 

será que não és um espião?’” (SAMUEL BREITMAN, entrevista à autora, 2016).  No 

livro, Sioma não fala nada sobre essa questão de ser visto como um espião. Talvez 

isso faça parte apenas dos relatos orais da família. 

Certamente, toda essa bagagem trazida por Sioma influenciou sua forma de 

lidar com os assuntos os quais fotografou ou filmou. Seja no álbum ou em suas outras 

realizações, assunto e fotógrafo são questões que se conectam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Gosto de pensar a memória como a escritora Virgínia Woolf a definiu há alguns 

anos na biografia Orlando, como “uma costureira, e por sinal bastante imprevisível”, 

que faz correr a agulha “para cima e para baixo, para cá e para lá. Não sabemos o 

que vem a seguir ou o que virá depois. Assim, o mais banal movimento no mundo, tal 

como sentar-se a uma mesa e puxar para perto o tinteiro, pode agitar mil fragmentos 

díspares e desconexos, alguns brilhantes, outros obscuros” (WOOLF, 1998, p.75-76). 

Essa metáfora faz perceber como a memória – que por sinal é um fio condutor 

de todo o percurso que desenvolvo na presente tese – é, ao mesmo tempo, importante 

e complexa. Sem memória, não conseguimos criar identificação enquanto sujeitos, 

formar nossas identidades ou apreender o mundo. Com memória, estamos sujeitos à 

delicada e imprevisível tessitura entre lembranças e esquecimentos. E é importante 

dizer que, conforme abordei ao longo da tese, o esquecimento não é um fardo, muito 

pelo contrário, é uma escolha. Nós selecionamos o que vamos manter vivo em nossas 

lembranças e o que iremos destinar ao lixo de nossas histórias.  

Ao longo do caminho deste estudo, busquei a construção da trajetória de vida 

do fotógrafo ucraniano Sioma Breitman, sobre o qual existe uma memória 

consolidada. E não é pouco dizer que ele é considerado um dos maiores fotógrafos 

do século XX no Rio Grande do Sul. Mas, procurei mostrar como, ao realizar um 

percurso interdisciplinar, envolvendo as metodologias da história oral, da pesquisa 

narrativa e da arqueologia das mídias, é possível desvendar camadas menos 

superficiais sobre esse personagem e revelar aspectos do passado dele que não 

foram perpetuados pela memória-história.  

Procurei apresentar uma imagem desse personagem diferente daquela que 

ficou consolidada como oficial. O Sioma com retoques é o homem por trás da 

máquina, o qual tem uma trajetória de vida e que enquadra o mundo de uma maneira 

única. Isso acontece não só porque ele era um artista múltiplo, mas também porque o 

fotógrafo é bem mais que aquele que aperta o botão disparador. Sioma usava todo o 

seu repertório cultural, do qual faziam parte suas vivências, seus traumas, suas 

experiências, sua visão de mundo, e filtrava aquilo que desejava registrar sobre a 

época em que viveu. Assim, as mídias de memória deixada por ele não são inocentes, 

suas imagens são reflexos de suas escolhas, não apenas das técnicas, mas também 

das que envolvem toda a teia de afetos que faz parte do ato fotográfico.  
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Além de contribuir para as reflexões a respeito de questões que envolvem a 

memória e as diferentes mídias de memória, a presente pesquisa se soma aos 

estudos sobre trajetórias de fotógrafos que também se aventuraram a fazer cinema 

no Brasil. Infelizmente, ainda existem poucos estudos desse tipo, o que revela um 

campo interessante para outras pesquisas.  

Mas, mais do que salvaguardar lembranças sobre Sioma, o que busquei com 

essa tese foi investigar as memórias sobre esse imigrante e buscar compreender 

como as potências imagéticas das mídias de memória por ele produzidas podem ser 

despertadas e mobilizadas para construirmos a sua narrativa de vida. Olhar para 

essas imagens, para além do que está na superfície, escavá-las, nos leva a devolver 

tempo e contexto a essas mídias, sejam elas os retratos, os álbuns – entre eles o da 

manobra militar de 1940 – ou as edições do Cine Jornal Aurora.  

O percurso dessa tese envolveu investigar e escrever sobre afetos, memórias, 

intenções, lembranças, esquecimentos, e buscar informações sobre um personagem 

muito denso e sobre o qual não tenho a menor pretensão de ter dito tudo. Sioma era 

tão múltiplo que foi preciso buscar diferentes aportes metodológicos, como a 

arqueologia das mídias, a história oral e a pesquisa narrativa para não só encontrar 

materiais e outros documentos sobre ele, mas também para aprender a olhar para 

esses materiais de forma a conseguir despertar suas potências e compreender o que 

eles têm a dizer.  

Ao longo dos últimos quatro anos, me vi as voltas com cartas, fotografias, 

recortes de jornal, registros fílmicos dos mais variados acervos. Havia muito sobre 

Sioma, o que é um privilégio e tanto, afinal, em relação aos realizadores pioneiros, 

geralmente ocorre o inverso. Isso ajuda a comprovar como esse fotógrafo tinha 

vontade de memória e se preocupou com o que seria preservado sobre si.   

A partir da perspectiva das arqueologias das mídias, que propõe uma 

escavação profunda, buscando compreender o presente e o futuro das mídias sem 

descuidar do seu passado, pude compreender a importância dessa riqueza de 

materiais. Cada descoberta foi como um fóssil! 

 Todos os rastros, todas as fontes e também todas as pistas falsas contribuíram 

para compreender Sioma e suas realizações. O pesquisador que trabalha com a 

arqueologia das mídias e que busca o caminho da pesquisa narrativa e da história oral 

precisa estar sempre com o faro apurado para o que vai encontrar (e para o que não 

encontrar também) no seu caminho. Seja um diário, uma carta, uma fotografia, um 
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rabisco em um papel antigo, um depoimento oral, um jornal de época, o arqueólogo 

das mídias deve estar alerta. 

Por estar muito ligada à questão das emoções, e não podia ser diferente, afinal 

a pesquisa que realizei investiga memórias, seria natural e até poético se ao encerrar 

esse estudo, agora, pudesse contar que ele começou com uma conversa, um 

depoimento, ou algo bem íntimo e afetivo. Mas não foi assim. “Conheci” Sioma Breitan, 

em 2016, em meio a uma longa lista de filmes que fazem parte da filmografia brasileira. 

O seu nome era o único que figurava como realizador de filmes em Santa Maria na 

lista disponibilizada pela Cinemateca Brasileira.  

Por outro lado, tais fragmentos fílmicos feitos por ele nos anos de 1930 eram 

desconhecidos. A curiosidade me levou à pesquisa, a procurar a família Breitman e a 

descobrir que tais filmes, que ele batizou com o nome de Cine JJornal Aurora, eram 

exibidos na vitrine de seu estúdio fotográfico, a Casa Aurora. Quase cinco anos 

separam a pesquisadora que viu aqueles filmes pela primeira vez da possibilidade de 

hoje dar nome a esse circuito exibidor criado por Sioma como “Cinema de Vitrine”.  

Antes de ser um homem, um fotógrafo, um grande artista da imagem, um pai 

rigoroso, uma pessoa de senso estético apurado e com uma resposta sempre afiada 

para dar a quem o desrespeitasse, Sioma foi para mim um dado, uma estatística, um 

número. Foi a partir das entrevistas de história oral que o fotógrafo ganhou uma alma, 

um endereço vivo na memória dos seus familiares.  

Por mais que trabalhe com uma pesquisa que remonta a um personagem que 

nasceu há 118 anos, que morreu há mais de quarenta anos e que caminha rumo ao 

seu centenário de profissão, realizar um estudo sobre trajetória de vidas é algo 

complexo. E não poderia ser diferente, afinal as memórias não são estáticas, pelo 

contrário, estão sempre em transformação.  

Trabalhei com muitos documentos e depoimentos de e sobre Sioma, mas 

busquei explorar também os silêncios. O que a família não lembrou em seus 

depoimentos também tem relevância, o que Sioma não contou em seu relato 

autobiográfico também diz muito sobre esse personagem. Sobre isso, posso lembrar 

também que o próprio fotógrafo deu o nome de Respingos de revelador e rabiscos à 

sua autobiografia escrita em 1976. Fica evidente que ele estava consciente que não 

estava revelando tudo, estava, apenas, “respingando” revelador naqueles pontos de 

sua trajetória que considerava mais interessante preservar.   



278 
 

Entre as dúvidas que ficaram estão, por exemplo, as suas percepções sobre 

Getúlio Vargas. A admiração do fotógrafo pelo homem político é evidente. Tanto que 

Sioma empreendeu a uma verdadeira “caçada fotográfica”, a qual resultou em cinco 

autógrafos do presidente em um mesmo retrato dele feito pelo fotógrafo.  Mas não 

podemos esquecer que era uma época de ditadura, de perseguição e restrições aos 

judeus. Sioma em nenhum momento expõe o que pensava sobre essa política 

antissemita do governo Vargas.  

O que me propus – e posso encerrar essa pesquisa satisfeita – foi mostrar que 

existiam outras faces de Sioma. Uma das mais importantes, com certeza, foi o Cinema 

de Vitrine, que abre uma porta, inclusive, para que outros pesquisadores saibam que 

esse tipo de produção, o Cine Jornal Aurora, existiu e, quem sabe possam descobrir 

outros realizadores que tenham aderido a tal prática.  

Mas, também, havia o Sioma judeu, que se preocupou em construir formas de 

que sua família não fosse ameaçada mesmo em meio a um governo autoritário e que 

reprimiu a população judia. O Sioma ucraniano, que herdou do pai o talento da 

fotografia, mas que teve de fugir do país. O Sioma brasileiro, que se preocupou em 

aprender o português correto e a apresentar o Rio Grande do Sul ao exterior. Não sei 

quantos foram os Siomas, mas certamente, além do que pude encontrar sobre ele, 

ainda há muito a ser pesquisado. Que imagens ainda podem se encontrar pelas casas 

do interior do Rio Grande do Sul feitas ou retocadas por ele, por exemplo?  

O testemunho deixado pelo fotógrafo em suas mídias de memória sobre si e 

sobre o seu tempo nos falam não só sobre Sioma e sua arte, mas também sobre a 

evolução tecnológica no campo da fotografia, sobre o desenvolvimento da 

comunicação no Estado e sobre a própria transformação da profissão de fotógrafo. 

Esses relatos também podem servir de base para muitos outros estudos e para 

compreender até mesmo outros fotógrafos seus contemporâneos, tema que também 

carece de estudos.  

Concluo essa tese cheia de inquietações: quem eram as pessoas que 

assistiram aos filmes de Sioma? Como os cinejornais eram projetados? Porque Sioma 

preservou os filmes, mas praticamente não restaram fotos feitas pela Casa Aurora? 

Houve mesmo um incêndio no estúdio de Santa Maria? De onde vinha o nome 

Aurora? Mas, não encaro tais perturbações como um problema e sim como 

relacionadas a duas questões que debati ao longo deste estudo. A primeira é que a 

memória não guarda tudo. Há respostas que foram parar no lixo da história. A 
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segunda, é que a escavação que propõe a arqueologia das mídias envolve explorar 

diferentes camadas e posso, sim, não ter acessado camadas suficientes para 

responder a essas dúvidas. Fui além da superfície e cheguei até onde as escavações 

me permitiram. Talvez outros pesquisadores, e torço para que isso aconteça, 

descubram mais fósseis que permitam ir ainda mais longe.  

Quero concluir essa tese com um trecho do romancista português João 

Morgado, que em seu Diário dos imperfeitos, escreve sobre a volta do personagem 

ao local da infância, onde encontra seu antigo lar e percebe que “cheirava a sol na 

janela, como cheirava a sombra fresca no corredor. Cheirava à mobília de madeira, à 

lenha na lareira apagada, à pele dos sofás, aos sapatos sujos debaixo da mesa e à 

roupa tombada pelo chão. Cheirava a réstias de incenso, a maçãs maduras no cesto 

da cozinha. Cheirava a memórias…” (MORGADO, 2017, p.32).   

Esse “aroma de memória” permeia toda a pesquisa que realizei. Ao revisitar 

Sioma, 118 anos depois do seu nascimento, posso apresentar essa versão, com 

retoques, como as modificações que ele fazia nos retratos, mas carregada de afetos 

e potências. Sioma definitivamente não está condenado ao lixo da história, suas 

mídias de memória que até então não tinham sido pesquisadas, agora, não correm 

mais esse “risco” também. Elas pulsam para além do próprio tempo do homem que 

as construiu.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – PERFIL DOS ENTREVISTADOS E TRANSCRIÇÕES 

  

1 SAMUEL BREITMAN  

 

1.1 PERFIL 

  

Figura 88 – Samuel Breitman 

 

Fonte: Fotografia feita pela autora. 

 

 Samuel Breitman, 93 anos, nasceu em Porto Alegre em 29 de julho de 1928. 

É o filho mais velho de Sioma e Rosa Breitman. Morou com os pais nas cidades de 

Cachoeira do Sul, Santa Maria e Porto Alegre. É médico formado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Sua formação em radiologia faz com que brinque que, 

assim como o avô e o pai, ambos imigrantes ucranianos, que se dedicaram a 

fotografias de pessoas, ele também tenha passado a vida fotografando pessoas, 

porém, realizando “imagens internas”.   

Samuel morou em Santa Maria até os nove anos, e aparece, juntamente com 

o irmão, Irineu Breitman, em alguns dos registros fílmicos feitos pelo pai. Depois, 
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voltou com a família para a capital do Estado e, após formado, foi morar nos Estados 

Unidos. De volta ao Brasil, descobriu uma oportunidade de trabalho em Cachoeira do 

Sul, onde instalou o primeiro instituto de radiologia da cidade.   

 A construção do instituto foi cuidadosamente registrada por Samuel com uma 

câmera de 16mm, e em 1957, ele obteve o segundo lugar em um concurso para 

realizadores amadores em Porto Alegre com o registro fílmico. O filme foi restaurado 

pelo programa de restauro da Cinemateca Brasileira em 2007, e atualmente faz parte 

do acervo do local.   

 Em sua casa, Samuel Breitman guarda com cuidado livros, recortes de jornal 

e muitas fotografias feitas por seu pai. Também tem guardada a câmera 16 milímetros 

que usou para fazer o seu documentário, o troféu que ganhou como premiação, além 

de objetos pessoais de seu pai, como uma bengala, que o próprio Samuel utiliza 

atualmente.  

 

1.2 ENTREVISTA  

 

Olha, Solita, ela trouxe a minha foto, a que fez de mim. Sou eu, com a câmera 

do pai. É aquela que está na caixinha de couro. Está linda a foto! Lembrar do meu pai 

é um pouco difícil porque tudo foi há muito tempo. Mas vamos ver no que eu consigo 

ajudar.   

O meu avô, Nathan Breitman, que no Brasil era chamado de Nissin, aliás ele 

era chamado de todo jeito, Nissin, Nissim, Missim ou Nathan, era fotógrafo na Ucrânia, 

ele e a minha avó, Ida, tinham cinco filhos, e viviam na cidade de Olgopol. Em 1917, 

com a Revolução Russa, os judeus passaram a ser perseguidos, e muita gente fugiu. 

A minha família também fez isso.   

Nós tínhamos parentes em Buenos Aires, e o meu pai resolveu sair da Ucrânia 

e ir para lá porque esperava que eles arrumassem algum emprego para ele, alguma 

coisa. A ideia era que a família não se separasse, que todos fossem para a Argentina. 

Meu pai, que era o filho mais velho, foi na frente, em 1923, à procura dos nossos 

parentes que estavam morando na Argentina. Eles ajudaram um pouco, mas não 

tinham condições de ajudar muito. Então, ele teve de se virar.   

Quando o restante da família tentou ir para Buenos Aires, não conseguiu. O 

meu avô não tinha uma perna, usava uma prótese, eu não sei por que ele tinha perdido 

a perna, mas tinha sido ainda na Ucrânia, então, quando eles pediram o visto para a 
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Argentina, negaram porque consideraram ele um invalido. Disseram “inválidos nós 

não queremos aqui”.  

Aí meu avô disse que era fotógrafo, retocador de negativos, e na época se 

usava muito retocar os negativos. Mas negaram de qualquer forma. Então ele decidiu 

que viriam para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, porque poderia ser que pela 

fronteira conseguissem chegar a Buenos Aires e encontrar o meu pai, mas com a 

dificuldade de locomoção do meu avô, isso foi ficando cada vez mais difícil.   

Então, o meu pai estava na Argentina, mas um dia acabou vindo visitar os 

parentes em Porto Alegre, conheceu a minha mãe, se apaixonaram e acabaram 

ficando por aqui. Ele chegou ao Brasil na década de 1920. 

Para ele não foi fácil, porque ele estava vivendo em uma cidade cosmopolita, 

que era Buenos Aires, e mudou para Porto Alegre, que ainda estava se 

desenvolvendo. Ele não pretendia ficar. Foi a paixão pela minha mãe, dona Rosa, que 

era romena, e desde criança vivia no Brasil, que fez ele ficar e, depois, tentar a vida 

em cidades menores, como Cachoeira do Sul e Santa Maria.   

O meu avô tinha montado um estúdio em Porto Alegre, na Avenida Osvaldo 

Aranha, aqui no Bom Fim, em Porto Alegre. Depois, ele abriu um estúdio na Rua 

Marechal Floriano e deixou o irmão mais novo dele trabalhando com o pai. Depois, o 

meu pai descobriu uma oportunidade de trabalho em Cachoeira do Sul, e foi para lá, 

daí esse irmão assumiu o ateliê da Osvaldo Aranha e o outro na da Marechal Floriano. 

Depois, ele foi para Santa Maria e deixou outro irmão em Cachoeira. E quando ele 

veio de Santa Maria para Porto Alegre, deixou o outro irmão em Santa Maria. Todos 

esses estúdios se chamavam Aurora, o motivo eu não sei.   

O meu pai passou por essas cidades, mas em 1937 voltou para Porto Alegre 

de onde só saiu para as viagens de trabalho. Uma delas foi em 1940, quando Exército 

não tinha fotógrafo, então ele foi convidado para ir em algumas manobras para 

fotografar, em um local chamado Saicã, onde o Exército tinha um campo para fazer 

manobras. Mas a maioria das viagens era para os salões, ele viajou o mundo levando 

o seu trabalho e o de muitos fotógrafos dos quais ele conhecia o trabalho, e que não 

tinham condições de fazer essas viagens.  

 Meu pai tinha isso que querer ajudar. Tem uma história que a gente conheceu 

de perto e que ele também conta no livro dele, que é de um homem que estava em 

depressão, que era deficiente físico. Ele conheceu esse homem porque o irmão dele 

tinha uma fruteira que o meu pai frequentava. Esse homem só se locomovia em 
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cadeira de rodas e por conta disso tinha muita dificuldade para o trabalho. Meu pai 

ensinou fotografia para ele e montou um laboratório adaptado na casa dele. Trabalhou 

com fotografia até o fim da vida.   

 Eu Nasci em Porto Alegre, mas fui ainda pequeno para Cachoeira do Sul. 

Lembro alguma coisa de Santa Maria também. Eu era pequeno, mas de alguma coisa 

me lembro. A imagem dele pela cidade com a câmera é algo que não sai da minha 

memória. Aquilo era a vida dele, não era só negócios, era uma paixão. 

O meu pai tinha um estúdio de fotografia na Rua Doutor Bozano, na primeira 

quadra. Ele gostava de fazer cinema amador. Filmava os eventos da cidade, como 

desfiles de Sete de Setembro, depois ele passava na vitrine com um projetor para 

dentro da loja, em uma tela que ficava na vitrine e a prefeitura fechava a quadra porque 

enchia de gente para ver o Cine Jornal Aurora. Ele tinha as ideias dele. Era muito 

dedicado à arte fotográfica, mas não sei de onde tirou essa ideia de usar a vitrine para 

a exibição.   

E tem um detalhe disso que é muito interessante, que é ele fazer tudo sozinho 

com a filmadora 16mm dele, e depois so ia para o Rio de Janeiro para revelar e rotular. 

Ele sempre queria que os filmes tivessem o letreiro “Cine Jornal Aurora” assim servia 

de propaganda para o estúdio. Imagina, aquele monte de gente assistindo as cenas e 

ele fazia a propaganda ao mesmo tempo. Quer dizer, era um interesse dele pelo 

cinema amador, ele se interessava mesmo por essas coisas, mas também era para 

atrair clientela.  

 Imagina, em 1932, alguém que fotografava e filmava, o pessoal achava o 

máximo. Eu era pequeno, mas lembro que muita gente ia ver, quando as pessoas se 

reconheciam na tela, nos desfiles, nos passeios, iam à loucura.  

Lembro que morávamos na Doutor Bozano, na primeira quadra, pertinho do 

Colégio Marista. Eu comecei a estudar no Jardim de Infância da Sociedade Alemã, 

mas depois quando os alemães começaram a perseguir os judeus, eu e outros que 

estávamos lá fomos para o Colégio Marista. Fomos expulsos por eles da Sociedade 

Alemã porque eles eram muito ligados à Pátria Mãe. Mas esse preconceito só 

aconteceu com os alemães mais ligados à Alemanha.   

Como a Casa Aurora era um estúdio na principal rua da cidade, ele era muito 

procurado, tinha muito prestígio. Houve um incêndio no estúdio, não me lembro muito 

bem. Mas pelo que recordo, ele prejudicou bastante. Por isso não se vê muitas 

fotografias dele de Santa Maria.   
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Esses filmes são uma recordação importante. Eles não queimaram porque meu 

pai guardava eles em casa. Por isso, tivemos a ideia de recuperá-los, e procuramos 

pela Cinemateca Brasileira para fazer esse trabalho.  

A gente, quando chegou em Santa Maria ficou na cidade. Mas o meu avô, pai 

da minha mãe, morava em uma colônia para judeus, chamava-se Colônia Philipson, 

em Pinhal, que depois virou Itaara. Ficava perto de onde tinha um cemitério. Um tio 

da minha mãe era um homem que se tornou rico, os judeus ganharam terras não 

tinham pratica de agricultura foram vendendo e ele foi comprando, então construiu 

uma casa, um chalé na verdade, para cada filho e um para os sobrinhos, entre eles 

minha mãe, por isso seguido íamos para lá visitar. Esse passeio era feito de trem.  

Nós também íamos veranear no Pinhal, num balneário do Teodorinho Lermen. 

Era lá que o meu pai gostava de descansar. Mas ele não fechava o estúdio. A gente 

ficava em Pinhal e ele ia todos os dias trabalhar, geralmente a cavalo porque a estrada 

era bem precária. 

Um dos nossos passeios prediletos era ir na estação para ver o trem que parava 

no meio do caminho. É que entre Santa Maria e Pinhal a subida era íngreme, então o 

trem saia com duas locomotivas, uma na frente, puxando e a outra atrás, empurrando, 

subia a serra, e na estação do Pinhal uma dessas locomotivas voltava.  

Na verdade, a família toda do meu pai era de fotógrafos. Meu avô era fotógrafo 

e tinha cinco filhos homens, nenhuma mulher, e todos eles trabalharam com fotografia. 

Quando eles vieram para o Brasil, como meu avô não tinha uma parte da perna, não 

queriam deixar ele desembarcar. Aí a minha avó foi lá conversar e explicou que ele 

era fotógrafo, retocador, que trabalhava sentado e tinha cinco filhos, também 

fotógrafos, e era impossível que cinco filhos não conseguissem sustentar um casal. 

Então acabaram deixando eles desembarcarem.   

Chegando em Porto Alegre, meu avô começou a trabalhar com fotografias, 

depois o pai foi para Cachoeira, abriu um estúdio, e quando saiu de lá quem assumiu 

foi um de seus irmãos. Quando ele foi para Santa Maria, abriu outro estúdio, e ao ir 

embora para Porto Alegre, outro irmão assumiu.   

Não sei de onde veio o nome Aurora, mas tinha quem achasse que a minha 

mãe se chamava Aurora, e por isso o nome, chamavam ela de dona Aurora. Outros 

clientes achavam que era o nome do meu pai, e chamavam ele de Seu Aurora.   

Ele gostava tanto da fotografia que trabalhava tanto como profissional quanto 

como amador, fazendo as descobertas dele.   
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Quando ele morava em Santa Maria, foi contratado por um ateliê de Porto 

Alegre para fazer algumas fotografias durante uma exposição e aproveitou para ir 

visitar a família em Porto Alegre. A vida estava muito difícil em Santa Maria, por isso 

ele acabou voltando para Porto Alegre com minha mãe, eu e meu irmão. O meu irmão, 

Irineu, nasceu em Cachoeira do Sul.  

O meu pai, ele era muito esforçado. Tinha o baile das debutantes do Clube do 

Comércio, que era o baile mais importante da sociedade da época, em Porto Alegre, 

ele ia no baile, tirava fotografia das debutantes uma a uma, vinha para casa, tratava 

as fotos uma a uma na madrugada, revelava, e na manhã seguinte as fotos estavam 

na vitrine. Assim que ele foi se fazendo. O baile terminava, algumas horas depois as 

fotos estavam na vitrine.  

Na Sociedade Israelita, onde os judeus iam nos bailes, eu lembro que vi a Solita 

e disse que ia casar com essa mulher (risos), e estamos juntos até hoje, então ela 

também conviveu muito com meus pais.  

Outro trabalho dele que era muito reconhecido era com as noivas. Ele ajustava 

as noivas, mostrava a elas como precisavam ficar para as fotos. Fazia com que elas 

caminhassem e quando chegavam num canto, ela parava e dava uma volta, minha 

mãe ajeitava o véu, ficava aquela calda, e então ele fotografava. Tinha todo um ritual 

para isso, então as noivas gostavam daquilo, era marcante ter uma foto de Sioma 

Breitman no seu casamento.  

A minha mãe ajudava muito ele no estúdio, ainda que não fotografasse. Mas 

teve um trabalho dele que ela não gostava. Eu não me lembro bem, pois já faz muitos 

anos, mas ele fazia esses nus artísticos no estúdio que estavam muito na moda nos 

salões, principalmente fora do Brasil. Eram nus de moças que posavam no Instituto 

de Belas Artes. Ele gostava muito de participar de salões de fotografia, então fez esses 

nus artísticos, vistas de Porto Alegre e vistas do Rio Grande do Sul que mandava para 

esses salões. É o pouco que eu sei sobre isso.   

Ele fez também um álbum do Exército, porque o Exército não tinha fotógrafo, e 

ele foi convidado para fotografar umas manobras. Um dia, durante um desses 

exercícios militares, conversando com um dos chefes da manobra, ele disse “Sioma 

pelo teu jeito de falar estou vendo que tu não és gaúcho, qual é o estado que tu 

nasceste”. E o pai explicou que não era brasileiro, que tinha nascido na Ucrânia, e 

então ele disse “um espião!”. Fez uma brincadeira com ele, dizendo que havia um 

espião fotografando.  



305 
 

Os filmes, foram poucos que ele fez. Como nas fotos, às vezes ele também 

pedia que as pessoas posassem, mas ele se dedicava principalmente para a 

fotografia, não era tanto para os filmes. Ele orientava as pessoas como depois, com 

as fotos. Orientava, as noivas como agir para a foto ficar mais artística.  

Quando eu e meu irmão éramos pequenos, em Porto Alegre, tínhamos de 

andar sempre arrumados, porque ele queria fotografar a gente. Tinha um fotógrafo de 

rua que fotografava as pessoas na Rua da Praia e depois as pessoas encomendavam 

as fotos na loja do pai. Esse fotógrafo também nos fotografou muitas vezes, mas já 

não recordo o nome dele.   

Meu pai também colaborou muito com os jornais fornecendo fotografias de 

noivas, principalmente as da alta sociedade.  Ele não era contratado de nenhum jornal, 

entende? Mas ele fornecia fotos de diferentes temas. Na grande enchente de 1941, 

na Rua da Praia, onde ele trabalhava, a água veio até onde tem as casas de tecidos, 

dos turcos, na primeira quadra da Andradas com a Borges, ele viu aquilo, correu e 

fotografou. Viraram cenas históricas, de época, que todo mundo quando vê diz: 

“nossa, isso aconteceu em Porto Alegre” e aconteceu, porque as fotos dele 

comprovam isso.  

Ele fazia muita coisa, muitas atividades, as noivas para quem o contratava e 

para os jornais, os retratos de populares eram para salões, ele pintava também, fazia 

retoques de negativo e desenhava muito bem.   

Ele aprendeu a desenhar na Europa ainda. Ele lia muito, estava sempre 

acompanhando as principais tendências. Lia em vários idiomas. Português, russo, 

espanhol, arranhava italiano. Veio da Europa já falando alguns idiomas, aprendeu 

espanhol na Argentina e depois português no Brasil, no início falava português 

misturado com espanhol. Algumas palavras, ele misturava, mão, por exemplo, ele 

dizia “mom”.   

Muitas fotos, como as da grande enchente de 1941, em Porto Alegre, estão 

entre as que selecionamos e mandamos para a Fototeca, que foi criada depois que 

ele faleceu. Algo que facilitou muito o nosso trabalho foi que ele era muito organizado. 

As fotos de salão, os jornais que falavam sobre o trabalho dele, artigos que ele 

escreveu para vários jornais, cartas, tudo ele tinha guardado. Para a fototeca, como é 

um local de consulta pública, entendemos que o melhor seria doar as fotografias de 

fatos históricos, como a grande enchente de 1941, algumas fotos antigas do pai, 

autorretratos e as fotos que participaram de salões. Mas, existem muitos outros 
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trabalhos. Em Santa Maria, ele chegou a fazer um álbum, mostrando os principais 

destaques da cidade, mais isso quando morou lá, na década de 1930. Ele gostava de 

fazer esses álbuns das cidades por onde passava porque ele tinha uma preocupação 

com memória, mas não era só isso, ele via uma oportunidade de negócios, porque ele 

vendia os álbuns, ou como aconteceu em Porto Alegre com alguns materiais que fez, 

presenteava clientes mais especiais.  

Como todo fotógrafo, o pai tinha uma câmera preferida, uma Roleiflex, que 

temos até hoje na família. Como eu era o mais interessado por fotografia, ele deixou 

a câmera pra mim. Eu também fiquei com um projetor, mas ele era muito grande para 

ter em casa e nós doamos para o Museu da Imagem e do Som, mas a câmera e a 

filmadora eu guardei, não tinha como me desfazer é uma relação afetiva mesmo, era 

algo que estava sempre com meu pai.  

Algo que não te falei ainda é sobre Getúlio Vargas. Ele conta bem sobre isso 

no livro, mas é algo que ficou muito marcado para nós. Ele fotografou o Getúlio uma 

vez, quando ele ainda nem era presidente. E, depois, sempre que chamavam ele para 

fotografar algum evento, e ele sabia que Getúlio estaria presente, ele levava a foto e 

pedia para ele autografar. O Velho Sioma não era fácil (risos).  

Acho que peguei um pouco do gosto pela imagem que meu pai tinha, fiz muitas 

fotos, e até um filme.  Ganhei um concurso com esse filme, que é sobre o instituto de 

radiologia lá em Cachoeira do Sul. Ganhei até um prêmio com ele. Esse filme foi 

restaurado pela Cinemateca, na mesma leva de filmes do meu pai. Nós tínhamos 

cópia, mas não sei onde foi parar, acho que acabou se perdendo.  

Era muito bom quando ele e a minha mãe começavam a conversar sobre isso 

tudo. Porque a parte mais difícil da vida deles, eu e meu irmão éramos pequenos, mas 

a gente acabava revivendo aquilo com os dois contando as histórias. Sobre as 

exibições dos filmes em Santa Maria, os dois gostavam muito de contar, ele tinha 

orgulho daquilo. Imagina as pessoas verem de graça aquelas coisas da época, as 

manobras dos soldados, os desfiles, as coisas da cidade. Aquilo chamava a atenção. 

E marcou muito ele porque era outro cinema, não é como o que se tem hoje em dia.  
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2 SOLITA RODRIGUES BREITMAN  

 

2.1 PERFIL 

  

Figura 89 – Solita Breitman 

 

Fonte: Fotografia feita pela autora. 

  

Solita Rodrigues Breitma, 90 anos, é uma das noras de Sioma Breitman. 

Casada com Samuel Breitman desde 1956, com ele teve dois filhos. Ela conheceu o 

fotógrafo desde criança, pois ele era uma presença constante dentro da comunidade 

judaica da qual ela participava.  

Ela começou a namorar com Samuel quando tinha 16 anos, por isso, conviveu 

muito tempo com a família, e em especial com o próprio Sioma de quem comenta ter 

sido bastante próxima. Em 1955, Solita realizou um de seus grandes sonhos, se 

formou em Direito.   

Ela guarda com carinho um retrato de quando tinha 19 anos, feito por seu sogro. 

Solita também foi uma das noivas fotografadas por Sioma.   
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2.2 ENTREVISTA  

 

Primeiro, eu conheci o seu Sioma como um artista, porque eu ainda era criança 

e ele era uma pessoa do nosso cotidiano na comunidade israelita. Sempre víamos o 

seu Sioma e a dona Rosa, e eles conviviam com meus pais também. Eu não lembro 

como as pessoas viam ele quando eu era criança, porque pra mim era uma pessoa 

do nosso convívio, mas lembro dele sempre com a câmera, aquilo me chamava a 

atenção. Mas só fui fotografada por ele quando já era adulta, eu já tinha 19 anos, e 

ele já tinha ganhado fama. Ele já era um fotógrafo admirado, reconhecido. Naquela 

época, eu já namorava com o Samuel há três anos.  

Eu tinha 16 anos quando comecei a namorar com o Samuel, e o pai dele já era 

um fotógrafo muito procurado, especialmente pelas noivas. Quando ele fez esse meu 

retrato, eu tinha 19 anos, estava na faculdade. Para mim essa foto é uma relíquia. 

Tanto que a guardo com muito carinho até hoje.   

O seu Sioma tinha um trabalho maravilhoso de retoque de negativos. Eu te 

mostrei essa foto, né? Como se pode ver ali, era um trabalho impecável. Um grande 

diferencial entre todas as obras artísticas que ele fazia. Ele contava que, quando 

morou em Buenos Aires, não trabalhou tanto com fotografia, era mais com retoques. 

Porque foi essa a oportunidade de trabalho que conseguiu por lá e, como ele estava 

começando e precisava de trabalho, se agarrou na oportunidade que conseguiu. 

Então, por mais que ele tenha aprendido a fazer retoques ainda na Europa, foi lá em 

Buenos Aires que ele aperfeiçoou essa arte.  

Em Porto Alegre, enquanto outros fotógrafos daquela época precisavam buscar 

clientes, ele tinha clientela certa. Havia sempre muitas noivas procurando por ele. 

Principalmente aquelas que eram da alta sociedade. Não era ele que procurava por 

elas, eram a noivas que iam procurá-lo. Depois, geralmente ele fornecia algumas 

imagens para o jornal, e aquilo alimentava o imaginário das famílias, porque imagina, 

naquela época, ter uma foto sua, de noiva, no jornal.   

Quando eu e o Samuel casamos, ele fez as minhas fotos de noiva. Fez fotos 

lindas e para a época ter fotos feitas por Sioma Breitman tinha um significado especial. 

Para mim, mais ainda pois fora um grande artista, era meu sogro. Foi muito 

emocionante. As fotos ficaram maravilhosas.  

Ele sempre costumava dar uma volta com a noiva para que o vestido se 

desenhasse pela sala e ganhasse forma. Mas, comigo, ele não deu apenas uma 
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voltinha, mas várias, porque as minhas tinha que ser ainda melhor que a das outras 

noivas (risos). Lembro que uma dessas fotos ele mandou para o jornal, para a coluna 

social, porque ele tinha contato com os jornais na época. A fotografia foi publicada. 

Minha foto, feita por ele, saiu no jornal. Isso para a época era algo muito importante.   

Além de um grande fotógrafo, o seu Sioma era também uma pessoa que 

procurava ajudar os outros. Uma vez, ele arrumou uma máquina para um deficiente 

poder fotografar. Não lembro bem se ele adaptou a máquina ou como foi, mas sei que 

ao dar uma nova oportunidade para aquele homem, ele, entre aspas, salvou a vida 

dele. Se não me engano, ele fez uma adaptação na máquina e acabou salvando 

aquela pessoa, que se tornou fotógrafo graças a ele.   

O seu Sioma era uma pessoa muito especial. Era muito bom conviver com ele. 

Mas era no trabalho que ele realmente se sentia realizado. Ele era um apaixonado 

pela fotografia, pela arte. Ele via as coisas e achava uma forma de mostrar aquele seu 

olhar. Foi o que aconteceu com o Negrinho José, o negro que ele fotografou no 

estúdio, ele viu aquele menino passar e já disse “vem cá”, para fazer um retrato dele. 

O mesmo aconteceu com outra foto, que ele batizou de A margem da vida, e mostra 

uma escadaria. Ele via as coisas, com um olhar de artista, e buscava como registrar 

aquilo. Enxergava como ninguém aquilo que poderia ser arte fotográfica.   

Mas ele não trabalhava só com as fotografias. Fez muitas coisas na vida, até 

professor de russo ele foi. Ele deu aulas de russo em uma universidade e tinha muitos 

alunos. Fez muito sucesso na época com o curso. Fiquei pensando agora e não 

lembro dele com nenhum sotaque, ele fala o português perfeitamente.   

Outra atividade que tomava bastante tempo dele eram as entidades, como a 

Associação dos Fotógrafos Profissionais do Rio Grande do Sul (AFPRGS). Ele tinha 

essa preocupação de profissionalizar os fotógrafos, fazer com que eles se 

aproximassem, para juntos serem mais fortes como classe.   

Acho que, muitas vezes era por tanto gostar de fotografar que ele sempre 

estava no lugar certo na hora certa, o que fez com que ele fizesse registros 

interessantes de fatos que ocorreram especialmente em Porto Alegre, como é o caso 

da enchente de 1941, que tomou conta da Rua da Praia. Essas fotos mais tradicionais 

dele, fotos de fatos históricos, nós doamos para a Fototeca Sioma Breitman, e 

permanecem no acervo até hoje. Uma das curiosidades é que a indicação para o 

nome do seu Sioma para a fototeca foi feita pelo Joaquim Felizardo, que gostava muito 

dele, admirava o trabalho dele. Hoje, o museu onde fica a fototeca leva o nome do 
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Felizardo. Quando a fototeca foi inaugurada, todos nós da família estivemos lá para 

conhecer o local e receber a homenagem pela família, foi muito bonito.   

Lá também estão outras fotos famosas que o seu Sioma fez e das quais ele 

tinha muito orgulho, que são as fotos de personalidades. Uma delas era o Getúlio 

(Vargas) e o outro o Flores da Cunha. Se ele era um admirador do Getúlio do ponto 

de vista político, não sabemos, porque ele preferia ficar sempre neutro nessas 

questões, mas ele tinha muito orgulho das fotos que fez dele. E não foram poucas. 

Mas havia uma especial, que o Getúlio autografou várias vezes.   

Nem todos os trabalhos dele ficaram muito conhecidos. Mas também ele fazia 

muita coisa, pintava, desenhava, fazia muitas experiências no laboratório. Trabalhava 

dia e noite, muitas vezes. Um dos trabalhos que até nós da família fomos pegos de 

surpresa foram os nus. Nunca fiquei sabendo que ele fizesse esses trabalhos. 

Ninguém nunca comentou nada até que um dia, quando vi, estava no jornal. Nunca 

conseguimos saber muito sobre isso. Quando foi publicado, ele já tinha falecido, já 

não havia a quem perguntar.   

Os filmes também não ficaram conhecidos. Não eram parte do trabalho 

profissional dele, e ele não filmou muito, foi mais quando estava em Santa Maria. O 

Samuel também fez um filme que era como eles diziam naquela época, amador. É um 

filme simples, que se não me engano também está na Cinemateca, e com o qual ele 

ganhou até um prêmio.   

E tinha ainda as fotos da própria família, a Miriam, nossa filha, mesmo, foi muito 

fotografada pelo avô dela, e sempre fazendo pose. Chega a ser incrível como ele 

conseguia fazer com que aquela menininha fizesse tanta pose. Era um dom que ele 

tinha, sem dúvida.   

Na verdade, todos os irmãos dele de uma forma ou de outra trabalharam com 

a fotografia. O pai deles, o seu Nissin, também era fotógrafo, na Ucrânia. Mas, na 

verdade, nem todos continuaram na fotografia, eles começaram, mas depois alguns 

assumiram outras profissões.  Porque os outros fotógrafos faziam fotos bonitas, 

tinham categoria, mas não tinha essa coisa artística que o seu Sioma tinha. Só um 

dos irmãos dele, o Iusi, seguiu com a fotografia, no Rio de Janeiro, onde fazia fotos 

de vedetes no Cassino da Urca. Eu não sei, depois, o que aconteceu com o acervo 

dele. Mas acho que não foi preservado.   
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O irmão dele que ficou no estúdio de Santa Maria, o Iacha, ficou pouco tempo 

na cidade, depois seguiu para o Rio de Janeiro e se dedicou ao ramo de antiguidades, 

tinha um antiquário e comercializava também moedas antigas.   

Os outros irmãos não faziam como ele, de assinar as fotos, acho que isso era 

algo que ele tinha trazido da Europa, ou mesmo de Buenos Aires, talvez até fosse 

algo por conta dos salões que ele participava, porque ele sempre frequentava esses 

salões e era, de fato, um artista.   

Os irmãos dele, tinham nome aportuguesado mas, em casa, chamávamos eles 

pelo nome russo. O Iusi, no Brasil era chamado José, o Mossi, passou a ser conhecido 

como Mauricio, com ele convivemos mais porque muito tempo ele morou em 

Cachoeira do Sul, e também moramos na cidade. Depois tinha o Iacha, que foi o que 

ficou em Santa Maria, e o Rico, que era chamado de Jaime. Como profissionais, não 

sei qual nome eles adotavam. Até o seu Sioma tinha o nome aportuguesado, que era 

Simão, mas quase ninguém o chamava assim. O engraçado é que, como todos os 

estúdios se chamavam Aurora, algumas pessoas pensavam que o nome das esposas 

eram Aurora, a dona Rosa, por exemplo, muito foi chamada de Aurora, e eles mesmos 

eram chamados de Seu Aurora (risos).   
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3 MARIA ENEIDA SERRANO LEVITAN  

  

3.1 PERFIL 

 

Figura 90 – Eneida Serrano 

Fonte: Selfie feita pela fotógrafa Eneida Serrano. 

 

Maria Eneida Serrano Levitan é graduada pela Faculdade de Comunicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1974). Nasceu em Porto Alegre, em 

1952, e iniciou a carreira de fotógrafa em 1974, no jornal Zero Hora. Foi repórter 

fotográfica da Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre (1977-1978), das revistas 

Agricultura e Cooperativismo, e do periódico mensal Coojornal. Foi enquanto 

trabalhava no Coojornal que teve seu primeiro contato com Sioma Breitman. Fez uma 

imagem de Sioma, a qual guarda até hoje, para o veículo.    
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Eneida viveu no exterior, entre 1979 e 1981, e, no retorno a Porto Alegre, 

trabalhou para as revistas Veja e Isto É, e também como colaboradora das revistas 

Marieclaire e Cláudia. Para essas revistas, fez muitas matérias especiais e 

internacionais. (Escandinávia, Cone Sul, Antártida, Japão, Ilhas Maldivas, África, 

Turquia e outras). Depois, abriu seu próprio estúdio e passou a realizar ensaios 

fotográficos com temas sociais.  

Realizou ainda ensaios documentais incluídos nos livros coletivos Santa Soja 

(1979) e Ponto de Vista (1980), exposições individuais como Respeitável Circo (1979), 

Japão: Impressões Visuais (1991), e Terra Vista (1992). Atualmente, faz ensaios 

fotográficos com celular.  

Interessada pela pesquisa sobre história da fotografia, em 2001, publicou um 

livro sobre o fotógrafo pioneiro de Porto Alegre Lunara. Em 2014, codirigiu o 

documentário Sioma, o Papel da Fotografia, sobre Sioma Breitman. O documentário 

recebeu diversas premiações, como prêmio Aquisição, da RBSTV e da TVE, no 

Festival de Cinema de Gramado, e também o prêmio de melhor documentário no 

Recine, concedido pelo Arquivo Nacional.   

  

3.1 ENTREVISTA 

 

Quando saí da faculdade de jornalismo, comecei a pesquisar sobre a história 

da fotografia no Rio Grande do Sul e fiz uma pesquisa, que virou um livro, em 2001, 

sobre um fotógrafo do início do século XX chamado Lunara.  Com essa experiência, 

que foi muito interessante, eu me familiarizei com acervos de fotografias, arquivos, 

bibliotecas, hemerotecas.  Eu entrava num universo sobre o qual percebia que não 

havia nada registrado sistematicamente. Tive muitas dificuldades ao pesquisar sobre 

o Lunara, pois não havia praticamente informações sobre ele. Me dediquei à atividade 

de pesquisa, em paralelo à minha atividade de fotojornalista, sempre com a intenção 

de conhecer aquele contexto no qual eu estava me inserindo como profissional. Isso 

foi em 1975.   

Anos mais tarde, eu resolvi empreender uma nova pesquisa, então sobre um 

fotógrafo atuante na metade do século, que era o Sioma Breitman.   

Eu às vezes encontrava, em exposições de arte, o filho dele, o arquiteto Irineu 

Breitman, e sempre comentava com ele que eu tinha vontade de fazer um trabalho 

sobre Sioma, como eu tinha feito sobre o Lunara.  Sabia que a família guardava todo 
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o seu acervo e comecei a me aproximar para saber mais um pouco sobre o Sioma.  

Os familiares colocaram à minha disposição os seus guardados, que eram muitos. 

Havia um material vastíssimo que precisava ser organizado e merecia ser divulgado. 

A primeira ideia foi de fazer um livro.  

Mas como enfocaria esse livro, de modo que não fosse apenas um relato de 

sua vida e obra? Eu queria fazer uma coisa que mostrasse a importância dele no 

presente, a transcendência do seu trabalho. Queria mostrar que, com o passar do 

tempo, o valor do trabalho dele se confirmava, porque é muito mais o tempo do que o 

encantamento, no presente, que legitima uma obra. Já havia se passado uns 30 anos 

da morte do Sioma, tempo suficiente para se rever o passado com clareza e ainda 

conseguir resgatar memórias.  

Foi então que pensei em contatar pessoas que estivessem presentes em 

algumas daquelas fotos. O retrato de um menino engraxate foi o que me chamou 

especial atenção. Como ele era criança na época, anos 1950, ele ainda deveria estar 

vivo. E foi essa curiosidade que me deu a ideia de fazer um documentário. Achei que 

só aquela procura já renderia um filme.  Deixei o projeto do livro para depois, pois o 

orçamento era alto, e priorizei a produção de um curta-metragem.  

Tendo Eduardo Coutinho como inspiração, eu queria mostrar a emoção contida 

naquelas fotos, as pessoas fotografadas fazendo depoimentos.  Eu queria atrair 

curiosidade e reconhecimento sobre o trabalho do Sioma.  Achei que seria mais 

interessante trabalhar com a emoção do que com o princípio jornalístico de contar a 

história do começo ao fim.  Isso me motivou e fiquei entusiasmada em realizar um 

filme assim.   

Eu tinha o material aberto pela família, mas eu queria ampliar o leque, mostrar 

que o trabalho dele era muito abrangente. O Sioma tinha um trabalho comercial, que 

eram as fotos de noivas da alta sociedade, mas também tinha um reconhecido 

trabalho artístico premiado em salões. Ele investiu em diversas áreas da fotografia e 

também fotografou pessoas de diversas classes sociais. Para encontrar algumas 

daquelas pessoas, pensei em divulgar essa busca através do jornal.  O meu colega e 

amigo Ricardo Chaves tinha uma coluna no Zero Hora, o Almanaque, e foi ali que saiu 

uma matéria em forma de convocatória, cujo título era "Procura-se Sioma". Ali eu 

explicava que estava procurando pessoas que tivessem fotos do Sioma em casa, 

expliquei que eu estava fazendo um filme e dei meu telefone pra que elas entrassem 

em contato.  Foi muito legal o retorno. Muitas pessoas me ligaram, não só as noivas, 
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mas também quem tinha um pequeno retratinho ou uma foto de nenê. Foi muito rica 

a quantidade de chamadas que recebi. Fiz uma seleção entre os que aceitaram dar 

seu depoimento.   

Eu contava com uma produtora de cinema que abraçaria comigo a realização 

do filme quando eu obtivesse algum financiamento.  Fiz o projeto e, meses mais tarde, 

ele foi aprovado pelo Fumproarte, um fundo que apoiava a cultura em Porto Alegre.  

Montamos uma equipe mas a parceria não deu certo com essas pessoas, que já 

estavam envolvidas com outros projetos. Busquei uma segunda equipe então, que 

engrenou e deu vida ao filme. Elaboramos um cronograma, selecionamos as histórias 

que queríamos contar e marcamos as gravações. Foram cinco diárias pra 

registrarmos os depoimentos.  Entre essas histórias, estava prevista a daquele menino 

engraxate que tinha me inspirado no início, mas eu ainda não o havia localizado.  Claro 

que era possível fazer um filme sem ele, mas quem assistir vai concordar comigo que 

ele é um elemento importante pro conjunto. Só fui encontrá-lo quando o filme estava 

quase pronto!  

A ideia de incluir esse personagem surgiu quando eu li uma nota no Correio do 

Povo a respeito do encontro dele, já adulto, com o Sioma, quando da abertura de sua 

exposição de retratos no MARGS (Museu de Arte do Rio Grande do Sul).  Era uma 

exposição dos retratos mais famosos do Sioma, alguns haviam viajado por diversos 

salões no mundo.  

Entre essas fotos, estava a daquele engraxate que, aproveitando o evento, 

apareceu e se apresentou dizendo que aquele guri da foto era ele. Um fotógrafo 

registrou esse encontro e o Sioma, como era característico dele, disse que daria uma 

foto pra ele. Essa entrega também foi registrada e noticiada pelo jornal na época. E 

foi esse fato que me deu a ideia e a esperança de encontrá-lo ainda, passados 40 

anos.  Essa nota dizia que ele tinha comprado uma casa, falava do bairro onde ele 

morava. Seguindo essas pistas, cheguei até a família e descobri, lamentavelmente 

que, por desentendimentos, eles não tinham mais o endereço dele, e que ele pedia 

dinheiro na rua, no centro de Porto Alegre. Sem paradeiro certo, o meu encontro com 

ele seria difícil, mas insisti. Passei muitas vezes pelas redondezas de onde ele estaria, 

na esperança de ainda incluí-lo no filme.  Quando o prazo já estava quase se 

esgotando, eu fui mais uma vez ao centro e, mesmo à distância, avistei um homem 

que parecia ser quem eu buscava. Cheguei perto e perguntei o nome dele, explicando 
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que estava à procura de uma pessoa que não conhecia pessoalmente. Então ele 

disse: "eu sou José Cardoso".    

Foi pra mim uma grande alegria e então expliquei do que se tratava o meu 

trabalho. Marquei para levar a foto a ele no dia seguinte, quando gravaria então o 

momento dessa entrega para o documentário. Fiquei com medo que ele não 

aparecesse, ou que eu não conseguisse reunir a equipe para a gravação improvisada. 

Mas deu tudo certo. No dia seguinte, na hora marcada, chegamos lá e o José nos 

esperava. Fiquei emocionada em testemunhar aquela emoção dele diante da foto.   

A emoção dessas pessoas que entrevistei não era diferente da de qualquer um 

de nós diante da prova de que o tempo é implacável. A fotografia é esse documento 

que nos registra como participantes, e também marcadores, desse tempo.   

As pessoas que espontaneamente me ligaram já davam um sinal da 

importância que atribuíam às suas fotos.  E, antigamente, uma fotografia não era algo 

tão trivial quanto agora quando temos mais facilidade de registrar qualquer coisa. 

Naquela época, fotografar era algo solene. Todas aquelas pessoas foram procuradas 

ou procuraram pelo fotógrafo para registrar algum momento importante da vida delas. 

Ou era um retrato comemorativo de aniversário, ou era uma foto que uma pessoa 

dava para outra por serem namorados. Ou era um tipo popular do centro da cidade, 

que o próprio Sioma tinha convidado para retratar no seu estúdio. Todas as fotos 

tinham muita importância na história daquelas pessoas. Falar sobre esse assunto 

seria uma maneira de demonstrar essa importância que a fotografia é para elas, para 

mim, para todos nós.  

Nos impressiona a passagem do tempo, a beleza da foto e seu significado. A 

foto é uma âncora que assegura e sinaliza a nossa memória. Mesmo que aquela foto 

fosse de algum momento familiar e corriqueiro, ela teve seu valor consagrado pelo 

tempo, e comprovado pelo local de destaque que ganhou na casa, como num porta-

retratos, por exemplo. Ter o depoimento dessa pessoa que foi fotografada era, para 

mim, no presente, enquadrar novamente aquela história que ela contava. Era fazer a 

foto da foto, guiada pelo próprio personagem fotografado.   

O fotógrafo já tinha feito muito bem o papel dele, quando fotografou. E eu via 

sua intenção e o seu empenho através daquelas fotos. Na casa dos familiares do 

Sioma, eu vi também a quantidade de cópias de uma mesma foto, que ele fazia até 

chegar àquele resultado que ele queria. Era todo um trabalho para chegar ao tom 

certo, no enquadramento perfeito.  
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  A boa foto transcende o autor, e era isso que eu via no relato das pessoas 

que estavam dentro daquela foto. Acho que o filme conseguiu provar que o trabalho 

do Sioma ultrapassa o tempo.  

Há uma foto, do Alvaro Moreira, que eu incluí no filme porque representa bem 

isso. No retrato dele, o dramaturgo fez uma dedicatória para o Sioma, e escreveu, “ao 

artista que vai mais longe que a sua máquina fotográfica”. Era justamente aquilo que 

eu buscava, o artista que já não estava mais ali, mas que por meio de suas fotos se 

mantinha presente. Sim, ele ultrapassou o tempo e isso é a realização de qualquer 

artista.  

É preciso contar que, além da qualidade estética e do amplo leque temático do 

trabalho do Sioma, a qualidade técnica e de apresentação de suas fotos eram 

aspectos muito importantes pra ele.  

Uma virtude pela qual eu acho que o Sioma deve ser lembrado é a 

generosidade. Por exemplo, (isso ele relatou no livro que escreveu e que os filhos 

mandaram imprimir e digitalizar) ele tinha um vizinho que sofria de um grave problema 

de saúde, parece que teve que ter as duas pernas amputadas. O nome dele era 

Guadir. Pois ele andava profundamente deprimido pela limitação dos movimentos e 

não tinha o que fazer, nenhuma qualificação. O Sioma apresentou pro Guadir os 

encantos do laboratório fotográfico e acabou ensinando também a obtenção de fotos. 

Com isso, o rapaz se recuperou e se tornou um ótimo retratista de Porto Alegre. Vi 

fotografias dele numa galeria do fotocineclube Gaúcho, o qual o Sioma foi um dos 

fundadores.   

Outro exemplo de generosidade me foi relatado pelo jornalista Jaime Copstein, 

que faleceu no ano passado. Ele contou que, quando trabalhava no Diário de Notícias, 

ele precisou ilustrar uma matéria sobre maternidade a propósito do dia das Mães. Isso 

lá nos anos 60. O Sioma nunca trabalhou fixo em um jornal, mas ele sempre 

colaborou, chegou a ter uma página periódica de noivas no jornal. E o Jaime contou 

que apelou ao Sioma porque imaginou que ele tivesse alguma foto bonita de mãe, já 

pronta, porque ele não teria como pagar. E o Sioma prontamente disse que sim. No 

dia seguinte, o Sioma foi até o jornal e levou uma linda foto de uma mãe com o filho 

no colo. O Jaime ficou muito impressionado e agradecido com a disponibilidade do 

Sioma.  

O trabalho dele impressiona pela qualidade e também pela diversidade. Ele 

tinha um estúdio na Rua da Praia, onde fazia desde as corriqueiras fotos 3x4 até as 
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fotos oficiais dos noivos ou da noiva antes da cerimônia, sem esquecer dos nus 

artísticos que nunca foram publicados. Fez fotos urbanas em Porto Alegre, fotos de 

viagens e, já no final da sua carreira, fazia grandes painéis fotográficos associado a 

um colega fotógrafo. Era um trabalho muito difícil esse de laboratório, muito 

meticuloso. Eu sei o que é ter de passar uma noite sensibilizando rolos de papel para 

fazer painéis enormes.   

Do Sioma também me impressiona sua capacidade de ainda conseguir ser um 

representante da categoria e trabalhar por ela. Quando viajava – era um 

empreendedor – levava as fotos dele e também as de outros artistas para os salões. 

Ele conseguia conciliar características que às vezes parecem que não convivem bem 

numa mesma pessoa, como, por exemplo, ser artista e fazer também um trabalho 

comercial para viver. Ele não separava as coisas. Assinava todas as suas fotos, 

mesmo as encomendadas. Queria fazer o trabalho dele ser autoral sempre, brigou 

muito pra que cada fotografia fosse entendida como única.   

Eu tive um encontro com o Sioma. Fotografei ele para o Coojornal, onde 

trabalhei. Nessa época em que encontrei com o Sioma, eu não tinha o conhecimento 

suficiente da grandiosidade do trabalho dele. Quando eu vi as fotos dele, já como 

profissional, quando vi tudo aquilo que ele tinha feito, lamentei não ter usufruído mais 

daquele encontro. Eu era uma fotografa recém saída da faculdade, ele estava fazendo 

uma exposição. Então, fiz uma foto que, mesmo não sendo uma grande foto, muito 

me orgulho por ser um registro dele. Fico feliz com essas histórias que contamos no 

documentário. Valorizamos a Fotografia e damos oportunidade para que mais 

pessoas possam conhecer o trabalho do Sioma e o que ele significou para a fotografia 

do Estado.   
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4 ELISABETE BREITMAN  

 

4.1 PERFIL 

  

Figura 91 – Elisabete Breitman 

 

Fonte: Fotografia feita pela autora. 

 

Elisabete Breitman, 77 anos, é uma das noras de Sioma Breitman. Foi casada 

com o arquiteto Irineu Breitman, que teve complicações graves de saúde nos últimos 

anos e faleceu em 2020. Os dois tiveram dois filhos.   

Bete, como gosta de ser chamada, casou bastante jovem, aos 21 anos, em 

1966. Na época, já tinha concluído o magistério e trabalhava como professora para 

alunos de pré-escola. O sonho de estudar mais foi adiado quando ficou grávida. Mas, 

logo que os filhos cresceram, ela retomou os estudos, cursou História na década de 

1970.   
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Formada, fez concursos para ser professora de Ensino Médio no Estado e no 

Município e, quando foi aprovada, desenvolveu suas atividades principalmente em 

escolas de periferia. Bete conta que, aos poucos, tomou gosto pela pesquisa e, 

quando teve oportunidade de trabalhar na Secretaria de Cultura, teve a oportunidade 

de integrar a equipe de patrimônio histórico onde um de seus principais projetos foi o 

restauro do Mercado Público de Porto Alegre. Bete participava da pesquisa 

documental sobre o prédio e seu entorno.   

Por ser bastante jovem quando começou a namorar com Irineu, Bete acredita 

que ganhou um carinho especial dos sogros, que a tratavam como filha. Ela conta que 

após a morte de dona Rosa se aproximou ainda mais de Sioma.  

 

4.2 ENTREVISTA 

 

O Irineu teve a oportunidade de se salientar muito na vida profissional, ele 

recebeu o convite para ir para a China, imagina, naquela época, na década de 1960, 

para a China, para a Rússia, ele chegou em Porto Alegre de volta justamente no dia 

22 de outubro de 1960, o dia do meu baile de Debutante. Então, ele contava que o 

pessoal saiu do baile, para esperar o Irineu que vinha da China. Nós só fomos nos 

conhecer e namorar muitos anos depois.   

Temos uma diferença de 15 anos, então ele tinha uma experiência de vida. 

Quando nós casamos, em 1966, eu tinha 21 e o Irineu 36, então eu pensava, mas o 

que eu vou falar com ele, ele é um cara vivido, que já tem uma experiência profissional, 

mas tomara que todos os casamentos dessem certo como o nosso.   

Eu tinha quase 20 anos quando o conheci pessoalmente, mas meus pais, muita 

gente da colônia israelita já o conhecia como fotógrafo das famílias. O Seu Sioma, a 

gente se identificava muito, ele sempre dizia que eu era meio “Rosa”, Rosa era o nome 

da esposa dele. Dona Rosa era super protetora, os artistas precisam de uma mulher 

por traz porque eles são voltados muito para aquilo, para a arte, e ela era como um 

esteio, organizava muito as coisas. E ela ficou doente, ele ficou muito desesperado. 

Então ele ficava muito aqui em casa. Então eu me lembro dele aqui, sentado neste 

sofá, e nós conversando.   

Lembro dele dizendo isso pra mim, que eu era muito parecida com a Rosa. 

Depois ela faleceu, ele vinha muito para cá, ele gostava de ficar aqui porque na outra 

casa era maior, tinha uma escada grande, então era mais difícil para ele. A gente se 
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dava muito bem, muito bem mesmo, eu gostava muito dele. A minha sogra também 

era muito habilidosa manualmente, e eu gostava, eu imaginava uma coisa de crochê, 

e ela já ia correndo fazer, ou até eu levava as linhas para ela, e ela correndo ia fazer 

para nos agradar.  

Então, tivemos uma ligação afetiva muito boa. Pena que não foi por mais tempo. 

Eu me dava muito bem com eles até porque tinham uma experiência de vida muito 

diferente de meus pais. Com toda a nossa diferença de idade, meus pais eram muito 

jovens. Minha mãe foi avó com 46 anos, eu tinha 23 anos quando a Márcia nasceu. 

Então, o seu Sioma e a dona Rosa me ajudavam muito.   

Eles vieram para o Brasil como a maior parte dos imigrantes, fugindo das 

perseguições. O interessante é que o seu Sioma foi primeiro para a Argentina, onde 

eles tinham familiares. Porque o pai dele já era fotógrafo na Ucrânia e tinha ensinado 

a profissão para os filhos. Eram cinco filhos, o seu Sioma era o mais velho, tinha uns 

19 anos quando foi para a Argentina, lá ele se aprimorou. Quando o pai dele resolveu 

vir, mandou a documentação para a Argentina, para poder ir, não aceitaram porque 

consideraram ele inválido porque ele usava uma perna de pau. Agora, como ele 

perdeu essa perna é uma boa pergunta. Talvez a Miriam saiba porque ela, como neta 

mais velha, saiba mais do que nós, porque os meus filhos eram menores. A Márcia é 

de 1968, e o Lúcio de 1970, então eles conviveram menos. A Miriam foi nossa aia em 

1966, e já tinha uns dez anos.   

Todos os irmãos dele eram muito queridos. Todos trabalharam com fotografia, 

mas cada um por um lado. Todos começaram fotógrafos, um deles, o Iacha, trabalhou 

com antiguidades, o olhar fotográfico foi para antiguidades. Ele era das pessoas que 

mais conhecia, que mais tinha feeling para isso, e como morou no Rio de Janeiro, teve 

contato com muitas pessoas abastadas e teve acesso a objetos maravilhosos. Todos 

eles tinham nomes russos, Sioma, Iacha, Iusi, Mossi, e Rica.  

Todos eles, quando fizeram a carteira de identidade, ganharam o nome 

aportuguesado, mas todos eram chamados em casa pelo nome russo. O que mais se 

salientou foi o seu Sioma, e o outro foi o, Iusi, um homem muito bonito, bem malandro, 

fazia fotografias de artistas de revistos de artigos da época, fazia fotos das vedetes, 

dos artistas com cobras, ele trabalhou com essa proposta.   

Ele já veio sabendo muito de fotografia, porque o pai ensinou para todos. 

Vieram todos como fotógrafos porque para onde eles fossem, teriam uma profissão.   
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Eu acho que o nome Aurora está ligado à mitologia, eu até tenho um camafeu 

da Aurora, que os meus sogros me deram, compraram na Itália. E muita gente 

chamava a dona Rosa de dona Aurora, mas não saberia dizer com certeza.  

Eu já conheci o seu Sioma como profissional, já tinha ganho muitos concursos, 

mesmo assim pude avaliar a trajetória dele. Ele foi um precursor da valorização da 

fotografia aqui na América do Sul, com certeza. Ele anteviu situações tanto do ponto 

de vista técnico, das fotografias profissionais, não só aquelas que eram tiradas 

antigamente, quando as famílias se agrupavam e ficavam ali arrumadinhas e ficava o 

registro histórico. Ele se preocupou com a documentação de políticos, que é o valor 

de história, das paisagens, que tem o valor do ontem e do hoje, como é importante 

para quem trabalha com pesquisa ver o ontem.   

A foto assinada pelo Getúlio ficou conosco, isso é fantástico e olha a ideia dela, 

é uma foto valiosíssima hoje. Cada vez que ele passava por ele, fazia assinar a foto. 

Eu acho que ele tinha uma admiração pelo Getúlio. Mas ele era um homem muito à 

frente, um democrata.   

Ele foi o precursor da modernidade fotográfica. Ele teve um lance também 

muito bacana, era uma pessoa muito exigente, muito focada naquilo que fazia, tudo 

tinha de ser um primor, ele teve esse lance de divulgação da foto. Veja bem, ele 

sozinho aqui, um imigrante, fez intercâmbios com os salões, levando as fotografias 

deles e muitas vezes de colegas, para exposições que foram sendo organizadas, em 

vários lugares do mundo. Ele ia no peito na coragem, expunha até dentro de navios. 

Acho que essas características dele são inegáveis, tanto que até hoje tem gente 

lembrando dele por isso, como é o caso da tua pesquisa. Então, ele deixou um legado 

na técnica, no primor.  

Aqui em Porto alegre, além das fotografias de personagens, que sempre que 

ele era chamado ele ia, era ligado a Livraria do Globo, trovaca fotos por livros, pois 

era um grande leitor, colaborou com a Revista do Globo, a parte dos artigos que ele 

escreveu muitos. Ele estava sempre em linha de frente.   

Depois, como ele ficou famoso, ele tinha uma sessão nas vitrines dele em Porto 

Alegre de noivas, e ele era chamado para fotografar. Ele era exigente e também sabia 

se valorizar, era um fotógrafo de uma elite, quem queria pagar para quem queria ter 

uma foto feita por ele. Até hoje há noivas que nos contam que tiveram fotos feitas por 

ele. E o seu Sioma tinha muitos critérios, ele era muito exigente. Tinha que sair a 

família da peça, para ele ficar só com a noiva, porque ele valorizava muito a estética, 
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a composição, como qualquer artista que quer olhar o belo, o bem composto, o belo 

no sentido de arte.  

Ele passou pelos registros fotográficos, como a enchente de 1941 e outros 

eventos, se preocupou com os políticos, os artistas, as famílias, que ele era chamado, 

quando ele ia a um casamento, se o traje era a rigor, ele ia com o traje a rigor. Ele 

tinha todo um critério, se era noiva que ele ia fotografar, ele afastava a família toda. 

Dizia que as tias, a mãe, atrapalhavam muito. Ele valorizava a noiva, o vestido. Eram 

vestidos pomposos na época. E ele gostava de dar uma volta pela sala com a noiva 

para valorizar o vestido. Ele tinha toda uma técnica para andar com a noiva e dar uma 

viradinha.   

Ele tinha aos domingos, no correio do povo uma sessão que mandava fotos de 

noivas, isso cheguei a ver, ainda criança. Gostava de ver no jornal. Eu fui a última 

noiva que ele fotografou. Mas ele fez só as minhas fotos, as do casamento foram feitas 

por um colega dele. Para mim ser fotografada por ele tinha sentido duplo. Ele já tinha 

decidido que ia se aposentar e decidiu que eu seria a última, então foi uma felicidade 

enorme poder ter esse registro dele.   

Às vezes, o Irineu ia com ele porque gostava de fotografia. Ele ia para segurar 

a lâmpada e iluminar o flash, não sei se o seu Samuel ia também. Mas o Irineu 

acompanhava muito o pai. Ele quis ser fotógrafo, mas o seu Sioma mandou que, 

primeiro, ele estudasse, para depois querer ser fotógrafo, e ele começou a se 

interessar pela matemática e virou arquiteto. Com a arquitetura quase pronta, ele 

pensou em desistir, mas a dona Rosa insistiu para ele terminar.   

Com a família, eles eram um casal muito amoroso. A minha sogra era muito 

afetiva. Ela era meio a mãe dele. Ela auxiliava ele na fotografia. Ficava na caixa 

registradora, ajudava a recortar. Ela ajudou muito porque o início foi muito difícil, 

extremamente difícil.   

O Irineu nasceu em Cachoeira, ficou até os três meses e depois eles foram 

para Santa Maria. Uma coisa que me chama atenção é que ele sempre oportunizava 

conversas conosco ou os netos para levar algum conhecimento,   

Ele era uma pessoa inquieta, porque o artista é assim, tem que ser criativo. Ele 

sempre estava inventando coisas, então ele valorizou os filmizinhos, as manobras 

militares e as fotografias por lá. E também, isso lembro dele contar, eles iam fazer 

fotografias no interior, na casa das famílias e, às vezes, as pessoas queriam que 
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aparecesse alguém que não estava ali ou até que já tinha morrido, e ele meio que 

desenhava, fazia alguma técnica para colocar a pessoa ali, uma montagem.   

Mas quando eles vieram para Porto Alegre, vieram com muita dificuldade. 

Lembro da minha sogra contar que eles foram morar na Andradas, onde foi a primeira 

Foto Aurora, em uma peça grande, para trás do estúdio, que era uma peça só, toda 

separada por cortininhas, que ela habilidosa havia costurado. Eles moravam nos 

fundos, precariamente, e na frente era o ateliê. Isso mostra mais ainda a vitória dele, 

que foi se consagrando pela arte, pela técnica.   

Depois que ele melhorou de vida, ele comprou uma casa na João pessoa. A 

casa ainda existe. Mas ele teve a oportunidade de comprar um terreno atrás dessa 

casa. Tu acreditas que a minha sogra pegou uma folha e desenhou tudo como ela 

queria que fosse a casa e ela fez a planta da casa, é onde hoje fica a Ospa, é uma 

travessa, deixa lembrar o nome, André da Rocha. Foi uma casa grande, bonita, eles 

já tinham mais condições, e ela muito festeira, gostava de receber, os dois filhos já 

tinham seus grupos, as coisas foram acontecendo ali.   

Seu Sioma era poliglota. Ele era autodidata, quando vinha pessoas para dar 

palestras, como russos, ele trabalhava como tradutor. Tenho certeza que ele sabia 

português, russo, francês, espanhol, alemão, inglês, hebraico que eu saiba eram 

esses idiomas. Hebraico, ele dominava bastante, mas ainda estudava. Ele e a dona 

Rosa chegaram a morar um tempo, um curto espaço de tempo em Israel. Aquilo foi 

um lance que não foi legal. Acho que ele queria mexer com alguma coisa diferente e 

resolveu mudar para lá, só que ela não queria, ela não queria deixar a família, então 

cada coisa que ela mexia para a mudança, ela chorava. Ela queria ficar.   

A gente sempre via os dois lendo, ou ele lendo e ela fazendo algum trabalho 

manual. Os dois gostavam muito de assistir concertos, a dona Rosa era muito ativa 

na sociedade. Eles tinham a sua vida social, ela fazia coisas para a comunidade, foi 

fundadora de uma associação que ajuda Israel e que faz orações nos locais que 

necessitam.   

Eu acho que seu Sioma também era um cara metódico, gostava que as coisas 

seguissem uma rotina, sempre na hora certa. Minha sogra sempre fazia aquela mesa 

bonita, na hora certinha.   

Ele sempre estava lendo. Eu que já peguei uma fase dele mais aposentado, 

ele era de 1903, eles eram mais castigados, tinham uma vida mais difícil, então peguei 

uma fase que ele estava fechando o estúdio que era na independência, onde ele 
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trabalhava com o Léo Ferreira. Eles chegaram a fazer fotografias juntos. O seu Sioma 

foi um orientador do Léo Ferreira mas depois se tornaram sócios, foi ele que fotografou 

o nosso casamento.   

Ele, de repente, achou que seria um bom nicho para ele trabalhar com painéis 

de fotos para decoração. Eram painéis que se fixava para decoração, aquele que está 

aqui na nossa sala é com jacarandás.   

Era um homem muito culto. Ele já tinha dificuldades de visão, usava umas 

lentes especiais, mas mesmo assim seguia lendo muito.  

Como família, com os filhos, ele era bem rigoroso. Ele tinha uma brincadeira. 

Todas as noites, ele botava um bilhetinho para eles responderem alguma coisa. Eu 

sei que ele colocava e eles tinham que responder no outro dia, sobre algo que estavam 

estudando ou sobre algum acontecimento, tinham que responder se não levavam uma 

bronca, porque ele queria que eles estivessem atentos à vida. Mas sempre foi um pai 

de conversar, tranquilo, compreensivo. Com os netos, ele era muito carinhoso.   

Ele era um fotógrafo pago, principalmente para as fotos de noivas. Mas quando 

entra em cena as fotos dos populares, é o lado artista. Ser um mecenas não era o que 

o satisfazia. Ele precisava daquilo por necessidade, mas essas fotografias que 

realmente importavam realmente para ele, porque aí que ele tirava a alma da situação. 

Ele era muito habilidoso, paciente, ali ele se fixava na pessoa, no ambiente. A 

fotografia familiar era um registro, importante, porque não existia a loucura de hoje em 

dia, do celular, do tac tac tac. Quem valoriza uma foto artística, sabe que ela tem o 

seu valor.  

Essa fotografia aqui (foto do Negro José) tem uma história maravilhosa. O seu 

Sioma gostava muito dos personagens do cotidiano. Tudo que inspirava ele, ele 

fotografava. E esse negrinho era um engraxate na Rua dos Andradas, e ele pediu e o 

menino se deixou fotografar. E na exposição dessas fotos aqui, foi uma exposição só 

de retratos, no Museu de Arte Moderna aqui de Porto Alegre, e começou a sair a 

propaganda da exposição no jornal, e numa das propagandas, saiu a fotografia do 

negrinho. E ele se encontrou ali, se comunicou com o seu Sioma, disse que gostaria 

de ter uma cópia, ele tinha virado funcionário de um departamento aqui de Porto 

Alegre, a vida dele tomou outra volta, meu sogro insistiu para ele ir na exposição e foi 

um sucesso. Imagina, o cara nem lembrava mais da fotografia, mas lembrou ao abrir 

o jornal. Aquilo foi sensacional.   
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Acho que o seu Sioma se encantava tanto com as fotos do inesperado porque 

ali ele podia exercitar um outro olhar. Ele fazia muitos experimentos, gostava de jogar 

com a iluminação. Tem uma foto que é maravilhosa, que a noiva esqueceu as luvas 

no estúdio, e ele trabalhou com luz e fez fotos experimentais dessa luva. Ele trabalhou 

também com bonecos articulados.   

E ele tinha tudo sobre o seu trabalho muito organizado, catalogado, pois tinha 

uma preocupação enorme com memória. Era superorganizado. Os negativos estavam 

todos organizados. Muito foi doado para a Fototeca e muito para o Museu de 

Comunicação Hipólito da Costa e Museu do Exército.   

Acho que a preocupação dele em preservar os filmes de Santa Maria era muito 

porque tinha memórias da família e também porque Santa Maria teve um peso para 

ele por fazer parte dessa trajetória inicial dele.   

E tem os nus. Teve uma exposição com os nus que ele fotografou. Os nus ele 

tentou entrar nessa área, mas ele foi muito pressionado, a minha sogra não gostou 

disso nem um pouquinho. E ele fez um experimento, mas acho que se deu conta que 

não tinha necessidade daquele caminho. Mas ele chegou a fazer várias fotos, todas 

no estúdio.   

Em geral, as fotos dele eram feitas no estúdio. A foto da cigana, por exemplo, 

ele encontrou na rua, e convidou para fazer fotos no ateliê dele. E ele ficou 

impressionado com a expressão dela, ela tem uma expressão muito marcante, então 

ele foi atrás dela porque não se conteve só com a fotografia e quis fazer uma pintura 

dela. Ele começou a pintar, mas ela deve ter cansado ou se mudou e não apareceu 

mais, e ficou um quadro inacabado, mesmo inacabado, dá para ver muito bem as 

feições dela. Nós temos bicos de pena dele, que são espetaculares.  

Depois de aposentado, ele só fez experimentações com pinturas, porque um 

parente nosso trouxe umas tintas de alguma viagem que fez acho que para os Estados 

Unidos, daí ele começou a pintar, algumas coisas muito interessantes, outras nem 

tanto. Ele fez quadros, um para cada neto.   

Teve uma época em que minha sogra ficou no hospital, e eu ficava direto com 

ela, como se fosse a minha mãe. E eu estava até terminando meu curso, como eu 

tinha uma funcionária muito boa que trabalhava conosco e fazia tudo em casa, eu saía 

descansada. Quando eu chegava estavam sempre os meus filhos e o seu Sioma na 

porta esperando. Depois que minha sogra faleceu, ele sempre saía conosco, e o 

prazer dele era comer batatas fritas.   
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Uma coisa que acho que era dele, como intelectual, um homem de visão, ele 

gostava muito de proporcionar para os netos, brinquedos, para a Miriam, por exemplo, 

ele montou toda uma casinha de bonecas, alta, de dois andares, com sala, cozinha, 

depois a Márcia foi herdeira e quando ela cresceu, doamos à uma escola.   

O Lúcio nosso filho sempre mostrou habilidade para o desenho, mas quem 

ensinou o Lucio, quem teve paciência para isso foi o seu Sioma. O Lucio ficava na 

ponta da mesa e o seu Sioma ensinava para ele sobre sombra, para aprender as 

técnicas de pintura e desenho. E ele deixou para o Lúcio toda a malinha dele com 

livros ensinando desenhos, aquarelas.   

A ideia de fazer o livro foi do Irineu, em 1976. A minha sogra havia falecido em 

25 de dezembro de 1975, e o seu Sioma estava com o tempo muito ocioso, com muita 

saudade dela e o Irineu sugeriu que ele reorganizasse seu material, não que não 

estivesse organizado, mas para ele ter uma ocupação. Depois, o Irineu estimulou ele 

a escrever sobre as coisas que tinham acontecido com ele ao longo da vida, porque 

ele sempre tinha histórias para contar, como um que não tinha gravata e queria 

aparecer na fotografia com gravata, daí ele desenhava, coisas assim.   

Ele pegou aquilo seriamente e usou quase que como um tratamento, ele 

acordava, fazia as coisas dele e ele ia fazendo manuscrito e depois a empregada foi 

colocando em ordem, para que depois pudessem datilografar. Foi uma maravilha 

terem feito isso porque em 1980 ele faleceu. Foram feitos poucos exemplares, só para 

a família. Até esses dias a gente estava falando em publicar, para que mais pessoas 

tivessem acesso a esses relatos dele.   

O Irineu toda a vida sempre teve muito orgulho do trabalho do pai, porque ele 

era uma pessoa que deixou uma marca. Quando o seu Sioma faria 100 anos, fizeram 

caixinhas com fotos que fizeram parte de uma exposição sobre ele e cada neto ganhou 

uma caixinha com as fotos.  

É preciso dizer também que ele sempre foi um homem que se sentiu judeu, 

mas um homem cosmopolita e que se sentia muito brasileiro, tinha um amor muito 

grande pelo Brasil. 

Ele morreu de insuficiência renal. Então ele foi indo aos poucos. Então acho 

que aos poucos ele foi achando melhor trazer os materiais aqui para casa. Não posso 

te dizer direitinho como foi, mas quando me dei conta, a maioria das coisas do seu 

Sioma estavam aqui.   
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5 MIRIAM IDA RODRIGUES BREITMAN 

  

5.1 PERFIL 

  

Figura 92 – Miriam Breitman 

Fonte: Fotografia feita pela autora. 

 

Miriam Ida Rodrigues Breitman nasceu em Porto Alegre em 1957. Filha mais 

velha de Samuel e Solita Breitman, teve o privilégio de ser a primeira neta de Sioma 

Breitman e sua esposa, dona Rosa, que dedicaram a ela muito tempo, principalmente 

para as brincadeiras em casa e os passeios no Parque.   

Sioma tinha 54 anos quando a neta nasceu. Estava no auge de sua carreira e, 

ainda assim conseguiu dedicar muito tempo a ela, até mesmo inventando brinquedos, 

como uma casa de bonecas para Miriam. Além disso, enquanto criança, Miriam foi 

fotografada diversas vezes pelo avô.   

O primeiro curso em que se formou foi Sociologia, na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). Seus estudos nesta época se relacionaram à Sociologia 
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da Educação. Depois, no Mestrado, passou a pesquisar a situação das mulheres nas 

penitenciárias femininas, ainda dentro do campo de pesquisa da Sociologia. Seu 

doutorado foi na Espanha, trabalhando a questão da Sociologia da Violência. Em 

2018, se formou em Direito pelo Centro Universitário Metodista (IPA).  

Por ser a neta mais velha e por ter um apreço especial por memória, Miriam 

herdou, na família, um papel de guardiã de fotografias e documentos do avô. É na 

casa dela que são guardadas a maioria das imagens de Sioma Breitman que não 

foram doadas para museus ou para a Fototeca que leva o nome de Sioma Breitman.   

 

5.2 ENTREVISTA 

  

Depois de todo esse tempo cuidando do acervo do vô Sioma, já consigo 

identificar quando uma foto é dele só de olhar. O que chama a minha atenção são as 

poses. Claro que tem algumas coisas que entre ele e outros fotógrafos não consigo 

distinguir, mas as poses é um diferencial.   

Na minha lembrança, tenho muito vivo ele como um homem dedicado ao 

trabalho e à família. Tenho lembranças pontuais. Uma delas é do parque. Eu fui a 

primeira neta, e a minha avó me levava no parque e o vô ia junto para tirar fotos. Eu 

tenho muito forte essa lembrança porque na minha geração não se tirava muitas fotos. 

E eu tenho inúmeras fotos da infância porque o vô fazia, fotos posadas.   

Ele era um avô muito querido. Eu tenho uma foto de colégio que nós fizemos 

na primeira série que nós fizemos para dar para uma colega que tinha ido de muda, e 

eu chamei o meu avô, que já era um fotógrafo conhecido, e ele foi como avô, eu disse 

pra ele ir fazer aquela foto como tu chama qualquer avô e ele, para me contentar, foi. 

E ele pegou aquela manhã ou tarde sei lá para ir lá fotografar a turma na escadinha. 

Naquela época, acho que ninguém se deu conta do que era ser fotografado por ele.   

Como tu podes ver por essas fotos, eu estava sempre muito arrumadinha 

quando saía com ele junto, porque ele estava sempre fotografando. A gente tinha 

muita proximidade, sabe? E a gente conviveu bastante, porque eu tinha vinte e poucos 

anos quando ele faleceu.   

O vô e o pai dele atuaram juntos como fotógrafos no início da Casa Aurora, 

aqui em Porto Alegre. Esse é uma história que conheço pelo livro que o vô escreveu 

e pelo que ele me contava, o pai também contava muito. Na verdade, a minha família, 
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tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, sempre contou de contar as histórias 

da família. Então a gente sempre contava e ouvia muitas histórias.   

Sobre a trajetória dele, ele contava muito que ia para todos os lugares, que ele 

estava nos lugares mais improváveis quando alguns fatos importantes aconteceram, 

e essa coisa de ir para o interior e, depois ir mudando de cidade e ir deixando o estúdio 

para outro irmão poder trabalhar.   

Outra história, que ele contava muito, foi a de como ele veio para Porto Alegre. 

Essa era uma história famosa nas conversas com ele. Ele contava que tinha ido para 

Buenos Aires, onde fazia retoques em negativos, mas que apesar de serem quatro 

irmãos homens, não conseguiram a autorização para o pai dele entrar na Argentina 

porque ele tinha uma perna de pau. Então, eles decidiram vir para Porto Alegre, que 

no Brasil era o lugar mais próximo. No fim, em uma das vindas para visitar a família, 

ele conheceu a minha avó, se apaixonou, e nunca mais foi embora.  

Eu me dava muito bem com o Uda, que era fotógrafo, e às vezes ele pedia para 

intermediar para ele conversar com o vô. Eu lembro que a primeira vez que levei ele 

para falar com o vô, os dois ficaram lá falando, falando e eu só de canto olhando, ele 

chamava o vô de “Axioma” e se adoravam os dois.   

Lembro também de uma vez que fui ao Nordeste com umas amigas, e fizemos 

algumas fotos com uma máquina Kodak, mas aquelas fotos de viagem. E ele olhou e 

me deu uma bronca, dizendo que não era por serem fotos de lembrança que 

precisavam ser horrorosas e daí depois ele me ensinou como focava, como enquadrar 

quanto deixar de céu, me deu toda uma aula. Tenho essas fotos guardadas mas nunca 

mais olhei para elas, porque sempre lembro da bronca, de que não era por serem 

lembranças que precisavam ser tão mal feitas.   

A vó sempre foi quem agrupou todo mundo, e o pai manteve isso. Eu lembro 

que tinha uma época que o pai sentava no domingo, e aquela época não era fácil ligar 

para as pessoas, mas ele ficava lá um tempão, e ligava para todos os irmãos do vô, 

irmãos da vó, a minha tia que morava em São Gabriel e que só vinha a Porto Alegre 

para passar as festas judaicas.   

Lembro que quando eu chegava das festas, às cinco da manhã, ele já estava 

acordado, porque ele já estava tomando chimarrão esse horário. Ele e a vó Rosa 

acordavam cedo, eles gostavam daquela rotina.  

Eu viajava muitas vezes com eles, lembro que fui para o Rio, e outros lugares, 

eles gostavam de me levar nas viagens junto.   
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Já do trabalho dele em estúdio eu não lembro muito, lembro mais das fotos 

aéreas, e dos painéis, que ele começou a fazer junto com outros dois fotógrafos. 

Lembro bem de ter convivido com o Pedro e outro fotógrafo que ele teve sociedade, 

foram os parceiros dele com quem eu tive mais contato.   

É uma coisa interessante que todos os irmãos foram fotógrafos, mas nenhum 

deles fez a arte da fotografia como o vô. Dois foram para o Rio, o tio Iusi e o tio Iacha, 

mas o tio Iacha largou a fotografia e foi trabalhar com antiquários. O tio Iusi virou 

fotógrafo de vedetes, mas eu não sei o que aconteceu com o acervo dele, porque ele 

morreu muito jovem, e ele tinha uma esposa muito querida, bem bonitona. Ele 

trabalhou no Cassino da Urca, o pai até conta que foi para lá em férias e ia muito no 

cassino, quando o tio estava fotografando. Não sei se essas fotografias se perderam 

ou não.   

O vô Sioma também fotografou muitos artistas, mas eu não me lembro disso 

porque foi antes de mim.  Uma das coisas que lembro do vô era ele sempre com a 

câmera, mas era daquelas que tu tens de olhar de cima para poder fotografar. Eles 

tinham câmeras mais modernas, mas ele gostava mesmo era daquela.   

E além de fotografar, ele também pintava, desenhava. Nos últimos anos, depois 

que a vó faleceu, ele pintou muito, alguns quadros tem lá no pai. Isso até foi uma volta 

porque ele era ligado a coisas judaicas, mas mais laicas. E daí no final ele pintou 

coisas que se relacionavam a símbolos judaicos, isso era estranho pra mim.   

E ele era muito mais ligado à cidade, ao Estado e à comunidade artística vamos 

dizer assim, do que a comunidade judaica, apesar de ter exposto em Israel, ter feito 

muitas fotos por lá. A minha avó era mais religiosa. 

Eu lembro de ver as fotos, e isso é uma coisa interessante, de ver as fotos 

tiradas por ele até na casa de famílias de amigas minhas, porque eram assinadas. E 

também que uma vez teve uma Casa Cor no Pão dos Pobres e umas amigas foram 

visitar e entraram num corredor e tinha duas fotos de beneméritos e as duas tinham 

sido feitas e assinadas por ele. Daí, elas me ligaram para que eu fosse lá ver. E 

estavam lá as fotos, bem grandes, assinadas, enormes, na parede, feitas pelo vô.  

As fotos escuras, ele assinava com giz branco para a assinatura aparecer. Ele 

tinha uma preocupação em deixar registrado que era um trabalho dele, não era uma 

coisa narcisista, mas uma preocupação em mostrar que era dele, porque ele tinha 

muito orgulho do seu trabalho. Ele tinha consciência da qualidade do seu trabalho.   
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Quando fizeram a exposição no Margs ele doou todos os retratos, ele mesmo 

escolheu e doou para o museu, quando nós doamos para a Fototeca, já foi pensando 

nessa ideia que ele tinha nos passado, da importância da preservação.   

Eu sou muito orgulhosa do trabalho dele, fico emocionada quando vejo algo 

que leva o nome dele. Tanto, que dei o nome dele para o meu filho, e desde pequeno 

ensinei a ele quem foi o avô dele, porque ele tinha esse nome tão diferente. Quando 

dei o nome para o meu filho, achavam que podia ser alvo de piadas dos colegas pelo 

nome ser um nome bem diferente, mas isso nunca aconteceu. A única coisa foi que 

em muitos registros colocavam como se fosse um nome feminino, e não é. Algumas 

vezes, acontece de as pessoas cortarem o último nome do meu filho e chamarem ele 

de Sioma Breitman.   

Já aconteceu, quando meu filho era mais pequeno, aconteceu de sair com ele 

em uma loja e chamar a atenção, dizendo alto: “Sioma”, e alguém vir falar comigo 

dizendo que Sioma só conhecia um, então tinha de ser parente. Gente que conhecia 

o vô, era bem emocionante.  

Eu imagino que as homenagens que ele recebeu em vida foi algo que deixou 

ele muito orgulhoso, porque ele era muito orgulhoso, guardava os álbuns com todos 

os selos das exposições internacionais das quais participou.  

Nós sempre reconhecemos o trabalho do vô, mas mesmo para o meu pai que 

sempre acompanhou tudo de perto, foi nos últimos tempos de vida dele que nos 

demos conta de como o vô Sioma tinha representado para a fotografia. Foi quando as 

pessoas começaram a nos procurar para pesquisar algo, para reportagens, que 

começamos a nos dar conta.   

Acho que ele mesmo não tinha se dado conta porque as primeiras vezes que 

falaram para ele fazer o livro, ele não queria. Acho que ele tinha um certo receito de 

que nada do que eu estava propondo, sonhando, ia ser valorizado.   

A casa onde eles moravam, antes de ir embora para Israel, tinha uma biblioteca 

enorme, e foi ali que li, ainda muito jovem, toda a coleção do Érico Veríssimo. O vô lia 

muito e incentivava muito a gente.  

A vó veio para cá com dois anos e o registro dela era de brasileira, o vô tinha 

vindo bem mais tarde e ainda assim não tinha sotaque nenhum.  

Quando o livro ficou pronto, foi muito emocionante porque tinha coisas que não 

tínhamos ideia. Mas escrever aquele livro, ele colocou como algo que ele estava 

fazendo para nós, era despretensioso.  
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O vô contava que sempre que ele ia fazer fotos nas famílias mais abastadas, o 

bispo dizia para ele que ele devia se converter, que era “o único defeito que ele tinha”, 

não ser católico. No mais, ele não falava em preconceito. Acho que a qualidade do 

trabalho dele se sobrepunha a eventuais preconceitos.  

Sobre os filmes, ele contava que fazia, colocava na vitrine, e contava que 

chamavam ele se Seu Aurora, que tinha de mandar revelar, acho que no Rio de 

Janeiro, e depois ele exibia nas vitrines.  

Em 1958 ele foi convidado para expor em Nova Iorque, em Roma, em Telavive, 

e ele ficou uns três meses viajando, e ele expôs até no navio, mas não eram só fotos 

dele, eram também fotos de outros colegas, que não tinham condições de viajar para 

participar das exposições.  

Ele conta uma história que trocou a foto do Érico, que ele fez para a contracapa 

de uma coleção, para a editora do Globo, e quando perguntaram o preço, disse que 

não ia cobrar nada, mas que queria a coleção completa do Érico.   

O vô era extremamente dependente da vó. Depois do falecimento dela, ele só 

chorava. Ele teve muita depressão. Na verdade, ele ficou doente antes da vó. Mas ele 

se recuperou e a vó teve um câncer muito feio. E ele não aguentou ela passando por 

aquilo. Eu acho que isso foi uma coisa que ele nunca se conformou. De ela ter ficado 

doente depois e ter falecido antes dele. Ele entrou numa depressão terrível. Arriscaria 

a dizer que ele morreu de tristeza.    

O tempo que eles ficaram em Israel foi muito ruim. Eles, lá, não conheciam 

ninguém e ele não era uma pessoa reconhecida, então foi muito difícil. Nós fomos 

busca-los, para trazê-los para Porto Alegre de volta, ficamos lá para preparar a volta 

deles, porque o pai achou que essas ausências não estavam funcionando. Aqui ele 

caminhava na rua e encontrava conhecidos, lá, não. A volta dele fez muito bem para 

os dois. Isso foi em 1972. Eles foram para lá em 1971, e nós fomos busca-los em 

fevereiro de 1972.  
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ANEXO C – Este fotografo tem uma boa máquina, Correio do Povo, 29 mai. 1952.  
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ANEXO D – Focalizando. Boletim mensal de Informações da Associação dos 

Fotógrafos Profissionais do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, out, 1946. 
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ANEXO E – Focalizando. Boletim mensal de Informações da Associação dos 
Fotógrafos Profissionais do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Nov./dez, 1947. 
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ANEXO F – Retractos de caracter. Correo fotográfico 
Sudametricano, Buenos Aires, set. 1957.  
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ANEXO G – La Fotografia puede y debe aproximar a lós pueblos. 
Correo fotográfico Sudametricano, Buenos Aires, mar.1959. 

  



342 
 

 

Anexo H – Foi muito elogiada a mostra de Sioma Breitman. 
Correo fotográfico Sudametricano, Buenos Aires, jul. 1957.  
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ANEXO I – Sioma Breitman: não se pode dizer que somos um país sem rostos, 
Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, 8 fev. 1980.  
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ANEXO J – Os rostos segundo Sioma, ZH Variedades, Zero Hora, 1 ago. 1979. 
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ANEXO K – Sioma ou a nobre arte do retrato, Correio do Povo, 1979. 
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ANEXO L – Títulos e honrarias, elaborado pela autora, a partir do acervo familiar. 
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ANEXO M – Mostras individuais nacionais e internacionais, 
elaborado pela autora, a partir do acervo familiar. 


