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Resumo: O texto que segue é uma primeira reflexão da experiência de pesquisa 

etnográfica com o acervo fotográfico de Tony Miyasaka, importante fotógrafo da 

cidade de Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo. O texto foi dividido em 

quatro momentos, os precedentes da abertura, a abertura, sobre o campo e o 

encontro com o fotógrafo, neles desenvolvo apontamentos e reflexões sobre essas 

etapas da pesquisa com o arquivo e no arquivo. Nesse sentido, o tratamento dado 

ao arquivo e seus artefatos parte da ideia de que esses são potencialmente 

pesquisáveis e não apenas fonte de informações. Utilizando, sobremaneira, o 

instrumental teórico das Ciências Sociais e com maior ênfase na Antropologia 

Visual. 

Palavras-chave: Arquivo, Antropologia Visual, Etnografia, Fotografia, Miyasaka. 

 

Este texto é fruto de reflexões e uma primeira sistematização das informações 

resultantes de uma pesquisa de campo, que compõe o mestrado em Ciências 

Sociais, sobre um arquivo fotográfico particular a partir de uma interface etnográfica. 

As reflexões e apontamentos giram em torno dessa primeira experiência de campo 

no arquivo e sobre esse arquivo, realizadas durante os primeiros meses do 

mestrado.  

																																																													

1	 	Inspiração	no	procedimento	proposto	por	Fabiana	Bruno	em	seu	artigo	“Arquivo	e	imagem:	
saberes	e	intermitências	poéticas”	(2013),	onde	desenvolve	a	ideia	de	tratar	e	refletir	sobre	o	
procedimento	de	abertura	do	arquivo.	

2	 	Universidade	Estadual	Paulista	‘Júlio	de	Mesquita	Filho’,	Faculdade	de	Ciências	e	Letras	de	
Araraquara.	
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(Tony Miyasaka)3 

 

Precedentes. 

 

A fotografia é inventada durante o século XIX graças às experiências na tentativa de 

fixação da imagem.Com o desenvolvimento da física e da química e sua posterior 

aliança, foi possível desenvolver a máquina físico-química de captação e fixação da 

imagem. O daguerreótipo foi a primeira máquina deste tipo, sendo de grande 

importância para que as formas de representação imagética da sociedade 

mudassem radicalmente. Da técnica manual, desenho e pintura, para a forma da 

máquina físico-química do daguerreótipo e, posteriormente, com o avanço 

tecnológico para câmera fotográfica como a conhecemos hoje em dia.  

 A transformação dos materiais que produzem os artefatos imagéticos da 

sociedade gerou a necessidade de uma transformação nas formas de 

armazenamento dos documentos, fotografias, objetos. Os arquivos, a prática cultural 

de guardar e colecionar, existente em todas as sociedades humanas, se 

transformaram junto com a evolução dos materiais. Com o invento da fotografia e o 
																																																													

3	 	Todas	as	imagens	que	fazem	parte	deste	texto	compõe	o	arquivo/acervo	Miyasaka.	E	foi	
autorizado	o	uso	delas	no	texto.	Agradeço	calorosamente	à	Elza	Miyasaka	por	permitir.	
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uso do negativo em rolo a partir de 1888, criado pela Kodak, surgiram os arquivos 

fotográficos. Com a expansão da fotografia no século XX, como a principal forma de 

produção de imagem pela sociedade, devido à rapidez com que se capta a imagem, 

emergiu uma figura e um ofício importante que é o fotógrafo e o repórter fotográfico.  

Personagem que está em todos os espaços da sociedade registrando e 

documentando suas transformações. O repórter fotográfico como profissão tem seu 

crescimento com a criação e desenvolvimento das revistas ilustradas e de 

fotorreportagens, como a Life e Paris-Match durante a década de 20 e 30 nos EUA e 

França e a revista “O Cruzeiro” durante a década de 40 e 50 no Brasil, uma das 

principais revistas que utilizaram reportagens fotográficas do país. Junto ao 

desenvolvimento da profissão, se torna necessária a criação dos arquivos pessoais 

desses profissionais para que eles pudessem comprovar que as fotografias eram de 

sua autoria e para organizar a quantidade de material que acumulavam.  

 É nesse contexto que Tony Miyasaka inicia sua carreira como fotógrafo e 

repórter fotográfico durante a década de 1950 na cidade de Ribeirão Preto, 

contribuindo com os principais periódicos em atividade do período, Diário de 

Notícias, A Cidade, Gazeta esportiva e Folha de São Paulo. Tony tinha como hábito 

sair pela cidade fotografando a vida urbana e as transformações pelas quais a 

cidade passava, uma espécie de necessidade de fotografar, sejam elas estruturais 

sejam simbólicas.  

A chegada de novos elementos que compunham o processo de 

modernização da vida urbana eram os principais temas captados pela lente de Tony: 

postos de gasolina, prédios em construção, logomarcas internacionais, os luminosos 

que fazem parte das fachadas de prédios, os carros, eventos como os acidentes 

automobilísticos, vitrines de lojas com produtos estrangeiros, entre outros. 

 Seu acervo fotográfico começa a ser formado nesse período e se estende até 

o ano de sua morte, 2004. Tony cessa seu trabalho como repórter fotográfico 

durante o começo dos anos 1970, mas continua com sua necessidade de fotografar 

a cidade onde vivia até o fim de sua vida, produzindo um acervo composto por 

aproximadamente 14 mil artefatos imagéticos, fotografias e negativos, sejam eles de 

tomadas decorrentes de seu trabalho, fotografias aéreas, uma de suas paixões 
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conforme contado por D. Tereza Miyasaka, mulher de Tony, e fotografias em que 

buscava uma experimentação artística para a fotografia.  

Em decorrência do tamanho do acervo fotográfico, o objetivo é analisar o que 

pode ser nomeado como o jovem Miyasaka, em referência ao período de produção 

das imagens que compõem o primeiro momento do arquivo.  

O arquivo pode ser dividido em três grandes corpus: as fotos de sua 

juventude, quando era repórter fotográfico e acumulava outros cargos, como o de 

prestador de serviços para a perícia técnica da polícia; o segundo corpus é o das 

fotos aéreas que produziu até o fim de sua vida, as quais comercializava; e o 

terceiro conjunto o de suas fotos com características mais artísticas, se preocupando 

com questões mais estéticas e de experimentações nas fotografias.  

É o contato com esse conjunto de imagens, a abertura desse pedaço do 

arquivo, que é o foco da reflexão deste texto, tendo em vista as relações que se 

formam com as pessoas que (con)vivem com essas imagens.  

 

Abrindo o arquivo. 

“O contato com o arquivo começa por operações simples, 
entre outras o encargo manual do material. (...)” (Farge, 
2009: 59). 

 

 Ao conhecer o acervo de Miyasaka, que está em posse de sua família e 

localizado em sua casa, onde moram sua mulher, D. Tereza, e Elza, sua filha, 

resolvi utilizar como método a etnografia, que possibilita uma outra forma de 

tratamento dos arquivos e dos artefatos que compõem esse espaço, sejam eles 

documentos escritos, sejam fotografias. Como coloca Luciana Heymann (2013), o 

olhar etnográfico é capaz de identificar uma “estética da existência”, constituída no 

fazimento do arquivo a partir da organização dos documentos, possibilitando um 

tratamento mais sensível para o arquivo, investigando sua constituição, suas 

transformações, seus usos. Eliciando, fazendo sair, uma narrativa a partir do contato 

e da relação com as imagens que constituem o arquivo e o com o arquivo. 
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 Uma questão que se coloca é como essas imagens podem ser consideradas, 

ou como apresentam características antropológicas. Segundo Elizabeth Edwards 

(1996), qualquer fotografia produzida e encontrada que o antropólogo possa utilizar 

para retirar informações é considerada uma fotografia com valor antropológico 

“(...) O material pode se locomover para dentro e para fora 
da esfera antropológica, e as fotografias que não foram 
criadas com intenções antropológicas, ou secundadas 
especificamente por conhecimento etnográfico, podem, 
todavia, ser apropriadas com finalidades antropológicas. (...)” 
(Edwards, 1996: 24).  

É esse o caso das fotos de Tony, que registrava a cidade por profissão e seguindo 

essa espécie de necessidade que não cessa, os arquivos constituídos sem intenção 

antropológica podem, também, ser tratados da mesma maneira que a autora propõe 

o tratamento das fotografias. 

 Os arquivos e acervos, sejam eles públicos ou particulares, são entendidos 

como produtores de conhecimento, na perspectiva proposta por Olivia Maria da 

Cunha (2004), pois sua função não é só preservar o passado e sim possibilitar uma 

nova leitura a partir das marcas e inscrições encontradas nos arquivos, “(...) 

Sinalizam, portanto, temporalidades múltiplas inscritas em eventos e estruturas 

sociais transformados em narrativas subsumidas à cronologia da história por meio 

de artifícios classificatórios. (...)” (Cunha, 2004: 292). Como diz a autora, é preciso 

entender o caráter artificial, polifônico e contingente dos arquivos como 

características que têm que ser repensadas e tratadas como elementos que 

permitem uma nova leitura e interpretação sobre esses artefatos culturais.  

 Tratar o arquivo, pensá-lo, como um espaço que apresenta a característica de 

ser, como diz Elizabeth Edwards (2011), potencialmente inventivo de novas 

reflexões e não apenas uma fonte para pesquisas.  

“(...) I want to take a broad theoretical and methodological 
sweep which asks what happens if, as an heuristic position, 
we stop thinking of photographs and their archives simply as 
passive ‘resources’ with no identity of their own, but as 
actively ‘resourceful’ – a space of creative intensity, of 
ingenuity, of latent energy, of rich historical force. (…)” 
(Edwards, 2011: 47).  

É se relacionando com as imagens e com o arquivo dessa nova maneira que 

é possível produzir, através da potência eliciadora e agenciadora que uma imagem 
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contém, em um encontro com o pesquisador e com os usuários do arquivo, novas 

narrativas a partir dessas fotografias. De certa maneira, a fotografia pode eliciar 

novos mundos acessando informações que não estão contidas no artefato imagético 

em si, mas conectando com a memória dos interlocutores e se ligando com outras 

coisas, como por exemplo, um acontecimento, um evento, uma música, permitindo 

assim compreender a biografia das imagens que compõem o arquivo. Segundo 

Banks (2009), essas fotografias tiveram uma interação, se emaranharam, na vida 

das pessoas de alguma forma. 

“(...) pode-se dizer que tais objetos têm biografias 
(Appadurai, 1986) no sentido de terem se emaranhado 
anteriormente com a vida das pessoas, que podem ser 
importantes para o papel que desempenham na sociedade 
quando encontrados pelo pesquisador. Usar arquivos 
fotográficos para despertar memória ou provocar 
comentários de informantes no decorrer de uma entrevista, 
por exemplo, envolve um reconhecimento de pelo menos 
três inserções sociais ou quadros.” (Banks, 2009: 82). 

 Nesse sentido, as fotografias apresentam três momentos, que podem, 

segundo o autor, serem entendidos como os momentos de sua existência como 

artefato material, a partir do uso que é feito da fotografia. O primeiro é o contexto de 

sua produção, o momento em que se realizou o ato fotográfico; o segundo remete 

ao contexto de uma história subsequente, sua vida de arquivo, como foram usadas; 

o terceiro momento é quando ela, a fotografia, retorna a se relacionar com o 

pesquisador e o interlocutor, é quando ela volta à vida, quando ela sai do arquivo e 

media, agencia, relações. 

Ao “voltar à vida”, sair do sono de arquivo, os negativos e fotografias que 

compõem o arquivo de Tony Miyasaka produzirão efeitos, mediarão relações, 

eliciarão memórias. No caso da pesquisa, grande parte do arquivo é composto por 

fotografias e negativos que ao saírem de seu sono arquivístico serão iluminados por 

olhos humanos e olhos maquínicos, as câmeras que farão o processo de 

digitalização do negativo. São esses artefatos imagéticos que mediam o encontro do 

pesquisador com o pensamento do outro, o fotógrafo. As fotografias e negativos 

também são importantes para mediação das relações que se desenvolvem entre o 

pesquisador e as pessoas que têm uma ligação com as fotografias e com o arquivo, 

sejam elas da família ou não.  
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Isso só é possível devido à materialidade da imagem fotográfica, a forma pela 

qual ela se apresenta para as pessoas que entram em contato com elas. As 

fotografias, assim como negativos mesmo sendo mais frágeis, podem ser tocados, 

manipulados, modificados, vistos de diferentes ângulos. É possível até, devido ao 

processo de deterioração que ocorre no negativo, pela forma físico-química de 

fixação da imagem, sentir o cheiro dos negativos. Um cheiro de vinagre ou de 

produto químico sendo sublimado de seu dispositivo, de sua forma-imagem, 

levando, em alguns casos, à perda da imagem.  

Segundo Banks (2009), a materialidade da imagem é mais uma propriedade 

que pode ser estudada do que uma perspectiva analítica ou metodológica, dessa 

maneira torna-se importante fazer a diferenciação entre a “forma” de uma imagem 

visual e o “conteúdo” de uma imagem visual, afinal mesmo ligados  

“(...) é produtivo considerar até que ponto a forma determina 
e faz a mediação com o conteúdo. Em todos os casos de 
produção e reprodução mecânica da imagem, tais como 
vídeo e fotografia fixa ou em movimento, bem como em 
muitos casos não mecânicos, as características materiais da 
forma servem para formatar ou até restringir o possível 
conteúdo. (...)” (Banks, 2009: 73). 

Ao trabalhar com negativos alguns cuidados são importantes, como o uso de 

luvas para sua manipulação, para que o óleo produzido pelo suor das mãos não fixe 

no negativo e aumente o processo de deterioração natural. O odor de vinagre, como 

Elza costuma chamar, se acentua ainda mais em dias quentes, fato que ocorre 

muito em Ribeirão Preto, e conviver com dores de cabeça ao estar em campo é algo 

costumeiro, mas também é reflexo da forma pela qual a imagem se apresenta. Os 

negativos permitem que se veja um esboço de imagem, um mapa que precisa ser 

lido, revelado, para que se possa ver a imagem de fato.  

É no processo de digitalização do negativo que a fotografia ganha uma nova 

forma, a forma digital. Isso não torna a fotografia menos potente ou diminui seu 

valor, pelo contrário, em sua forma digital ela também é tocada, com as telas touch 

pode ser vista de vários ângulos, seja pelo computador, tablete ou celular, como 

podem ser descartadas com alguns cliques. Esse processo mostra outra 

característica do acervo/arquivo Tony Miyasaka, ele é tanto digital como físico, 
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apenas uma pequena parte é digitalizada, pois foi uma urgência que se colocou 

devido ao estado de deterioração de alguns negativos, em torno de mil.  

Como lembra Elza: “Ao abrirmos o arquivo após a morte de meu pai, muitos 

negativos estavam com patologias irreversíveis, e mesmo que desse para tratá-las é 

um negócio que custaria muito e não temos dinheiro para isso. Então a saída que 

achamos foi a digitalização caseira, fotografando os negativos e positivando eles no 

photoshop.” (2015, Caderno de campo).  

	

(Laboratório de Tony) 

Esse procedimento para visualizar a imagem do negativo permite que eu 

proceda à maneira que o fotógrafo ao revelar suas fotografais no laboratório. Um 

laboratório digital. É necessária a revelação, a positivação da imagem no photoshop 

para que ela apareça como um todo, para que seus detalhes escondidos se revelem 

aos olhos do pesquisador e dos interlocutores. Esse momento de revelação da 

imagem se torna uma outra etapa da relação com a imagem e com os interlocutores. 

 

O Campo é o Arquivo. 

  

 “O Etnólogo faz sua colheita removendo a terra seca das 
evidências: seu savoir-faire, por mais intelectual que seja, 
tem alguma coisa do camponês, do artesão; o ‘campo’ é 
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como a terra: que se afofa, que se tritura, que se sente, que 
se trabalha.” (Agier, 2015: 10). 

 

 A pesquisa etnográfica de um arquivo se passa da mesma maneira que a 

descrição proposta por Michel Agier (2015), são os detalhes, as evidências, que 

surgem após remover e remexer os artefatos, imergir e passear pelo arquivo, retirar 

a poeira, sujar o corpo, as mãos em busca dos detalhes que precisam ser 

escavados no meio das pastas e envelopes que estão guardadas as fotografias e 

negativos. É através desse trabalho artesanal com o “solo” do arquivo, os elementos 

que o constituem, que inicia o trabalho de campo, prestando atenção aos detalhes, à 

forma de guardar e organizar os artefatos imagéticos, em como se constituiu esse 

acervo/arquivo.  

 É, ainda, através de um artesanato que se constituem as relações entre 

pesquisador e interlocutores, que são costuradas pelo artefato imagético, e a relação 

do pesquisador com o pensamento do outro, no caso a forma como Tony olhava e 

registrava a cidade. Esse “trabalho do campo” no campo, do cultivo de relações, é 

essencial para que a pesquisa ocorra, tendo em mente que o arquivo é particular e 

se encontra na casa da família de Tony, onde residem sua mulher e sua filha.  

Além de trazer à luz, os artefatos imagéticos, essas coisas que são um “(...) 

análogo microcósmico do enquadramento do espaço (...)” (Edwards, 1996: 16), 

remexem, também, com memórias agenciadas por essas imagens, que incitam o 

surgimento de informações, em conversas, vendo fotos juntos, abrindo o arquivo, 

sobre as fotografias e sobre o processo de constituição e transformação do arquivo. 

Permitem o acesso à informações que não seriam atingidas se a relação com os 

interlocutores não existisse, potencializam a leitura dos invisíveis que permeiam o 

visível da fotografia.  

 O acervo nasce de uma necessidade do fotógrafo em manter os originais, os 

negativos, para comprovar a posse, a propriedade intelectual sobre as fotografias. 

Devido aos meios técnicos de produção de imagens e dos materiais, as máquinas 

analógicas e os filmes em rolo, os arquivos se tornam difíceis e trabalhosos de 

serem mantidos, em comparação com a fotografia digital e o armazenamento dos 

bytes, megabytes e gigabytes de fotos em um espaço reduzido como um HD externo 
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ou mesmo um pendrive. Nesse sentido, o ato de armazenar de Tony pode ser 

entendido como uma forma dele arquivar-se, selecionar imagens que compõe sua 

trajetória como fotógrafo, uma prática social para criar um arquivo, uma memória de 

sua produção como fotógrafo profissional e sujeito que fotografa. 

 Ao tratar o acervo de Tony Miyasaka a partir da perspectiva etnográfica, parto 

do princípio norteador de que o conhecimento antropológico é pautado por relações 

sociais e através delas que se constitui o sujeito que conhece e o sujeito que ele 

conhece, no caso o pesquisador e o fotógrafo. É através desse encontro com o 

pensamento do outro, através de sua produção fotográfica, e de como esse arquivo 

foi organizado após sua morte que é possível ver fotografias de um outro tempo e 

produzir narrativas sobre coisas, pessoas, lugares, mesmo sobre o arquivo, 

entendido como um artefato cultural.  

“O campo não é uma coisa, não é um lugar, nem uma 
categoria social, um grupo étnico ou uma instituição. É talvez 
tudo isso, segundo o caso, mas é antes de tudo um conjunto 
de relações pessoais com as quais ‘aprendemos coisas’. 
‘Fazer pesquisa de campo’ é estabelecer relações pessoais 
com quem não conhecemos anteriormente, junto de quem 
chegamos um pouco na marra. (...) Existe certa 
transparência entre o saber e o objeto do saber: a pesquisa 
é relacional, como o é o objeto que busca um conhecimento 
do mundo das relações.” (Agier, 2015: 34). 

 O contato com essas fotografias localizadas nesse território, o arquivo-casa, 

possibilitou um maior contato com os moradores e usuários desse arquivo-casa, 

pessoas que têm um contato direto e afetivo com essas imagens, a família de Tony, 

sua mulher e sua filha.4 As fotografias e negativos têm um papel importante na 

construção da relação com esses interlocutores, permitindo que do ato de ver fotos, 

em conjunto com elas, emergisse novas informações que não eram visíveis nas 

fotografias e que só foram possíveis a partir desta experiência, pois esses artefatos 

imagéticos estavam emaranhados no convívio cotidiano de suas vidas.  

Uma das potencialidades do tratamento etnográfico para um arquivo é essa 

possibilidade de relação com interlocutores que têm uma relação íntima com as 

imagens, como coloca Olivia Maria da Cunha (2005). Segundo a autora, “sair do 
																																																													

4	 	Até	esse	estágio	da	pesquisa,	no	campo	o	contato	se	limitou	às	pessoas	que	vivem	na	casa-
arquivo.	
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arquivo”, buscar relações que permeiam tanto o artefato imagético como os sujeitos 

que se relacionam com ele, ver fotos com os informantes, realizar entrevistas 

mediadas por imagens, por exemplo, se tornam procedimentos necessários para 

que o conhecimento antropológico se construa na relação de pesquisa.  

 Os usuários do arquivo não se limitam apenas à família, além deles há as 

pessoas que fizeram parte do processo de organização do arquivo, após a morte de 

Tony, Tânia e Érika, que são amigas de Elza. Tânia, além de ajudar a organizar o 

arquivo, foi aluna de Tony no curso de fotografia criado e ministrado por ele5. Esse 

processo é importante para pensar os arquivo e acervos como artefatos culturais, 

afinal eles são resultado de tentativas de constituir e ordenar conhecimentos 

realizadas tanto pelo produtor do arquivo como pelos usuários e pessoas que 

trabalham para organizá-lo. (Cunha, 2004). 

Nesse sentido os arquivos são pensados, segundo a autora, como um produto em 

constante construção e não como um produto acabado, afinal ele teve uma primeira 

organização, que foi sendo modificada pela intervenção dos usuários e 

organizadores. 

“Em vez de os arquivos serem concebidos como um produto 
final de uma série de intervenções de caráter técnico – 
atividades supostamente naturais de classificação, 
ordenação e instituição de marcadores temáticos e 
cronológicos, por vezes desempenhadas pelos arquivistas 
(...)” (Cunha, 2004: 291).  

 O arquivo de Tony Miyasaka também não pode ser considerado um produto 

acabado, desde seu surgimento ele se transformou com as intervenções de pessoas 

que o organizaram, procuraram dar ordem à grande quantidade de fotografias e 

negativos. Esse processo ocorre até hoje conforme o arquivo é usado por outras 

pessoas. Quando me encontrei com Elza, em abril, para iniciar o processo de 

abertura e pesquisa, ela me contou, pouco antes de abrirmos as gavetas, que um 

primo estava olhando algumas fotos e pastas e que algumas dessas poderiam estar 

fora de ordem. O que demonstra a influência e as marcas deixadas pelos usuários 

dos arquivos e como elas de alguma forma interferem na sua constituição. 

																																																													

5	 	Hoje	o	curso	é	ministrado	por	seu	filho	Tonynho.	
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 Pouco antes da morte de Tony, conta Elza, ele realizou uma espécie de 

curadoria sobre seu acervo. Ele selecionava, principalmente, as fotografias e 

negativos que compõem o corpus de sua juventude e jogava no lixo o que ele 

acreditava que não merecia ou não era bom o suficiente para ser guardado. 

Descartava os negativos que bem entendia. Elza e suas amigas ao abrirem o 

arquivo, se depararam com essa pré-seleção e organização dos artefatos feita por 

Tony, que estavam selecionados e guardados em envelopes, com indicações sobre 

a temática daquele grupo de imagens. Quando transferiram para a organização atual 

em pastas, as fotografias da pré-seleção foram mantidas e outros arranjos foram 

feitos para ordenar as fotos.  

 Além do mais, foi feito um inventário, artefato típico dos arquivos, de parte das 

fotografias e negativos que contém nas pastas do arquivo6, em uma planilha de 

Excel, composta pelo número de referência do registro, que está marcado nos 

envelopes em que estão guardados os negativos, dimensão e quantidade dos 

negativos, seu estado de conservação, e uma pequena legenda sobre cada 

fotografia. Cada pasta é composta por envelopes, feitos com papel sulfite de PH 

neutro que é dobrado e recortado até formar um invólucro para acondicionar o 

negativo, armazenando-os individualmente. Segundo Elza e Tânia é a forma mais 

comum de guardar esse tipo de material.  

O acervo está localizado, como disse acima, na casa da família, mais 

especificamente no corredor que dá acesso aos quartos da casa,  em um armário-

arquivo de metal, na cor verde, com quatro gavetas, típico de repartições públicas 

para armazenamento de documentos. Nele estão contidos os negativos e fotografias 

organizados em 76 pastas, cujo conteúdo e a quantidade variam conforme a pasta, 

a parte digitalizada do acervo se encontra em um HD externo, uma caixa preta de 

18x10cm. 

 Mas o arquivo não se restringe ao lugar onde esses artefatos imagéticos 

estão armazenados, a casa se torna um grande arquivo, casa-arquivo. Como me 
																																																													

6	 	Parte	dos	negativos	que	estavam	estragando,	devido	à	ação	do	tempo,	foram	digitalizados	e	
estão	em	um	HD	externo.	Essas	fotografias	não	estão	inventariadas	na	planilha.	Os	negativos	que	
estavam	doentes	apresentavam	bolhas,	superfície	onde	se	localiza	a	gelatina	craquelada,	manchas,	
perda	de	emulsão.	Foram	separados	e	guardados	em	caixas	de	madeira,	e	compõem	o	acervo	dos	
negativos	doentes.	
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disse Elza em conversas, há fotografias espalhadas pela casa toda, dentro da 

gaveta da cozinha, dentro da caixa de ferramenta, em cima da televisão, afinal, 

como ela disse: “casa de fotógrafo tem foto espalhada por tudo quanto é lado.”. 

Um dos lugares que mais são usados para exibir fotografias das famílias 

euro-americanas é a televisão e, normalmente, o móvel em que essa está colocada. 

Se tornam uma espécie de altar, lugar sagrado, para fotos de família, como diz 

Banks (2009), “Na Euro-América as fotografias exibidas em cima dos aparelhos de 

televisão são normalmente fotografias de família, muitas vezes retratos de estúdio 

ou pelo menos fotografias posadas representando eventos importantes do ciclo de 

vida (...)” (Banks, 2009: 75). Assim é na casa da família Miyasaka, as fotos que 

habitam esse espaço representam esses momentos da família, e são exibidas da 

maneira típica, constituindo parte dessa casa-arquivo. 

Além das fotos de família em seu “altar”, elas também estão espalhadas pelas 

paredes da sala e de outros cômodos. Mas há fotos do próprio Tony, a maioria 

tomadas da cidade de Ribeirão Preto, que foram ampliadas e enquadradas e se 

tornaram foto-quadros. Chegando na casa e passando o portal de entrada se 

apresenta um pequeno corredor que divide duas salas, à direita fica uma sala 

composta por uma grande mesa de reunião, com câmeras antigas que fazem parte 

da coleção de Tony, além dos instrumentos para a digitalização dos negativos. À 

esquerda fica a sala de trabalho de Elza, seu escritório, composto de sua mesa e de 

uma outra colocada em virtude da minha presença. 

É nesse espaço que passo a maior parte do tempo quando estou no arquivo. 

A mesa de Elza fica na parede oposta à minha, que está oposta à porta de entrada 

da sala. Logo ao entrar na sala chama a atenção uma fotografia ampliada de Tony, 

enquadrada e afixada na parede em que fica recostada a mesa que uso. Essa 

imagem foi motivo, imagem-mediadora, de várias conversas que tive com Elza, 

principalmente no início da pesquisa devido à curiosidade que ela demonstrava em 

como se daria o uso das imagens. Além do mais, é uma fotografia em que é 

perceptível algumas características técnicas e estéticas de como Tony organizava e 

construía suas fotografias e dos temas que ele registrava com sua câmera.  

É uma fotografia ampliada de aproximadamente 80x60 cm que ocupa um 

grande espaço entre duas pequenas janelas que compõem a parede. Logo abaixo, à 
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direita em cima de um suporte de vidro que envolve o ar condicionado da sala, estão 

mais duas fotos ampliadas em quadro de 20x30 cm, que tematizam dois prédios 

históricos do centro da cidade. A foto que chama atenção logo ao entrar na sala 

narra uma outra região do centro da cidade, o terminal rodoviário, a rodoviária do 

triângulo7 como aparece no inventário, durante o período da década de 1950. 

 

O encontro com Miyasaka. 

 

“(...) não se tem encontros com pessoas, e sim com coisas, 
com obras: encontro um quadro, encontro uma ária de 
música, uma música, assim entendo o que quer dizer um 
encontro. (...)” (Deleuze, 1988-1989.) 

 

Sempre que vou à casa-arquivo, a postura como pesquisador é “(...) de estar 

à espreita.”, como diz Deleuze (1988 - 1989)8, a encontros. E como o encontro se dá 

com um quadro, um filme, ocorre também com fotografias. Me encontro, logo ao 

entrar na sala, com essa fotografia imensa na parede de frente à porta, que logo se 

destaca e chama atenção. O efeito que ela gera, ao primeiro olhar, é de incitar uma 

volta a um tempo passado, através do espaço congelado na imagem, um lugar que 

não existe mais. Como afirma Edwards (1996), a fotografia aprisiona dentro de sua 

materialidade, congelando no negativo um instante simbólico do espaço “(...) o qual 

é conhecimento.” (Edwards, 1996: 16). 

  E cada novo encontro com essa foto-quadro produz novos efeitos, outras 

leituras dessa imagem, criando novas relações com essa fotografia que permitem 

aperceber novos detalhes e informações que não foram possíveis no primeiro 

contato. Ela sempre está ao alcance do olhar e me provoca pelo seu tamanho e por 

apresentar uma moldura natural característica típica das fotos de Tony, construída 

no ato fotográfico, a partir, principalmente, da vegetação das ruas, fruto da forma 
																																																													

7	 	Atualmente	esse	lugar	é	uma	base	do	corpo	de	bombeiros.	O	prédio	permanece,	mas	
algumas	modificações	em	sua	estrutura	foram	feitas.	

8	 	O	documentário	é	“O	abecedário	de	Gilles	Deleuze”.	O	autor	foi	entrevistado	por	Claire	
Parnet	e	produzido	por	Pierre-André	Boutang	entre	os	anos	de	(1988-!989).	
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como ele enquadra suas fotografias. O contato mais íntimo com essa fotografia no 

espaço de trabalho faz com que essa imagem se torne um exemplo das principais 

características fotográficas de Tony, e um exemplo de seu olhar sobre a cidade, 

seus espaços e pessoas. 

	

Esse primeiro contato com a fotografia de Tony, produziu, como diz Barthes (2011), 

o efeito “punctun”, o que punge, incomoda, da foto no observador, no caso o 

pesquisador. O que chama atenção sobre a foto, o que “me punge” (Barthes, 2011: 

53) é a temática da Fotografia, mas também a presença de um sujeito curioso, 

vestindo chapéu e pochete, parado no centro da foto em simetria com a cúpula do 

prédio. Ele olha não se sabe o que, talvez ele admire a calmaria da vida no interior. 

Chama a atenção o olhar etnográfico do fotógrafo para esse espaço da cidade, um 

terminal rodoviário localizado próximo ao centro, nos anos 1950 em uma cidade do 

interior do Estado de São Paulo. 

É essa sensação de serenidade na postura do homem, que emana da 

fotografia como um todo, ela passa um sentimento de sossego, de vida calma, sem 

a pressa que vemos e vivemos em cidades de porte médio-grande no Brasil. Revive 

um tempo de uma vida mais simples, até pela forma como as ruas estão ocupadas, 

poucos carros, aliás o único enquadrado pela lente de Tony é uma Kombi em 

passagem no canto esquerdo da imagem. Outra coisa que emana da fotografia é a 
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maneira como as pessoas se relacionam com o ritmo cotidiano da vida capturada na 

foto. Como o homem e a mulher, em primeiríssimo plano, que conversam 

tranquilamente. Parece que estão posando para a câmera de Tony. 

 Esse estado de espírito, essa postura de estar à espreita quando se vai ao 

campo, produz encontros com outras coisas além das fotografias, como é o caso da 

lembrança, a memória elicitada através de uma fotografia. Em uma das idas à casa-

arquivo, enquanto abria algumas pastas e me via fotografias de Tony, D. Tereza, 

sua mulher, veio à minha mesa observar o que eu estava fazendo, nesse momento 

eu estava vendo alguns retratos de estúdio que compõem o acervo, e tomava notas 

sobre as imagens. Ao ver um dos retratos D. Tereza começou a conversar e contar 

sobre a vida desse homem e de sua predileção pela vida noturna, a boêmia e pela 

companhia com várias mulheres.  

Logo pegou o livro-catálogo, produzido por ela e sua filha logo após a morte 

de Tony, com algumas fotografias que foram publicadas e começou a remexê-lo. Ao 

folhear o livro ao meu lado, vimos as imagens juntos, realizamos o método da foto-

elicitação, segundo Marcus Banks (2009). As imagens funcionam como dispositivos 

que acionam lembranças, memórias, e informações que não estão visíveis nas 

imagens tornando o invisível da fotografia visível.  

“A foto-elicitação é um método simples de compreender mas 
bem mais difícil de utilizar. Envolve o uso de fotografias para 
evocar comentários, memória e discussão. Envolve o uso de 
fotografias para evocar comentários, memória e discussão 
no decorrer de uma entrevista semiestruturada. Exemplos 
específicos de relações sociais ou forma cultural retratadas 
nas fotografias podem se tornar a base para uma discussão 
de generalidades e abstrações mais abrangentes; 
reciprocamente, memórias vagas podem ganhar foco e 
acuidade, desencadeando um fluxo de detalhe. (...)” (Banks, 
2009: 89). 

 Ao chegar na página 78 do livro, D. Tereza se concentrou em uma 

composição de duas fotografias que narram um acidente automobilístico envolvendo 

um ônibus e um carro, que é datado do ano de 1960, pois como disse Tereza, Tony 

ainda prestava serviços para a polícia como fotógrafo. A composição narra o 

acidente e como isso afetou o cotidiano das pessoas que estavam próximas do 

cruzamento. Entre a avenida Jerônimo Gonçalves esquina com a rua General 
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Osório, em frente ao Hotel Brasil, de grande importância no período no hoje 

chamado baixo centro, que era o coração da cidade.  

 A primeira imagem é uma tomada frontal da colisão, mostrando, 

principalmente, os estragos ocorridos no carro e o efeito da batida que levou o 

ônibus a colidir com um poste. É possível ver um grande número de curiosos, talvez 

acidentes de trânsito não eram tão comuns para a época. A segunda imagem chama 

mais minha atenção, do lado esquerdo há um trio de homens, aparentemente 

jovens, do lado direito, em oposição ao trio, um policial, ao fundo, em segundo 

plano, próximo à frente do carro, está outro policial. Há entre esses sujeitos da 

imagem um, aparente, jogo de olhar.  

 Os três rapazes à esquerda estão na porta de entrada de um estabelecimento 

comercial, em primeiro um rapaz que olha em direção ao fotógrafo mas não para a 

câmera, parecia interessado em outra coisa. O do meio olha em direção ao acidente 

mas ao mesmo tempo parece que olha diretamente para o policial próximo à 

multidão em último plano, o terceiro, negro, olha diretamente, encara, a câmera de 

Tony. Do lado direito, o policial parece encarar o rapaz negro, por fim o policial ao 

fundo parece olhar em direção ao fotógrafo ou ao rapaz do meio, há nessa imagem 

esse jogo de olhares dos sujeitos que compõem a fotografia, sendo olhados pela 

lente do fotógrafo. 
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 Enquanto pensava sobre esse jogo de olhares entre os sujeitos capturados 

por Tony, D. Tereza ao se deter nessa imagem começou a contar curiosidades 

sobre o acidente. Lembrando que Tony prestava serviço à polícia e estava em seu 

horário de trabalho quando ocorreu a colisão, aliás o carro que bate no ônibus era 

de propriedade de Tony, por isso que ele conseguiu registrar o acidente no centro da 

cidade. Essa informação não seria possível apenas ao ver a fotografia, foi graças à 

possibilidade de ver imagens com as pessoas que conviveram com o fotógrafo e têm 

uma ligação íntima com ele, como é o caso de sua mulher, que algumas 

informações invisíveis puderam se tornar visíveis, gerando novas informações sobre 

essa fotografia. 

 Esse texto buscou refletir sobre o andamento da pesquisa de mestrado, em 

curso, e da experiência de pesquisar em um arquivo e as relações que ocorrem 

devido a esse artefato cultural. Procurei pensar sobre a experiência etnográfica do 

pesquisador em relação com as imagens e as relações de pesquisa que se 

constroem mediadas por imagens, e como o tratamento etnográfico é interessante 

para entender que efeitos produzem essas relações e o que se constrói a partir 
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delas. O arquivo, a partir deste tratamento, é pensado como um espaço 

potencialmente inventivo para novas relações e reflexões, e não apenas uma fonte 

de onde se retira informações. 
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