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Resumo 

A pesquisa se propõe a realizar uma etnografia no e com Arquivo Miyasaka, ou seja, em 

seu espaço e a lógica que o orienta e com as imagens e pessoas emaranhadas com o 

arquivo, entendido como um objeto cultural em si mesmo. O arquivo fotográfico, com 

aproximadamente 14 mil imagens, localizado na cidade de Ribeirão Preto no interior do 

estado de São Paulo, compreende a produção do fotógrafo Tony Miyasaka, e dessa 

prolífica produção somente o conjunto “Jovem Miyasaka”, produzido entre os anos de 

1950 e 1960, é analisado ao longo a pesquisa. Partindo do encontro e do estabelecimento 

das relações com as(os) interlocutoras(es), as fotografias e o arquivo é que se constituiu 

o campo etnográfico. As fotografias, conforme a pesquisa se desenrolava, começaram a

adquirir um papel importante agenciando o estabelecimento das relações entre o 

pesquisador, os interlocutores e as narrativas evocadas por eles que envolvem o arquivo, 

as fotografias e a trajetória do fotógrafo ribeirão-pretano. Dessa forma, as fotos se 

apresentaram como interlocutoras da pesquisa, são objetos-agentes, que estão 

emaranhados na vida social. Seguindo a linha teórica de autores que se filiam à chamada 

“virada fenomenológica” no estudo com fotografias, como Elizabeth Edwards, Susan 

Sontag e Roland Barthes, valorizando a experiência que envolvem as fotos ao invés de 

análises que refletem, apenas, seus conteúdos semióticos. Assim, as fotografias foram 

compreendidas a partir de sua significância na vida das pessoas e no atos de fazer da 

pesquisa através da experiência compartilhada entre pesquisador e interlocutores com as 

imagens - ver fotos em conjunto -, dessa forma elas foram analisadas e pensadas a partir 

de seus efeitos e afetos, nos observadores entre eles o pesquisador e na trajetória de 

pesquisa, que ajudaram a determinar os caminhos percorridos e as relações estabelecidas. 

Investigar o Arquivo Miyasaka, portanto, permite (re)conhecer a trajetória do fotógrafo e 

seu arquivo, e assim (re)encontrá-lo como um dos expoentes da produção de imagens, 

fotográficas e em movimento, da cidade de Ribeirão Preto durante a segunda metade do 

século XX. 

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

The research proposes to carry out an ethnography in and with Miyasaka Archive that is, 

in its space and the logic that guides it and with images and people entangled with the 

archive, understood as a cultural object in itself. The photographic archive, approximately 

14 thousand images, located in the inner city of Ribeirão Preto in the state of São Paulo, 

includes the production of photographer Tony Miyasaka, of this prolific production only 

the set "Youth Miyasaka", produced between the years of 1950 and 1960, is analyzed 

during the research. Starting from the encounter and the establishment of the relations 

with the interlocutors, the photographs and the archive, all of this constituted the 

ethnographic field. The photographs, as the research developed, began to play an 

important role in establishing the relations between the researcher, the interlocutors and 

the narratives evoked by them that involve the archive, the photographs and the trajectory 

of the photographer. In this way, the photos presented themselves as interlocutors of the 

research, they are agent-objects, which are entangled in social life. Following the 

theoretical line of authors who join the so-called "phenomenological turn" in the study 

with photographs, such as Elizabeth Edwards, Susan Sontag and Roland Barthes, valuing 

the experience that involves the photos instead of analyzes that only reflect their semiotic 

contents. Thus, the photographs were understood from their significance in people's lives 

and in the acts of doing the research through the shared experience between researcher 

and interlocutors with the images - see photos together. In that way they were analyzed 

and reflected from its effects and affects, on the observers between them the researcher 

and the research trajectory, which helped to determine the paths covered and the relations 

established. Investigating the Miyasaka Archive, therefore, allows (re) knowing the 

trajectory of the photographer and his archive, and thus (re) find him as one of the 

exponents of the photographic and moving image production of the city of Ribeirão Preto 

during the second Half of the 20th century. 

Keywords: Archive, Visual Anthropology, Ethnography, Photography, Miyasaka. 
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Apresentação 

Essa pesquisa resulta de meu interesse em dar continuidade às reflexões orientadas 

no âmbito das Ciências Sociais, através da Antropologia e sua interlocução com a 

antropologia visual e a fotografia, iniciadas durante a graduação. Uma das qualidades que 

mais despertam minha atenção e interesse em relação à fotografia é a possibilidade de, 

quando em contato com uma imagem, o observador ser afetado pela foto e fazer com que 

ele crie mundos. Ou seja, a foto tem um papel ativo, através da relação que se estabelece 

entre o observador e a fotografia e esse encontro ativa entre outras coisas a imaginação, 

a memória, a experiência do observador que estabelece uma relação com determinada 

imagem. É do nexo constituído entre observador e imagem, no contato com a 

materialidade da fotografia que é possível estabelecer um sentido ou mesmo uma leitura 

de determinada imagem.  

Nesse contato que envolve a imaginação do observador, também participam a 

memória, as lembranças e histórias que são evocadas durante encontro com a fotografia, 

essas outras imagens que se expressam, muitas vezes, através de narrativas se relacionam 

com a fotografia e também permitem que o observador olhe através da foto, e acesse 

informações não visíveis na fotografia. Essa qualidade da imagem fotográfica é o que 

mais me afeta e desperta o interesse sobre esses objetos imagéticos, é uma espécie de 

“magia” da imagem fotográfica como gosta Sylvia Cauby Novaes (2008, p.461).  

Anteriormente – durante a graduação -, havia trabalhado com um conjunto de 

imagens do fotógrafo brasileiro José Medeiros, resolvi por me manter em caminho similar 

e pesquisar um fotógrafo – e seu arquivo - de minha cidade, Ribeirão Preto, interior do 

estado de São Paulo. É sobre a trajetória percorrida e a experiência vivida durante a 

realização da pesquisa que me proponho a refletir nas páginas que seguem. 
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Introdução 

Ao começar a escrever o texto – este que o leitor tem em mãos ou na tela - pensava 

muito sobre o que estava fazendo, minhas escolhas para o desenvolvimento da pesquisa, 

e principalmente se a forma como escolhi me relacionar e estabelecer meu campo de 

pesquisa se enquadrava na antropologia. Era uma inquietação e ao mesmo tempo se 

mostrava uma primeira questão a ser enfrentada, que como lembra Marcio Goldman, ela 

“[...] é, simultaneamente, a mais básica de todas as questões com que 

trabalhamos e uma das mais difíceis, com a qual começamos nossos 

cursos introdutórios e, ao mesmo tempo, que ficamos tentando 

solucionar, quase sempre sem sucesso, ao longo de nossas vidas. [...]” 

(2006, p.161).  

Goldman procura entender neste texto a perspectiva antropológica a partir da 

noção de experiência. Desenvolvida pelo antropólogo inglês Godfrey Lienhardt, com o 

intuito de refletir sobre a forma como o conhecimento antropológico é construído. Para 

pensar como se estabelece a relação entre os saberes das pessoas e coisas com as quais o 

antropólogo trabalha, e os saberes que o próprio antropólogo mobiliza para analisá-las e 

construir sua reflexão. Goldman, por outro lado, mobiliza Pierre Clastres para enunciar 

que a antropologia se estabelece como “[...] uma aliança entre ‘linguagens estranhas’ [...]” 

(2006, p.168), no sentido da linguagem dos operários, camponeses, dos índios, das 

minorias de uma forma geral e a linguagem dos antropólogos, estabelecida dentro das 

universidades. 

A fotografia é uma das principais invenções desenvolvidas durante o século XIX, 

graças às experiências realizadas desde o renascimento na tentativa de fixação da imagem 

em uma superfície sensível. Com o desenvolvimento da física e da química e sua posterior 

aliança, foi possível desenvolver as máquinas físico-química de captação e fixação de 

imagens. 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, através do avanço tecnológico, para câmera fotográfica 

digital como a conhecemos hoje em dia. 

Essa invenção ocasionou uma transformação no regime de visualidade a que 

estavam submetidas, em um primeiro momento, as sociedades euro-americanas. A forma 
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de produção dos artefatos imagéticos se modificou à medida que alteraram as formas de 

produção das representações imagéticas. Concomitante à essas transformações, novos 

regimes de arquivamento se desenvolveram, pois não mais apenas documentos escritos 

compõem os arquivos públicos e particulares, mas também as fotografias, negativos 

fotográficos e fílmicos. Os arquivos e, consequentemente, a prática cultural de guardar e 

colecionar, existente em todas as sociedades urbano industriais, se conformam e se 

apresentam de maneiras distintas consoante os regimes de arquivamento em que estão 

inseridos.  

Com a expansão da fotografia no século XX, ela se torna a principal forma de 

expressão imagética utilizada pela sociedade, devido à rapidez com que se capta aquilo 

que está posto defronte à lente da câmera de quem fotografa. Somente com a subsequente 

industrialização da fotografia a partir do desenvolvimento da tecnologia das câmeras 

fotográficas, câmeras mais leves e portáteis, as câmeras de bolso, e, atualmente, as 

acopladas aos smartphones, permitiram a democratização ao acesso às câmeras e à 

produção de fotografias. Além de permitir que a câmera fotográfica se tornasse um 

equipamento de uso cotidiano na vida das pessoas, um objeto de uso social, criando as 

condições para o estabelecimento da atividade do fotógrafo, figura que beira a 

onipresença nas sociedades urbanas e industriais. 

Outro transformação proporcionada pela industrialização da fotografia, foi 

possibilitar a democratização das experiências vividas pelas pessoas ao transpô-las para 

sua forma-imagem, a fotografia. Como bem lembra Susan Sontag (2004), a fotografia se 

desenvolve ao mesmo tempo e na esteira de uma das atividades modernas mais típicas, o 

turismo. A fotografia nesse caso, se torna, segundo Sontag, uma forma de atestar a 

experiência, mas também de recusá-la ao limitar a experiência a uma busca do que é 

fotografável. A fotografia é utilizada nas viagens, segundo a autora, como o elemento que 

“(...) dá forma à experiência: pare, tire uma foto e vá em frente. (...)” (Sontag, 2004, p.20), 

a câmera fotográfica se torna um objeto ubíquo na experiência de vida das pessoas nas 

modernas sociedades industrializadas.   

Assim como a câmera, a pessoa que a opera: o fotógrafo, também assume um 

papel de grande importância a partir dos anos de 1920. É nesse período que a profissão 

de fotógrafo profissional e de repórter fotográfico se colocam em grande importância e 

evidência, devido, principalmente, ao desenvolvimento das revistas ilustradas: Life e Vu 

nos Estados Unidos e na França e na década de 1940 a revista O Cruzeiro no Brasil. O 
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fotógrafo, de uma maneira geral, junto de sua câmera se tornam uma espécie de porta-

voz da experiência moderna, afinal ele está em todos os espaços da sociedade registrando 

e documentando suas transformações e seu cotidiano. Com o crescimento e a 

profissionalização da atividade de foto-repórter, e a consequente implantação do regime 

visual fotográfico, as imagens ganham importância graças ao uso feito pelos revistas 

ilustradas e posteriormente os periódicos.  

Essa profícua produção de fotografias, circulando através das publicações, se 

desdobra em um grande volume de fotografias e negativos que necessitam ser guardados 

e catalogados, para isso se fez necessário a multiplicação dos espaços de arquivamento, 

catalogação e guarda dos materiais produzidos pelos fotógrafos. É a partir de uma 

necessidade profissional que se constituem os arquivos fotográficos particulares desses 

profissionais e, também, a criação e instauração dos arquivos e bancos de imagens. Por 

um lado, pela questão jurídica, é necessário que se mantenham os originais para 

comprovar a autoria e, por outro, como diz Sontag (2004, p.13), “Colecionar fotos é 

colecionar o mundo. (...)”, e são as experiências de estar no mundo que podem agora ser 

acessadas por meio das fotos. 

Conheci através de um trabalho minucioso1 feito por Tânia Registro, antiga 

historiadora do Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, que realizou um 

levantamento dos fotógrafos que atuaram na cidade de Ribeirão Preto durante os anos de 

1890 a 1950, tendo uma grande participação e importância para o desenvolvimento e 

estabelecimento da fotografia na cidade de Ribeirão Preto. Dentro desse grupo de 

fotógrafos que foram importantes, um nome me chamou a atenção, Tony Miyasaka. Já 

tinha ouvido esse sobrenome algumas vezes e logo me lembrei que quando criança e parte 

da adolescência frequentava uma loja de fotografia: Foto Miyasaka, onde fazia retratos 

3x4 quando eram necessários para alguma atividade, por exemplo meu primeiro R.G.  

Até então não fazia ideia de que aquele senhor que estava sempre no balcão da 

Foto Miyasaka, de cabelos brancos e óculos, simpático na maior parte do tempo, era um 

fotógrafo importante da cidade e da região e se tornaria, junto de suas fotografias, o tema 

1 Me refiro ao trabalho, realizado por Tânia Registro, de levantamento, identificação, catalogação e pesquisa 

biográfica dos fotógrafos que atuaram na cidade e na região de Ribeirão Preto, de seus pioneiros em finais 

do século XIX chegando aos fotógrafos da metade do século XX. REGISTRO, Tania Cristina.  História da 

Fotografia – Levantamento Documental sobre a Fotografia em Ribeirão Preto (1890-1950). Ribeirão 

Preto, 2008. O texto está disponível no site do arquivo público: 

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/historia/i14hist-fot-rp.pdf   

https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/scultura/arqpublico/historia/i14hist-fot-rp.pdf
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central para o desenvolvimento de minha pesquisa. Não conhecia a fotografia produzida 

por Tony Miyasaka e, até aquele momento, sempre associava o sobrenome Miyasaka 

apenas ao comércio relacionado ao mercado da fotografia. 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 

da época, como o Diário de Notícias, A Cidade, Gazeta Esportiva e a Folha de São Paulo. 

Minha jornada antropológica se inicia partindo em busca do Arquivo Público e 

Histórico de Ribeirão Preto e suas fotografias, instituição pública que concentra em seu 

espaço uma grande massa documental entre mapas, documentos, jornais e fotografias 

sobre a cidade e seus habitantes, algo em torno de dezesseis mil imagens. Até, finalmente, 

ter acesso ao acervo particular de fotografias de Tony Miyasaka, o Arquivo Miyasaka, 

que compreende toda a produção do fotógrafo desde sua atuação como fotógrafo 

profissional nas décadas de 1950 a 1960 à suas fotografias de interesse pessoal. É sobre 

esse percurso, e a experiência de pesquisa vivida que pretendo tratar durante este texto. 

Assim, a forma escolhida para me relacionar foi através da perspectiva 

antropológica, construída em torno da noção de experiência e da aliança com uma 

linguagem estranha à da antropologia (o texto), ou seja, o olhar de um fotógrafo 

profissional (imagem fotográfica) sobre a cidade em que vivia e trabalhava. Nessa 

perspectiva, o pesquisador, antropólogo, cientista social, se vale de uma experiência 

pessoal vivida no âmbito da pesquisa para analisar e construir as reflexões acerca das 

experiências vividas, sejam elas quais forem. É esse caminho que pretendo traçar, e assim 

evidenciar, a partir de minha experiência de pesquisa, os caminhos internos escolhidos e 

percorridos pelo pesquisador - eu - para a elaboração da pesquisa, e que virão a se tornar 

expressão dessa trajetória na forma de texto por um lado, e por outro em seleções de 

imagens montadas em painéis.  

No contexto em que realizo minha pesquisa, a todo momento efetuo essa aliança 

com uma “linguagem estranha”, que no fim das contas não é tão estranha assim dado a 

popularização e a facilidade de se produzir uma fotografia. A fotografia sempre esteve 

presente na construção da pesquisa, é com ela que me alio, estabeleço relações e convivo 

a todo momento nos atos de fazer da pesquisa, está sempre presente no estabelecimento 

do nexo entre as relações constituídas no contexto da pesquisa entre os diferentes agentes: 

o pesquisador, as(os) interlocutoras(es), as coisas, as fotografias, memórias, as imagens

de todos os tipos. 
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A fotografia está intimamente ligada à experiência vivida e de pesquisa, não há 

como separá-las. Como lembra Sylvia Caiuby Novaes (2008, p.457), a imagem 

fotográfica comunica, tem a potência de ser eloquente, possibilita diferentes leituras de 

acordo com seu observador. Foi através da imagem fotográfica e por meio dela, que foi 

possível a constituição dos elos relacionais que permitiram a realização da pesquisa. 

Nesse sentido, a fotografia, está emaranhada com a minha experiência de pesquisa e de 

vida nesse período, principalmente por se tratar de um processo que se estabelece com 

um arquivo fotográfico e no espaço do arquivo em toda sua complexidade que tornam 

esse arquivo um lugar instigante a ser explorado 

Portanto, proponho relatar, analisar e refletir sobre minha experiência de abertura 

e contato com o arquivo fotográfico de Tony Miyasaka e tudo e todos que o conformam. 

Tendo como escopo central as relações estabelecidas com as pessoas que orbitam o 

arquivo e suas imagens, com o arquivo em si e suas fotografias sejam elas na forma do 

negativo, cópias em papel ou cópias digitalizadas. Assim, me parece mais interessante 

pensar a fotografia a partir de uma reflexão teórica e epistemológica procurando 

compreender sua qualidade em produzir e agenciar relações entre as pessoas, e também, 

por outro lado, de estar entre as relações, mediando, agenciando e criando elos entre 

imagens em seus diferentes suportes expressivos. Para tanto mobilizo diferentes saberes 

que tem em seu horizonte reflexivo preocupações com a imagem, fotografia, experiência, 

memória, entre os autores e autoras estão: Marilyn Strathern, Elizabeth Edwards, Miriam 

Moreira Leite, Susan Sontag, Roland Barthes, Eduardo Viveiros de Castro, Etienne 

Samain, entre outros. 

Tomo como ponto de partida, como instante inicial e decisivo da pesquisa, a 

primeira experiência de contato com o espaço do arquivo e suas imagens. É o momento 

da abertura do arquivo, de abrir os armários, gavetas, caixas e pastas onde essas imagens 

estão dormindo em seu sono temporário. A meu ver, a construção do texto antropológico, 

o relato etnográfico, construído como o resultado a ser expresso dos caminhos internos

percorridos e reflexões estabelecidas pelo pesquisador ao realizar a pesquisa, deve refletir 

e relatar como se constituíram as escolhas do pesquisador no estabelecimento da trajetória 

de pesquisa percorrida. É a experiência etnográfica vivida durante o ato de fazer a 

pesquisa que orientará os caminhos percorridos durante o texto.  

É sobre esse trajeto estabelecido durante a construção da pesquisa que dissertarei 

nas próximas páginas, afinal chegar a esse arquivo e ter acesso para abri-lo e perscrutá-lo 
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não foi algo simples e muito menos rápido, é um arquivo fotográfico particular o que se 

torna necessário a autorização dos responsáveis pelo arquivo e as imagens para o acesso 

ao espaço em que estão armazenadas. Para tanto é necessário que eu parta do primeiro 

grande acontecimento da pesquisa, a forma como consegui ter acesso ao arquivo 

Miyasaka. Mas antes, é necessário conhecer quem é o fotógrafo Tony Miyasaka, do que 

trata seu arquivo, produzido durante os anos de 1950 e 1960 período de intensas 

atividades ligadas às artes visuais na cidade de Ribeirão Preto e na região, e quem são 

as(os) interlocutoras(es) com os quais estabeleci as relações de pesquisa. 
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4 Considerações Finais 

A trajetória de pesquisa com o Arquivo Miyasaka se inicia a partir do 

estabelecimento das relações com os interlocutores, as pessoas, que se relacionaram com 

o fotógrafo, as imagens e o arquivo. As primeiras interlocuções construídas no âmbito da

pesquisa se deram com pessoas intimamente relacionadas com a vida do ribeirão-pretano 

Tony Miyasaka. Foi com Elza, filha do fotógrafo, e Tania, amiga de Elza e historiadora 

atuante na cidade, que se iniciaram as primeiras conversas e os momentos compartilhados 

olhando para as fotografias produzidas pelo fotógrafo. Conforme a pesquisa se 

desenvolvia novos interlocutores se fizeram presentes, entre eles a viúva do fotógrafo, D. 

Tereza, assim como outras pessoas que estão emaranhadas com a trajetória de Miyasaka 

como produtor, professor e comerciante de fotografias em Ribeirão Preto, R. F. Lucchetti, 

seu companheiro no Centro Experimental de Cinema, e alguns membros do Cine Foto 

Clube de Ribeirão Preto, Denis Santos e Henrique Ravasi. 

Em todos os momentos que se estabelecia um diálogo com um dos interlocutores, 

em diferentes momentos, as fotografias se faziam presentes e olhar para elas se 

configurou como uma ação compartilhada. Dessa forma, não só de pessoas se faz uma 

pesquisa etnográfica com um arquivo fotográfico, as fotografias também se mostraram 

como importantes interlocutoras para o desenvolvimento da pesquisa. Foi com elas e 

através delas que muitas relações se formaram, afinal as fotografias são objetos 

imagéticos imóveis, congelam determinado acontecimento da vida na forma de imagem. 

Quando entram em contato com o olhar do observador são animadas e animam a 

memória, as lembranças, a subjetividade de quem a olha e assim permitem que novas 

relações se formem a partir da relação estabelecida com a fotografia. 

É próprio das fotografias se apresentarem no mundo a partir de sua qualidade 

material, de coisa, objeto que é manuseado, tocado, olhado e em diferentes momentos até 

descartado, jogado fora, é o que se passa quando Miyasaka realizava a seleção das 

fotografias que compõe o conjunto “Jovem Miyasaka” e acabou descartando uma grande 

quantidade de negativos. Portanto elas se fazem presentes através do contato com sua 

materialidade, qualidade que permite à fotografia outro traço de sua personalidade, a 

performatividade da imagem fotográfica quando em contato com o olhar do observador. 

Olhar para a foto traz ao presente a presença do referente, afinal como disse Barthes 
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(2011) a fotografia sempre é imagem de alguma coisa, dessa forma a qualidade 

performática da fotografia permite trazer ao presente o passado congelado em imagem. 

Além de permitir ao observador fruir a imagem, estabelecendo uma relação com a 

fotografia que permite ao observador olhar a foto além de seus elementos semióticos, 

construindo ficções, agenciando memórias e lembranças, ou seja olhando a fotografia 

como um objeto inserido nas relações sociais e produtor de novas relações.  

O Arquivo Miyasaka é formado por negativos, positivos e fotografias digitais 

produzidas pelo fotógrafo durante aproximadamente setenta anos em diferentes 

contextos, como fotógrafo profissional prestando serviços para diferentes ocasiões, como 

projeto pessoal de registro da cidade e suas pessoas, como comerciante de fotografias 

aéreas ou apenas como hobby. Entre os diferentes conjuntos de fotografias que formam o 

arquivo, é sobretudo com o “Jovem Miyasaka” que a pesquisa acontece, são fotografias 

produzidas entre sessenta e setenta anos atrás, nas décadas de 1950 e 1960.  

Durante a experiência de pesquisa no e com o Arquivo Miyasaka, as fotografias, 

as pessoas e o arquivo se conformaram como interlocutores polissêmicos possibilitando 

o estabelecimento das relações necessárias a realização da pesquisa. São como fios, linhas

soltas que se cruzam e se trançam, se relacionam e produzem relações, fabricando um nó 

ao entorno da imagem fotográfica. Esse nó que envolve algumas fotografias tratadas nesse 

texto, faz emergir os invisíveis que rodeiam as imagens, as lembranças e histórias que se 

relacionam e se tornam latentes a partir do contato do observador com as fotografias.  

Em determinado momento da experiência de pesquisa, as principais interlocutoras 

da pesquisa, Elza e D. Tereza, saem em uma viagem. O campo então é formado por mim, 

o pesquisador, e os negativos e fotografias localizado na residência da família, onde está

armazenado o Arquivo Miyasaka. As fotografias então se tornam, por alguns meses, 

minhas principais interlocutoras, é com elas que procuro conviver diariamente olhando e 

perscrutando seus conteúdos e as relações com outras imagens. Dessa relação íntima com 

esses objetos imagéticos encontrados no Arquivo Miyasaka, surge uma questão que 

reverbera através desse contato: Porque as fotografias, sendo coisas, importam para as 

pessoas? (Edwards, 2012, p.224). 

 A uma primeira vista a pergunta pode parecer um tanto ingênua, por outro lado 

se pensarmos que a fotografia está presente na vida do homem há pelo menos 170 anos, 

tendo como momento de sua invenção os anos de 1830 e 1840 com as experiências de 
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Hércule Florénce, Joseph Niépce, Louis Daguerre e Henry Fox Talbot com as primeiras 

máquinas de fixação e revelação de imagens, é interessante pensar nessa relação íntima 

estabelecida com as fotografias. Com o desenvolvimento da tecnologia fotográfica e seus 

matérias as câmera se tornaram menores, portáteis e onipresentes na vida das pessoas, 

estando presente junto aos principais acontecimentos que permeia suas vidas, registraram 

datas comemorativas pessoais – aniversários- e públicas – grandes comemorações cívicas 

-, também foram utilizadas pelo Estado em diferentes momentos para investigações 

policiais, controle e registro da população – as carteiras de identidade, R.G. -, e como 

lembra Tom Gunning (2010, p.38-39) um controle sobre o corpo das pessoas. As 

fotografias rodaram o mundo, seja como instrumento de registro e construção de 

evidências para as expedições científicas e antropológicas, mas também nas viagens 

realizadas pelos inúmeros turistas, elas mediam a experiência vivida e estabelecem 

evidências da presença da pessoa em determinadas circunstâncias, provas de que por ali 

estiveram.  

Fotografar os membros das famílias é outro uso intimamente ligado ao cotidiano 

das pessoas, e essas fotos muitas vezes são guardadas e organizadas em álbuns, caixas e 

gavetas, elas não atestam a evidência, mas se ligam a outra qualidade agenciada pela foto 

a potência de guardar e gerar afetos através do contato com o objeto fotográfico. Assim, 

as fotografias não são apenas provas de que algo estava ali no momento da realização da 

fotografia, elas acionam afetos e produzem efeitos em quem a observa. As fotos de 

famílias são um bom exemplo desses afetos, estão sempre em um espaço de culto, olhá-

las muitas vezes evoca no observador memórias e lembranças a muito tempo guardadas 

no labirinto de memórias e experiências que informam as pessoas. São coisas, mas coisas 

que estão inseridas na vida social das pessoas, também tem vidas, histórias, se mal 

cuidadas e armazenadas se desfalecem e morrem, a imagem some.  

Esses objetos, as fotografias, se difundiram e estão tão presente na vida das 

pessoas como o dinheiro, que circula o mundo, assim se passa com as fotografias. São 

trocadas, vendidas, arquivadas e guardadas pelas pessoas. São importantes não apenas 

pela imagem fixada em seu suporte, em determinadas situações a foto substitui a presença 

de um parente morto pois é ele ali representado pela imagem, as fotografias importam, 

pois, são objetos que significam na vida das pessoas pela potência de ser uma imagem 

que ao olhá-la, o observador tem a experiência de ver além de suas fronteiras delimitadas 

pelo papel, o álbum e hoje em dia a tela. Ao se relacionar com uma fotografia o 
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observador está diante de emoções, sensações, lembranças, histórias a elas emaranhadas 

que são expressas pelas pessoas ao vê-las.  

 Como escreveu o poeta Antonio Cicero (2006, p11), “[...] Guardar uma coisa é 

olhá-la, fita-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou por ela ser iluminado. Guardar 

uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado 

por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. [...]”, é assim que entendo as fotografias que 

são guardadas em caixas de sapato, gavetas, álbuns e arquivos, como o Arquivo 

Miyasaka, pois elas iluminam, animam, e são iluminadas e animadas através das 

experiências de olhá-las. As fotos se misturam com a vida e as experiências das pessoas, 

evidenciam acontecimentos e produzem afetos e efeitos em quem as olha, importam, pois, 

são objetos de afeto, ao guardá-las as pessoas não armazenam apenas os conteúdos 

semióticos fixados em seu suporte, mas guardam emoções, memórias e lembranças a elas 

relacionadas. 
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