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RESUMO

A pesquisa tem como objetivo demonstrar as intersecções entre os procedimentos estéticos e técnicos dos gêneros fotográficos da ficção e não-ficção/documental na prática da

fotografia de rua do início século XX. Para tanto, pretende-se investigar a maneira como os aspectos iconográficos e iconológicos da linguagem fotográfica se apresentam nas

vanguardas artísticas (futurismo, surrealismo, construtivismo) e na tradição fotográfica do estilo documental (Straight Photography, New York Photoleague, Food Security

Administration - FSA). 

O processo metodológico desta pesquisa consiste em levantamento bibliográfico e iconográfico dos temas fotográficos em questão. Para analisar estas informações utilizar-se-á

estratégias de investigações qualitativas para construir murais inspirados no Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, expressando, através da articulação entre as imagens, os pontos

de contato entre a subjetividade da fotografia artístico/ficcional; e a descrição do estilo não-ficção/documental. 

Para uma compreensão mais profunda do que diz respeito à teoria de gêneros da fotografia foram consultadas as obras de Boris Kossoy, Paloma Atencia-Linarese e Kátia Hallak

Lombardi. Outra importante obra consultada é o livro Sobre Fotografia de Susan Sontag.  

Até o momento, além da pesquisa bibliográfica, foram estabelecidas três linhas do tempo cujo conteúdo diz respeito à construção do estilo fotográfico documental, artístico, e de

rua ao longo do século XX. Resta-nos ainda verificar e concluir quais a partir de murais iconográficos, quais são os pontos comuns entre estes estilos de produção fotográfica. 

Ao longo do século XX, o lançamento de câmeras portáteis permitiu a facilitação da prática da fotografia de rua aumentando o número de registros fotográficos sobre a

experiência na cidade. Este processo possibilitou que pessoas sem treinamento prévio em contextos formais e estéticos, pudessem produzir fotografias, criando um estilo

vernacular de representação da vida urbana. 
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