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O Design da fotografia  
 

 

Em uma época em que somos cada vez mais bombardeados com imagens, e 
que tirar foto está a um toque de botão da câmera do celular, O design da 
fotografia, lançamento da Gustavo Gili no Brasil, mostra a importância de 
conhecer alguns princípios de design para agregar valor e dar mais 
profundidades às fotografias tiradas. Detalhes importantes para transformar a 
foto de um simples interesse instantâneo a uma imagem duradoura e de 
qualidade.  

 

 
 

O livro é dividido em sete capítulos, cada um dedicado a um tema de estudo: 
Teoria básica do design fotográfico; Forma, iluminação e cor; Repetição, ritmo 
e contraste; Profundidade e escala; Movimento e fluxo; Ênfase e emoção. No 
sétimo capítulo, Jeremy Webb, autor, fotógrafo e professor, reúne todos os 
estudos anteriores para mostrar estratégias criativas. Cada capítulo é 
ricamente ilustrado com obras de diversos fotógrafos, e finaliza com um 
exercício proposto pelo autor. “O verdadeiro sucesso de um fotógrafo surge 
quando toda essa técnica, todas essas teorias e lições de sabedoria são 
deixadas de lado porque já foram devidamente absorvidas e internalizadas”, 
explica Jeremy. 
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Os fundamentos do design na fotografia, segundo Jeremy Webb, podem atuar 
como uma espécie de sistema nervoso fluido, flexível e invisível que dá vida às 
imagens. E, nesta publicação, o autor busca desmistificar o lado técnico e 
burocrático desses fundamentos para transformá-los em sugestões de práticas 
na hora de apertar o botão da câmera e fazer com que a fotografia tirada 
resista ao tempo. 

 

O AUTOR 

JEREMY WEBB é fotógrafo e professor, com ampla experiência como diretor 
de oficinas e docente – tanto no ensino superior quanto em cursos avançados 
– e trabalha como tutor a distância em diversas instituições. Dedica-se à 
fotografia tanto com filme quanto com meios digitais, e recebeu diversos 
prêmios por suas criações com Photoshop. É autor também do livro Creative 

vision (2005) 
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