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RESUMO

Essa pesquisa tem como objetivo identificar e analisar os tipos de livros que utilizam imagens fotográficas de forma significativa em seu miolo, entretanto faz um recorte nos

Fotolivros e em Livros de Artista que utilizam a narrativa fotográfica. Além disso, intenciona coletar, mapear e catalogar as principais referências sobre esses livros a fim de

conhecer as reflexões dos autores que estão discutindo este fenômeno. A relevância desta pesquisa baseia-se na percepção da importância dos projetos editoriais

visuais-narrativos como novas possibilidades metodológicas projetuais. Para a realização dessa pesquisa foi realizado uma abordagem qualitativa com utilização de pesquisa

exploratória, descritiva, bibliográfica e documental a partir da análise de Fotolivros produzidos pela Editora Steidl, que é uma referência mundial no campo do Design Editorial.

Além disso, foi feita uma análise teórica de autores como Fernanda Grigolin, Beatriz Vampre Lefrève, Paulo Silveira, Inês Bonduki e Nathan Lyons que discorrem sobre este

universo de livros imagético-narrativos. Há uma gama de possibilidades projetuais quando se fala de livros que utilizam a fotografia em seu miolo, como catálogos, portfólios,

livros de fotografias, Fotolivros e Livros de Artistas. O Fotolivro é um tipo de livro caracterizado pela construção de uma narrativa através de uma sequência de imagens

ordenadas sob uma lógica definida pelo conceito do trabalho, podendo também ser categorizado como Livro de Artista em alguns casos. A ordenação sequencial das imagens

cria relações de sentido entre elas que quando encadernadas transmitem a ideia que levou a sua concepção. Concluímos então que o Fotolivro é elaborado em cima de um

conceito onde busca-se manter uma coerência formal tanto no próprio livro, como objeto, quanto nas imagens que o compõem, a fim de que a relação interna entre as imagens

esteja garantida, evitando que as partes tenham mais importância que o todo.
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