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Pode fazer rabiscos com as letras. Pode usá-los em diários e cadernos, em obras de arte para 
pendurar na parede, em contos para crianças, em cartas para amigos — em todo o tipo de 
comunicação. Por isso é que, neste livro, convidei quatro artistas internacionais a juntarem-se 
a mim e a criarem alfabetos e mostrarem formas de os usar em muitas línguas.

Como vai descobrir nestas páginas, não é preciso ser um artista treinado para dominar a arte da 
letra manuscrita. Brincar com letras não implica o estudo disciplinado da caligrafia. Há alfabetos 
para todas as aptidões que nos deixam dar largas à criatividade como mais nos agradar — colorido 
ou a preto e branco, de linhas depuradas ou barrocas. Trata-se de sermos criativos com as 26 letras 
do alfabeto, entretecer palavras e divertirmo-nos a mostrá-las visualmente. As palavras têm o poder 
de comover as pessoas — Amo-te, Je t’aime, I love you. É isso que faz das letras, e da combinação 
«estilo e sentimento», uma forma de arte única e pessoal.

Espero que este livro o ajude a reconhecer o seu próprio estilo e a fazer uso dele. Faço votos de que 
as ideias alimentem a imaginação e o incentivem a pegar no lápis e a começar a desenhar letras.



Quer disponha de um espaço de trabalho 
onde pode guardar utensílios e materiais, 
quer simplesmente use a mesa da cozinha, 
eis o essencial de que vai precisar.

Verifique se a superfície de trabalho está limpa e 
completamente lisa. Se houver irregularidades na 
secretária ou no tampo da mesa, coloque uma folha 
de papelão ou um individual de plástico por baixo 
do papel de desenho.

Deixe espaço na mesa para trabalhar à vontade, 
para mexer os braços e os cotovelos livremente. 
Se os braços não estiverem descontraídos, será 
difícil fazer fluir a escrita.



Tenha uma fonte de luz adequada. Durante o dia, 
aproveite ao máximo a luz natural — a melhor para 
trabalhar com cores. À noite, um candeeiro de braço 
flexível será a melhor escolha.

TENHA SEMPRE ESTES UTENSÍLIOS À MÃO:
Régua: 
Molas: 
Borracha macia: 
Afia-lápis: 
Compasso: 

A decisão de trabalhar com marcadores, canetas, 
aguarelas e pincéis, giz ou lápis vai determinar o tipo 
de papel. Se fizer muitas letras ou gostar de rabiscar 
ideias, estes são os tipos de papel para a maioria das 
experiências. Quanto mais letras fizer, mais perceberá 
quais são as suas favoritas. 

PAPEL BRISTOL: é liso e razoavelmente pesado, 
pode ser usado dos dois lados. Perfeito para 
caneta e tinta, marcadores e lápis de cor, 
e também aguenta aguarelas leves.

PAPEL AGUARELA: existe em resmas e em 
blocos e em três tipos: prensado a quente (liso), 
prensado a frio (texturado) e rugoso. É mais 
fácil para principiantes trabalhar em papel liso. 
Assim que estiver à vontade a pintar letras com 
aguarelas, poderá desfrutar do trabalho com 
papéis mais texturados. Experimente e descubra 
os seus favoritos.

A maioria das folhas para aguarela tem uma 
gramagem entre 200 e 300 gramas por metro 
quadrado (gm2), e é durável o bastante para 
aguadas. Pessoalmente, gosto de ter blocos e 
resmas de papel para aguarelas e prefiro papel 
prensado a frio.

CADERNOS: tenha sempre à mão um caderno 
para rascunhos e esboços iniciais. É aqui que 
deve treinar a sua habilidade para letras. Eu estou 
sempre a fazer esboços e descobri que as minhas 
melhores ideias para desenhos e formatos vêm 
do meu caderno.

Dado que gosto de ter sempre um caderno 
comigo, descobri que o tamanho mais adequado 
é aquele um pouco maior do que a palma da 
mão. Os cadernos ponteados ou milimétricos são 
ótimos para rascunhos e ideias porque as grelhas 
facilitam a medição das letras. Se trabalhar muito 
com aguarelas, escolha um caderno com papel 
forte.

PAPEL ESPECIAL: a cartolina tem várias cores, 
acabamentos, texturas, gramagens e tamanhos. 
Usa-se principalmente em trabalhos especializados 
como prendas, brindes e convites. São papéis de 
qualidade superior e podem ser caros, pelo que 
é melhor guardá-los para ocasiões especiais.



CANETA DE PONTA FINA E REDONDA: é a melhor 
amiga do aspirante a artista. Rabiscar e desenhar 
com esta caneta é muito semelhante ao trabalho 
com lápis, e faz dela a caneta universal para letras 
à mão. Estão disponíveis em ampla variedade de 
espessura de traço, de 0,01 a 0,8 mm. Experimente 
ter canetas com, pelo menos, três espessuras 
diferentes para brincar com sombras, riscos 
e pormenores no seu trabalho. 

As minhas espessuras preferidas são 0,1, 0,5 
e 0,8 mm para riscos e pormenores com grossuras 
e finuras distintas.

CANETA DE GEL: tem ponta redonda como 
a primeira, mas a textura de escrita é outra. 
Dão muito jeito nas letras porque não são caras, 
encontram-se em toda a parte e são ótimas para 
rabiscar e desenhar esboços.

MARCADORES E CANETAS DE FELTRO DE 
PONTA ACHATADA: esta ponta é quadrada e 
permite fazer riscos finos ou grossos. Usa-se muito 
em estilos itálicos e góticos, bem como em cursiva, 
e há pontas de espessuras diversas.

CANETA PINCEL: é perfeita para o aspeto liso 
e fluido da caligrafia asiática. A flexibilidade que 
permite faz dela um utensílio bom para trabalhos 
artísticos ricos em gradações. O pincel destas 
canetas é de pelo natural ou sintético. O feltro 
é melhor para principiantes, pois assemelha-se 
à ponta de um marcador.

LÁPIS: é importante escolher uma dureza 
adequada à preferência. Eu gosto de ter um lápis 
HB ou 2H à mão para esboços. Estes lápis deixam 
um risco relativamente leve, fácil de apagar depois 
de pintar o desenho. Uma lapiseira também é boa 
opção.

LÁPIS DE COR: são uma boa opção para 
principiantes. Produzem cores ricas e vibrantes e 
dão um aspeto agradável aos riscos. Praticamente 
qualquer tipo de papel se adequa a trabalhar com 
lápis de cor. Recomendo papel pesado, se usar 
lápis de aguarela.



PINCÉIS PARA AGUARELAS: Os pincéis 
redondos com ponta aguçada são versáteis e 
produzem pinceladas finas e grossas para cursiva 
e para a maioria dos estilos de fontes. Eu tenho 
sempre um pincel redondo fino e grosso para 
todos os fins. Os pincéis achatados são melhores 
para letras romanas ou góticas, bem como para 
serifas e fontes quadrangulares. São boa escolha 
para tipos de letra com espessuras contrastantes.

Os pincéis mais acessíveis e de utilização fácil são 
os sintéticos (nylon ou taklon). Não retêm muita água 
e as cerdas são muito flexíveis. Os pincéis de pelo 
animal (marta, zibelina, esquilo, etc.) tendem a ser 
mais macios e difíceis de controlar. Os pincéis de pelo 
natural retêm mais água, se quiser usar aguarelas em 
aguadas, e ajudam a conseguir esse efeito.

AGUARELAS: São uma boa escolha para letras, 
pois permitem misturar e criar cores próprias. 
São transparentes, o que lhes confere grande 
versatilidade. Se preferir acabamento opaco, use 
guache. Com uma variedade de produtos, poderá 

criar efeitos diferentes nos tipos de letra. 
As aguarelas e os guaches vendem-se em 
bisnaga ou tubo e pastilhas em caixa própria. 
Recomendo comprar da melhor qualidade.

A inspiração está por toda a parte; compete 
ao artista encontrá-la. As ideias criativas que 
aparecem do nada também desaparecem com 
a mesma rapidez se não tirarmos apontamentos. 
Não se esqueça do caderno também para este 
fim. Outra opção será um quadro de cortiça 
afixado na parede onde se podem prender pedaços 
de inspiração e amostras de cores e estilos.

Assim que começar à procura, encontrará 
inspiração nos lugares mais improváveis: 
a tipografia da embalagem do sabonete, um 
bilhete de autocarro, um sinal de trânsito antigo. 
Tendo consciência do modo como vê as coisas, 
e como as vai filtrando consoante o seu gosto, 
acabará por descobrir um estilo.



Comecemos com algumas definições. Cada alfabeto 
que conceber será uma fonte: um conjunto de 
carateres com estilo e tamanho específicos. 
Usa-se muito o termo fonte e também 
tipo de letra em tipografia.

Na caligrafia, e na tipografia, há três categorias 
principais de fontes: serif, sans serif e script.

Tem linhas curtas nas pontas dos riscos da letra, as 
serifas ou patilhas. Basta folhear um livro, uma revista, 
qualquer material antigo para reparar que a maioria 
era impressa em fonte serif. Tem uma aparência 
clássica e tradicional quando se emprega em letra 
manuscrita. Porém, embora clássica, podemos 
sempre divertir-nos com ela. Basta conferir um pouco 
mais de força a uma serifa e ela passa a sugerir uma 
trepadeira, uma teia de areia, um novelo, e pode ser 

a centelha criativa para uma fonte inteiramente nova. 

Exemplo 1: Antiga/Old Style  

Exemplo 2: Egípcia/Slab Serif

Exemplo 3: Neoclássica/Didone



Um estilo sem serifas ou patilhas. Sugere uma 
abordagem jovem e lúdica e costuma usar-se 
no design moderno e em parangonas atrevidas. 
A maioria dos sítios na Internet usa fontes sem 
serifa com frequência, em texto corrido e nos 
títulos. Com aspeto aerodinâmico, fluido e 
moderno, as fontes Sans Serif constituem ótimos 

pontos de partida para modificações criativas. 

Exemplo 1: Grotesca/Grotesque 

Exemplo 2: Quadrangular/Square 

Exemplo 3: Geométrica/Geometric  

É letra cursiva como aprendemos na escola, 
num estilo descontraído que permite juntar letras. 
Podemos conceber fontes cursivas em estilo clássico 
e moderno. É uma ótima escolha para mensagens 
românticas, se quisermos juntar flores e floreados. 
Nos estilos mais modernos, a cursiva tem uma 
energia que pode expandir-se ao graffiti, ao estilo 
retro, e muito mais.

Exemplo 1: Blackletter 

Exemplo 2: Caligrafia/Calligraphic

Exemplo 3: Casual 



Aqui está um lugar para começar a criar alfabetos 
próprios. Não se esqueça de que, na caligrafia, 
pretende-se que os alfabetos tenham realce visual,  
não ponha limites à sua imaginação. O truque é 
encontrar formas diferentes de desenhar as letras 
que imaginar.

1. Comece pelos tipos de letra mais simples, 
pode guiar-se pelo seu próprio estilo de escrita. 
Não há regras para as alturas comparativas 
de maiúsculas e minúsculas, nem para ajustar 
ascendentes e descendentes, mas tente 
escrever com coerência. Regra geral, as letras 
de base devem caber num quadrado que 
serve de enquadramento. Os ascendentes 
e descendentes podem ultrapassar o quadrado.  



2. Experimente maneiras diferentes de dar peso 
às letras do alfabeto. Pode engrossar todas 
as linhas. Pode engrossar apenas as linhas 
do lado direito e experimentar espessuras 
diversas para criar variedade. Em alternativa, 
experimente desenhar o alfabeto com traços 
ocos e contornados — e depois sombrear 
para conseguir um efeito tridimensional.

3. Adicione padrões e outros embelezamentos 
à sua fonte. Pode criar floreados no fim dos 
traços da letra, elementos caprichosos, cores, 
padrões. Seja tolo ou sério como lhe aprouver. 
As possibilidades são ilimitadas.  

Seguem-se variações sobre a letra A. Use-as como 
ponto de partida para a sua letra inventiva. A sua 
fonte não tem de se parecer com a de ninguém — 
faça dela algo muito seu.

Fila superior, da esquerda para a direita:
Combine serifas com cursiva para criar este efeito. 
Adicione padrões e negrito, coloração transparente 
para destacar a letra.

Crie contornos e use cores da mesma família para 
estabelecer uma sensação coesa na letra. A sombra 
tridimensional cria profundidade e contraste.

Use uma barra transversa elaborada ou serifas 
extravagantes. Faça o contorno da letra num tom 
mais claro para dar um efeito cintilante.

Fila inferior, da esquerda para a direita:
Os elementos da natureza combinam bem com 
fontes cursivas.

Adicionar padrões geométricos e uma sombra 
escura a uma letra em negrito confere dimensão 
ao trabalho.

Criar uma fonte redonda com serifa em cores 
contrastantes salienta a personalidade da fonte.






