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INTRODUÇÃO

Tipografia é um dos aspectos 
mais importantes na criação 
de um layout, qualquer que 

seja ele. Por isso, você como designer 
gráfico deve ser um especialista nessa 
disciplina e conhecer todas as suas 
nuances e particularidades.

Neste e-book você aprenderá tudo 
que é preciso saber sobre tipografia 
e lettering e entenderá como 
diferenciar esses dois tipos de 
composição. Vamos lá?

http://cc.welancer.com
http://blog.welancer.com/tipografias-criativas-para-inspiracao/
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O QUE É LETTERING?

O que exatamente é lettering? Você já deve ter se feito 
essa pergunta e se baixou este e-book é provável 
que não encontrou uma resposta satisfatória até o 

momento. Não se preocupe, podemos ajudar.

Lettering é o processo de criar ilustrações com letras, 
números e outros elementos que costumam estar 
limitados ao design tipográfico, para propósitos 
artísticos e editoriais. O lettering é muito distante da 
maneira de escrever que geralmente empregamos no dia a dia 
e se compara mais com obras de arte, do que com a caligrafia.

Talvez você veja por aí os termos sendo utilizados como 
equivalentes, mas a verdade é que eles não poderiam ser 
mais distintos. Lettering e tipografia são disciplinas 
diferentes do design, que exigem tipos de profissionais 
com habilidades distintas para sua confecção. Embora muitos 
tipógrafos também façam lettering, nem todos que fazem 
lettering são, necessariamente, especialistas em tipografia.

http://cc.welancer.com
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O QUE É LETTERING?

Algumas pessoas se referem ao lettering como 
“falsa caligrafia” porque ele usa os mesmos 
princípios da escrita, mas não necessariamente as 
mesmas técnicas. Ou seja, enquanto a caligrafia 
é feita com canetas específicas para isso, o 
lettering geralmente é desenhado com o uso 
de pincéis e tintas muito diferentes.

Ambas as disciplinas exigem muita seriedade 
da parte do praticante, que deve dedicar-se 
bastante a criar composições que sejam ao 
mesmo tempo decorativas e tenham alta 
legibilidade. É isso que diferencia o bom 
lettering, afinal.

O lettering tem ainda características específicas 
que fazem dessa arte única. Na disciplina, 
letras não são escritas e sim desenhadas, o que 
significa que até alguém que não tem uma 
boa caligrafia pode ser um grande artista 
do lettering, desde que dedique-se à prática. A 
técnica utilizada para se escrever nada tem a ver 
com a técnica aplicada no lettering e isso é uma 
boa notícia para todos que sofrem com uma letra 
de mão menos que perfeita.

Se você está empolgado com essas informações 
e ansioso para experimentar criar seus próprios 
lettering, aqui vão algumas dicas que podem 
ajudá-lo ao longo do processo.

http://cc.welancer.com
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O QUE É LETTERING?

DECIDA A FORMATAÇÃO DO SEU LETTERING

Um lettering pode ser todo em caixa alta, em caixa baixa ou alternado. E decidir isso faz uma grande diferença nos 
seus resultados finais. Há espaço para todos os tipos de lettering, dependendo do tipo de projeto que você 
executa, mas no geral letras minúsculas são menos formais e as maiúsculas são mais incisivas.

Lembre-se disso ao criar seu primeiro lettering. Em geral, 
fazer todas as letras maiúsculas ou minúsculas, todavia, 
pode poupar tempo no desenvolvimento de  
uma composição.

DEFINA O QUE SUAS LETRAS 
TERÃO EM COMUM

Para que um lettering pareça parte de uma mesma família, 
é preciso que as letras que o compõe tenham elementos 
em comum. Essa é a segunda grande decisão que 
você deve tomar. Elas podem ter o mesmo ângulo ou 
utilizar a mesma largura de pincel. O importante é que 
não estejam muito distantes umas das outras.

http://cc.welancer.com
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O QUE É LETTERING?

DESENHE GUIAS

Não é porque o trabalho de 
desenhar letras é livre que 
não há de se seguir algumas 
normas. Para que o seu desenho 
fique o mais legível possível, 
utilizar guias pode ajudar. Elas 
manterão seu design uniforme e 
garantirão sua leiturabilidade.

http://cc.welancer.com
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E TIPOGRAFIA?

Tipografia, por outro lado, difere do lettering 
em muitos aspectos. Sua formalidade é 
um deles e você entenderá melhor o que isso 

significa ao longo deste capítulo.

De maneira simples, tipografia é a arte e 
técnica empregada no arranjo de tipos. Você 
pode imaginar, então, que trata-se de um dos 
talentos mais importantes que um designer 
pode ter, porque o texto compõe boa parte 
dos layouts que criamos e deve estar em 
harmonia com seus demais elementos.

Uma tipografia é um conjunto fechado de 
letras, algarismos e números que podem ser 
arranjados livremente por um designer. Ela serve 
para que possamos escrever palavras, portanto é 
fundamentalmente diferente dos letterings, que são 
as palavras desenhadas.

Uma tipografia, como qualquer outro tipo de design 
é criada ao longo de um período de tempo por 
alguém talentoso e habilidoso o suficiente para 
considerar coisas como kerning (a distância entre 
uma letra e outra), pesos, tamanhos e proporções. 
Quando trabalhamos com tipografia é importante 
conhecer alguns conceitos, como descritos a seguir.

http://cc.welancer.com
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E TIPOGRAFIA?

TAMANHO

Nenhuma tipografia é igual a outra, ou seja, cada 
uma delas tem características que a diferem como o 
tamanho, a largura e a grossura de seus traços. A altura 
de cada caractere numa tipografia é conhecida como 
altura-x, basicamente porque é baseada no tamanho da 
letra x minúscula.

Quando combinamos tipografias em um trabalho de 
design é uma boa ideia utilizar fontes que compartilhem 
uma mesma altura-x, para conseguir mais coerência em 
seus layouts.

LEADING

O leading é a distância descrita pelo espaço vertical 
entre cada linha de texto. Para que uma tipografia seja 
confortável para a leitura, o ideal é que seu leading seja 
maior do que sua altura-x em pelo menos uma vez.

http://cc.welancer.com
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E TIPOGRAFIA?

KERNING

Já o kerning é a medida de distância que separa 
uma letra da outra, ou seja, pode ser alterada 
pelo designer na composição de seus 
layouts. O ideal é que essa medida seja ajustada 
para que se forme um conjunto harmonioso.

HIERARQUIA E ESCALA

Seria muito mais difícil criar layouts se 
todas as tipografias tivessem a mesma 
altura-x, porque assim separar qual representa 
a informação mais relevante não seria tarefa 
fácil. Para guiar o leitor, geralmente usamos 
títulos e subtítulos maiores que o corpo do 
texto e isso é uma maneira hierárquica de 
definir a escala. Cores, espaçamento e pesos 
são outras técnicas que podem ser utilizadas 
para conquistar o mesmo efeito.

http://cc.welancer.com
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QUAL É A DIFERENÇA ENTRE LETTERING E TIPOGRAFIA?

Entender a diferença entre tipografia e 
lettering não é tão difícil quanto pode 
parecer. Todavia, ainda assim você verá os 

dois termos sendo utilizados como sinônimos 
por aí, porque muitas pessoas não têm acesso 
a esse conhecimento. O que tentaremos fazer 
agora é lhe dar uma compreensão melhor das 
diferenças entre tipografia e lettering para que 
você não se torne uma delas.

Por aí, você verá o uso das palavras “hand 
lettering typography” ou tipografia em hand 
lettering como se essa fosse uma sentença 
coerente, mas na verdade trata-se de uma 
contradição em termos. Lettering não é 
tipografia de maneira alguma. Mas antes que 
você fique mais confuso, fique tranquilo, 
pois vamos lhe explicar o porquê.

Embora lettering e tipografia compartilham 
de alguns conceitos, tratam-se de disciplinas 
diferentes do design gráfico. A tipografia é o 
estudo de como as letras interagem sobre uma 
superfície e como elas funcionam ao serem 
enviadas para impressão. Por isso, podemos dizer 
que ela se trata de uma subdivisão do lettering, 
porque é o estudo de letras aplicado a fontes.

http://cc.welancer.com
http://blog.welancer.com/fonte-para-logo-como-escolher-e-os-melhores-modelos/
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QUAL É A DIFERENÇA ENTRE LETTERING E TIPOGRAFIA?

Tipografia é escrever com letras  
pré-fabricadas e por isso é essencialmente 
diferente do lettering, da escrita a mão e de outras 
disciplinas como o grafite. Nelas, não há um 
sistema desenvolvido e facilmente reproduzível de 
criação de caracteres, enquanto que na tipografia 
temos essa repetição como essência.

Você verá, por aí, um monte de pessoas se 
referindo ao lettering como tipografia, mas deve 
evitar falar nestes termos com outros designers e 
clientes. Afinal, usar a terminologia correta para 
definir um trabalho pode fazer muita diferença em 
como ele é percebido pelos seus pares.

Agora que já definimos a tipografia, vamos 
relembrar a conceitualização de lettering para que 
a distinção entre ambos fique ainda mais clara. 
O lettering é a arte de desenhar letras e 
muita coisa está envolvida nesse processo, para 
que elas pareçam tão perfeitas quanto o seu 
criador imaginou. Mas o conceito, em si, é muito 
simples. Se você desenha letras para um propósito 
específico, seja ele um cartaz ou uma logo, está 
fazendo lettering.

http://cc.welancer.com
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QUAL É A DIFERENÇA ENTRE LETTERING E TIPOGRAFIA?

Na maioria das vezes o lettering é 
desenhado à mão, usando ferramentas 
como o grafite e pincéis específicos que 
ajudam a configurar letras mais ou menos 
encorpadas, de acordo com o desejo do 
designer em questão. Mas recursos como 
o Photoshop e o Illustrator também podem 
ser usados para a criação de letterings, sem 
prejuízo do conceito.

Assim como lettering não é tipografia, 
tipografia não é lettering. Mesmo que ambos 
tenham similaridades em sua construção, o 
contexto e a utilização de cada técnica 
os diferencia essencialmente. Por isso 
você não quer se referir a um utilizando o 
nome do outro e vice-versa.

http://cc.welancer.com
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QUAL É A DIFERENÇA ENTRE LETTERING E TIPOGRAFIA?

Há conceitos similares sendo 
compartilhados entre ambas as 
disciplinas, como o contraste, o 
espaçamento e o kerning. Mas muitas 
vezes eles tomam nomes diferentes.

Você também não deve confundir 
o lettering com a caligrafia, que 
é o mero ato de se escrever letras. 
Lettering trata-se de desenhá-las, 
em formatos específicos que servem 
a um propósito determinado. A 
caligrafia, por outro lado, é uma arte 
muito mais simples.

Agora que você já conhece as 
diferenças entre lettering e tipografia, 
continue a leitura para descobrir 
como escolher o estilo ideal para os 
seus designs.

http://cc.welancer.com
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COMO ESCOLHER O ESTILO IDEAL?

Escolher o estilo ideal de tipografia 
ou lettering para um determinado 
trabalho de design é uma das 

grandes tarefas que você tem em 
mãos. No passado, essa tarefa era feita 
navegando por centenas de tipografias de 
aço e metal, que deveriam ser arranjadas 
de acordo com o texto a ser impresso. 
Hoje, ficou tudo muito mais fácil com 
a digitalização dos tipos, mas isso não 
significa que definir uma tipografia para 
um job não tome um bocado de tempo.

Para escolher o formato ideal que usará 
em um trabalho, um designer deve 
considerar o seguinte:

http://cc.welancer.com
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COMO ESCOLHER O ESTILO IDEAL?

QUE TIPOS DE FONTES 
EXISTEM?

Conhecer bem os tipos de fontes que 
existem facilitará muito o seu trabalho 
e o ajudará na hora de definir se prefere 
tipografia ou lettering para uma aplicação 
específica. Mas como conhecê-las todas?

De maneira geral, não será necessário 
se tornar um especialista capaz de 
listar tantas tipografias quanto existem 
no mundo. O que você deve tentar 
é compreender os tipos diferentes 
delas e o uso mais adequado que cada 
uma tem. Assim, será fácil pesquisar e 
encontrar a que você precisa sempre 
que este for o caso.

Tipógrafos classificam suas obras em vários 
tipos, como Monospaced, Serifadas ou Sem 
serifa. Entender o que difere cada uma 
dessas categorias de fontes vai ajudá-lo a 
fazer melhores escolhas.

http://cc.welancer.com
http://blog.welancer.com/fontes-tipograficas-para-logos/
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COMO ESCOLHER O ESTILO IDEAL?

FONTE OU LETTERING?

Você leu ao longo deste e-book definições 
que diferenciam as fontes dos letterings e 
agora deve ser capaz de apontar qual deles 
está presente em uma composição, sem muito 
desafio. Entretanto, é uma coisa diferente 
decidir o que usar numa criação própria. 
Pense que uma fonte é o que você usa 
para criar um design e um lettering é 
o resultado visual da composição, com 
todos os ajustes e re-desenhos que possam 
vir a ser necessários.

É possível criar um se valendo do outro, mas 
nem sempre isso é o ideal. Opte pelo lettering 
quando as fontes que você conhece não são o 
suficiente para captar uma ideia e vá com elas 
quando há porções de texto grandes demais 
para serem customizadas.

COMO ESCOLHER UMA FONTE?

Por outro lado, você deve aprender como 
escolher uma fonte, quer esteja fazendo 
um lettering ou uma composição mais 
tradicional. A sua primeira missão aqui 
é garantir que a tipografia utilizada 
sempre combine com a missão e 
propósito do layout criado, por isso antes 
de começar a pesquisá-las é uma boa ideia 
fazer um brainstorming das características 
que você busca em uma fonte.

Se as características por você procuradas 
não são compatíveis com as da fonte que 
escolheu, haverá sempre um problema de 
identificação. Por isso, verifique acima 
de tudo se a tipografia do projeto é 
correspondente ao que você objetivava para 
um layout.

http://cc.welancer.com
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COMO ESCOLHER O ESTILO IDEAL?

Considere também contexto e público-alvo. 
Os lugares em que seu design estará 
definirão o tipo de fonte que você 
pode utilizar. Um outdoor, por exemplo, 
precisará sempre de uma fonte que é legível 
a grandes distâncias, independentemente 
do seu conceito.

SUA ESCOLHA É ADEQUADA?

Em última instância, uma tipografia ou 
lettering deve ser adequada à situação 
em que está inserida. Por isso, ao terminar 
seu layout, faça uma avaliação da sua 
composição e decida-se se os seus objetivos 
foram encontrados. Caso não, volte para as 
etapas anteriores e tente novamente.

http://cc.welancer.com
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CONCLUSÃO

Agora que você já sabe tudo 
sobre tipografia e lettering, 
que tal começar a colocar 

esses conhecimentos em prática? 
Experimente com a criação de 
layouts cuja força está nos 
elementos tipográficos e comece a 
estudar os tipos diferentes de fontes 
que existem por aí. Este conhecimento 
lhe será útil por toda a vida!

http://cc.welancer.com


INTRODUÇÃO

SOBRE O 
WELANCER

Ao longo dos últimos anos, sempre nos perguntávamos onde um 
designer freelancer poderia, ao mesmo tempo, ter um portifólio 
atualizado e acesso a milhares de clientes e jobs.

Com essa dúvida na cabeça e muita vontade de resolver esse 
problema, criamos o WeLancer.com, uma solução completa para 
você que vive de freelas e prefere investir seu tempo em criar a 
melhor arte, do que ficar correndo atrás de clientes!

No WeLancer.com você cria seu portifólio, divulga seus jobs, 
vende e recebe pelos trabalhos realizados, tem acesso a 
milhares de clientes, orçamentos, concorrências e tudo isso de 
um jeito simples e inacreditavelmente gratuito!

http://cc.welancer.com
https://www.facebook.com/WeLancerBr/
http://cc.welancer.com
http://cc.welancer.com
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No WeLancer.com, além de tudo isso, agregamos todos os 
projetos vendidos online pelas principais plataformas de 
concorrência criativa do Brasil, a We Do Logos e a Logovia. Isso 
quer dizer que, se você é um freelancer iniciante, terá acesso 
a milhares de clientes e projetos prontos para treinar suas 
habilidades e, quem sabe, ganhar uma renda extra. E se você 
for um designer experiente, com certeza vai adorar os projetos 
exclusivos para Top Designers, como também criar sua própria 
loja online para vender seus serviços, no seu preço.

Além disso, no WeLancer.com os clientes poderão navegar 
pelos portifólios, solicitar orçamentos e conversar com cada um 
de vocês. Isso significa mais exposição e maior possibilidade de 
ganhos reais. São centenas de projetos todos os meses e mais 
de 12 milhões de reais já pagos aos Welancers cadastrados. 
Você está esperando o que para se tornar um Welancer, 
cadastre seu portifólio gratuitamente agora mesmo.

Se você ainda está com dúvida, clique aqui e veja como 
funciona o WeLancer.com!

http://cc.welancer.com
http://cc.welancer.com/cadastro.aspx
http://cc.welancer.com/como-funciona-welancer.aspx
http://cc.welancer.com
https://www.facebook.com/WeLancerBr/
http://cc.welancer.com
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