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Ullummy nonse venibh eu facidunt nosto doluptat nonse dunt 
augait vel iure tat. Ut lortisim vel utpat iustin enis doloreetue 
magna aciduissi. Ilit am dolortis elisi tate velisim quisim vero od 
moluptat la am iniam er sit ad tat la faccum dunt ad er sequis 
nosto dolor sim dolobore molumsan.  

Ing ercillu msandigna corting euipit praessi. Putatetum er si. 
Magnis amcommy nons essequam num voleniamet, sed tatio 
delit, veniam augue consequatis alis am dunt utpat autat irit 
lorerostions enim quisim eui et, senim il dolorpero commodo-
lore ea conulla cons essed endre dolor sed tatum volobor iure 
magnisc inisim dui eugait vulla feuipisi.

Usting eugiat in utpat. Ex eugiam, corercidunt ulla augiam 
ad min ut augiat velisim vulput luptate tat lor alit, conulla feu 
feuisiscilis nosto doluptat et, sim alit ex eNa faccum dit dolendre 
dignim in eu facidui blandip et, sumsandipis autem dunt ut in 
enim nisl iliquisit autpate tat. Luptat. Lore modolutem dio con-
sequ ismolum veniamet, sim iusci et iureetum enis dui ectem 
at. Raesequ atisit alisi tiscill aortie dit ipismod tem nullandio 
ex eriurem dio eliquat praessim zzril ullamet, cor il iusci tat ute 
ecte deliquipit am, verit utpat. 

Exerat augiam, vercili quamcon eum dunt at in henisim iure 
tinibh eliquisi blandrem velit, senim zzrilis num veliquipsum 
iuscilis eugiam dolortionum dolore esequi blaor sim er irit la 
facil dui blandre magnisl iliquat nonulla ndionsequis nulla au-
guer.

Ducerte clerfer ebatiu compons ulinatus critili pore cupere 
cone vicapero Catuid num se musque tem ci pri intius, ut in-
pris pos ex nihilicat omnere, se am porum pubit. Nonsules veri-
vidii contiam, consult uscepostrum di conostebem oc reis cula 
inpritu sperei sil visuler virmilis M. Quo unt? Ihinterors Ad ce 
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A LETrA moNumENTAL romANA
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A partir da inscrição monumental (em paredes de rochas, palá-
cios e nas placas de sinalização), as letras romanas, também cha-
mada de capitales monumentalis,  foi largamente utilizada no 
ápice das artes do Império Romano.

As letras monumentais romanas possuem grandes abertu-
ras e bastante contraste entre hastes finas e grossas. Com serifas 
marcantes e com bom acabamento, suas formas basearam-se na 
arquitetura das clássicas colunas romanas. A coluna de Trajano 
(114 d. C) é símbolo dessa época. Sua fonte mais representativa 
é a Trajan.

Fonte Trajan Pro

11

Detalhe da letra

Livro: A sangue Frio
Autor: Trumman Capote
Editora: Cia das Letras
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O itálico é uma criação Renascentista (assemelha-se ao cur-
sivo; mais estreito que o redondo), e nasce pela necessidade de 
inclusão de mais caracteres no mesmo espaço de impressão.
Deve-se ao estudioso e editor Aldus Manutius (Veneza,1499).

re
na

sc
en

ti
st

a
A LETrA rENASCENTiSTA
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A letras renascentistas foram desenvolvidas pelos eruditos e 
escribas da Itália nos séculos XIV e XV. Sua tradução do manu-
scrito para o tipo começou em 1465 na Itália e continuou por 
mais de um século. Assim como a pintura e a música, as formas 
tipográficas do Renascimento são plenas de luzes e espaços ser-
enos e sensoriais. Eles têm sido ponto de referência há quinhen-
tos anos. Possuem traço modulado e eixo humanista. As serifas 
são bem definidas, o traço é leve e o contraste entre os traços 
grossos e finos é geralmente modesto.

A fonte Garamond é a maior representante desse período

abcefgnopj
lmquvrs tzx

A fonte Centaur foi desenhada pelo tipógrafo americano Bruce Rogers em Boston por volta de 1914

12

Detalhe da letra

Livro: Les mots
Autor: Jean Paul Sartre
Editora: Gallimard
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A LETrA bArroCA
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A letra barroca surge no séc. XVII, como seguimento da ma-
neirista (exagero do caracter renascentista ao nível do compri-
mento, ângulosidade e tensão) do séc XVI. Demostra um 
crescente domínio dos recursos gráficos, traduzidos numa mod-
ulação mais controlada, traços mais redondos e grande abertura 
(letra muito luminosa). Algumas das definições do seu carácter 
surgem através da comparação com a letra renascentista.

Nas letras barrocas, uma das características mais óbvias é a 
grande variação de eixo de uma letra para outra. Em relação às 
letras renascentistas, a letra barroca possui maior contraste, 
suavização maior dos terminais abruptos para a forma de 
gota, serifas romanas bem afiadas e serifas itálicas precisas e 
niveladas.    

A Adobe Caslon, de Carol Twombly, foi gravada por Willian Caslon na década de 1730 em Londres

Detalhe da letra

Livro: Chega de Saudade
Autor: Ruy Castro
Editora: Cia das Letras
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A LETrA NEoCLáSSiCA

A letra neoclássica característica do séc XVIII, denota essencial-
mente o afastamento do efeito do instrumento (cana cortada) 
sobre o seu desenho. “Romain du Roi” é o primeiro tipo Neo-
clássico (França, 1690). Algumas das definições do seu caráter 
surgem através da comparação com a letra Barroca.

De modo geral, a arte neoclássica é mais estática e contida 
do que a renascentista e a barroca. A letra neoclássica é marcada 
por seu eixo estritamente vertical, também conhecido como ra-
cionalista. Com contraste e abertura moderados, seu eixo é di-
tado por uma idéia. Suas serifas são normalmente adnatas, mais 
finas e achatadas que as barrocas.

A Monotype Bell foi baseada nos tipos gravados em Londres por Richard Austin para John Bell

16

Detalhe da letra

Livro: O aleph
Autor: Jorge Luis Borges
Editora: Cia das Letras
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A LETrA româNTiCA

abce fgnopj
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A letra romântica surge durante os séculos XVIII e XIX, e reflete 
o desaparecimento da “cana cortada” na escrita, surgindo a pena 
em sua substituição que é bem mais flexível. 

Tanto as letras neoclássicas quanto as românticas aderem a 
um eixo racionalista e ambas parecem mais desenhadas que es-
critas. A diferença está no contraste, muito mais exagerado na 
romântica. Com abertura reduzida, elas possuem modulação 
abrupta do traço, serifas finas e abruptas e um endurecimento 
nos terminais, da gota para o círculo.

Fonte Berthold Bodoni, gravada entre 1803 e 1812

18

Detalhe da letra

Livro: Freu, o pensador da 
cultura
Autor: Renato Mezan
Editora: Cia das Letras
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A LETrA rEALiSTA

abcefgnop j
lmquvrstzx
Em finais do século XIX e princípio do século XX, a letra realista 
representa os ideais dos movimentos de vanguarda que mar-
caram esse período. Pela primeira vez na história da tipografia, 
nasce um novo desenho da letra que quebra com muitos laços 
do passado. 

O realismo tipográfico é marcado por letras simples e fran-
cas, baseadas na escrita das pessoas. Possuem a mesma forma 
básica das neoclássicas e românticas, mas a maior parte delas 
possui pesadas serifas egípcias ou não possui nenhuma. O traço 
é homogêneo e a abertura é minúscula.

Fonte Franklin Gothic de 1903

Detalhe da letra

Revista: Piauí
Edição: Novembro/2006
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A LETrA moDErNiSTA

abcefgnop
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Como as realistas, os tipos modernos não fazem nenhuma 
distinção entre o traço principal e a serifa, ou elas possuem o 
mesmo peso dos traços ou elas sequer existem. Busca a pureza 
através de formas matemática puras do círculo e da linha. Há 
dois tipos de letras modernas: a geométrica e a lírica. 

A letra modernista geométrica evidencia a característica mais 
marcante do movimento moderno do séc. XX: a geometrização. 
A geometria é tida como a via para a funcionalidade. Mais do 
que responder a uma questão de legibilidade (que tem em conta 
fatores de leitura humana, como a deformação óptica), esta letra 
transporta uma nova filosofia - ela representa um ideal.

A letra modernista lírica surge a partir da segunda metade 
do séc. XX, inserindo-se num movimento que procurava a fun-
cionalidade aliada ao orgânico. Verifica-se uma aproximação 
aos valores humanos e a passagem do mecânico para segundo 
plano: a redescoberta da forma humanista. A questão da legibi-
lidade volta a ser central e presa por um desenho que propor-
cione uma leitura confortável.

Fonte Franklin Gothic de 1903

Detalhe da letra

Livro: Fahrenheit 451
Autor: Ray Bradbury
Editora: Globo
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A LETrA póS-moDErNiSTA

a b c e f g n o p j
l m q u v r s t z y

As letras pós-modernas freqüentemente revisitam e reciclam 
formas neoclássicas, românticas e outras pré-modernas, sempre 
com leveza e apurado bom humor. A arte pós-moderna é ex-
tremamente autoconsciente e brincalhona. Algumas fontes pós-
modernas são altamente geométricas. 

Assim como suas predecessoras geométricas modernistas, ou 
têm serifas egípcias ou não têm nenhuma, mas muitas vezes são 
produzidas em ambas as variedades ao mesmo tempo ou são 
híbridas. Baseiam-se em formas mais estilizadas e assimétricas. 
Manifestam intensa nostalgia de algo pré-moderno.

Como a arte neoclássica, a arte pós-moderna é acima de tudo 
uma arte de superfície: uma arte de mais reflexos que visões. 

A Officina Serif (ITC, 1990) foi desenhada por Erik Spiekermann.

Detalhe da letra

Livro: Fim de caso
Autor: Graham Greene
Editora: BestBolso

24 25


